ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
O QUE A REDE DE REABILITAÇÃO DO SUS/RS OFERECE?
O SUS/RS oferece uma Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
oferecendo Reabilitação nas áreas: auditiva, física, intelectual, e visual. Os
serviços de Reabilitação contam com equipe multidisciplinar onde o usuário
será avaliado e contemplado com tratamentos de acordo com suas
necessidades.
A Rede também acolhe pessoas ostomizadas, com fissuras lábio palatais, e
quando necessário disponibiliza o deslocamento interestadual para
atendimento nas especialidades não disponíveis na rede SUS/RS, através do
Tratamento Fora do Domicílio-TFD.
As áreas de Reabilitação são:
 Auditiva:
Destina-se a pessoas que apresentam uma perda parcial ou total da audição,
verificada por exames de audiometrias. A Reabilitação auditiva oferece para
estas pessoas consultas especializada na área de otorrinolaringologia,
fonoaudiologia, psicologia, serviço social, cirurgia de implante coclear e
protetização auditiva. A Triagem Auditiva Neonatal (Teste da orelhinha), é um
exame obrigatório para a detecção da surdez e é oferecida em 87 locais do
estado do RS.
 Física:
Destina-se a pessoas que apresentam alteração completa ou parcial de uma
ou mais partes do corpo, comprometendo sua função física, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para os
desempenhos de funções. A Reabilitação Física oferece consultas
especializadas em medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia,
psicologia e assistência social., bem como indicação, concessão e
treinamentos das órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção- OPM´s.
Os atendimentos podem ser individuais e/ou em grupo.
 Intelectual:
Destina-se a pessoas com déficit de aprendizagem, interação social e de autoorganização. A Reabilitação Intelectual oferece consultas especializadas em
medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e serviço
social. Os atendimentos podem ser individuais e/ou em grupo. A Reabilitação
Intelectual oferece atendimento em Estimulação Precoce à crianças de 0 a 3
anos e 11 meses com transtorno no desenvolvimento motor.
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 Visual:
Destina-se a pessoas com baixa visão e cegueira. A Reabilitação Visual
oferece consultas especializadas em medicina, psicologia, serviço social e
outros profissionais da área de reabilitação visual. Oferece atendimento de
orientação e mobilidade, concessão de próteses e meios auxiliares de
locomoção - OPM´s, exames, indicação de concessão e treinamento de
recursos ópticos e não ópticos.
 Fissura Lábio Palatal:
Destina-se a pessoas que apresentam uma abertura no lábio ou no palato (céu
da boca). Oferece consultas especializadas em medicina, ortodontia,
fonoaudiologia, psicologia serviço social, enfermagem, nutrição e outras
especialidades, como também exames e cirurgias bucomaxilofacial.
 Estomia/Ostomia:
Destina-se a pessoas com amputação colo retal e comprometimento do trato
urinário que comprometeu o desvio do transito normal do sistema intestinal e
trato urinário. Oferece coletores fecais e urinários e materiais adjuvantes de
cuidados para pele, como também concessão de fraldas para pessoas com
incontinência urinária ou fecal.
 Tratamento Fora de Domicílio Interestadual - TFD:
Destina-se a pessoas que necessitam de atendimento de especialidades não
disponíveis na rede Sus/RS. Oferece o deslocamento de pacientes e quando
necessário acompanhante, para tratamento fora do Estado do RS.

