
 Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) apontam que 6,2% dos brasileiros são 
acometidos por algum tipo de deficiência: auditiva, física, 
visual ou intelectual. Nesta realidade, o SUS, enquanto 
política pública de saúde, instituiu a Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência. Essa rede, nas regiões Carbonífera 
e do Extremo Sul do Estado de Santa Catarina, busca 
tornar nossa região uma Referência Macrorregional.

 Como articulador dessa rede, temos, na Unesc, 
o CER II (Centro Especializado em Reabilitação), que foi 
habilitado pela Portaria MS nº 1.357, de 02 de dezembro 
de 2013, e tem como objetivo assistir a pessoa com 
deficiência na integralidade de atenção à saúde, a fim de 
desenvolver o seu potencial físico, psicossocial, profissional 
e educacional.

 O CER II/Unesc conta com uma equipe 
multiprofissional e interdisciplinar especializada, 
composta por fisioterapeutas, fonoaudiólogas, psicólogas, 
enfermeiro, médico neurologista, médico ortopedista, 
terapeutas ocupacionais, pedagoga e assistente social. 
Oferece atendimentos aos 27 municípios da AMESC e 
da AMREC para reabilitação física e intelectual e também 
voltada à pessoa ostomizada.
           
 As principais patologias atendidas pelo CER 
são: Sequelas de Traumas; Lesão Medular; Sequela de 
Acidente Vascular Encefálico; Amputações; Traumatismo 
Crânio Encefálico; Doenças Neuromusculares; Paralisia 
Cerebral; Síndromes Genéticas que comprometam o 
aparelho locomotor; Mielomeningocele; Malformações 
Congênitas; Paralisia Infantil; Neuropatias; Deficiência 

Congênita, Adquirida, Hereditária e Doença; Pessoa 
Ostomizada; Deficiência Intelectual Leve; Deficiência 
Intelectual Moderada; e Transtornos do Espectro Autista.
          
 Somos uma comunidade com mais de 13 mil 
estudantes de graduação e pós-graduação. Nosso corpo 
docente é integrado por mais de 700 professores, com 
formação acadêmica notável. Nosso quadro técnico-
administrativo ultrapassa 700 servidores, que trabalham 
com competência, zelo e espírito de uma universidade 
comunitária, que não tem dono, ou melhor, se tem, 
somos todos nós.

 Para ser encaminhada ao CER, a pessoa deve 
procurar a sua unidade de saúde e solicitar a avaliação 
médica ou de outro profissional da saúde para o 
encaminhamento.
           
 Além dos atendimentos individuais com a equipe 
multiprofissional, o CER também oferece atendimentos 
em grupos, visitas domiciliares, visitas institucionais e 
atividades externas, a fim de promover a inserção social, 
política e econômica desses pacientes.

 Acesse nosso blog e saiba mais sobre nossas 
atividades, parceiras e projetos realizados: www.unesc.
net/cer.  
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