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    A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência busca ampliar 
o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência 
temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; 
intermitente ou contínua no Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, é 
necessário estabelecer, criar, ampliar e articular os pontos de atenção 
à saúde, de maneira integrada e atuante no território objetivando a 
efetivação dos objetivos e diretrizes desta rede de atenção à saúde.
 Você conhece como o desenho da Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência é realizado?
 A Portaria de Consolidação nº 3 de 28 de setembro de 2017 
define a operacionalização da implantação da rede de cuidados por 
meio de fases. É fundamental, portanto, que os profissionais de saúde, 
gestores e demais atores estejam alinhados a estas normativas 
para a concretização dos marcos legais que asseguram os direitos 
à atenção integral à saúde da pessoa com deficiência enquanto 
cidadãos e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Descrever os processos de financiamento e operacionalização 
da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.



 A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência é financiada 
com recursos da União, estado e municípios, cabendo à União 
o aporte dos recursos por meio da Portaria nº 835, de 25 de abril 
de 2012, revogada pela Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de 
setembro de 2017, que consolidou as normas sobre o financiamento 
e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços 
de saúde do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2017). 
 Segundo o Anexo IV, seção III, da Portaria de Consolidação 
nº 6/2017, o incentivo financeiro de investimento é destinado à 
construção, reforma ou ampliação das sedes físicas dos pontos 
de atenção e do serviço de Oficina Ortopédica do Componente 
Atenção Especializada em Reabilitação, bem como para aquisição 
de equipamentos e outros materiais permanentes (BRASIL, 2017).
 Para receber este incentivo financeiro de investimento, os 
estados, o Distrito Federal e os municípios proponentes deverão 
relacionar nos projetos os ambientes a serem construídos, ampliados 
e/ou reformados, obedecida a estrutura mínima e a caracterização 
visual do Centro Especializado de Reabilitação e da Oficina Ortopédica, 
conforme requisitos obrigatórios definidos pelo Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2017). 
 Já  os equipamentos e materiais permanentes a serem 
adquiridos devem estar em consonância com as listas prévias 
disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Saúde. E as instalações 
físicas dos estabelecimentos de saúde deverão estar em 
conformidade com as Normas para Acessibilidade de Pessoas 
Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e 
Equipamentos Urbanos a Norma Brasileira 9050 de 2015 (BRASIL, 
2017).
 Segundo a Portaria de Consolidação nº 6/2017, Anexo IV, Seção 
III, o incentivo financeiro de investimento será repassado pelo Fundo 
Nacional de Saúde em três parcelas, conforme delineado a seguir:



 Além do financiamento para implementação dessa Rede de 
Cuidados, você também pode conferir o financiamento de serviços e 
componentes que contribuem para o funcionamento dela, nas outras 
seções do Anexo IV da Portaria de Consolidação nº 6 / 2017.

 

Primeira parcela, equivalente a 10% do valor total aprovado, 
será repassada após a publicação da portaria específica de 
habilitação do projeto apresentado.

1

2
Segunda parcela, equivalente a 80% do valor total aprovado, 
será repassada após autorização da SAS/MS, mediante 
apresentação dos seguintes documentos:

3
Terceira parcela, equivalente a 10% do valor total aprovado, 
será repassada após nova autorização da SAS/MS, mediante 
apresentação de documento comprobatório da conclusão da 
edificação da unidade, assinado por profissional habilitado 
pelo CREA e pelo gestor de saúde responsável.

a) Ordem de início do serviço, assinada pelo gestor de 
saúde local e por profissional habilitado pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).
b) Documento comprobatório da propriedade ou posse do 
terreno.



 Para operacionalizar a implantação do Componente Atenção 
Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, segundo a Portaria nº 3 / 2017, 
Anexo VI, será necessária a execução de quatro fases (BRASIL, 
2017b):

O diagnóstico é composto pelo levantamento do 
perfil epidemiológico da pessoa com deficiência no
estado ou município, capacidade instalada dos 
dispositivos e serviços de atenção à saúde com base nos componentes da 
Atenção Básica, Atenção Especializada e Atenção Hospitalar e de Urgência e 
Emergência; distribuição geográfica desses dispositivos e divisão territorial 
sanitária do município ou estado; principais causas de atendimentos em cada 
componente de atenção à saúde; e indicadores de investimento por parte da 
gestão

O desenho regional da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência será realizado 
pela Comissão Intergestora Regional (CIR) ou pelo Colegiado de Gestão da 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF), com o apoio das 
Secretarias de Saúde estaduais, considerando as necessidades das pessoas 
com deficiência (Portaria nº 793, Art. 6º).

Diagnóstico e desenho regional da Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência

Essa fase contará com as seguintes ações:

Homologação da região inicial de implementação da Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência na CIB e CGSES/DF;

Adesão à Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência

Fase 1

Fase 2



Instituição de Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção à Saúde, 
coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde (COSEMS) e apoio institucional do Ministério da Saúde 
(MS), que terá como atribuições: mobilizar os dirigentes do SUS em cada 
fase; coordenar e apoiar a organização dos processos de trabalho voltados a 
implantação/implementação da rede; identificar e apoiar a solução de possíveis 
pontos críticos em cada fase; monitorar e avaliar o processo de implantação/
implementação da rede (BRASIL, 2012f).

De acordo com a Norma Técnica – 03 (BRASIL, 2012f), 
essa fase consiste em:

Elaboração do desenho municipal da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência;

Contratualização pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, 
dos pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, observada 
as responsabilidades definidas para cada componente da Rede;

Instituição do Grupo Condutor Municipal em cada município que compõe o CIR, 
com apoio institucional da SES.

Contratualização dos Pontos de Atenção
Fase 3

Implantação e acompanhamento
pelo Grupo Condutor Estadual da 
Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência

Fase 4

A implantação e acompanhamento 
pelo Grupo Condutor se dará com:

A implementação de Diretrizes Clínicas e Protocolos para atenção à pessoa com 
deficiência;

O acompanhamento das ações de atenção à saúde definidas para cada 
componente da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência;

O cumprimento das metas relacionadas às ações da Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência será acompanhado de acordo com o Plano de Ação Regional e 
dos Planos de Ações Municipais (BRASIL, 2012f).



Para conhecer os incentivos financeiros de investimento e de 
custeio para o componente Atenção Especializada da Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, leia a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços 
de saúde do Sistema Único de Saúde. Seções II e III, que tratam do 
incentivo financeiro de custeio e investimento para o Componente 
Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência no âmbito do SUS.



 De modo geral, a construção e implementação de uma Rede 
de Atenção à Saúde (RAS) impõem desafios em várias dimensões 
como: a criação de cultura e de práticas de trabalho em rede; 
planejamento territorial; financiamento e capacidade gestora 
insuficiente; pactuação interfederativa; pouca intervenção das 
práticas assistenciais; descumprimento de acordos; contratualização 
com poucos estabelecimentos das redes e ausência de metas de 
qualidade e segurança do paciente; incorporação tecnológica e 
logística; educação permanente dos trabalhadores; qualificação 
do cuidado em todos os níveis; monitoramento e avaliação dos 
resultados; grupos condutores das redes que não exercem papel 
de articulador, interlocutor, negociador, avaliador e responsável pela 
tomada de decisão e participação social (BRASIL, 2014).
 E embora as diretrizes para a organização da Rede de Atenção 
à Saúde (RAS) no âmbito do SUS reconheçam os inegáveis e 
representativos avanços alcançados pelo SUS nos últimos dez 
anos; ainda é possível verificar as dificuldades em superar a intensa 
fragmentação das ações e serviços de saúde (MACHADO, et. al. 
2018).
 Outro desafio na Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência 
é a referência e contrarreferência. Pois esse fluxo entre unidades e 
serviços que compõem a Rede ocorrem de forma desarticulada, e 
em alguns casos, até certo ponto informal, em função dos habituais 
instrumentos de comunicação utilizados para encaminhamentos 
dos usuários de um nível para outro. Observa-se que há necessidade 
de elo entre a Atenção Básica aos serviços de nível terciário, uma 
vez identificado que não há contrarreferência ou retorno monitorado 
(PEREIRA & MACHADO, 2016).



 Agora que você conhece o processo de implementação da 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, pode perceber que o 
compromisso de garantir a articulação e a integração dos pontos 
de atenção à saúde no território, qualificando o cuidado, por meio 
do acolhimento e classificação de risco, ainda é um desafio para o 
Sistema Único de Saúde (SUS).
 A ampliação do acesso, melhoria do atendimento e promoção 
de vínculo aos pontos de atenção só será possível com um 
compromisso transversal para o fortalecimento da assistência à 
saúde em rede. A garantia de uma estrutura de serviços organizados 
para atender as necessidades da população com deficiência no 
âmbito do SUS materializa a tentativa de superação de estigmas e 
barreiras históricas que têm impedido a participação plena e efetiva 
destas pessoas na sociedade ao longo do tempo.
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