PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DE SAÚDE
Centro de Referência em Reabilitação – C. R. R.
_____________________________________________________________
Rua Atílio Miatto, 210 V. Santana (Sousas) – Campinas / SP
Telefone / Fax: (19) 3258-6011
E-mail: saude.reabfisica@campinas.sp.gov.br
FLUXOS E ENCAMINHAMENTOS EM REABILITAÇÃO
A Rede de Referência em Reabilitação da SMS conta atualmente com os seguimentos serviços
próprios e conveniados:
I – REABILITAÇÃO FÍSICA
CENTRO DE REFERÊNCIA em REABILITAÇÃO – CRR (SOUSAS)
Reabilitação física infantil (atendimento em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional,
Psicologia, Neurologia Infantil, Homeopatia, Nutrição e Ortopedia, organizados em programas
interdisciplinares).
- via SOL (equipe CRR de reabilitação física infantil)
Fisioterapia adulto (casos crônicos, geralmente com mais de 01 ano de história e queixas
osteomusculares recidivantes).
- via SOL (Equipe CRR Fisioterapia Motora Adulto)
Casos Crônicos: a critério médico, as terapias indicadas são ofertadas pela área de Saúde
Integrativa (ofertadas nas UBS e CRR) : Liang Gong, Consciência Postural, Movimento Vital
Expressivo, Chi Kung, Tai Chi Chuan, Klauss Vianna, Ginástica Harmônica, Yoga, etc.
Urgência (pós-operatório, TCE, AVE, casos neurológicos, fraturas, queimados, etc. com menos
de 01 ano de história.) - agendamento na recepção, por telefone (3258-6011).
Fonoaudiologia adulto
- encaminhamento interno, feito pelos próprios profissionais do CRR.
Adulto:a partir de 18 anos
Pós - operatório cabeça e pescoço (exclui cirurgia da corda vocal- Referência PUCC) e outros
procedimentos que afetam a motricidade /ou comunicação oral
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Paralisia facial;
Alterações nas unções de mastigação, deglutição. Fonação e comunicação associados a
AVE,TCE,distúrbios degenerativos(ex: Alzheimer, Parkinson, Esclerose lateral amiotrófica, etc.)
desmielinizantes (ex:Esclerose múltipla)
Pacientes em uso de sonda (nasogástrica, orogástrca), laringectomizados (parcial ou totalmente)
ou gastrotomizados.
(casos com comprometimento de motricidade orofacial e de deglutição) - agendamento na
recepção, por telefone (3258-6011).
Fonoaudiologia Infantil (dentro do programa de Reabilitação infantil):
- via SOL (equipe CRR de reabilitação física infantil e discussão do PTS)
- Disfagia infantil;
- Paralisia cerebral e facial;
- Atraso no desenvolvimento;
- Poli Clínica II – casos de gagueira e distúrbio articulatório (via SOL)
-SADA: distúrbios de aprendizagem (via SOL)
Terapia ocupacional (especialidade MÃOS) (atende pacientes com lesões de traumas, doenças
músculo esqueléticas em ortopedia e reumatologia que acometem em membros superiores, assim
como pós-cirúrgicos, com exceção de tendinites)
- agendamento na recepção por telefone (3258-6011).
Ortopedia
- agendamento via SOL
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Neurologia infantil
- agendamento via SOL
Neurologia adulto
- agendamento via SO
Reumatologia
- agendamento via SOL
Crâniopuntura
- vagas no Distrito de Saúde Leste
Homeopatia
-vagas internas
Programa de Acidente Vascular Encefálico – AVE
- AVE recente (até 01 ano de lesão) - agendamento na recepção por telefone (32586011).
Pacientes acima de 60 anos: encaminhamento para o CRI
ATENÇÃO: não é preciso aguardar nas UBS!
Programa de Lesão Medular
- agendamento na recepção por telefone (3258-6011).
ATENÇÃO: não é preciso aguardar nas UBS!
Programa de Primeira Protetização dos Membros Inferiores e Superiores
- agendamento na recepção, por telefone (3258-6011).
ATENÇÃO: não é preciso aguardar nas UBS!
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Programa de Órteses e Próteses músculo esqueléticas e meios auxiliares de locomoção
- agendamento na recepção, com SERVIÇO SOCIAL, por telefone (32586011).
Equoterapia (para crianças com atraso no DNPM e pessoas com mobilidade reduzida).
- solicitação de encaminhamento para o CRR, na recepção deste, por telefone (32586011).
Fisioterapia – Hospital Mário Gatti (este atendimento de fisioterapia é retaguarda apenas para
egressos do HMMG).
Fisioterapia e terapia ocupacional – PUC Campinas (este atendimento de fisioterapia e TO é
preferencialmente para a demanda proveniente do hospital Celso Pierro. A PUCC oferta
Hidroterapia).
- Acolhe também na recepção demanda espontânea das UBS.
UNIP: demanda espontânea

IBTA/VERIS(Metrocamp): demanda espontânea

FAC: demanda espontânea

LUCY MONTORO
Encaminhamentos do Centro de Saúde para o Distrito e deste para a DRS que realiza a triagem.

Transporte
1) SAEC( SAMU)
- perfil: pessoa acamada (pós-alta do hospital), com uso de oxigênio.
- agendamento: através do Serviço Social CRR – F: 3258-6011
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2) PAI-SERVIÇO (Programa de Acessibilidade Inclusiva) - EMDEC:
- perfil: pessoa cadeirante e ou uso de andador
- cadastramento: formulário preenchido pelo médico responsável do CRR ou da UBS e
entregue na EMDEC - Rua Sales de Oliveira, 1028 - Vila Industrial. Após visita da equipe
da EMDEC em casa para avaliar a acessibilidade, a pessoa recebe uma carta em casa
dizendo da inclusão ou não no transporte.
- agendamento: pelo próprio usuário pelo telefone: 0800601517 para qualquer atividade
(educação, saúde, lazer etc). Usuários de grupos do CRR o agendamento é realizado pelo
Serviço Social CRR diretamente com o PAI-Serviço semanalmente;

3) TRANSURC :
- perfil: usuário com patologias definidas pela TRANSURC;
- cadastramento: formulário preenchido pela médico do serviço (CRR) e o usuário tem que
levar na Rua 11 de Agosto, Centro para liberação , telefone 0800140204
4) TRANSPORTE CRR (VAN ADAPTADA):
- perfil: usuário com mobilidade reduzida (ex: uso de muleta) que não se enquadre nos outros
transportes;
- cadastramento: triagem realizada pelo Serviço Social (CRR)
- OBS: A primeira vez (consulta-avaliação) não buscamos o usuário com o transporte CRR.
Qualquer dúvida ligar no Serviço Social: 3258-6011

II- REABILITAÇÃO AUDITIVA
- vagas no Distrito de Saúde para a especialidade de otorrino – déficit auditivo (APASCAMP), que
fará o diagnóstico e os exames. Se confirmado o diagnóstico, encaminhará para protetização na
PUCC.
Protetização Infantil: acompanhamento na APASCAMP.
Protetização Adulto: acompanhamento na PUCC.
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III- REABILITAÇÃO VISUAL
- agendamento com oftalmologia no 3º andar da Policlínica II, que fará a avaliação e protetização
ocular (se necessário).
- reabilitação para visão subnormal com concessão de meios ópticos auxiliares (se necessário)
será feita pelo Instituto Braile Jundiaí.

IV- REABILITAÇÃO INTELECTUAL
APAE:
- agendamento via SOL, com a profissional Anna Elisa Scotoni (com encaminhamento médico
e/ou do educador),
Programas da APAE/SUS:
Estimulação precoce: atende crianças de 0 a 3 anos, que apresentam RDNPM ou alto risco para
RDNPM. Priorizar o atendimento de crianças com síndromes genéticas, intercorrências pré, peri e
pós natais que resultam em comprometimento de estruturas e funções psico-cognitivas.
Programa de atendimento terapêutico, interação e orientação – PATIO das Mangueiras:
referência de atendimento ambulatorial para a pessoa com deficiência intelectual, a partir dos 3
anos de idade, com acompanhamento direcionado e apoiado da família que também recebe
orientação a respeito do tratamento. Os usuários deste programa participam de atividades
interdisciplinar e terapêuticas específicas com propósitos de aprendizado e desenvolvimento
pessoal/ocupacional, respeitando limitações e dificuldades físicas intelectuais e sociais.
Grupo diversidade: destinado a pessoas com idade superior a 16 anos, que apresentam
limitações de autonomia, principalmente na atividades da vida diária, com comprometimentos
neurológicos, psíquicos e cognitivos que prejudicam significativamente a qualidade de vida.
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Apresenta como proposta atendimentos individuais, em duplas ou em pequenos grupos que
oportunizem o exercício da independência e socialização. Tem enfoque ocupacional e terapêutico.
* Obs.: para os casos crônicos, a critério médico, as terapias indicadas são ofertadas pela área de
Saúde Integrativa através de capacitação: Liang gong, Ginástica Postural, Ginástica Harmônica,
etc.
- São indicados e orientados os locais de atendimento nas UBS.
Fundação Síndrome de Down
Via SOL:
Formação Trabalho: pessoas com Síndrome de Down maiores de 18 anos para inserção no
mercado de trabalho (especialidade: FSD Form)
Reabilitação: para pessoas com Síndrome de Down de 0 a 18 anos (FSD Reab)
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