
 A necessidade de uma estrutura especializada 
e dedicada ao atendimento da pessoa com deficiência 
na região Sul de Santa Catarina, atrelada à oportunidade 
de inserção nos Programas do Governo Federal de 
Política Estruturante da Rede de Atenção a Pessoas com 
Deficiência, levou os Gestores em Saúde da Região 
Carbonífera e do Extremo Sul Catarinense a promover 
a implantação da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde nessas 
regiões. Como Universidade Comunitária, a Unesc foi 
selecionada para a localização do Centro Especializado 
em Reabilitação do Sul de Santa Catarina. O projeto de 
instalação do CER Unesc foi aprovado pelas Comissões 
Intergestores Regionais (CIR) das Regiões Carbonífera 
e do Extremo Sul Catarinense e pela Comissão 
Intergestores Bipartite do Estado. E, ainda, após rígida 
análise técnica, foi habilitado pelo Ministério da Saúde 
por meio da Portaria MS nº 1.357/2013.

 Tendo como objetivo “Assistir a pessoa com 
deficiência na integralidade de atenção à saúde, a fim 
de desenvolver o seu potencial físico, psicossocial, 
educacional e profissional”, atualmente, o CER Unesc 
conta com uma equipe multiprofissional de Fisioterapia, 
Enfermagem, Psicologia, sendo referência para os 27 
municípios do Extremo Sul do Estado em reabilitação 
em deficiência física, intelectual e ostomizados. Instalado 
na Clínica Integrada de Saúde da Unesc, trabalha 
em íntima articulação com os cursos de graduação 
e pós-graduação da Unesc nas diversas áreas do 

conhecimento, bem como com os residentes do 
Programa de Residência Multiprofissional da Unesc.

 Funcionando há aproximadamente seis meses, 
o CER Unesc foi homenageado com Moção de Aplausos 
na Câmara de Vereadores de Criciúma e, no mês de 
novembro, recebeu o honroso prêmio “Destaque em 
Atendimento na Saúde”, da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Criciúma.

 Em virtude de no dia 3 de dezembro 
comemorarmos o Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, o CER Unesc, em parceria com a 
Coordenação da Pessoa com Deficiência do Estado de 
Santa Catarina, realizou no Auditório Edson Rodrigues, 
no campus da Universidade, o 1º Encontro Catarinense 
dos Centros Especializados em Reabilitação. O evento 
promoveu o diálogo e a troca de conhecimento entre 
os diferentes Centros Especializados em Reabilitação 
do Estado e, quiçá, dará origem a um movimento 
de estruturação de uma Rede entre os CER’s, que, 
organizados, possibilitarão que a pessoa com deficiência 
tenha um Sistema Único de Saúde mais acessível e 
qualificado.

 O CER Unesc agradece a todos os municípios 
pela confiança depositada e à Unesc por possibilitar que 
uma ansiedade da sociedade se torne realidade e venha 
melhorar a vida das pessoas com deficiência em toda a 
Região do Sul do Estado de Santa Catarina. 
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