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A Fisioterapia e a Terapia Ocupacio-
nal são profissões da saúde de nível 

superior, que oferecem conhecimentos 
interdisciplinares e práticas multipro-
fissionais aos desafios assistenciais e 
de gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Os profissionais contribuem para 
o cuidado na Atenção Básica e nos ser-
viços loco-regionais que compõem as 
redes de atenção às pessoas com do-
enças crônico-degenerativas, as redes 
de cuidados à pessoa com deficiência 
e as redes de atenção psicossociais, in-
tervindo de forma direta no diagnóstico,  

no tratamento, nas práticas de preven-
ção de agravos e na reabilitação basea-
do em evidências clínicas, sendo, assim, 
profissionais facilitadores, integradores 
e transformadores deste sistema.

Pelo desenvolvimento e pela qualifi-
cação do SUS em nosso estado, apresen-
taremos, ao longo deste material, a im-
portância e a necessidade da ampliação 
da inserção dos fisioterapeutas e dos 
terapeutas ocupacionais nas redes de 
saúde municipais e regionais. Os fisiote-
rapeutas e os terapeutas ocupacionais 
são profissionais do SUS.
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NÚCLEO AMPLIADO DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA E 
ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB)
PORTARIA-MS Nº 154/2008 E Nº 2.488/2011 E Nº 2.887/2012 E Nº 2436/2017

A Estratégia Saúde da Família recebe o 
apoio da rede de serviços e de equi-
pes multidisciplinares, como o Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família e Aten-
ção Básica (NASF-AB). A inserção do 
fisioterapeuta e do terapeuta ocupa-
cional nas equipes multiprofissionais 
permite a atuação integrada entre os 

diferentes profissionais da saúde e a 
construção conjunta de projetos tera-
pêuticos, de forma a ampliar e qualifi-
car o cuidado aos indivíduos e grupos 
populacionais.

Implantação do Núcleo Ampliado 
de Saúde da Família e Atenção Básica 
(NASF-AB):

número de 
profissionais

custeio mensal 
(por equipe)

incentivo de 
implantação 
(por equipe)

ESF (equipe  
de saúde  

da família)

NASF 1 acima de 80 mil hab. 5 R$ 20 mil R$ 20 mil 5 a 9

NASF 2 acima de 20 mil hab. 3 R$ 12 mil R$ 12 mil 3 a 4

NASF 3 menos de 20 mil hab. 2 R$ 8 mil R$ 8 mil 1 ou 2

Saiba mais em:  
https://goo.gl/NsLgdt
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PROGRAMA  
ACADEMIA  
DA SAÚDE
PORTARIA Nº 2681/ 2013 E Nº 1707/2016

Possibilita a inclusão de fisioterapeuta 
e terapeuta ocupacional, que atuam 
com a promoção do cuidado integral, 
fortalecimento de ações de promoção 
da saúde e produção do cuidado por 
meio da utilização de polos do Progra-
ma Academia da Saúde. O incentivo 
financeiro de investimento para a cons-
trução de polos do Programa Academia 
da Saúde será nos seguintes valores:

I - Modalidade Básica R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

II - Modalidade Intermediária R$ 100.000,00 (cem mil reais)

III - Modalidade Ampliada R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

Para a manutenção do programa, o in-
centivo financeiro de custeio dos polos 
do Programa Academia da Saúde, a ser 
repassado mensalmente, é realizado 
por transferência regular e automática, 
por meio do Piso de Atenção Básica Va-
riável (PAB Variável), no valor mensal de 
R$ 3.000,00 (três mil reais) por polo.

Saiba mais em:  
https://goo.gl/6mzQUL
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EQUIPES DE 
CONSULTÓRIO 
NA RUA (eCR)
PORTARIA-MSNº122/2011 E Nº 1.029/2014

Possibilita a inclusão do profissional te-
rapeuta ocupacional, que poderá traba-
lhar com Atenção Integral à Saúde para 
população de rua, em condições de vul-
nerabilidade. As equipes dos Consultó-
rios na Rua (eCR) possuem as seguintes 
modalidades e os seguintes incentivos 
financeiros de custeio mensal:

Saiba mais em:  
https://goo.gl/GwZBfa

Modalidade I equipe formada, minimamente,  
por 4 (quatro) profissionais

R$ 9.500,00  
(nove mil e quinhentos reais) por mês

Modalidade II equipe formada, minimamente,  
por 6 (seis) profissionais

R$ 13.000,00  
(treze mil reais) por mês

Modalidade III equipe da Modalidade II, acrescida de 
um profissional médico

R$ 18.000,00  
(dezoito mil reais) por mês
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PROGRAMA 
SAÚDE NA 
ESCOLA (PSE)
PORTARIA INTERMINISTERIAL 1055/2017

PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES 
EM SAÚDE (PICS)
PORTARIA-MS Nº971/2006 E Nº 849/2017

O PSE é uma estratégia de integração da 
saúde e da educação, para o desenvol-
vimento da cidadania e da qualificação 
das políticas públicas brasileiras, con-
tando com a atuação do fisioterapeuta 
e do terapeuta ocupacional.
O incentivo financeiro de custeio 
às ações, no âmbito do PSE, será de  

O campo das Práticas Integrativas e Com-
plementares contempla recursos tera-
pêuticos com uma visão ampliada do pro-
cesso saúde-doença e a promoção global 

R$ 5.676,00 (cinco mil seiscentos e se-
tenta e seis reais), para o Distrito Federal 
e municípios com 1 (um) a 600 (seiscen-
tos) educandos inscritos. Esse valor será 
acrescido de R$ 1.000,00 (mil reais) a 
cada intervalo entre 1 (um) e 800 (oito-
centos) educandos inscritos, que supe-
rarem o número de 600 (seiscentos).

do cuidado humano, especialmente do 
autocuidado. O SUS passa a ter como di-
retriz o incentivo ao desenvolvimento das 
práticas em caráter multiprofissional.

Saiba mais em:  
https://goo.gl/0K6wN

Saiba mais em:  
https://goo.gl/q7NtZP
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POLÍTICA NACIONAL 
DE ATENÇÃO INTEGRAL 
À SAÚDE DE PESSOA 
PRIVADA DE LIBERDADE 
NO SISTEMA PRISIONAL
PORTARIA-MS Nº 94/2014, PORTARIA-MS Nº 95/2014

O serviço deve ser constituído por equi-
pe interdisciplinar, com cinco profissio-
nais, sendo o terapeuta ocupacional um 
deles, preferencialmente. Fica instituído 
o incentivo financeiro fixo, no valor uni-
tário de R$ 66.000,00 (sessenta e seis 

mil reais) mensais, para custeio do servi-
ço de Avaliação e Acompanhamento de 
Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pes-
soa com Transtorno Mental em Conflito 
com a Lei (SMPs), habilitado pelo Minis-
tério da Saúde.

Saiba mais em:  
https://goo.gl/XdccWX
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CENTRO ESPECIALIZADO 
EM REABILITAÇÃO (CER)
PORTARIA 835, DE 25/04/2012

Nesse serviço, a habilitação e reabilita-
ção visam a garantir o desenvolvimen-
to de habilidades funcionais das pesso-
as com deficiência, para promover sua 
autonomia e independência. O Plano 
Viver sem Limite iniciou a implantação 
de Centros Especializados em Reabili-

tação (CER), para ampliar o acesso e a 
qualidade desses serviços no âmbito 
do SUS. A implantação desses centros 
pode se dar por meio de novas cons-
truções ou por qualificação, mediante 
reforma, ampliação, aquisição de equi-
pamentos e reforço de pessoal.

CER 
Tipo

Especialidades 
de serviços de 
reabilitação

Construção Metragem 
mínima

Aquisição de 
equipamentos/ 
Materiais permanentes

Incentivo 
financeiro de 
custeio / mês

CER II Auditiva  
e física

R$ 2.500.000,00 1.000 m2 até 1.000.000,00 R$ 140.000,00

CER II Auditiva  
e intelectual

R$ 2.500.000,00 1.000 m2 até 1.000.000,00 R$ 140.000,00

CER II Auditiva  
e visual

R$ 2.500.000,00 1.000 m2 até 1.000.000,00 R$ 140.000,00

CER II Física  
e intelectual

R$ 2.500.000,00 1.000 m2 até 1.000.000,00 R$ 140.000,00

CER II Física  
e visual

R$ 2.500.000,00 1.000 m2 até 1.000.000,00 R$ 140.000,00

CER II Intelectual  
e visual

R$ 2.500.000,00 1.000 m2 até 1.000.000,00 R$ 140.000,00

CER III Auditiva, física  
e intelectual

R$ 3.750.000,00 1.500 m2 até 1.500.000,00 R$ 200.000,00

CER III Auditiva e física  
e visual

R$ 3.750.000,00 1.500 m2 até 1.500.000,00 R$ 200.000,00

CER III Auditiva,  
intelectual e visual

R$ 3.750.000,00 1.500 m2 até 1.500.000,00 R$ 200.000,00

CER III Física, intelectual  
e visual

R$ 3.750.000,00 1.500 m2 até 1.500.000,00 R$ 200.000,00

CER IV Auditiva, física, 
intelectual e visual

R$ 5.000.000,00 2.000 m2 até 2.000.000,00 R$ 354.000,00

Saiba mais em:  
https://goo.gl/kEo2oC
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Construção de Oficina 
Ortopédica

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para 
edificação mínima de 260 m²

Aquisição de equipamentos e 
outros materiais permanentes

Oficina Ortopédica - até R$ 350.000,00 (trezentos e  
cinquenta mil reais)

Incentivo de  
custeio mensal

Oficina Ortopédica fixa - R$ 54.000,00  
(cinquenta e quatro mil reais) por mês
Oficina Ortopédica itinerante, fluvial ou terrestre -  
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por mês.

OFICINA 
ORTOPÉDICA
PORTARIA 835, DE 25/04/2012

Profissionais fisioterapeutas e tera-
peutas ocupacionais trabalham com 
tecnologia assistiva, acessibilidade e 
inclusão social, no âmbito dos servi-
ços de dispensação, de confecção, de 
adaptação e de manutenção de órte-
ses, próteses e meios auxiliares de lo-
comoção (OPM). É instituído incentivo 
financeiro de investimento destinado:

Saiba mais em:  
https://goo.gl/cwXN5W
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CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (CAPS)
PORTARIA MS 336/2002 E 3088/2011

No Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), o terapeuta ocupacional promo-
ve acolhimento, acompanhamento con-
tínuo, oficinas terapêuticas e atenção às 
urgências. Fica instituído recurso finan-

ceiro fixo para os CAPS credenciados 
pelo Ministério da Saúde, destinado ao 
custeio das ações de atenção psicosso-
cial realizadas, conforme descrição a se-
guir, por tipo de serviço:

Saiba mais em:  
https://goo.gl/kJoNrk

CAPS I R$ 28.305,00  
(vinte e oito mil e trezentos e cinco reais) mensais

CAPS II R$ 33.086,25  
(trinta e três mil, oitenta e seis reais, e vinte e cinco centavos) mensais

CAPS III R$ 84.134,00  
(oitenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais) mensais

CAPS AD III (24h) R$ 105.000,00  
(cento e cinco mil reais) mensais. (NR)

ATENÇÃO ESPECIALIZADA
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Unidade de  
Acolhimento  
Adulto

destinada às pessoas  
maiores de 18 (dezoito)  
anos, de ambos os sexos

R$ 25.000,00  
(vinte e cinco mil reais)

Unidade de 
Acolhimento  
Infanto-Juvenil

destinada às crianças e aos adolescentes, 
entre 10 (dez) e 18 (dezoito) anos 
incompletos, de ambos os sexos

R$ 30.000,00  
(trinta mil reais)

UNIDADES DE 
ACOLHIMENTO
PORTARIA Nº 121/2012

O terapeuta ocupacional pode atuar 
nas Unidades de Acolhimento para 
pessoas com necessidades decorren-
tes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, em situação de vulnerabilida-
de social e familiar. Elas  funcionam em 
duas modalidades: Unidade de Acolhi-
mento Adulto e Unidade de Acolhi-
mento Infanto-Juvenil. 
Seguem abaixo os incentivos financei-
ros para implementação das modalida-
des citadas acima:

Saiba mais em:  
https://goo.gl/JPbUB4

O incentivo financeiro será transferido 
mensalmente pelo FNS aos Fundos de 
Saúde estaduais, municipal ou distrital.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA



12

Nº de 
moradores

SRT Tipo I SRT Tipo II

Serviço Profi ssional Total Serviço Profi ssional Total 

8 R$ 8.000,00 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 R$ 8.000,00 R$ 20.000,00 

SERVIÇOS 
RESIDENCIAIS 
TERAPÊUTICOS (SRT)
PORTARIA 106/2000

Há possibilidade de inserção do tera-
peuta ocupacional nos Serviços Re-
sidenciais Terapêuticos, moradias ou 
casas inseridas, preferencialmente, na 
comunidade, destinadas a cuidar dos 
portadores de transtornos mentais, 
egressos de internações psiquiátricas 
de longa permanência, que não possu-
am suporte social e laços familiares, e 
que viabilizem sua inserção social. Os 

SRT são constituídos nas modalidades 
Tipo I e Tipo II.
O repasse de recurso fi nanceiro men-
sal, fundo a fundo, será no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para cada gru-
po de 8 (oito) moradores de SRT Tipo I e 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada 
grupo de 10 (dez) moradores de SRT 
Tipo II, conforme aplicação de gastos su-
gerido na tabela a seguir:

Saiba mais em: 
https://goo.gl/fUPudb

ATENÇÃO ESPECIALIZADA



13

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO 
HOSPITALAR



14

ATENÇÃO HOSPITALAR

O fisioterapeuta é responsável técnico, 
plantonista e membro da equipe mul-
tiprofissional. O terapeuta ocupacional 
pode ser inserido na equipe de referên-
cia. Fica estabelecido, de acordo com a 
Resolução-RDC nº 7, de 24/02/ 2010 (UTI): 

Fisioterapeuta: 1 para cada 10 leitos ou 
fração, nos três períodos de, no mínimo, 
18 horas, 1 plantonista em tempo integral 
e 1 fisioterapeuta coordenador especialis-
ta. Segundo o Art. 18: o terapeuta ocupa-
cional deve ser garantido à beira do leito.

Saiba mais em:  
https://goo.gl/jadb71

UNIDADES DE TERAPIA 
INTENSIVA (UTI) 
ADULTO, ESPECIALIZADA, 
NEONATAL E PEDIÁTRICA
RESOLUÇÃO Nº 7/2010 DA ANVISA E PORTARIA Nº932/2012

Fisioterapeutas atuam no Apoio Multi-
profissional dos Centros de Referência em 
Traumato-Ortopedia. O processo de cre-
denciamento / habilitação de Unidade de 
Assistência ou de Centro de Referência em 

Traumatologia e Ortopedia inicia-se com a 
solicitação, por parte do estabelecimento 
de saúde, ao respectivo Gestor do SUS, da 
esfera municipal ou estadual, ou por pro-
posta desse Gestor ao estabelecimento.

Saiba mais em:  
https://goo.gl/RAunig

UNIDADES DE ASSISTÊNCIA 
E CENTROS DE REFERÊNCIA 
DE ALTA COMPLEXIDADE EM 
TRAUMATO-ORTOPEDIA
RESOLUÇÃO Nº 7/2010 DA ANVISA E PORTARIA Nº932/2012
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ATENÇÃO HOSPITALAR

O profissional fisioterapeuta está inseri-
do na equipe básica nas Unidades de As-
sistência em Neurocirurgia e nos Centros 
de Referência em Neurologia. O fisiotera-
peuta deverá compor a equipe multidis-
ciplinar, que deve contar com um profis-
sional por turno.

Saiba mais em:  
https://goo.gl/RAunig

ATENÇÃO À PESSOA 
COM DOENÇA 
NEUROLÓGICA
PORTARIA SAS/MS NO 756, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005

O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacio-
nal atuam na prestação de assistência, 
em procedimentos mais complexos, nas 
Unidades de Assistência e nos Centros de 
Referência (Política Nacional de Atenção 
Cardiovascular de Alta Complexidade). 

Saiba mais em:  
https://goo.gl/KPDxqs

CENTROS DE REFERÊNCIA 
EM ASSISTÊNCIA 
CARDIOVASCULAR DE 
ALTA COMPLEXIDADE
PORTARIA-MS Nº 227/2002 E Nº 210/2004
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O fisioterapeuta e o terapeuta ocupa-
cional podem, dentro deste programa, 
atuar nas Equipes Multiprofissionais de 
Atenção Domiciliar (EMAD tipo I ou II) e 
nas Equipes Multiprofissionais de Apoio 
(EMAP). Estas equipes dão cobertura do-
miciliar para pacientes provenientes da 
Atenção Básica, do Serviço de Atenção 
às Urgências e Emergências e do Hos-
pital. O incentivo financeiro de custeio 
para a manutenção do SAD é distribuído 
da seguinte forma:

Saiba mais em: https://goo.gl/4ce1sR

SERVIÇO DE ATENÇÃO 
DOMICILIAR (SAD) – 
PROGRAMA MELHOR EM CASA
PORTARIA-MS Nº 963/2013 E Nº 825/2016

EMAD  
Tipo 1

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês para cada EMAD

EMAD  
Tipo 2

R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) por mês para cada EMAD

EMAP R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês para cada EMAP

ATENÇÃO HOSPITALAR
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O profissional terapeuta ocupacional 
poderá integrar a equipe, pois atua 
com a promoção do cuidado integral 
e fortalecimento de ações de promo-
ção da saúde. Fica instituído incentivo 
financeiro de investimento para apoio 

SERVIÇOS HOSPITALARES 
DE REFERÊNCIA PARA 
ATENDIMENTO À SAÚDE MENTAL
PORTARIA Nº 148/2012

à implantação do Serviço Hospitalar de 
Referência, para atenção a pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de 
álcool, crack e outras drogas, com  os  
seguintes valores: 

R$ 18.000,00  
(dezoito mil reais)

Para a implantação de até 5 (cinco)   
leitos hospitalares;

R$ 33.000,00  
(trinta e três mil reais)

Para a implantação de 6 (seis) a 10 (dez)  
leitos hospitalares;

R$ 66.000,00  
(sessenta e seis mil reais)

Para a implantação de 11 (onze) a 20 (vinte)  
leitos hospitalares;

R$ 99.000,00  
(noventa e nove mil reais)

Para a implantação de 21 (vinte e um) a 30 (trinta)  
leitos hospitalares.

Assistência multiprofissional, incluin-
do o fisioterapeuta e o terapeuta ocu-
pacional, prestada às pessoas com HIV / 
AIDS, no domicílio ou hospital dia, com 
programação eletiva, englobando des-

Saiba mais em:  
https://goo.gl/zz4rHz

HOSPITAL DIA – AIDS, SAÚDE 
MENTAL, GERIATRIA
PORTARIA Nº44/GM/2001, PORTARIA CONJUNTA Nº1/2013

de atendimento de curta duração, até 
a assistência voltada a pacientes que 
necessitam de atenção constante e de 
cuidados específicos de baixa complexi-
dade ou em caráter paliativo.

ATENÇÃO HOSPITALAR
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AOS SERVIÇOS DE

FISIOTERAPIA E

ACESSO DA

POPULAÇÃO 

TERAPIA 
OCUPACIONAL EM

MINAS GERAIS

Legendas

0 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
2,0 - 2,5
2,5 - 3,0
3,0 - 3,5
3,5 - 4,0
4,0 - 4,5
4,5 - 5,0
Mais de 5,0
* nº de profi ssionais 
por 10 mil habitantes

PRESENÇA DE 
FISIOTERAPEUTAS
EM MINAS GERAIS
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Legendas

0 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
2,0 - 2,5
2,5 - 3,0
3,0 - 3,5
3,5 - 4,0
4,0 - 4,5
4,5 - 5,0
Mais de 5,0
* nº de profi ssionais 
por 10 mil habitantes Fonte: Data SUS

Os fi sioterapeutas e tera-
peutas ocupacionais estão 

concentrados em regiões me-
tropolitanas e municípios de 
médio e grande porte do Estado. 
A ampliação da rede assistencial 
pública favorece a interiorização 
profi ssional e sugere que am-
pliemos o número e a qualidade 
assistencial destes profi ssionais.

Saúde é um direito de todos! É 
importante garantirmos o aces-
so da população ao trabalho do 
fi sioterapeuta e do terapeuta 
ocupacional nas redes de saúde 
pública dos municípios.

PRESENÇA DE TERAPEUTAS 
OCUPACIONAIS 
EM MINAS GERAIS



Conselho Regional de Fisioterapia  
e Terapia Ocupacional da 4a Região
Rua da Bahia, 1.148, Sala 816, Centro 
30160 906 – Belo Horizonte – MG
crefito4.gov.br


