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Ações de Reabilitação 

 
(Ações que propiciem a redução de incapacidades e deficiências com vistas à 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, favorecendo sua reinserção 
social, combatendo a discriminação e ampliando o acesso ao sistema de saúde) 
 
A Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência - Decreto nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999 - compreende que as "deficiências 
podem ser parte ou expressão de uma condição de saúde, mas não 
indicam necessariamente a presença de uma doença ou que o indivíduo 
deva ser considerado doente" (CIF, 2003). 
 
O processo de reabilitação, tendo em vista seu compromisso com a 
Inclusão Social, deve ocorrer o mais próximo possível da moradia, de 
modo a facilitar o acesso, a valorizar o saber da comunidade e a 
integrar-se a outros equipamentos presentes no território. 
 
Assim, é fundamental que os serviços de atenção básica sejam 
fortalecidos para o cuidado da população com deficiência e suas equipes 
tenham os conhecimentos necessários à realização de uma atenção 
resolutiva e de qualidade, encaminhando adequadamente os usuários 
para os outros níveis de complexidade quando se fizer necessário. 
 
As ações de reabilitação devem ser multiprofissionais e 
transdisciplinares, provendo o desenvolvimento de responsabilidades 
compartilhadas no qual, por meio do entrosamento constante entre os 
diferentes profissionais, se formulem projetos terapêuticos únicos que 
considerem a pessoa, suas necessidades e o significado da deficiência 
no contexto familiar e social. Os resultados das ações deverão ser 
constantemente avaliados na busca por ações mais adequadas e prover 
o melhor cuidado longitudinal aos usuários. 
 

Detalhamento das ações: 
 

 Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde 
que requeiram ações de prevenção de deficiências e das 
necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às ESF; 



 Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto 
com as ESF incluindo aspectos físicos e da comunicação, como 
consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e 
vocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruído, com vistas 
ao autocuidado; 

 Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz 
respeito ao desenvolvimento infantil; 

 Desenvolver ações conjuntas com as ESF visando ao 
acompanhamento das crianças que apresentam risco para 
alterações no desenvolvimento; 

 Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases 
do ciclo de vida dos indivíduos; 

 Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, 
realizando orientações, atendimento, acompanhamento, de acordo 
com a necessidade dos usuários e a capacidade instalada das ESF; 

 Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos 
coletivos; 

 Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais 
existentes, como escolas, creches, pastorais, entre outros; 

 Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e 
acompanhamentos; 

 Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS; 
 Realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas 

terapêuticas conjuntas e complementares; 
 Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência; 
 Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e ACS 

sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, 
recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional 
frente às características específicas de cada indivíduo; 

 Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC 
- que pressuponham valorização do potencial da comunidade, 
concebendo todas as pessoas como agentes do processo de 
reabilitação e inclusão; 

 Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no momento 
do diagnóstico, para o manejo das situações oriundas da 
deficiência de um de seus componentes; 

 Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e 
encaminhamentos, quando necessário; 

 Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e 
concessões de órteses, próteses e atendimentos específicos 
realizados por outro nível de atenção à saúde;  

 Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou 
social de pessoas com deficiência. 


