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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE 

Deliberação CIB nº 124, 29-09-2021 

Considerando a Portaria GM/MS nº 793, de 24/04/2012 que instituiu a Rede de Cuidados a Pessoa 
com Deficiência do SUS e a Portaria GM/MS nº 853, de 25/04/2012, que instituiu recursos de custeio e 
investimento para a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência RCPD do SUS; 
 
Considerando a solicitação do Ministério da Saúde para que o Estado atualize o escalonamento por 
ordem numérica da lista de serviços de reabilitação prioritários para Habilitação e Investimento de 
Centros Especializados CER II, III e IV e as Oficinas Ortopédicas Fixas da RCPD; 
 
Considerando que a CIB/SP aprovou favoravelmente a aplicação dos seguintes critérios: vazio 
assistencial, região de abrangência do CER, número de pacientes graves (que não conseguem de 
modo algum) e com deficiência intelectual da região de abrangência do CER e ano de homologação 
do Plano de Ação na CIB/SP, para determinar a lista de serviços prioritários de forma técnica e 
transparente; 
 
Considerando a Deliberação CIB/15, de 16/02/2021, publicada em 17/02/2021 que aprovou a relação 
dos serviços escalonados em ordem numérica prioritários para Habilitação e Investimento, de Centros 
Especializados de Reabilitação-CER e Oficinas Ortopédicas Fixas, da Rede de Cuidados a Pessoa 
com Deficiência – RCPD do SUS/SP; 
 
 
A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo – CIB/SP em sua 315ª reunião ordinária 

realizada, em 23/09/2021aprova e atualiza a relação dos serviços escalonados para Habilitação e 

Investimento da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência – RCPD do SUS/SP.  

 
O escalonamento dos serviços estará disponível no endereço eletrônico da SES/SP, conforme segue: 
 https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/homepage/destaques/redes-regionais-de-atencao-a-saude-no-
estado-de-sao-paulo/rede-de-cuidados-a-pessoa-com-deficiencia/relacao-de-servicos-escalonados-para-
habilitacao-e-investimento-da-rcpd 
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