


      Esta Nota Técnica refere-se a contextualização do Hackathon
CER+BRASIL 2021, a fim de subsidiar a construção de projetos
qualificados durante o evento.
     Informamos que a competição compõe um conjunto de etapas de
Tradução do Conhecimento e é parte do projeto de Pesquisa e Inovação
vencedor único de Chamada Pública nº 27/2019 do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): “CER+Brasil:
Desenvolvimento dos parâmetros de cobertura para os Centros
Especializados em Reabilitação (CER) e Oficinas Ortopédicas orientados
ao modelo Biopsicossocial”. O projeto que contou com apoio financeiro
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do
Ministério da Saúde tem como instituição proponente, o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e é coordenado
pela servidora pública, Prof. Dra. Luciana Castaneda Ribeiro.
     Insta destacar que o interesse pela reabilitação e pela saúde das
pessoas com deficiência cresce no Brasil e no mundo como consequência
de uma ampla agenda de Direitos Humanos. O Brasil acompanhando os
movimentos internacionais garantiu o amplo reconhecimento do direito a
saúde para as pessoas com deficiência, incluindo o acesso a reabilitação
e Tecnologia Assistiva. Pelas estratégias construídas na Rede de Cuidados
à Pessoa com Deficiência (RCPD) do Sistema Único de Saúde, as pessoas
com deficiência tiveram maior espaço na agenda de prioridades da
política pública de saúde desde o ano de 2012.
      Visando orientar e fortalecer o processo de regionalização e avançar
em uma enorme lacuna de cuidado a saúde, a oferta de reabilitação no
SUS, de acordo com a configuração da RCPD deve ser organizada em
pontos de atenção de média complexidade e que compõe o componente
de atenção ambulatorial: Centro Especializado em Reabilitação (CER) e
Oficina Ortopédica. 
      A saber, o CER é um ponto de atenção ambulatorial especializado em
reabilitação. Tem como parâmetros assistenciais a construção individual
para cada usuário do SUS de Projeto Terapêutico Singular (PTS) que
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inclua o acesso a Tecnologia Assistiva, constituindo-se em referência para
a Rede de Atenção à Saúde. De acordo com o perfil epidemiológico do
território em um Plano de Ação Regional, o CER, poderá se organizar
quanto ao tipo e quantidade de serviços especializados em reabilitação
de três formas distintas: CER II, composto por duas modalidades de
reabilitação habilitadas; CER III, composto por três modalidades de
reabilitação habilitadas e o CER IV, composto por quatro modalidades de
reabilitação habilitadas, além da Oficina Ortopédica. 
     Já as Oficinas Ortopédicas são Unidades de Transformação. Funcionam
como unidades de manufatura de Ortopedia Técnica. Envolvem
atividades de confecção, dispensação, adaptação e manutenção de
órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM). 
    Parte do esforço internacional e nacional para o aumento do acesso
oportuno a reabilitação está a noção do sistema universal de saúde que
visa garantir a população brasileira o fortalecimento dos pontos de
atenção à saúde que ofertam serviços de reabilitação. A tomada de ação
para a universalização da reabilitação no SUS requer a indução informada
por evidências para a expansão da assistência acompanhada da redução
dos bolsões de vazio assistencial no país.
     A melhoria dos aspectos organizacionais dos CER e das Oficinas
Ortopédicas que compõe serviços de saúde habilitados pelo Ministério da
Saúde e a expansão na prestação de serviços alinhada ao perfil
epidemiológico e demográfico da população brasileira com deficiência
são o tema central do objeto de desenvolvimento da Política Pública em
reabilitação no SUS. O padrão de expansão da oferta de reabilitação no
SUS, considerando o início da política pública vigente em 2012, parece
não avançar na redução dos vazios assistenciais e as iniquidades
historicamente persistentes na disponibilidade geográfica de reabilitação
no país.
     Deste modo, um dos grandes desafios da Governança para o SUS no
tema da reabilitação em saúde é priorizar onde e como induzir e financiar
novos serviços de reabilitação orientados a realidade epidemiológica,
territorial e socioeconômica do país. Para isso o desenvolvimento de 
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parâmetros de Cobertura e Barreiras de acesso a serviços de saúde a
população brasileira e a disponibilidade de análises de Ciência de Dados
pode subsidiar o planejamento e a programação de ações e serviços de
saúde da Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência no âmbito do
alcance e das atribuições do Governo Federal brasileiro, bem como
poderão qualificar a ampliação da cobertura e acesso pela população-
alvo.
      Para a construção desse conjunto de parâmetros necessários ao
aprimoramento da política pública de oferta de reabilitação no SUS, se
faz necessário o cruzamento de bases de dados primárias e secundárias
sobre: o perfil epidemiológico e demográfico das pessoas com
deficiência; perfil da funcionalidade dos usuários atendidos pelos CER e
Oficinas Ortopédicas no país; identificação da clientela dos serviços de
reabilitação, da população-alvo e dos procedimentos realizados nesses
serviços; monitoramento do custeio repassado pelo Ministério da Saúde
aos municípios via Teto da Alta e média Complexidade (MAC) visando a
adesão dos pontos habilitados aos princípios e diretrizes da RCPD.
     O pano de fundo da temática central do evento é acreditar que a
ciência de dados e a realização de eventos científicos que tenham como
foco a criação e desenvolvimento de informações em saúde são etapas
fundamentais para a construção de parâmetros científicos que subsidiem
a tomada de decisão. 
     Os resultados provenientes das análises realizadas pelos participantes
do HACKATHON CER+BRASIL visa fornecer subsídios para pesquisas em
reabilitação no SUS e podem trazer inovações.
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