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RESUMO EXECUT I V O

Resumo executivo
Tendências globais da saúde e do envelhecimento exigem uma expansão significativa dos serviços
de reabilitação nos países ao redor do mundo, e principalmente nos países de baixo e médio níveis de
renda (1-4). fortalecer a prestação de serviços de reabilitação e assegurar que eles são adequadamente
financiados é fundamental para assegurar que a reabilitação esteja disponível e economicamente
acessível àqueles que precisam. Este documento oferece recomendações e boas práticas baseadas
em evidências e elaboradas por especialistas para apoiar os sistemas de saúde e as partes interessadas
em fortalecer e ampliar os serviços de reabilitação de alta qualidade de forma que estes possam
responder melhor às necessidades das populações.
Essas recomendações são direcionadas a líderes governamentais e formuladores de políticas de
saúde e também são relevantes para setores relacionados à força de trabalho e à sua capacitação. As
recomendações e boas práticas também podem ser úteis para pessoas envolvidas em pesquisas, na
prestação de serviços e no financiamento no campo da reabilitação e dos produtos assistivos, incluindo
as organizações profissionais, instituições acadêmicas, organizações da sociedade civil e organizações
não governamentais e internacionais.
As recomendações foram elaboradas de acordo com as normas e procedimentos mencionados no
WHO Handbook for Guideline Development (5) e foram orientadas por um processo de formulação
sistemática de perguntas de pesquisa e de coleta e apreciação de evidências, de acordo com o “grading
of recommendations, assessment, development and evaluation” (GRADE). O documento foi submetido a
uma extensa análise por pares. O processo envolveu grupos de pesquisa comissionados, o secretariado
da OMS, um Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes e um Grupo de Revisores Externos, sendo finalmente
revisto e endossado pela Comissão de Revisão de Diretrizes da OMS.

Recomendações sobre a reabilitação em sistemas de saúde
Integrar os serviços de reabilitação ao sistema de saúde.
Força da recomendação: condicional
Qualidade das evidências: muito baixa
Ministério da Saúde

Embora a reabilitação de uma condição de saúde geralmente seja provida em conjunto com outros serviços
de saúde, atualmente a reabilitação não está efetivamente integrada aos sistemas de saúde em várias partes
do mundo. Isto tem sido atribuído em parte à forma como e por quem ela é gerenciada (6.7). É necessário
designar claramente a responsabilidade pela reabilitação para sua integração efetiva aos sistemas de saúde.
Na maior parte das situações, o ministério de saúde será a entidade mais adequada para gerir a reabilitação,
com fortes relações com outros setores relevantes, tais como bem estar social, educação e trabalho.

Integrar os serviços de reabilitação aos níveis primário, secundário
e terciário dos sistemas de saúde

Terciário

Secundário

Primário

Força da recomendação: forte
Qualidade das evidências: muito baixa
O subdesenvolvimento da reabilitação em muitos países e conceitos errôneos acerca desses serviços, como
sendo um artigo de luxo suplementar aos cuidados essenciais ou como sendo necessários apenas para
pessoas com deficiências significativas, frequentemente resultaram em serviços prestados apenas em
alguns níveis dos sistemas de saúde. Entretanto, a reabilitação se faz necessária em todos os níveis, para a
identificação das necessidades e para uma efetiva continuidade dos cuidados ao longo da recuperação do
indivíduo. Vias de encaminhamento padronizadas e outros mecanismos de coordenação entre níveis ajudam
a assegurar uma boa transição de cuidados para a obtenção de um resultado ótimo.
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Garantir a disponibilidade de uma força multidisciplinar de
trabalho em reabilitação
Força da recomendação: forte
Qualidade das evidências: alta
Uma força multidisciplinar de trabalho em um sistema de saúde assegura que uma gama de necessidades
de reabilitação em diferentes domínios da funcionalidade possam ser atendidas. Embora a reabilitação
multidisciplinar nem sempre seja necessária, foi demonstrado que ela é eficaz no tratamento de várias
condições, principalmente as crônicas e graves (8-10). Uma vez que diferentes disciplinas da reabilitação
exigem habilidades específicas, uma força multidisciplinar de trabalho pode aumentar significativamente
a qualidade dos cuidados.

Garantir que os serviços de reabilitação estejam disponíveis tanto
nas comunidades quanto nos hospitais
Força da recomendação: forte
Qualidade das evidências: moderada
A reabilitação é necessária tanto no hospital como na comunidade para assegurar a intervenção oportuna
e o acesso aos serviços. A reabilitação hospitalar permite a intervenção precoce, que pode acelerar a
recuperação, otimizar os desfechos alcançados e facilitar a alta em momento adequado e oportuno (6,11).
Muitas pessoas precisam de reabilitação muito tempo depois da alta hospitalar, enquanto outros podem
precisar apenas de serviços na comunidade. Pessoas com deficiências de desenvolvimento, sensoriais ou
cognitivas, por exemplo, podem se beneficiar de intervenções de longo-prazo que frequentemente são
melhor providas em domicílio, na escola ou no local de trabalho (12).

Reabilitação

Garantir que os hospitais incluam unidades especializadas em
reabilitação para pacientes com necessidades complexas em regime
de internação
Força da recomendação: forte
Qualidade das evidências: muito alta
Alas hospitalares especializadas em reabilitação proveem intervenções intensivas e altamente especializadas
a pessoas com necessidades complexas de reabilitação. Em muitos casos, os resultados são melhores do que
aqueles da reabilitação prestada em alas regulares, como ocorre no contexto da amputação de membro
inferior (13), da lesão medular (14) e no caso de idosos (15).

Garantir que recursos financeiros sejam alocados aos serviços
de reabilitação para implementar e respaldar as recomendações
acerca da prestação de serviços.
Força da recomendação: forte
Qualidade das evidências: muito baixa
A forma como os sistemas de saúde alocam recursos financeiros afeta significativamente a prestação de serviços.
Mesmo assim, muitos países não alocam orçamentos específicos para os serviços de reabilitação (17). A alocação
de recursos para a reabilitação pode aumentar tanto a disponibilidade quanto a qualidade dos serviços de
reabilitação e minimizar gastos diretos, o que constitui uma barreira significativa ao uso dos serviços (6).

SERVIÇOS DE
REABILITAÇÃO

Os serviços de reabilitação devem estar cobertos onde os seguros
de saúde já existem ou serão disponibilizados
Força da recomendação: Condicional
Qualidade das evidências: Muito baixa
O seguro de saúde é um mecanismo comum para reduzir as barreiras financeiras aos serviços de saúde,
ainda que a inclusão da reabilitação nas coberturas dos seguros seja variável e que em muitas partes do
mundo o seguro de saúde proteja apenas uma minoria da população (18). Quando o seguro de saúde inclui
a reabilitação, o acesso e o uso dos serviços de reabilitação aumentam. Portanto, esse mecanismo deveria ser
parte de iniciativas mais amplas para melhorar a acessibilidade financeira a esses serviços.

RESUMO EXECUT I V O

Boas práticas quanto aos produtos assistivos
Deve-se implementar políticas de financiamento e aquisição
que assegurem a disponibilidade de produtos assistivos a todos
aqueles que necessitam
Sempre que produtos assistivos são providos, deve-se oferecer
treinamento adequado ao usuário e ao cuidador, quando
apropriado.
Os produtos assistivos desempenham um papel importante na melhoria da funcionalidade e no aumento
da independência e da participação. Contudo, o acesso a esses produtos pode ser difícil, especialmente
em países com baixo e médio níveis de renda (16). É importante não apenas aumentar o acesso e a
acessibilidade econômica dos produtos assistivos, mas também treinar os usuários sobre seu uso seguro
e eficaz e sobre a sua manutenção ao longo do tempo, quando necessário. Os profissionais de reabilitação
podem garantir que os produtos assistivos que as pessoas recebem sejam adequados para elas e para os
ambientes em que estão inseridos e que sejam ajustados conforme as necessidades dos usuários evoluem.

vii
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1. Introdução
1.1 JUSTIFICATIVA
Necessidade crescente pelo fortalecimento da reabilitação
Globalmente, mas principalmente em países de baixo e médio níveis de renda, faz-se necessário
o fortalecimento da reabilitação nos sistemas de saúde para que serviços economicamente
acessíveis e de alta qualidade estejam disponíveis a todos que deles necessitam (1,6). Tal
fortalecimento assegurará não apenas o respeito aos direitos humanos, mas também melhorará
a saúde e proporcionará benefícios sociais e econômicos. além do mais, conforme a cobertura
universal de saúde é fortemente identificada como uma das metas do terceiro objetivo
de desenvolvimento sustentável (saúde), os países são encorajados a assegurar o acesso
equitativo a serviços de saúde economicamente acessíveis e de alta qualidade, incluindo a
reabilitação (19). O progresso em direção à cobertura universal da saúde, e a cobertura universal
da reabilitação em particular, varia muito ao redor do mundo. Historicamente, a reabilitação
foi tema de baixa prioridade para muitos governos, principalmente aqueles com investimentos
limitados em saúde, o que resultou em serviços pouco desenvolvidos e mal coordenados (6). Por
exemplo, enquanto existe uma grande escassez de dados confiáveis acerca da disponibilidade
de serviços de reabilitação, vários estudos realizados no sul da África indicam uma lacuna
substancial entre as exigências de reabilitação e a prestação destes serviços (20-23). É urgente
apoiar os países em sua preparação para o enfrentamento do crescimento da demanda por
serviços de reabilitação que antecipamos com o envelhecimento das populações, o aumento
da prevalência das doenças não transmissíveis e o aumento do número de pessoas vivendo
com as consequências de lesões (1-4).
Os serviços de reabilitação beneficiam a saúde e a sociedade, tanto para os indivíduos
quanto para as comunidades e economias nacionais (6,24-29). O investimento em reabilitação
aumenta a capacidade humana, permitindo que pessoas com alguma condição de saúde
atinjam e mantenham um funcionamento ótimo, melhorando sua saúde e aumentando sua
participação na vida em sociedade, tais como na educação e no trabalho, aumentando
assim sua produtividade econômica (30). Em especial no caso de crianças, a reabilitação
otimiza o desenvolvimento, com grandes implicações em sua participação na educação,
em atividades comunitárias e, mais tarde, no trabalho (31-33). A reabilitação também pode
acelerar a alta, impedir a readmissão hospitalar (34,35) e permitir que as pessoas permaneçam
mais tempo em seus lares (15,36,37). Embora os benefícios econômicos associados a esses
desfechos geralmente sejam reconhecidos apenas em uma análise a longo-prazo, seu
impacto pode ser significativo (27,38-42).

Objetivos da reabilitação
A reabilitação é um conjunto de intervenções com o propósito de melhorar o funcionamento
e reduzir a deficiência originada da interação entre indivíduos com condições de saúde e
seu ambiente. Condições de saúde se referem a uma doença (aguda ou crônica), distúrbio,
lesão ou trauma. Uma condição de saúde também pode incluir outras circuntâncias
como gravidez, envelhecimento, stress, anomalias congênitas ou predisposições genéticas
(6). Assim, a reabilitação maximiza a capacidade das pessoas de viverem, trabalharem
e aprenderem até o máximo de seu potencial. As evidências também sugerem que a
reabilitação pode reduzir dificuldades funcionais associadas ao envelhecimento e melhorar
a qualidade de vida (2,37,43).
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Razões para a elaboração de recomendações sobre reabilitação
Essas recomendações respondem a um forte chamado do Relatório Mundial sobre a
Deficiênia para que Estados Membros “desenvolvam, implementem e monitorem políticas,
mecanismos regulatórios e padrões para os serviços de reabilitação, bem como para a
promoção do acesso a esses serviços” (6, pg. 122). As recomendações servem também para
ajudar países a implementar o objetivo no. 2 do Plano de Ação Global sobre a Deficiência
2014-2021, “fortalecer e ampliar a reabilitação, a habilitação, as tecnologias assistivas, a
assistência e os serviços de suporte, além da reabilitação baseada na comunidadade” (30,
pag. 3). A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (44)
conclama os Estados Membros a tomarem medidas adequadas para organizar, fortalecer e
ampliar os serviços e programas de reabilitação (artigo 26). Até agora, poucas informações têm
sido disponibilizadas aos países sobre o fortalecimento da reabilitação no sistema de saúde
para responderem à crescente demanda de suas populações por tais serviços. Os objetivos
dessas recomendações são corrigir essa falta de informações e oferecer recomendações
em nível de sistemas para melhorar a prestação de serviços de reabilitação.

1.2 Objetivos
O objetivo dessas recomendações é fornecer recomendações baseadas em evidências
e elaboradas por especialistas para orientar os governos e outras partes interessadas no
desenvolvimento e ampliação dos serviços de reabilitação, e na sua prestação de forma
equitativa em todos os níveis dos sistemas de saúde e em todas as plataformas de prestação
de tais serviços. Seu objetivo é fortalecer a prestação de serviços de reabilitação promovendo
uma força multidisciplinar de trabalho e o estabelecimento de mecanismos sustentáveis de
financiamento para dar apoio e manter o desenvolvimento e a prestação desses serviços.

1.3 Público alvo
Essas recomendações são direcionadas a líderes governamentais e formuladores de políticas
de saúde e também são relevantes para setores relacionados à força de trabalho e à sua
capacitação. As recomendações e boas práticas também podem ser úteis para pessoas
envolvidas em pesquisas, na prestação de serviços e no financiamento no campo da reabilitação
e dos produtos assistivos, incluindo as organizações profissionais, instituições acadêmicas,
organizações da sociedade civil e organizações não governamentais e internacionais.

1.4 Escopo
Essas recomendações enfocam unicamente a reabilitação no contexto dos sistemas de saúde.
Elas estão direcionadas especificamente à prestação desses serviços e ao seu financiamento;
recomendações acerca de liderança e governança, força de trabalho e sistemas de
informação serão abordadas de forma abrangente em futuras publicações da OMS.
As recomendações foram criadas para promover o acesso equitativo a serviços de
reabilitação economicamente acessíveis e não oferecem diretrizes sobre intervenções
clínicas.
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1.5 Métodos

© Xavier Borgois/Handicap International

As recomendações foram desenvolvidas de acordo com procedimentos padronizados da OMS,
detalhados no WHO Handbook for Guideline Development (5). Assim, o processo englobou a
formulação de perguntas, coleta e avaliação de evidências. As decisões sobre a orientação
das recomendações foram tomadas por meio de consenso; quando necessário, o Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes buscou a orientação de metodologistas e da Comissão de Revisão
de Diretrizes. Cada recomendação é baseada em uma pergunta “PICO” (população, intervenção,
comparação e desfecho). Para cada pergunta a população é definida como qualquer pessoa
que precisa de reabilitação e os desfechos de interesse incluem melhor qualidade de serviços,
equidade e acessibilidade econômica aos mesmos, seguidos dos desfechos subsequentes de
maior utilização dos serviços, cuidados centrados na pessoa e melhores desfechos de saúde
(inclusive de reabilitação). Devido ao fato de que a população e os desfechos são os mesmos
para todas as perguntas PICO, apenas a intervenção e a comparação estão incluídas nas
perguntas que precedem as recomendações abaixo. Para maiores detalhes acerca do método
para o desenvolvimento das recomendações, leia o Anexo 1.
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2. Princípios gerais
As recomendações para a prestação de serviços de reabilitação e seu financiamento
apresentadas nesse documento se baseiam nos seguintes princípios gerais de relevância
e prioridade. Esses princípios podem ser utilizados na formulação de políticas e no
planejamento e implementação das recomendações, de acordo com o contexto nacional.
• A reabilitação contribui para a provisão de cuidados abrangentes centrados na
pessoa.
A reabilitação é um componente integrante dos serviços de saúde que assegura que as
pessoas podem atingir seu pleno potencial nos ambientes em que vivem e trabalham
(6,45,46).
• Serviços de reabilitação são relevantes ao longo do continuum de cuidados.
A reabilitação inclui intervenções para a prevenção da deficiência e da deterioração na
fase aguda de cuidados, bem como para a otimização e manutenção da funcionalidade
nas fases pós-aguda e de longo-prazo (47,48).
• A reabilitação é parte da cobertura universal de saúde; portanto, esforços devem ser
envidados para aumentar a qualidade, a equidade e acessibilidade econômica dos
serviços.
Os esforços para alcançar a cobertura universal de saúde deveriam incluir ações e
políticas para melhorar a qualidade, a equidade e a acessibilidade econômica da
reabilitação, reconhecendo assim sua importância como serviço de saúde (46–48).
• Políticas e intervenções são necessárias para atender o escopo e a intensidade das
necessidades de serviços de reabilitação em diferentes grupos populacionais e
áreas geográficas, de forma que serviços de reabilitação de alta qualidade sejam
equitativos e economicamente acessíveis a todos que deles precisam.
As pessoas enfrentam diferentes barreiras para o acesso aos serviços de reabilitação.
Portanto, exigências específicas da população e estratégias para atendê-las devem
ser identificadas de modo que o sistema de saúde possa assegurar a disponibilidade
equitativa dos serviços (6,49,50).
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3. Recomendações e boas
práticas
Essas recomendações descrevem as bases para o fortalecimento da reabilitação nos
sistemas de saúde. baseiam-se no rigoroso sistema prescrito pata a coleta, revisão e avaliação
de evidências descrito acima e no Anexo 1, que sustentaram as decisões dos pesquisadores
e do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes acerca da orientação, força e qualidade das
evidências para cada recomendação. As boas práticas não passaram por este processo,
já que o grupo tinha confiança suficiente em seus benefícios, acreditando que o processo
de coleta e avaliação de evidências teria sido improdutivo e resultado em um mau uso dos
recursos. Sua confiança derivou do valor subjacente de assegurar a prestação equitativa
de serviços e a disponibiidade de produtos assistivos, conforme expresso nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e especificamente na meta 3.8, e no objetivo 2 do Plano de
Ação Global sobre Deficiência da OMS para 2014-2021; e no grande corpo de evidências
indiretas sobre o claro benefício do curso de ação declarado (19, 30).
Cada recomendação se baseia nas melhores evidências disponíveis e está descrita
de acordo com um nível de força (quão inequivocadamente pode ser sugerido que a
recomendação seja implementada) e com a avaliação da qualidade das evidências. A força
da recomendação e a avaliação da qualidade das evidências não estão necessariamente
correlacionadas.

3.1 Força das recomendações e qualidade das evidências
A força das recomendações e a classificação do nível de qualidade das evidências
foram determinadas de acordo com processos definidos pela Comissão de Revisão
de Diretrizes da OMS (5). Esse processo é projetado de forma a assegurar a tomada de
decisões transparentes, sistemáticas e baseadas em evidências; é importante verificar que
a força de uma recomendação pode estar baseada em fatores além da qualidadade das
evidências disponíveis. É essencial que os usuários deste documento não presumam que
uma recomendaçào baseada em evidências de qualidade baixa ou muito baixa é mais
fraca ou menos importante do que as baseadas em evidências de qualidade moderada
ou alta. O uso de evidências identificadas nas revisões sistemáticas de literatura para a
determinação da qualidade das evidências para cada recomendação é explicado abaixo
em maiores detalhes.

3.1.1 Determinando a força de uma recomendação
A força de cada recomendação foi decidida pelo Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes
depois de levar em consideração o equilíbio entre os benefícios, prejuízos e ônus, os graus
de variação dos valores e preferências de diferentes partes interessadas, os recursos
implicados e a qualidade das evidências. Com base nesses fatores, as recomendações
foram consideradas fortes ou condicionais (5, p. 129).
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Fortes: os efeitos desejados causados pela adesão às recomendações ultrapassam
os efeitos indesejados. Assim, na maioria das situações, a recomendação pode ser
adotada como política.
Condicionais: Existe alguma incerteza acerca dos fatores acima mencionados, ou sua
adaptação local deveria levar em consideração uma maior variação de valores ou
preferências. Ou os recursos necessários tornam a recomendação adequada para alguns
lugares, mas não para outros. Portanto, será necessário realizar um debate substancial
entre as partes interessadas antes que tal recomentação seja adotada como política.

3.1.2 Avaliando o grau de certeza das evidências
No processo de desenvolvimento de diretrizes da OMS, a abordagem GRADE é empregada
para avaliar o grau de certeza das evidências identificadas em revisões sistemáticas da
literatura. Essa abordagem se baseia principalmente no nível de certeza dos efeitos estimados
da intervenção (5, p.113). As classificações são:
Alta: O Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes está muito confiante de que o
verdadeiro efeito está próximo do efeito estimado. Não é provável que novas pesquisas
alterem a confiança sobre os efeitos estimados.
Moderada: O Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes está moderadamente confiante
no efeito estimado. O efeito verdadeiro provavelmente está próximo do estimado, mas
existe alguma possibilidade de que seja substancialmente diferente. É provável que
novas pesquisas tenham um impacto importante sobre a confiança no efeito estimado
e possam alterar tal estimativa.
Baixa: A confiança sobre o efeito estimado é limitada. O efeito verdadeiro pode ser
substancialmente diferente do efeito estimado. É muito provável que novas pesquisas
tenham um impacto importante sobre a confiança no efeito estimado e possam alterar
tal estimativa.
Muito baixa: O grupo tem muito pouca confiança na efeito estimado. É provável
que o verdadeiro efeito seja substancialmente diferente do efeito estimado. Qualquer
estimativa dos efeitos é altamente incerta.
Dos vários tipos de estudo, estudos controlados randomizados geralmente produzem o maior
grau de certeza sobre os efeitos estimados. Entretanto, esse tipo de estudo não é adequado
para todos os tipos de intervenções. Por exemplo, ao avaliar intervenções e comparações
ao nível de sistemas, a randomização não é viável nem significativa. Para esses tipos de
intervenção, estudos de caso ou estudos longitudinais e observacionais capturam de modo
mais adequado o quê e como fatores ambientais tem impacto na implementação de
intervenções em diferentes contextos. (51).
O processo de tomada de decisões empregado pelo Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes
para cada recomendação constante nessas diretrizes foi documentado nas tabelas de
evidências e decisões apresentadas no Anexo 2. As tabelas GRADE usadas para classificar
a qualidade das evidências estão disponíveis online1, ao passo em que as referências para
as principais evidências indiretas que sustentam as recomendações estão elencadas depois
de cada tabela de evidências e decisões.
1 www.who.int/disabilities/rehabilitation_guidelines/en/
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3.2 Recomendações e boas práticas
O modelo de prestação de serviços de reabilitação usado em um sistema de saúde tem
implicações clínicas e econômicas significativas; a forma por meio da qual o serviço é
prestado, planejado, financiado e implementado afeta quem pode acessar os serviços, a
qualidade dos serviços que podem ser prestados em diferentes ambientes e os recursos,
tanto humanos quanto fiscais, exigidos (52). O objetivo essencial de um modelo de prestação
de serviço deveria ser assegurar que “sejam providas intervenções pessoais e não pessoais
eficazes, seguras e de qualidade a todos aqueles que precisam e onde precisam (incluindo a
infraestrutura), com o mínimo desperdício de recursos” (54, p. iv). Como a prestação de serviços
é um dos seis elementos de um sistema de saúde, alcançar um modelo forte de prestação de
serviços é fundamental para fortalecer e ampliar a reabilitação. As recomendações abaixo
abordam algumas das principais estratégicas de políticas que os países deveriam formular,
cada qual levando em cuidadosa consideração o seu próprio contexto.

© Anthony Jacopucci

As tabelas de evidências e decisões sobre as quais se baseiam as recomendações são
apresentadas no Anexo 2.
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A: Os serviços de reabilitação deveriam ser integrados ao sistema de
saúde1 ou ao sistema social, de bem estar, ou equivalente?
Contexto
Embora a reabilitação de uma condição de saúde geralmente seja provida em conjunto com
outros serviços de saúde, atualmente a reabilitação não está efetivamente integrada aos sistemas
de saúde em várias partes do mundo. Isto tem sido atribuído em parte à forma como e por quem
ela é gerenciada (6.7). É necessário designar claramente a responsabilidade pela reabilitação
para sua integração efetiva aos sistemas de saúde. Isso está se tornando mais importante em
vista do aumento esperado na demanda por serviços de reabilitação (1,2), e da multiplicidade
de atores envolvidos na prestação de serviços de reabilitação. Embora a reabilitação atenda as
necessidades de qualquer pessoa com uma condição de saúde ou incapacidade, seja esta
temporária ou de longo prazo, ela é comumente associada com a deficiência e é frequentemente
gerenciada pelo mesmo ministério (geralmente o ministério de bem estar social). Em alguns
países, a governança da reabilitação é compartilhada entre os ministérios de saúde e bem
estar social (6,7). A determinação sobre se a reabilitação deveria ser integrada ao sistema de
saúde ou ao sistema de bem estar social inclui questões sobre a governança da reabilitação
e seu impacto sobre como a reabilitação está integrada aos serviços.
Resumo das evidências
Não foi identificada qualquer publicação diretamente relacionada a esta questão. Assim, a
orientação dessa recomendação se beaseou no consenso do Grupo de Desenvolvimento
de Diretrizes que levou em conta:
• Os benefícios antecipados da integração da reabilitação ao sistema de saúde com
relação à melhor coordenação com serviços médicos e outros serviços de saúde, melhoria
da prestação de contas, garantia de qualidade e da sustentabilidade; e
• Desafios anteriores associados à integração da reabilitação aos serviços de saúde quando
esta é administrada pelo sistema de bem estar social.
Embora a extensão desses efeitos não possa ser determinada, a avaliação global dos
benefícios e dos prejuízos levaram o grupo a concluir que a reabilitação deveria ser integrada
aos sistemas de saúde.

A. Integrar os serviços de reabilitação aos sistemas de saúde
Força da recomendação: condicional

|

Qualidade das evidências: muito baixa

Observações:
• Designar claramente a responsabilidade pela reabilitação é necessário para a integração efetiva dos
serviços de reabilitação aos sistemas de saúde. Na maioria das situações, o ministério de saúde será a
agência mais apropriada para a governança da reabilitação.
• Fortes ligações entre o ministério da saúde e outros setores relevantes tais como bem estar social, educação e
trabalho são importantes para promover uma prestação eficiente de serviços de reabilitação centrados no indivíduo.
• Quando se faz necessária uma mudança considerável na governança de forma a integrar a reabilitação
a um sistema de saúde, deve-se ter cuidado e consideração à capacidade do sistema de saúde e seu
ministério em gerir, investir e coordenar tais serviços. Pode ser necessária uma fase de transição.

1 No contexto dessa recomendação, a integração no sistema de saúde envolve a gestão e a prestação dos serviços de reabilitação em conjunto com outros serviços de saúde, de forma que
as pessoas recebam esses cuidados de forma oportuna, abrangente e bem coordenada, de acordo com suas necessidades e por meio de diferentes níveis do sistema de saúde. adaptado
de Integrated Health Services - What and Why? Technical Brief n. 1. World Health Organization, 2008. http://www.who.int/healthsystems/service_delivery_techbrief1.pdf
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Justificativa
Ao recomendar que a reabilitação deveria ser integrada aos sistemas de saúde, o Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes levou em consideração os benefícios antecipados com relação
à melhora da coordenação com serviços médicos e outros serviços de saúde, prestação
de contas, garantia de qualidade e sustentabilidade. Considerando os desafios anteriores
da integração da reabilitação nos serviços de saúde quando estes são administrados por
um ministério de bem estar social ou equivalente, o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes
sugeriu que a reabilitação deveria ser gerida pelo ministério da saúde. Tal sugestão se baseia
no entendimento de que:

© Siegfried Herrmann

• A reabilitação é uma estratégia de saúde, assim como a promoção, a prevenção, o
tratamento e os cuidados paliativos, e que as intervenções de reabilitação são prestadas
no contexto de condições de saúde ou de incapacidade (49,50).
• Geralmente os serviços de reabilitação são prestados em conjunto com outros serviços
de saúde e compartilham recursos em comum (tais como financiamento, tecnologia,
infraestrutura e recursos humanos).
• O planejamento e as formulação de políticas de reabilitação deveriam ser baseadas nas
informações coletadas e organizadas pelos sistemas de informação da saúde.
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B: Os serviços de reabilitação deveriam ser integrados aos níveis
primário, secundário e terciário do sistema de saúde, ou apenas em níveis
selecionados?
Contexto
Em vários lugares do mundo, os serviços de reabilitação frequentemente são prestados
apenas em níveis selecionados do sistema de saúde 1. As razões para isso incluem o
subdesenvolvimento do setor de reabilitação e a insuficiência de recursos humanos e de
investimentos, que limitam a distribuição desses serviços entre os níveis. Vários conceitos
errôneos acerca da reabilitação também determinaram em que níveis esses serviços estão
disponíveis. Um conceito errôneo generalizado é o de que os serviços de reabilitação são
necessários apenas para pessoas com deficiências2. Quando a reabilitação é considerada
como um conjunto de intervenções para um grupo específico (minoria) de pessoas ao
invés de ser um aspecto importante dos cuidados de saúde para todos, ela pode ser subpriorizada e sub-financiada. A isso se soma outro conceito errado, o de que a reabilitação
é um serviço de saúde de luxo e que não é essencial. Além do mais, quando o papel da
reabilitação nos cuidados agudos ou pós-agudos não é reconhecido, sua integração aos
níveis secundário e terciário do sistema de saúde pode ser negligenciada. Essa questão é
um reflexo da situação da prestação de serviços de reabilitação em muitos países e busca
esclarecer em quais níveis do sistema de saúde a reabilitação deveria estar disponível.

© Xavier Borgois/Handicap International

Resumo das evidências
São poucas as pesquisas publicadas exatamente acerca da disponibilidade de serviços
de reabilitação em diferentes níveis do sistema de saúde. Entretanto, estudos sobre valores e
preferências (54-57), aceitabilidade (58) e viabilidade (58-60), respaldam a integração da reabilitação
ao nível primário, bem como aos níveis secundário e terciário do sistema de saúde.

1 Serviços primários geralmente constituem-se como o primeiro ponto de contato dentro de um sistema de saúde e podem ser prestados por profissionais de saúde em geral; eles atuam
como uma ligação com cuidados mais especializados. Os serviços primários geralmente são providos localmente em uma gama de ambientes (tipicamente nas comunidades). Serviços
secundários incluem cuidados de saúde providos por médicos especialistas e outros profissionais de saúde. Estes geralmente se baseiam no nível distrital ou regional e também são
providos em uma gama de ambientes (tipicamente em hospitais e instituições). Os serviços terciários incluem cuidados de saúde especializados e consultivos, geralmente baseados em
nível nacional e prestados em hospitais para pacientes internados (com base nas definições do componente de saúde das Diretrizes de Reabilitação Baseada na Comunidade (16).
2 Na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (44), pessoas com deficiências são definidas como “aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”
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B. Integrar os serviços de reabilitação aos níveis primário, secundário e terciário
dos sistemas de saúde.
Força da recomendação: Forte

|

Qualidade das evidências: Muito baixa

Observações:
• Mecanismos de coordenação, incluindo caminhos padronizados de referência em cada nível e entre os
diferentes níveis do sistema de saúde são essenciais para facilitar uma efetiva continuidade dos cuidados
para as pessoas que precisam de diversos serviços ou de cuidados prolongados.
• A integração da reabilitação em cada nível e entre os diferentes níveis dos sistemas de saúde necessita
de uma equipe de trabalho capacitada, levando-se em consideração a capacidade da força de trabalho
de operar nos níveis primário, secundário e terciário, incluindo o número de profissionais de reabilitação
disponíveis, sua distribuição, habilidades e competências. Onde a capacidade da força de trabalho de
reabilitação é limitada, a transferência de tarefas (task-shifting) pode ser efetiva para aumentar o acesso
a cuidados de reabilitação. Entretanto, tais mecanismos deverão ser usados com cautela, levando-se em
conta as limitações de especialização ou até a amplitude das intervenções se a força de trabalho não
dispor do treinamento profissional específico.
• A integração efetiva da reabilitação em cada nível e entre todos os níveis do sistema de saúde é
responsabilidade não apenas dos profissionais dedicados à reabilitação, mas de todos que trabalham
na área da saúde. Promover o entendimento entre os trabalhadores da saúde acerca dos princípios
da reabilitação e seus papéis em diferentes contextos é essencial para a provisão de cuidados de alta
qualidade, referência e encaminhamento adequado e o melhor uso dos serviços.
• Considerando que o investimento inicial necessário para implementar a reabilitação em cada nível e entre
os diferentes níveis do sistema de saúde pode ser considerável (principalmente se os serviços existentes
forem limitados), a economia de recursos a longo prazo pode mitigar qualquer pressão sobre o sistema de
saúde no contexto de receitas limitadas para serviços de saúde.

Justificativa
À luz das poucas evidências que respondem diretamente à pergunta de pesquisa, o Grupo
de Desenvolvimento de Diretrizes considerou cuidadosamente as implicações da integração
da reabilitação em todos os níveis de cuidados e descobriu que existe um potencial de
benefícos moderados e um risco trivial de prejuízos. Dependendo de suas necessidades e
das intervenções disponíveis para atendê-las, as pessoas precisarão de diferentes tipos e
intensidades de reabilitação em diferentes níveis do sistema de saúde enquanto transitam
entre os níveis primário, secundário e terciário ao receber cuidados. A fragmentação entre os
diferentes níveis do sistema é um problema recorrente em muitos países e pode comprometer
os resultados de saúde. As recomendações para reabilitação no Relatório Mundial sobre a
Deficiência, pediram melhor coordenação entre os níveis de cuidados e os setores de forma
a maximizar a eficiência dos serviços e otimizar os desfechos de saúde (6). A integração dos
serviços de reabilitação em todos os níveis pode facilitar a provisão de cuidados centrados
na pessoa, um conceito de acordo com o qual são organizados os serviços de saúde para
responder às necessidades de pessoas mais do que de condições de saúde (52). Por essa
razão os sistemas de saúde deveriam assegurar a disponibilidade de serviços de reabilitação
em cada nível, com mecanismos de coordenação estabelecidos, de forma que a reabilitação
possa seguir o continuum de cuidados conforme exigem os casos.

13

14

R E A B I L I TA Ç Ã O EM S I S TEMA S DE S A ÚDE

C: Na reabilitação deve-se ter à disposição uma força de trabalho
multidisciplinar ou unidisciplinar?
Contexto
A reabilitação multidisciplinar (provida por duas ou mais disciplinas) é comum em muitos
serviços de saúde quando as necessidades do indivíduo exigem um escopo maior de
especializações do que as que podem ser prestadas em qualquer uma das disciplinas.
Ela é frequentemente usada em doenças crônicas e lesões graves ou complexas tais
como lesões traumáticas e AVC. Por exemplo, um fisioterapeuta pode tratar de problemas
músculoesqueléticos e de mobilização, ao passo que fonoaudiólogos ajudarão na fala
e deglutição e terapeutas ocupacionais trabalharão para restaurar a independência da
vida diária. Em muitos ambientes de baixo e médio níveis de renda, a força de trabalho
é constituída de apenas uma disciplina, frequentemente a fisioterapia, resultando em
grandes lacunas nos serviços de reabilitação. Essas lacunas ou não são atendidas ou são
atendidas por outros profissionais de saúde que podem não ter sido capacitados ou cursado
especializações adequadas, com os subsequentes impactos na qualidade dos cuidados.

© WHO/Atul Loke

Resumo das evidências
Foram recuperadas oito revisões sistemáticas relacionadas à questão PICO. Vários estudos
que abordaram a eficácia da reabilitação multidisciplinar em populações mais idosas
descobriram que a reabilitação pode melhorar a situação funcional, incluindo atividades
da vida diária, e reduzir internações em casas de repouso e a mortalidade (15,61). Handoll
e seus colaboradores descobriram uma tendência de melhores resultados na reabilitação
multidisciplinar entre pessoas idosas com fratura de quadril, mas os resultados não foram
estatisticamente significativos (9). Duas revisões sistemáticas foram realizadas sobre o efeito da
reabilitação multidisciplinar em adultos com dor lombar e um em adultos com dor cervical
e no ombro (8,62,63). Kamper e seus colaboradores descobriram que pessoas que receberam
reabilitação multidisciplinar viveram com menos dores e menor nível de incapacidade e houve
uma influência positiva sobre sua situação de trabalho (8). Karjalainen e seus colaboradores
descobriram evidências de força moderada sobre a eficácia da reabilitação multidisciplinar
em ajudar as pessoas a voltarem mais rápido ao trabalho, a diminuírem a duração de licenças
médicas e a minorarem a sensação subjetiva de deficiência (62). Em um estudo anterior, os
autores descobriram poucas evidências científicas de um efeito sobre a dor no pescoço e no
ombro (63). Em uma revisão sistemática, Ng e seus colaboradores encontraram evidências que
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sugerem que a reabilitação multidisciplinar melhorou a qualidade de vida e reduziu o tempo
de hospitalização; a reabilitação multidisciplinar de alta intensidade reduziu a deficiência (64). A
eficácia da reabilitação multidisciplinar também foi demonstrada em adultos com lesão cerebral
adquirida (65). Quatro estudos foram identificados na revisão sistemática dos valores, preferências
e aceitabilidade da reabilitação multidisciplinar.Três estudos descobriram que usuários valorizam
e preferem a reabilitação multidisciplinar para casos de AVC e de saúde mental (66-68). Em um
estudo qualitativo, Gage e seus colaboradores descobriram que a reabilitação multidisciplinar
era bem aceita por uma amostra de pessoas com doença de Parkinson (69).
C. Garantir a disponibilidade de uma força multidisciplinar de trabalho em reabilitação
Força da recomendação: Forte

|

Qualidade das evidências: Alta

Observações:
• A demanda por intervenções multidisciplinares de reabilitação depende da condição de sáude que está
sendo tratada, da sua gravidade e de outros fatores tais como idade e objetivos de reabilitação. Portanto, é
importante que a reabilitação multidisciplinar seja baseada na avaliação das necessidades.
• A provisão de reabilitação multidisciplinar depende da disponibilidade de pessoal treinado. Conforme descrito
no Relatório Mundial sobre a Deficiência, esses profissionais incluem terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas,
médicos especializados em medicina física e de reabilitação, técnicos de prósteses e órteses, psicólogos,
assistentes sociais e fonoaudiólogos (6, p. 97 e 100).
• Ao planejar a formação ou o estabelecimento de uma força multidisciplinar de trabalho deve-se levar
em conta o escopo e a especialização das competências necessárias para atender as necessidades da
população; em certos locais e contextos, inclusive nos lugares onde uma força de trabalho de reabilitação
não foi totalmente estabelecida, abordagens transdisciplinares1 podem ser adequadas.
• A implementação da reabilitação como serviço de saúde multidisciplinar no sistema de saúde requer:
- a colaboração com o ministério da educação para que este assegure que instituições de ensino
superior proporcionem a qualificação de diferentes profissionais de reabilitação (6);
- a disponibilidade de mecanismos para reter e continuar desenvolvendo a força de trabalho em
reabilitação, tais como o apoio a sociedades profissionais (6,70):
- assegurar que a força de trabalho de reabilitação esteja adequadamente distrubuída, de forma que
serviços multidisciplinares também estejam disponíveis nas áreas rurais, em comunidades remotas e
para pessoas vivendo na pobreza (6); e
- investir adequadamente em instalações e programas relevantes para apoiar a provisão de reabilitação
multidisciplinar, tais como hospitais e serviços na comunidade (6).

Justificativa
A disponibilidade de uma força multidisciplinar de trabalho em reabilitação em um sistema
de saúde ajuda a assegurar que todas as necessidades de reabilitação da população
serão atendidas. As necessidades são diversas e prover reabilitação de alta qualidade
para uma ampla gama de condições de saúde exige diferentes qualificações e múltiplas
disciplinas de reabilitação. Por exemplo, as habilidades necessárias para reabilitar um adulto
com um problema ortopédico é diferente daquelas necessárias para reabilitar uma criança
com paralisia cerebral. Uma vez que diferentes profissionais de reabilitação têm diferentes
especialidades, uma equipe multidisciplinar pode melhorar significativamente a qualidade
dos cuidados que um país pode oferecer à sua população; ademais, intervenções conjuntas
realizadas por pessoas de múltiplas disciplinas de reabilitação, as quais não precisam ser
todas necessárias, mostrou ser eficaz no tratamento de diferentes condições, incluindo o AVC,
fraturas de quadril e dor lombar crônica (8-10). Os benefícios da reabilitação multidisciplinar
são demonstrados em desfechos de saúde e em indicadores tais como menores taxas de
hospitalização e maior satisfação dos pacientes (6, 66, 69). Um exemplo de ampliação da força
de trabalho em reabilitação é apresentado no quadro 1.
1 Abordagens transdisciplinares se referem à prática de cruzar as fronteiras disciplinares para prover um escopo mais amplo de intervenções. Aqui, isto é aconselhado apenas em contextos
onde a força de trabalho em reabilitação é insuficiente para atender adequadamente as necessidades da população.
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Quadro 1
Expandindo
a força de
trabalho em
reabilitação para
prestar serviços
de reabilitação
multidisciplinar
na Guiana

A falta de profissionais treinados e qualificados na Guiana é um grande desafio para a
prestação de serviços de reabilitação. A maior parte dos profissionais de reabilitação foi treinada
internacionalmente e muitos não retornaram, atraídos por salários mais elevados nos países
onde foram treinados. Como resultado disso, a Guiana dispõe de apenas 12 fisioterapeutas,
nenhum terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo, e 45 assistentes de reabilitação para prestar
serviços a uma população de 800.000 pessoas, a maioria das quais vive em zonas rurais.
O Ministério de Saúde Pública, em colaboração com a Cooperação de Hospitais Públicos
da Guiana, está criando uma força multidisciplinar de trabalho expandindo e fortalecendo
oportunidades de treinamento no país e criando um modelo hierarquizado de força de trabalho
em reabilitação. A Universidade da Guiana oferece cursos de titulação profissional em terapia
ocupacional, patologias da fala e fisioterapia, com o apoio de professores estrangeiros. o
número de assistentes de reabilitação vem aumentando graças a um curso de 18 meses de
duração que oferece treinamento básico nas principais áreas da reabilitação, e um curso de
uma semana que é oferecido a trabalhadores da comunidade que prestarão serviços básicos
e identificarão as pessoas que precisam ser encaminhadas a um profissional mais qualificado.

© Ariane Mangar, MSc

Um número crescente de graduados em reabilitação nos próximos anos aumentará a provisão de
serviços profissionais de reabilitação multidisciplinar. Inicialmente os serviços estarão disponíveis
principalmente na capital, Georgetown; Entretanto, conforme os números aumentarem, os serviços
profissionais e multidisciplinares se tornarão disponíveis também nas zonas rurais. Enquanto
isso, os assistentes de reabilitação e trabalhadores da comunidade ajudarão a assegurar que
as pessoas que vivem em zonas rurais e áreas remotas possam acessar os serviços básicos e
ser encaminhadas a cuidados profissionais.

3. RECOMENDAÇÕES E BOAS P RÁT IC A S

D: Os serviços de reabilitação deveriam estar disponíveis tanto nas
comunidades quanto nos hospitais ou apenas nas comunidades ou
somente nos hospitais?
Contexto
Dependendo de fatores como o desenvolvimento do setor de reabilitação e o entendimento
e priorização do papel e das aplicações da reabilitação, esses serviços estão disponíveis
nas comunidades, nos hospitais ou em ambos. Os serviços de reabilitação na comunidade
incluem serviços prestados em domicílio, na escola ou no local de trabalho, enquanto a
reabilitação hospitalar é composta por serviços ambulatoriais e de internação para pessoas
que passam por intervenções cirúrgicas ou não devido a uma condição de saúde ou uma
incapacidade. O ambiente no qual a reabilitação é prestada traz implicações não apenas
quanto ao acesso, mas também a fatores tais como eficiência, relação custo-efetividade e
satisfação do paciente. Ao tratar dessa questão, o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes
analisou estudos sobre a identificação e as necessidades de diferentes usuários, o continuum
de cuidados e fatores contextuais tais como geografia e infraestrutura.
Resumo das evidências
As evidências sugerem que a relação custo-efetividade e os desfechos da reabilitação em
hospitais e na comunidades dependem da condição de sáude sendo tratada e da sua
gravidade. No contexto de um AVC, as evidências indicaram a eficácia da reabilitação em
regime de internação em unidades especializadas e na comunidade após a alta (71-74).
Uma revisão sistemática Cochrane realizada por Taylor e seus colaboradores (75) indicou
que a reabilitação cardíaca domiciliar e baseada em centros de saúde foi igualmente
eficaz na melhoria clínica e na melhoria da qualidade de vida relacionada à saúde. Tanto a
reabilitação cardíaca domiciliar quanto aquela realizada em centros comunitários foi eficaz
na redução das admissões hospitalares, no aumento da qualidade de vida e na redução
da mortalidade (76,78). Existem evidências que sugerem que a reabilitação para problemas
de saúde mental realizada na comunidade aumenta a qualidade de vida relacionada à
saúde e a atividade física e reduz fatores de risco para o desabrigo e a vida em situação de
rua e redireciona o uso dos hospitais para cuidados de saúde primários (79). Em uma revisão
sistemática, Burns e seus colaboradores também descobriram que pessoas com transtornos
psicóticos em geral se sentiam mais satisfeitas com o tratamento em domicílio (80). Entre os
idosos, a reabilitação provida em ambiente hospitalar com alta precoce e abrangência
multidisciplinar foi associada a um menor risco de delírios, maior satisfação do paciente
e menores custos (81). Outro estudo descobriu que intervenções complexas realizadas na
comunidade podem ajudar idosos a viver com segurança e de modo independente.
Em geral, os usuários preferem e atribuem maior valor à reabilitação prestada em domicílio
(83-89). Dois estudos sobre a reabilitração cardíaca demonstraram que usuários preferiam
serviços hospitalares, e Court e seus colaboradores não encontraram diferença na satisfação
dos paientes com serviços hospitalares e comunitários (90).
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D. Garantir que os serviços de reabilitação estejam disponíveis tanto nas
comunidades quanto nos hospitais
Força da recomendação: Forte

|

Qualidade das evidências: Moderada

Observações:
• Serviços de reabilitação bem distribuídos na comunidade levam em conta fatores tais como geografia,
transporte, atitudes sociais e culturais e demografia.
• Pessoas que prestam serviços de reabilitação na comunidade podem encontrar desafios singulares
ou diferentes daqueles vivenciados em um hospital: elas podem se sentir isoladas de seus colegas,
podem enfrentar a falta de suporte profissional e ter acesso limitado aos equipamentos e à
infraestrutura necessária. Criar ou fortalecer o apoio às pessoas provendo serviços de reabilitação na
comunidade é importante para assegurar serviços de alta qualidade, para reter os funcionários e para
a sustentabilidade do serviço. O monitoramento da demanda por equipamentos e infraestrutura de
reabilitação e sistemas eficazes de provisão e manutenção asseguram que as pessoas que prestam
serviços de reabilitação na comunidade estão adequadamente equipadas.

Justificativa
A reabilitação é necessária tanto no hospital quanto na comunidade para assegurar a
intervenção oportuna e o acesso aos serviços. O artigo 26 da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência conclama os Estados membros a disponibilizar serviços de
reabilitação o mais cedo e o mais próximo possível dos usuários, incluindo as áreas rurais
(44). Para muitas condições de saúde, inclusive lesões, a reabilitação é benéfica ao longo
do continuum de cuidados. A presença dos serviços de reabilitação em hospitais assegura
que as intervenções terão início no estágio mais precoce possível, porque descobriu-se que
isso acelera a recuperação, otimiza os resultados e facilita a alta hospitalar em momento
adequado e oportuno (6, 11). Além do mais, prover reabilitação durante a fase aguda de
cuidados pode aumentar a probabilidade de um encaminhamento adequado para serviços
de acompanhamento na comunidade (12). Esses resultados não são apenas benéficos para
a pessoa que recebe os cuidados, mas também podem representar consideráveis vantagens
financeiras para o sistema de saúde. Quando os serviços de reabilitação não existem ou são
insuficientes em um hospital, as pessoas podem desenvolver complicações, tais como úlceras
por pressão ou contraturas musculares, podem receber alta de forma inadequada, apresentar
uma deterioração de seu estado de saúde, sofrer lesões subsequentes ou precisar de uma
internação hospitalar prolongada (6). Além disso, muitas pessoas que são hospitalizadas
necessitam de serviços de reabilitação após a alta hospitalar.
A reabilitação é adequada não apenas para pessoas com lesões ou condições de saúde
tais como uma fratura ou AVC, mas também para a prevenção de lesões ou deterioração
funcional, e para desenvolverem ou manterem a funcionalidade no contexto de deficiências
de desenvolvimento, sensoriais e cognitivas. Assim, muitas pessoas que precisam de reabilitação
podem receber tratamento unicamente na comunidade. Por exemplo, crianças com
deficiências de desenvolvimento podem exigir intervenções de longo prazo em ambientes
tais como clínicas comunitárias, em casa e na escola. Para certas condições de saúde tais
como as deficiências sensoriais (perda da audição ou visão), é especialmente importante
que as intervenções sejam oferecidas em ambientes nos quais a pessoa vive, trabalha ou
estuda (91). Além do mais, as pessoas com algumas condições, tais como diabetes e doenças
cardiovasculares, podem não precisar de hospitalização, mas precisam de reabilitação.
No quadro 2, apresenta-se um exemplo da como a reabilitação pode ser prestada tanto no
hospital quanto na comunidade no contexto de um país altamente disperso.

3. RECOMENDAÇÕES E BOAS P RÁT IC A S

As Ilhas Salomão são constituídas por cerca de 900 ilhas montanhosas no Pacífico Sul. O país
está passando por um aumento da urbanização, mesmo assim grande parte de sua população
está amplamente dispersa, com aproximadamente 80% dos habitantes vivendo em comunidades
remotas. Um modelo descentralizado de prestação de serviços de saúde reflete a distribuição da
população. Assim, em sua maioria, os cuidados primários de saúde são prestados por assistentes
de enfermagem, e os cuidados secundários e terciários são providos em um hospital nacional
de referência, em que há de 300 a 400 leitos, na capital do país, Honiara.
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Quadro 2

Provendo serviços
de reabilitação a
uma população
muito dispersa nas
A prestação de serviços de reabilitação nas Ilhas Salomão, bem como quaisquer outros serviços Ilhas Salomão
de saúde, enfrentam os desafios de se chegar a uma população altamente dispersa e com
recursos limitados. Contudo, o Ministério da Saúde e de Serviços Médicos exerce uma forte
liderança e oferece financiamento e coordenação para facilitar o acesso aos serviços mesmo
às pessoas que vivem em comunidades remotas. O sistema de prestação de serviços inclui
serviços prestados na comunidade e em hospitais, ligados através de um sistema oficial de
encaminhamento que também é acessado por médicos, enfermeiros, familiares e cuidadores.
Para uma população de 595.000 habitantes, os serviços de reabilitação na comunidade são
prestados por 24 assistentes comunitários de reabilitação que atuam dispersos em campo e por
11 profissionais de reabilitação. Eles são treinados localmente para identificar as pessoas que
precisam de reabilitação, prestar serviços básicos, promover a conscientização da comunidade e
encaminhar as pessoas para reabilitação profissional, quando indicado. Esses funcionários são
respaldados por coordenadores e diretores provinciais mais experientes. O hospital nacional de
referência dispõe de serviços de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Muitos dos
profissionais de reabilitação que prestam esses serviços são voluntários estrangeiros, embora
alguns fisioterapeutas sejam treinados localmente.
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Ter acesso à reabilitação e identificar as pessoas que precisam de reabilitação é difícil,
considerando a geografia das Ilhas Salomão; portanto, o Ministério paga pelo transporte
entre os serviços de saúde através do sistema oficial de encaminhamento, e a distribuição de
assistentes comunitários de reabilitação na comunidade significa que os serviços básicos e a
referência a serviços profissionais estão disponíveis mesmo nas comunidades mais remotas.
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E: Os serviços de reabilitação para pessoas com necessidades complexas1
deveriam ser providos em unidades especializadas em reabilitação ou
apenas em alas ou enfermarias gerais ou unidades não-especializadas?
Contexto
A reabilitação de pacientes internados em unidades especializadas é um modelo de prestação
de serviços para pessoas com necessidades complexas em várias partes do mundo, enquanto
alguns países oferecem a reabilitação apenas em alas ou enfermarias gerais ou unidades
não-especializadas. “Unidades especializadas em reabilitação” são entendidas como áreas
(centros ou enfermarias) exclusivamente dedicadas a oferecer avaliação, tratamento e gestão
da reabilitação. Os serviços são prestados por uma equipe multidisciplinar, com qualificações
reconhecidas que a prepara para prestar serviços especializados de reabilitação. As unidades
especializadas em reabilitação podem cuidar de pessoas com condições específicas de
saúde, de grupos etários específicos (tais como idosos), ou de pessoas com necessidades
complexas de reabilitação. O objetivo dessa pergunta foi determinar a eficácia das unidades
especializadas em reabilitação em comparação aos outros modelos de prestação de
serviços para pessoas com necessidades complexas, de forma a orientar o planejamento e
o desenvolvimetno da prestação de serviços.
Resumo das evidências
Foram localizadas poucas evidências dos desfechos da reabilitação especializada, mas
ainda assim foram encontradas revisões sistemáticas de alta qualidade e uma meta-análise.
Uma revisão sistemática Cochrane elaborada pela Stroke Trialists’ Collaboration descobriu que
unidades especializadas dedicadas à reabilitação que proveem cuidados multidisciplinares
eram mais eficazes em reduzir a mortalidade, aumentar a independência e manter as
pessoas em casa (um ano após o AVC), do que a reabilitação em alas ou enfermarias gerais
(10). Não foi observada qualquer diferença na duração dos períodos de hospitalização.

1 Complex needs are understood in the context of this recommendation to be needs that arise from having significant or multiple health conditions that impact various domains of
functioning (such as vision, communication, cognition, and mobility).
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Uma “revisão narrativa” descobriu que as unidades especializadas em reabilitação
melhoraram os desfechos de saúde de pessoas com lesão medular quando comparadas
às alas ou enfermarias gerais não-especializadas (92). Da mesma forma, um estudo controlado
randomizado acerca dos desfechos de pessoas com amputação dos membros inferiores
que receberam reabilitação em unidades especializadas ou em alas gerais descobriu uma
melhora 33% maior na funcionalidade física no momento da alta entre aqueles tratados em
unidades especializadas. Eles também tinham maiores probabilidades de receber alta e de
receber os produtos assistivos de que necessitavam (13). Outra revisão sistemática e metaanálise descobriu que a reabilitação multidisciplimar realizada em unidades especialidadas
especificamente concebidas para pessoas idosas poderia melhorar os desfechos funcionais
e reduzir as internações em casas de repouso e a mortalidade (15).

E. Garantir que os hospitais incluam unidades especializadas em reabilitação
para pacientes com necessidades complexas em regime de internação
Força da recomendação: Forte

|

Qualidade das evidências: Alta

Observações:
• A criação ou a ampliação de unidades especializadas em reabilitação deveriam se basear no contexto do
sistema de saúde, e mais especificamente:
– Na disponibilidade ou no desenvolvimento de uma força multidisciplinar de trabalho em reabilitação com
especialização adequada para trabalhar de forma efetiva nesses ambientes, ou, onde a força de trabalho em
reabilitação é pouco desenvolvida, em promover o recrutamento internacional provisório desses profissionais; e
– Na alocação de recursos para a aquisição dos equipamentos e dos materiais consumíveis necessários
para uma reabilitação eficaz.
• Unidades especializadas em reabilitação não podem substituir a reabilitação em alas gerais e na comunidade.
• Os hospitais deveriam envidar esforços para aplicar um sistema de avaliação de necessidades para
assegurar o melhor uso das unidades especializadas em reabilitação.
• A criação ou a ampliação de unidades especializadas em reabilitação deveria ser acompanhada pela
promoção de mecanismos internos e externos de encaminhamento e referência.

Justificativa
As evidências indicam que a reabilitação provida em unidades especializadas resulta em
melhores desfechos do que quando oferecida em alas ou enfermarias gerais (10, 14, 15). Alguns
exemplos de situações nas quais as unidades especilizadas podem ser particularmente
benéficas são:
• Tratamento de condições de saúde que exigem reabilitação especializada por períodos
prolongados, tais como para pessoas com AVC, lesão cerebral, lesão medular ou faturas
complexas;
• Após períodos prolongados de internação, em que as pessoas, e particularmente os idosos,
podem perder condicionamento físico e precisar de reabilitação individualizada antes de
retornar para casa de modo a estarem suficientemente seguros e independentes; e,
• Tratamento de condições crônicas que exigem reabilitação intermitente para que as
pessoas possam manter ou melhorar sua funcionalidade.
É provável que os benefícios associados aos resultados de reabilitação positivos em unidades
especializadas estejam relacionados com seu foco sobre a restauração da funcionalidade,
a intensidade da reabilitação e o grau de especialização dos prestadores de serviços que
atuam nesses locais.
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F: Recursos financeiros deveriam ser alocados para a reabilitação?
Contexto
Em várias partes do mundo, não há recursos específicos a serem alocados aos serviços de
reabilitação. Um estudo incluindo 144 países realizado em 2005 descobriu que em um terço
dos países não há orçamento específico para tais serviços (17). Ao invés disso, esses recursos
são retirados de outras área da saúde, frequentemente competindo com recursos que já são
limitados. Além do mais, barreiras externas, tais como crises macroeconômicas, corrupção,
instabilidade política ou falta de vontade política para a reforma, podem prejudicar
investimentos financeiros adequados em serviços de reabilitação (97).
A meta 3.8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável conclama os Estados membros a
atingirem a cobertura universal de saúde. Conforme os países se movem em direção a essa
meta, fazem-se necessárias estratégias de financiamento bem planejadas e cuidadosamente
implementadas de forma a assegurar que os serviços de reabilitação sejam incluídos nos
pacotes de cuidados essenciais e que sejam cobertos por mecanismos de proteção contra
riscos financeiros (96). O objetivo dessa questão foi verificar se os países deveriam alocar
recursos financeiros específicos para sustentar os serviços de reabilitação de qualidade.
Resumo das evidências
Não foram identificadas comparações diretas entre a alocação e a não-alocação de
recursos financeiros para a reabilitação; portanto, foram analisados estudos sobre os
resultados de decisões acerca da alocação de recursos no que se refere ao uso e à relação
custo-efetividade da reabilitação. Um estudo indicou que o uso da reabilitação se baseia
em vários fatores, incluindo a gravidade da deficiência e condições de comorbidade, de
forma que é difícl fazer previsões exatas acerca do uso da reabilitação (99). Uma revisão
sistemática e meta-análise descobriu que diferentes modelos de prestação de serviços de
reabilitação são custo-efetivos para diferentes grupos de pacientes e situações; a reabilitação
em regime de internação é o método mais custo-efetivo para alguns e os serviços baseados
na comunidade os mais custo-efetivos para outros (100). Uma revisão sistemática dos desfechos
econômicos da reabilitação mostrou que as intervenções de reabilitação são custo-efetivas
ou resultam na economia de recursos em uma série de diferentes condições (42).
F. Garantir que recursos financeiros sejam alocados aos serviços de reabilitação para
implementar e respaldar as recomendações acerca da prestação de serviços
Força da recomendação: Forte

|

Qualidade das evidências: Muito baixa

Observações:
• Os recursos financeiros investidos para a implementação das recomendações acerca da prestação de serviços de
reabilitação deveriam ser suficientes para assegurar o acesso equitativo aos serviços, incluindo-se as pessoas que
vivem em condição de pobreza.
• O montante financeiro investido em serviços de reabilitação deveria refletir seus benefícios e não se basear
em estatísticas cruas sobre a deficiência, que podem resultar em estimativas subdimensionadas das reais
necessidades de reabilitação de uma população.
• Os serviços de reabilitação podem ser prestados por entidades públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, e
muitos países dependem de uma combinação dessas instituições. Os países são encorajados a utilizar o tipo e a
gama de prestadores de serviços que melhor assegurem o acesso equitativo a uma reabilitação economicamente
acessível e de alta qualidade para todos que dela necessitam (97). As vantagens adicionais dessa abordagem são o
benefício de contar com diferentes fontes de financiamento, a menor competição por recursos escassos e o maior
alcance dos serviços na população.
• O financiamento equitativo dos serviços de reabilitação pode se basear em mecanismos tais como a concentração e a
redistribuição de recursos para subsidiar as pessoas que não podem pagar pelos serviços (98).
• A distribuição de investimentos entre os serviços de reabilitação deverá assegurar que os mesmos níveis de
qualidade e acesso aos serviços sejam estendidos a todos. Também deverá ser dada a devida consideração aos
custos indiretos associados ao acesso aos serviços, tais como o transporte. (6, p. 114).
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Justificativa
Uma vez que há poucas evidências para responder a essa pergunta, o Grupo de Desenvolvimento
de Diretrizes verificou que o equilíbrio entre benefícios e prejuízos pende fortemente em favor
da alocação de recursos financeiros para a reabilitação e que proceder de forma diferente é
potencialmente mais prejudicial e custoso do que a alocação de recursos.
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A experiência mostra que a alocação de recursos pelos sistemas de saúde afeta significativamente
a provisão e a equidade dos serviços (98). A alocação de recursos foi identificada como um
mecanismo essencial para o fortalecimento e melhoria de acesso aos serviços de reabilitação
(6, p. 122). Enquanto a alocação de recursos financeiros específicos para a reabilitação pode
ser percebida como a colocação de demandas adicionais nos recursos já frequentemente
escassos para a saúde, é importante que os formuladores de políticas reconheçam que
investimentos em reabilitação constituem um investimento em capital humano e tem amplas
implicações econômicas em diferentes setores, já que estão associados a uma maior
participação no mercado de trabalho e educação, uma vida idendependente mais longa, e
menos internações hospitalares, ou menores períodos de hospitalização (15, 30, 34, 36, 95).
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G: Quando já existe seguro de saúde, os serviços de reabilitação devem
estar cobertos?
Contexto
Embora pagamentos diretos realizados pelos usuários sejam a forma mais simples de
transação para os serviços de saúde e possam manter os sistemas de saúde gerando receita,
eles podem resultar em uma considerável redução do uso dos serviços quando aplicados
universalmente em uma população, afetando adversamente as pessoas que vivem em
condição de pobreza (97). Pessoas com deficiência significativa, que tem maior probabilidade
de precisar de serviços de reabilitação de forma intensiva e/ou durante longos períodos,
também tem uma probabilidade 50% maior de ter gastos catastróficos com a saúde (6).
Os objetivos de desenvolvimento sustentável enfatizam fortemente a igualdade. Portanto,
modelos de financiamento deveriam atender as necessidades de pessoas que vivem em
condições de pobreza, aquelas que estão geograficamente isoladas e marginalizadas, para
assegurar “que ninguém seja deixado para trás” (19).

© WHO/Eduardo Martino

As barreiras financeiras aos serviços de saúde são bem documentadas, e o seguro de
saúde, seja ele público ou privado, é um mecanismo comum usado para a remoção dessas
barreiras. Entretanto, a reabilitação é coberta pelo seguro em diferentes graus. Devido ao
papel que a reabilitação representa para se atingir o acesso equitativo e o uso otimizado
dos serviços de saúde, o objetivo dessa pergunta era determinar se a reabilitação deveria
ser incluída na cobertura de seguros.

3. RECOMENDAÇÕES E BOAS P RÁT IC A S

Resumo das evidências
Não se identificou qualquer pesquisa diretamente relacionada com a cobertura da reabilitação
pelo seguro de saúde e seu impacto. Vários estudos exploraram o impacto do seguro de saúde
sobre o acesso e o uso de serviços de saúde, e demonstraram que as pessoas sem seguro
tinham um número substancialmente maior de necessidades de saúde não atendidas e os
serviços de saúde recomendados foram muito pouco usados. Os achados se relacionavam
tanto a adultos quanto a crianças (101-105). Um estudo mostrou que o efeito de não se ter seguro
era amplificado para as pessoas com deficiência, ao passo que em outro, os cuidadores
relataram uma cobertura insuficiente de serviços pelas empresas de seguro (102, 106).

G. Os serviços de reabilitação devem estar cobertos onde os seguros de saúde já
existem ou serão disponibilizados
Força da recomendação: Condicional

|

Qualidade das evidências: Muito baixa

Observações:
• O seguro de saúde é um dos vários mecanismos para aumentar o acesso e o uso de serviços de saúde
e para proteger as pessoas de despesas onerosas (107). Essa recomendação não endossa qualquer
método específico ou mecanismo de seguro de saúde, mas indica que, onde ele é usado, a reabilitação
deveria estar coberta.
• De acordo com o artigo 28.2.a da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e consoante a
meta 3.8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pessoas que vivem em condições de pobreza não
deveriam realizar pagamentos diretos por serviços de reabilitação (44). O seguro é um mecanismo de proteção
financeira que pode substituir os pagamentos realizados diretamente pelo usuário. Contudo, em muitos
casos, principalmente em países de baixo e médio níveis de renda, o seguro de saúde protege apenas uma
minoria da população (18, pp. 41-42). Portanto, é importante que esse mecanismo seja aplicado como parte de
iniciativas mais amplas para melhorar a acessibilidade econômica dos serviços de reabilitação.

Justificativa
Essa recomendação se baseia não apenas em evidências sobre os efeitos positivos do
seguro sobre os defechos de saúde, mas também no princípio de que a reabilitação é um
aspecto importante dos cuidados de saúde, e portanto deveria estar coberta pelo seguro de
saúde (6,101-103, 105, 107). Além do mais, levando-se em conta o considerável número de pessoas,
principalmente aquelas com deficiência, que enfrentam barreiras financeiras com relação
aos serviços de reabilitação e passam por dificuldades financeiras como consequência,
todos os esforços devem ser envidados para reduzir as despesas diretas.
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Boas práticas quanto aos produtos assistivos
Contexto
Para muitas pessoas, a prescrição e o treinamento sobre o uso de produtos assistivos são
importantes em sua reabilitação, de forma a melhorar sua funcionalidade e aumentar
sua independência e participação. o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes decidiu que
era importante oferecer “boas práticas” acerca da provisão de produtos assistivos e do
treinamento adequado sobre o seu uso. Essas declarações se baseiam na importância
da prestacão de serviços equitativos e de alta qualidade, e na certeza subjacente de que
oferecem mais benefícios do que prejuízos à populacão.
Em todo o mundo, o acesso a produtos assistivos pode ser um desafio, mas destacam-se os
países de baixo nível de renda, onde apenas 5-15% da população tem acesso aos produtos
de que necessitam1 (16). A Cooperação Global para Tecnologias Assistivas (GATE, na sua sigla
em inglês) está trabalhando para melhorar a disponibilidade e a acessibilidade econômica
dos produtos assistivos (93). É igualmente importante que a provisão desses produtos seja
acompanhado do treinamento necessário, de forma que os produtos possam ser usados de
maneira eficaz e segura, e que recebam alguma manutenção ao longo do tempo (Quadro 3).
Os prestadores de serviços de reabilitação estão bem posicionados para dar respaldo ao
treinamento sobre o uso de muitos produtos, tais como próteses, aparelhos auditivos e cadeiras
de rodas. O envolvimento de profissionais de reabilitação apropriados, principalmente nos
casos de usuários com necessidades complexas, pode ajudar a assegurar que os produtos
sejam adequados à pessoa e ao ambiente em que serão usados, que serão ajustados ou
trocados conforme as necessidades do usuário evoluem, e que serão adequadamente
mantidos para assegurar seu uso seguro e eficaz ao longo do tempo (6).

Boas práticas quanto aos produtos assistivos
Deve-se implementar políticas de financiamento e aquisição que assegurem a
disponibilidade de produtos assistivos a todos aqueles que necessitam
Sempre que produtos assistivos são providos, deve-se oferecer treinamento
adequado ao usuário e ao cuidador, quando apropriado

1 Uma estimativa conservadora baseada em dados acerca da prevalência da deficiência, que não captura plenamente as necessidades de produtos assistivos pela população idosa.
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O acesso a produtos assistivos apropriados é limitado na região da Uganda oriental, assim como
o acesso aos serviços de reabilitação que os proveem e o acesso ao treinamento necessário
para o seu uso. A ampla distribuição geográfica dos distritos, a infraestrutura inadequada e o
baixo nível de renda das famílias prejudicam ainda mais a aquisição de produtos e o treinamento
necessário para o seu uso. Sem produtos assistivos apropriados, tais como cadeiras de rodas,
crianças com mobilidade significativamente restrita podem ser impedidas de participar em
suas comunidades e escolas e ficar dependentes de seus familiares e cuidadores para atender
suas necessidades básicas. Algumas crianças, como aquelas com grave paralisia cerebral,
tem necessidades mais complexas e precisam de assentos adequados para obter o suporte e
a estabilidade que necessitam. A Motivation Charitable Trust, juntamente com o Ministério da
Saúde e vários centros prestadores de serviços para usuários de cadeiras de rodas em Uganda
prestam serviços básicos consistentes com as “Diretrizes da OMS para o fornecimento de
cadeiras de rodas manuais em locais com poucos recursos” (94). A Motivation Charitable Trust
presta serviços a crianças com paralisia cerebral e seus pais ou cuidadores, o que consiste
não apenas em cadeiras de rodas adequadas, mas também nos conhecimentos e habilidades
para maximizar o efeito de tais cadeiras. O treinamento correto pode facilitar o exercício de
várias funções, permitir uma melhor comunicação e melhorar o comportamento, e tudo isto
pode facilitar a inclusão e a participação das crianças em atividades significativas.
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Quadro 3
A provisão de
produtos assistivos
apropriados e o
treinamento sobre
o seu uso

A história de Masika

© Motivation

Masika é uma menina de 11 anos com paralisia cerebral que vive em Kasese, Uganda. Ela
depende da cadeira de rodas tanto para se locomover quanto para ter suporte postural, já que
sua condição torna mais difícil sentar-se confortavelmente e respirar adequadamente. Durante
seis anos, Masika utilizou uma cadeira de rodas de adulto que lhe tinha sido doada. Como a
cadeira não era adequada para ela, Masika desenvolveu úlceras por pressão e frequentemente
escorregava e tossia enquanto lutava para respirar. A mãe de Masika levava mais de 2 horas
para empurrar a cadeira de rodas por um terreno irregular até um grupo de apoio para pais, e
mesmo quando em casa, sua filha precisava ser reposicionada frequentemente, interrompendo o
trabalho da mãe. Em 2014, Masika recebeu da Motivation Charitable Trust uma cadeira de rodas
nova, adequada para terrenos irregulares. A nova cadeira atende suas complexas necessidades
posturais, fazendo com que ela se sinta mais feliz e segura, e permitindo que sua mãe chegue
ao grupo de apoio em um quarto do tempo.

© WHO/Eduardo Martino
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4. Disseminação e
implementação
O objetivo dessas recomendações baseadas em evidências, estabelecidas em nível de
políticas, é melhorar o acesso a serviços de reabilitação de alta qualidade e economicamente
acessíveis a todos que deles necessitam. Para que esse objetivo seja atingido, as
recomendações precisam ser disseminadas e implementadas.

4.1 Disseminação
Uma vez publicadas, as recomendações serão disseminadas através de uma ampla rede
de interessados, incluindo os escritórios regionais e nacionais da OMS, ministérios de saúde
e outros ministérios governamentais relevantes, colaboradores da OMS, incluindo ONGs
e organizações internacionais, redes profissionais e de pesquisas, outras agências das
Nações Unidas, agências de financiamento e organições para pessoas com deficiência.
A disseminação será facilitada pela publicação de resumos das recomendações em revistas
com conteúdos afins e pela promoção por meio da mídia.

4.2 Implementação
A implementação dessas recomendações exigirá fortes compromissos governamentais e o
apoio das partes interessadas. Embora a exigência de recursos para a implementação varie de
país a país, um orçamento que cubra tanto recursos materiais como humanos, elaborado com
base em uma análise da situação, assegurará uma implementação estratégica bem sucedida.
A aplicação das recomendações para o fortalecimento da reabilitação em sistemas de
saúde exigirá a ação e terá implicações para inúmeras partes interessadas dentro e fora do
setor da saúde. A implementação pode envolver o desenvolvimento ou a revisão de políticas,
a reorganização estrutural ou mudanças administrativas, e portando deveria ser baseada
em um planejamento participativo, orientado pelo consenso. Especialmente no caso das
recomendações condicionais, as especificidades de cada país deverão ser levadas em
consideração; é necessário realizar um dignóstico acurado da situação, incluindo a identificação
dos desafios e das oportunidades, para orientar uma implementação eficaz. O alinhamento dos
projetos de implementação com as estratégias nacionais mais amplas é crucial para assegurar
seu sucesso. Além do mais, os planos de implementação deveriam ser elaborados com base
nos pontos de vista das partes interessadas mais relevantes. Assim sendo, pode ser útil criar
uma comissão governamental para a implementação das recomendações e para encorajar
o comprometimento de diferentes partes interessadas. Tal comissão deverá incluir:
• representantes dos ministérios de saúde, educação e assuntos sociais e quaisquer outros
ministérios particularmente importantes para a reabilitação no país;
• qualquer ponto focal dentro do governo que atue na área da reabilitação;
• prestadores de serviços de reabilitação, incluindo representantes de organizações
não-governamentais e internacionais engajadas na prestação ou no desenvolvimento de
serviços de reabilitação no país;
• representantes de grupos minoritários de usuários, tais como pessoas com deficiência e
populações indígenas.
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O quadro 4 ilustra um exemplo da ampliação dos serviços de reabilitação.

Quadro 4
Ampliando a
reabilitação no
Tajiquistão

Em 2010, um surto de pólio no Tajiquistão afetou 712 pessoas e alertou o governo sobre a
urgência de ampliar os serviços de reabilitação. Enquanto programas de reabilitação de busca
ativa eram realizados para atender as necessidades imediatas da população afetada pelo
surto, o governo, em parceria com a OMS, realizou uma análise da situação da reabilitação no
país. As análises revelaram várias áreas de ação, incluindo o desenvolvimento e aplicação da
legislação, o desenvolvimento de recursos humanos consoante às normas internacionais e a
identificação dos modelos adequados de prestação de serviços descentralizados. A análise da
situação constitui-se na primeira fase do desenvolvimento de uma política, sistema, serviços e
recursos humanos na área da reabilitação em nível nacional. Baseado nos achados da análise
da situação e em dados atualizados sobre a saúde e a população, um programa nacional
foi elaborado em consulta com 22 ministérios, agências estatais e comissões, assim como
com organizações não-governamentais locais e internacionais, agências das Nações Unidas,
agências de desenvolvimento, instituições doadoras e organizações de pessoas com deficiência.
Um comitê diretivo foi conduzido sob a liderança do Ministério da Saúde e Proteção Social.
O programa nacional formulou indicadores
específicos para as prioridades de
desenvolvimento, tais como proporcionar
capacitação profissional a 250 profissionais
de reabilitação até 2020, e integrar a
reabilitação aos serviços de saúde em regime
de internação e ambulatorial. Os indicadores
são medidos de acordo com um plano de
ação no qual a equipe de trabalho e os
recursos financeiros são identificados, com
um cronograma progressivo de atividades.
O programa estabeleceu metas ambiciosas
porem possíveis de serem atingidas, além
de mecanismos de monitoramento para sua
implementação. Um grupo de trabalho de
reabilitação terá um papel importante em
assegurar a operacionalização oportuna do
programa.

O programa nacional para o
período 2016-2020 melhorará
a qualidade dos cuidados
de saúde e dos serviços
de reabilitação, capacitará
especialistas na área, fortalecerá
a infraestrutura técnica e atingirá
uma melhoria sustentável da
saúde da população.
Dr Saida Umarzoda
Primeiro Vice-Ministro da Saúde e Proteção
Social da República do Tajiquistão

Barreiras à implementacão das recomendações sobre a prestação de serviços
de reabilitação e seu financiamento
Ao desenvolver um plano de implementação, diferentes barreiras devem ser enfrentadas.
1. O conhecimento e a compreensão da reabilitação pelos responsáveis por formular
as políticas são frequentemente limitados
Em alguns locais, o conceito de reabilitação é novo e pouco entendido pelos responsáveis
por formular as políticas e também por muitas outras pessoas no setor social e da saúde.
A reabilitação pode ser melhor entendida em certos grupos de usuários, entre pessoas com
certas condições de saúde e em certos ambientes, porém não de forma abrangente. O diálogo
político com os formuladores de politicas e com líderes governamentais deveria incluir uma
comunicação clara sobre o que é a reabilitação e quais são seu papel e seus benefícios para a
saúde, a sociedade e a economia. Algumas das principais mensagens a serem passadas são:
• A reabilitação é uma estratégia essencial da saúde, assim como a prevenção, a promoção,
o tratamento e os cuidados paliativos, e é necessária para a saúde de muitas pessoas.
(6, p. 95, 49,50).
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• A reabilitação ajuda a formar capital humano e apoia as pessoas a voltarem e a
participarem efetivamente na educação, no trabalho, na família e na comunidade (30).
• A reabilitação eficaz pode acelerar a recuperação, prevenir a readmissão hospitalar e ajudar
as pessoas a permanecerem independentes durante mais tempo. (15, 31, 32, 34–37). As vantagens
econômicas assim geradas criam um forte argumento a favor desse investimento (42).
O apoio na preparação e realização de diálogos políticos pode ser buscado junto à OMS,
se assim se fizer necessário. Obter o apoio dos interessados na reabilitação, incluindo as
organizações internacionais e as organizações não-governamentais, os prestadores e os
usuarios de serviços de reabilitação, pode aumentar ainda mais o reconhecimento e a
compreensão da reabilitação por parte dos governos.
2. Os recursos financeiros disponíveis para investir em reabilitação são limitados
O efeito da restrição de recursos financeiros disponíveis para a implementação das
recomendações sobre a prestação de serviços de reabilitação e seu financiamento
dependerá dos serviços existentes e do orçamento, se houver, já alocado para a reabilitação.
Entretanto, onde os serviços de reabilitação forem pouco desenvolvidos ou inexistentes, para
criar os sistemas, a força de trabalho e a infraestrutura necessária para implementar as
recomendações é necessário um planejamento cuidadoso de curto, médio e longo prazo.
Fatores como o acesso geográfico difícl, a pobreza e o analfabetismo podem aumentar o
investimento financeiro necessário para assegurar a prestação de serviços equitativos (108).
Portanto, as metas a serem estabelecidas para a implementação das recomendações devem
refletir tanto as prioridades como os recursos financeiros disponíveis. Metas pouco realistas
podem resultar em estratégias insustentáveis que comprometerão os resultados a longo prazo.
Quando os recursos financeiros são limitados, a eficiência é fundamental. Assegurar a
capacidade do sistema de planejar, coordenar e levar estratégias a cabo é importantíssimo;
sistemas robustos permitem que recursos governamentais e privados durem mais. Maximizar
parcerias entre organizações para a prestação de serviços e o treinamento da força de
trabalho de reabilitação é um meio de assegurar que os recursos financeiros serão bem
empregados e distribuídos.
3. As estruturas organizacionais e administrativas para a reabilitação não existem ou
são inadequadas
A maior parte das atividades de implementação são realizadas por meio de estruturas
organizacionais e administrativas que podem impactar fortemente sua eficácia e eficiência.
Essas estruturas e sistemas frequentemente exigirão esforços simultâneos para o seu
fortalecimento e para a implementação das recomendações, de acordo com a situação
do país. As estruturas e os sistemas podem ser fortalecidos nomeando-se pontos focais para
a reabilitação dentro do ministério da saúde, os quais podem fortalecer a governança e a
prestação de contas e assegurar o compromisso contínuo com planos e estratégias nacionais.
O desenvolvimento ou o fortalecimento da comunicação e a colaboração entre os vários níveis
de prestação de serviços, principalmente em sistemas de saúde altamente descentralizados,
podem promover ainda mais a sustentabilidade e a equidade da implementação.
O escopo e a natureza das recomendações sobre a prestação de serviços de reabilitação
e seu financiamento podem exigir vários pacotes de atividades em diferentes níveis do
sistema de saúde. A liderança governamental é necessária para assegurar um planejamento
estratégico cuidadoso das atividades, com um cronograma viável que possa ser ajustado
conforme necessário durante a implementação. A sequência e o cronograma estabelecido
para as atividades deverão levar em consideração a capacidade de absorção; por exemplo,
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se o treinamento de uma força multidisciplinar de reabilitação for ampliado sem criar
um número suficiente de vagas ou sem o investimento no desenvolvimento profissional e
incentivos para a retenção desses profissionais, o nível de atrito poderá aumentar.
Em muitos países, leis e políticas obstrutivas e ineficazes de reabilitação podem limitar
a impelementação das recomendações. Corrigir essa situação é uma etapa de custo
relativamente baixo com implicações de longo alcançe para a implementação das
recomendações. Estruturas de monitoramento da implementação podem identificar
resultados que aumentem o comprometimento e o financiamento e ampliem as iniciativas
existentes, e também são úteis para detectar o impacto externo das recomendações em
outros aspectos dos cuidados com a saúde (69).
4. O número de profissionais de reabilitação é insuficiente
Uma força de trabalho de reabilitação é fundamental para a prestação dos serviços, porém
em muitos países criar uma força de trabalho com profissionais em número sucifiente,
habilidades adequadas e distribuição equitativa é um desafio considerável. Diferentes
mecanismos podem ser empregados para criar uma força de trabalho de reabilitação:
• fortalecer as instituições de formação de pessoal para a reabilitação;
• oferecer bolsas de estudos governamentais para o pessoal de reabilitação;
• aumentar o número de vagas em reabilitação;
• designar os locais de trabalho após a graduação (por exemplo, os profissionais graduados
terão que trabalhar em zonas rurais durante um período previamente estabelecido)
• oferecer incentivos para reter os profissionais treinados em reabilitação; e
• recrutar profissionais estrangeiros.
Onde os serviços e a infraestrutura de reabilitação são pouco desenvolvidos, a força de
trabalho de reabilitação tende a não ter o suporte necessário e a trabalhar isolada das redes
de profissionais, o que pode afetar de forma negativa a qualidade do serviço e contribuir para
níveis mais altos de atrito. A criação de associações nacionais para grupos de profissionais
de reabilitação pode ajudar a fortalecer os padrões e a identidade profissional e a aumentar
as oportunidades para o desenvolvimento de habilidades. O conhecimento técnico dentro
de organizações internacionais de profissionais de reabilitação pode fortalecer ainda mais
a força de trabalho e os programas de treinamento.
5. Faltam informações sobre a situação de reabilitação no país
Planos de implementação são melhor subsidiados por meio de uma avaliação confiável da
situação da reabilitação no país (ou província). O conhecimento mais abrangente do sistema
de saúde e da capacidade de reabilitação em um país, província ou distrito é um primeiro
passo crítico no planejamento da implementação. A OMS dispõe de uma ferramenta de
avaliação dos sistemas nacionais de reabilitação (1), e pode-se solicitar a assistência técnica
do seu Secretariado, se necessário. As informações podem ser captadas de numerosas
fontes, incluindo estatísticas da OMS acerca da carga de doenças, de entrevistas com partes
interessadas, de registros administrativos, e de instituições de formação em reabilitação e
associações de profissionais.
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5. Lacunas e prioridades
de pesquisa
A revisão das evidências realizada ao preparar essas recomendações mostrou que são
necessárias mais pesquisas de alta qualidade sobre reabilitação. Para tanto, principalmente
nos países de baixo e médio níveis de renda, sobre os quais existe uma enorme escassez
de dados, deveria haver um fortalecimento dos sistemas de informação e um aumento dos
investimentos em pesquisa.

© CBM/argum/Einberger

As prioridades de pesquisa incluem:
• pesquisas em nível de sistemas acerca da reabilitação, incluindo os tipos e impactos
de diferentes modelos de prestação de serviços, estruras de governança, alocação e
distribuição de recursos financeiros;
• análise da relação custo–benefício da reabilitação;
• desenvolvimento da força de trabalho de reabilitação, incluindo abordagens sobre sua
formação e capacitação, distribuição e ampliação;
• as necessidades de reabilitação de populacões ao longo da vida, condições de saúde
e deficiências;
• considerações culturais e contextuais sobre a prestação de serviços de reabilitação;
• facilitadores e barreiras ao acesso à reabilitação; e
• desenvolvimento de uma medida padronizada do impacto da reabilitação.
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6. Monitoramento e avaliação
de impacto
Tabela 1. Indicadores propostos para o monitoramento da implementação das recomendações
Recomendação

A. Integrar os serviços de reabilitação ao sistema de saúde.
B. Integrar os serviços de reabilitação aos níveis primário,
secundário e terciário dos sistemas de saúde.
C. Garantir a disponibilidade de uma força multidisciplinar de
trabalho em reabilitação.
D. Garantir que os serviços de reabilitação estejam disponíveis
tanto nas comunidades quanto nos hospitais.
E. Garantir que os hospitais incluam unidades especializadas
em reabilitação para pacientes com necessidades complexas em
regime de internação.
F. Garantir que recursos financeiros sejam alocados aos serviços
de reabilitação para implementar e respaldar as recomendações
acerca da prestação de serviços.
G. Os serviços de reabilitação devem estar cobertos onde os
seguros de saúde já existem ou serão disponibilizados

Indicador

O Ministério da Saúde é o agente responsável pelos serviços de
reabilitação
% de hospitais terciários que proveem serviços de reabilitação.
% de hospitais secundários que proveem serviços de reabilitação.
Existem serviços de reabilitação providos em nível primário
Três ou mais tipos de profissionais de reabilitação prestam serviços
no país
O mesmo que a recomendação b sobre a prestação de serviços
% de hospitais que dispõem de unidades especializadas em
reabilitação em regime de internação
Existe uma linha ou rubrica orçamentária específica para a
reabilitação no orçamento da saúde
% de políticas de seguro de saúde que cobrem serviços de
reabilitação

7. Revisão e atualização das
recomendações
Essas recomendações serão revistas e atualizadas conforme necessário cinco anos após sua
publicação. O Secreatariado acompanhará as pesquisas na área e, se houver mudanças
significativas nas evidências que constituem a base das recomendações que tenham
impacto sobre elas, ele as revisará.

6. MONIT ORAMENT O E AVALIAÇÃO DE IMPAC TO

Glossário
Cobertura universal de saúde
A cobertura universal de saúde é definida como “assegurar que todas as pessoas
possam usar os serviços de saúde de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação
e cuidados paliativos de que precisam, e que estes tenham qualidade suficiente para
serem eficazes e ainda assegurem que o uso destes serviços não expõe o usuário a
dificuldades financeiras” (96).

Condição de saúde
Um termo abrangente englobando doenças agudas e crônicas, distúrbios, lesões ou traumas.
Condições de saúde também podem incluir outras circunstâncias tais como gravidez,
envelhecimento, stress, anomalias congênitas ou predisposições genéticas (109).

Cuidados centrados em pessoas
Uma abordagem aos cuidados em que indivíduos, cuidadores, famílias e comunidades
são conscientemente envolvidos como participantes e beneficiários de sistemas de saúde
confiáveis, que respondem às suas necessidades e preferências de forma humana e
holística. Os cuidados centrados nas pessoas também exigem que as pessoas tenham o
conhecimento e o respaldo de que precisam para tomar suas decisões e participar em
seus próprios cuidados. Eles são organizados ao redor das necessidades de saúde e das
expectativas das pessoas e não das doenças (51).

Deficiência
Perda ou anormalidade em uma estrutura corporal ou função fisiológica (inclusive de funções
mentais), em que o termo “anormalidade” é empregado para descrever uma variação
significativa das normas estatísticas estabelecidas (109).

Desfechos de reabilitação
Os desfechos de reabilitação são mudanças na funcionalidade de um indivíduo ao longo
do tempo que podem ser atribuídas às intervenções de reabilitação. Estas podem incluir
menos admissões hospitalares, maior independência, menor carga de cuidados, retorno a
funções ou ocupações que são relevantes à sua idade, gênero e contexto (por exemplo,
cuidados em casa, escola, trabalho) e melhor qualidade de vida (6).

Incapacidade
Essas recomendações seguem a abordagem da Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (109), em que a “incapacidade” é entendida como
um termo abrangente para deficiências, limitações para a realização de atividade e restrições
à participação resultantes da interação entre pessoas com uma condição de saúde e as
barreiras ambientais que encontram (6).

Prestação de serviços de reabilitação integrados
Gestão e prestação de serviços de reabilitação de forma que os usuários recebam um
continuum de cuidados coordenados de reabilitação, de acordo com suas necessidades
e em diferentes níveis do sistema de saúde (modificado a partir da definição de prestação
de serviços de saúde integrados na referência bibliográfica de número 110).
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Produtos assistivos
Qualquer produto externo, incluindo dispositivos, equipamentos, instrumentos ou softwares,
especialmente produzidos ou amplamente disponíveis, cujo propósito primário é manter
ou melhorar a funcionalidade e a independência individuais, e assim promover o bem
estar. Os produtos assistivos também são usados para prevenir a deficiência e condições
secundárias de saúde.

Reabilitação
Um conjunto de intervenções criadas para otimizar a funcionalidade e reduzir a incapacidade
resultante da interação entre indivíduos com condições de saúde e seu ambiente. Condições
de saúde se referem a doenças agudas e crônicas, distúrbios, lesões ou traumas. Condições
de saúde também podem incluir outras circunstâncias tais como gravidez, envelhecimento,
stress, anomalias congênitas ou predisposições genéticas (6, 109).

Reabilitação multidisciplinar
No contexto dessas recomendações, a reabilitação multidisciplinar faz referência à
reabilitação prestada por dois ou mais tipos de profissional de reabilitação.
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ANEXO S

Anexo 1. Métodos
1. Grupos envolvidos no desenvolvimento das recomendações
O processo de desenvolvimento de recomendações exige subsídios de três grupos para
produzir diretrizes rigorosas e bem definidas. Os grupos e seus papéis são resumidos abaixo.
Secretariado
O Secretariado reuniu o pessoal da oms nos departamentos de deficiência e reabilitação,
fortalecimento do sistema de saúde, saúde mental e deficiência intelectual, envelhecimento,
doenças não transmissíveis, deficiência auditiva, deficiência visual e desastres. Esse grupo
esteve envolvido na elaboração do escopo inicial das recomendações, na criação
de propostas de perguntas de pesquisa e na seleção e organização do Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes.
Os membros do Secretariado estão listados no Anexo 3.
Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes
O Grupo de Desenvolvimento de Dirtrizes reuniu dez especialistas de diversas disciplinas,
equilibrados de acordo com gênero e distribuição geográfica, que ofereceram conhecimento
técnico na avaliação das evidências e no desenvolvimento das recomendações. Eles
também revisaram as propostas de recomendações e aprovaram sua finalização.
Os membros do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes estão listados no Anexo 3.
Grupo de Revisores Externos
O Grupo de Revisores Externos reuniu pessoas com interesse no fortalecimento da reabilitação
em sistemas de saúde. Tratava-se de um grupo grande e diversificado, representando uma
variedade de partes interessadas, incluindo sociedades de profissionais de reabilitação,
organizações não-governamentais e organizações internacionais.Também foram consultados
assessores de cada uma das regiões da OMS.
Um grupo restrito de revisores foi consultado no início do processo e forneceu informações
valiosas acerca do escopo das recomendações, isto é, seu público-alvo e finalidade, bem
como sobre questões conceituais, definições e critérios de inclusão e exclusão.
Os membros do Grupo de Revisores Externos estão listados no Anexo 3.

2. Identificação das perguntas e desfechos de pesquisa
O Secretariado, juntamente com o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes, preparou um esboço
de perguntas de pesquisa abrangentes sobre os seis elementos de um sistema de saúde:
liderança e governança, prestação de serviços, força de trabalho, tecnologia e dispositivos
assistivos, finanças e sistemas de informação. As perguntas foram enviadas a vários grupos
de pesquisas para serem subsequentemente desenvolvidas e estruturadas de acordo com o
formato pico: P (população), I (intervenção), C (comparação) e O (“outcome” ou desfecho).
Considerando o objetivo dessas recomendações, os desfechos de interesse foram alinhados
com aqueles da cobertura universal da saúde (melhor qualidade, acesso equitativo,
acessibilidade econômica) e com os desfechos subsequentes de maior utilização de serviços,
cuidados centrados nas pessoas e melhores desfechos de saúde (incluindo a reabilitação).
Esses desfechos estão interrelacionados e interagem entre si; nem toda pergunta PICO tratou
diretamente de todos os desfechos.
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3. Questões que orientaram a revisão das evidências
As perguntas usadas para encontrar evidências para as recomendações também se
basearam no formato PICO. As perguntas estão listadas abaixo e a população levada em
consideração inclui qualquer pessoa que exige serviços de reabilitação. Os desfechos, a não
ser que se mencione de outra forma, incluem aqueles relacionados na seção “identificação
de perguntas e desfechos de pesquisa” acima. Nem todos os desfechos são aplicáveis a
toda pergunta PICO.
Perguntas PICO usadas para a revisão das evidências e elaboração das recomendações
A. Os serviços de reabilitação deveriam ser integrados ao sistema de saúde (I) ou ao sistema social, de bem estar, ou equivalente (C)?
B. Os serviços de reabilitação deveriam ser integrados aos níveis primário, secundário e terciário do sistema de saúde (I), ou apenas em níveis
selecionados do sistema de saúde?
C. Na reabilitação deve-se ter à disposição uma força de trabalho multidisciplinar (I) ou unidisciplinar (C)?
D. Os serviços de reabilitação deveriam estar disponíveis tanto nas comunidades quanto nos hospitais (I) ou apenas nas comunidades ou somente
nos hospitais (C)?
E. Os serviços de reabilitação para pessoas com necessidades complexas (P) deveriam ser providos em hospitais e unidades especializadas em
reabilitação (I) ou apenas em alas ou enfermarias gerais ou unidades não-especializadas (C)?
F. Recursos financeiros deveriam ser alocados para a reabilitação (I) ou não (C)?
G. Os seguros de saúde devem cobrir os serviços de reabilitação (I) ou não (C)?

4. Coleta de evidências
A OMS tem um processo claro e definido para coletar evidências para a elaboração de
recomendações, que envolve a formulação de perguntas PICO, a realização de revisões
sistemáticas e avaliações de qualidade (1). Seguir esse processo é essencial para assegurar
que as recomendações sejam baseadas em um processo transparente, sistemático e
baseado em evidências. Os grupos de pesquisas comissionados para a realização de
revisões sistemáticas para responder as perguntas PICO coletaram evidências de bancos
de dados de publicações relacionadas às áreas médicas, de saúde e políticas, bem como
de “literatura cinzenta”. As evidências necessárias para responder a todas as perguntas
PICO foram coletadas em uma busca na literatura com listas abrangentes de termos de
busca, que excluiu apenas crianças de 0 a 12 meses de idade e os seguintes desfechos de
saúde: obesidade mórbida, gravidez e drogadição. Esses registros foram subsequentemente
separados de acordo com a pergunta. Os termos de busca e as árvores de resultados são
ilustrados ao final desse anexo, e os relatórios completos das institutições comissionadas
estão disponíveis na página da internet da OMS sobre deficiência e reabilitação
(http://www.who.int/disabilities/rehabilitation_guidelines/en/).
O Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes decidiu fortalecer ainda mais o banco de dados,
acrescentando evidências indiretas, incluindo informações fornecidas por membros do
grupo. Além do mais, todas as referências nos capítulos 3 (cuidados gerais com a saúde)
e 4 (reabilitação) do Relatório Mundial sobre a Deficiência (3) foram triados quanto à sua
relevância e avaliados da mesma forma que as publicações indentificadas nas buscas
realizadas pelas instituições comissionadas (conforme descrito abaixo). As evidências
indiretas estão incluídas na lista de referências abaixo de cada tabela de evidências e
decisões no anexo 2. Os critérios de inclusão e exclusão, incluindo o período investigado e
os termos de busca, foram variados, de forma a capturar as melhores evidências disponíveis
acerca da prestação dos serviços e seu financiamento. Realizou-se um esforço específico
para incluir publicações de países de baixo e médio níveis de renda para assegurar que os

ANEXO S

desfechos observados nesses contextos também fossem capturados. As estratégias de busca
para coletar evidências foram descritas pelos grupos de pesquisa comissionados em seus
relatórios preliminares e finais à OMS, o que facilitou o processo interativo entre os grupos
de pesquisa, o Secretariado e o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes, assegurando uma
comunicação clara e oportuna dos desafios e soluções.

5. Avaliação das evidências
5.1 Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation
(GRADE)
As evidências coletadas nas revisões sistemáticas da literatura foram avaliadas pelo
procedimento padrão da OMS, aplicando-se a abordagem do GRADE. Isso permite uma
avaliação sobre o nível de certeza acerca das evidências em uma escala que vai de
“alta”, a “moderada”, “baixa” e “muito baixa” com base nos critérios de desenho do estudo,
consistência e objetividade dos resultados, precisão e viés. A avaliação sobre o nível de
certeza acerca das evidências foi realizada apenas para aquelas evidências identificadas
nas revisões sistemáticas de literatura e não foi influenciada por evidências indiretas
adicionais de outras fontes, incluindo o Grupo de Desenvolvimento das Diretrizes. Isso é
importante considerando-se a escassez de evidências de alta qualidade sobre desfechos
observados em nível de sistema, que são de interesse dessas recomendações. Ao utilizar
o GRADE, consideraram-se ”evidências de alta qualidade” aquelas em que o grupo tinha
alto nível de confiança nas estimativas de efeitos e eram geralmente mais fortes para os
resultados de estudos controlados randomizados. Embora essa avaliação contribua para
a força de uma recomendação, outros fatores também foram levados em conta. Maiores
detalhes sobre a classificação da qualidade das evidências e a qualificação da força das
evidências são apresentados na seção 1.

5.2 Revisão de valores, preferências, aceitabilidade e viabilidade das intervenções
O método GRADE inclui considerações acerca da viabilidade, aceitabilidade, valores e
preferências sobre os desfechos e intervenções ao fazer as recomendações. Uma revisão
sistemática de métodos mistos e um inquérito com as partes interessadas foram utilizadas
para se obter essas informações sobre a prestação de serviços e o seu financiamento.
Revisão sistemática da literatura
As evidências sobre valores, preferências, aceitabilidade e viabilidade das intervenções
do ponto de vista dos usuários também foram revistas. Estudos qualitativos e quantitativos,
dentre outros, foram incluídos. Os participantes do estudo incluíram usuários dos serviços,
profissionais da área da saúde e formuladores de políticas. Realizaram-se buscas tanto nos
bancos de dados médicos quanto de reabilitação, além da Health Economic Evaluation
Database. Os artigos recuperados foram triados e analisados com referência a cada uma
das perguntas PICO. Não foram encontradas evidências acerca dos valores, preferências,
aceitabilidadae e viabilidade com relação às intervenções de financiamento. Os detalhes da
coleta de evidências e seus resultados são apresentados acima. O uso dessas informações na
elaboração de cada uma das recomendações está demonstrado nas tabelas de evidências
e decisões no anexo 2.
Inquérito com as partes interessadas
Um Inquérito auto-administrado on-line foi criado para capturar as percepções dos interessados
com relação ao valor, viabilidade e aceitabilidade das intervenções e desfechos das
perguntas PICO (3). A pesquisa foi disseminada por uma série de organizações internacionais
nas seis regiões da OMS durante junho e julho de 2014. Indivíduos elegíveis incluíram usuários
de serviços de reabilitação, profissionais da área de saúde e formuladores de políticas. As
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perguntas se basearam em três categorias: valor atribuído aos desfechos, viabilidade das
intervenções e aceitabilidade das intervenções. As respostas eram selecionadas a partir de
uma escala de likert de nove pontos, com espaço para comentários narrativos em cada
uma das três categorias de perguntas. A pesquisa registrou também os dados relativos à
idade, gênero, organização de origem, região, representação e educação. Maiores detalhes
acerca do método de pesquisa e suas limitações são mencionadas na referência (3).
Os dados foram analisados separando, dicotomicamente, os resultados relacionados aos
valores, aceitabilidade e viabilidade entre “favoráveis” (valores de 7-9) e “desfavoráveis”
(valores restantes), além de uma análise descritiva em Stata. O uso dessas informações
na elaboração de cada uma das recomendações pode ser observado nas tabelas de
evidências e decisões no anexo 2.

6. Formulação das recomendações
As recomendações foram formuladas a partir das evidências sintetizadas pela abordagem
GRADE e por consultas entre os especialistas do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes. Os
resumos das evidências para responder a cada pergunta PICO, as avaliações de qualidade,
o equilíbrio dos benefícios e prejuízos, valores e preferências, aceitabilidade e viabilidade, e as
implicações financeiras foram consideradas em conjunto. Os desfechos das recomendações
foram considerados ao longo da vida e para diferentes condições de saúde. A compilação
dessas informações foi enviada aos membros do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes, que
subsequentemente se reuniram na sede da OMS em Genebra ou por meio de teleconferência
para consultas técnicas em que os documentos foram sistematicamente revistos e discutidos
para que as recomendações e a força atribuída a cada uma delas fossem finalizadas. O nível
de certeza sobre as evidências foi determinado por instituições de pesquisa que realizaram
as revisões da literatura e classificaram as evidências. As decisões acerca da orientação
das recomendações foram tomadas por consenso; quando havia desacordo acerca da
força de uma recomendação, buscou-se a orientação de metodologistas e da Comissão de
Revisão de Diretrizes. A força das recomendações foi determinada com base na avaliação
dos benefícios, dos prejuízos, e de considerações acerca de sua implementação.

7. Preparação de documentos e revisão por pares
Antes da consulta técnica final em março de 2016, o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes
recebeu uma minuta das recomendações preparadas pelo Secretariado. Os membros do
grupo foram orientados a apresentar seus comentários sobre a minuta e a inserir quaisquer
informações adicionais, as quais foram integradas, na medida possível, à versão seguinte
da minuta e apresentadas ao Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes em sua consulta final
para discussões subsequentes. Foram realizadas modificações após essa consulta e a minuta
atualizada foi novamente enviada ao grupo e ao Grupo de Revisores Externos antes de sua
apresentação à Comissão de Revisão de Diretrizes.
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Termos de busca e árvores de resultados
Prestação de serviços: revisão sistemática da lieratura para as perguntas PICO de A a E
Termos de Busca
Os termos de busca utilizados para localizar as evidências estão disponíveis a pedido.
Critérios de inclusão e exclusão
Os critérios de inclusão e exclusão abaixo foram empregados nas evidências identificadas
para todas as cinco questões sobre a prestação de serviços.

População

Intervenção

Incluir

Excluir

Todas as deficiências físicas e mentais
Países de baixo, médio e alto níveis de renda

Crianças (0–12 meses)
Obesidade mórbida,
gravidez, cuidados
paliativos e cuidados ao
fim da vida e dependências
Sim

Serviços de reabilitação: ambientes de reabilitação: hospitais, comunidade, cuidados de
longo prazo.
Área de captação: local, regional ou nacional (federal)
Localização: rural ou urbana
Afiliação do provedor: independente ou afiliado a universidades
Níveis de cuidados com a saúde: primário, secundário e terciário
Fases de cuidados com a saúde: sub-agudo, pós-agudo e de longo prazo. Os modelos de
reabilitação em cuidados agudos foram classificados de acordo com a União Européia de Médicos
Especialistas, capítulo sobre Medicina Física e Reabilitação: leitos para reabilitação aguda em
hospitais, equipe móvel de reabilitação, consultas de reabilitação em hospitais para condições
agudas e centros de reabitação para condições agudas.
Níveis de complexidade da reabilitação: hospital geral local, reabilitação especializada em nível
distrital e reabilitação especializada de nível terciário.
Modelos de prestação de serviços: internação, ambulatório, hospital-dia, serviços domiciliares e
baseados na comunidade
Disciplinas: uni, multi, inter e trans
Comparações PICO A: Serviços de reabilitação integrados aos serviços de saúde ou aos serviços sociais e de
bem-estar social.
PICO B: Serviços integrados e descentralizados ou serviços centralizados
PICO C: Reabilitação multidisciplinar (por duas disciplinas ou mais) ou por uma única disciplina.
PICO D: Serviços de reabilitação na comunidade ou em hospitais, clínicas ou outras instalações
PICO E: Hospitais especializados e unidades de reabilitação para casos complexos ou alas ou
enfermarias gerais ou unidades não especializadas
Desfecho
Acesso aos serviços de reabilitação
Uso dos serviços de reabilitação e continuidade do cuidado
Desfechos de reabilitação (p. ex., prevenção ou diminuição da perda de função, melhora ou
restauração da função, compensação da função perdida)
Desfechos de saúde (p. ex., mortalidade, morbidade e qualidade de vida)
Tipos de
Revisões sistemáticas e meta análises
estudo
Estudos controlados randomizados
Estudos não-randomizados com registros de antes e depois
Estudos epidemiológicos observacionais com um grupo-controle (estudos de coorte, de caso-controle
ou de corte transversal)
Estudos sem grupo-controle: estudos de bancos de dados administrativos ou estudos analíticos com
análises de subgrupos.
Métodos mistos

Séries de casos
Cartas
Comentários
Artigos de opinião
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Árvore de resultados: busca na literatura sobre prestação de serviços de reabilitação
realizada pela instituição comissionada.

Registros identificados na busca
em bancos de dados após a remoção
de registros duplicados: n = 8990

Registros triados de acordo com os critérios de
inclusão e exclusão: n = 8990

Registros excluídos: n = 8.960

Estudos relevantes identificados: n = 43
PICO A: n = 0
PICO B: n = 4
PICO C: n = 13
PICO D: n = 18
PICO E: n = 8

Registros excluídos pelo Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes
n = 27
PICO A: n = 0
PICO B: n = 0
PICO C: n = 5
PICO D: n = 17
PICO E: n = 5

Registros incluídos na análise final: = 16
PICO A: n = 0
PICO B: n = 4
PICO C: n = 8
PICO D: n = 1
PICO E: n = 3

ANEXO S

Financiamento: revisão sistemática da literatura para as perguntas PICO F e G
Termos de busca:
Os termos de busca utilizados para localizar as evidências estão disponíveis a pedido.
Critérios de Inclusão:
Não foram utilizados critérios de exclusão para essa busca na literatura
Critérios de inclusão

População
Intervenção
Comparações
Desfechos

Desenhos de
estudo

Pessoas com deficiência física ou mental
Países de baixo, médio e alto níveis de renda
PICO F: Alocação ou redistribuição de recursos financeiros
PICO G: Cobertura de serviços de reabilitação no seguro saúde
PICO F: Financiamento usual
PICO G: Seguros de Saúde que não cobrem Serviços de Reabilitação
Acesso aos serviços de reabilitação
Uso dos serviços de reabilitação
Desfechos socioeconômicos para os indivíduos (p. ex., pobreza)
Desfechos de reabilitação (p. ex., prevenção ou diminuição da perda de função, melhora ou restauração da função, compensação
da função perdida)
Desfechos de saúde (p. ex., mortalidade, morbidade e qualidade de vida)
Eficiência (p. ex., por custo de unidade, proporção de profissionais)
Efetividade (p. ex., desfechos de tratamento, custo-efetividade)
Revisões sistemáticas e meta análises
Estudos controlados randomizados
Estudos não-randomizados com registros de antes e depois
Estudos epidemiológicos observacionais com um grupo-controle (estudos de coorte, de caso-controle ou de corte transversal)
Estudos sem grupo-controle: estudos de bancos de dados administrativos ou estudos analíticos com análises de subgrupos.
Métodos mistos
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Árvore de resultados: busca na literatura sobre o financiamento da reabilitação realizada
pela instituição comissionada.

Registros identificados na busca em bancos
de dados após a remoção de registros
duplicados*: n = 40313

Registros triados de acordo com os critérios de
inclusão e exclusão*: N = 32248

Registros excluídos: n = 40285

Estudos relevantes identificados: n = 13
PICO F: n = 5
PICO G: n = 7

Registros incluídos na análise final: n =5
PICO F: n = 3
PICO G: n = 2

Registros excluídos pelo Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes: n =7
PICO F: n = 2
PICO G: n = 5

* Originalmente, a busca na literatura incluiu cinco perguntas PICO adicionais que não foram utilizadas nessa publicação. os números
de registros identificados nas buscas reabilizadas nas bases de dados e triados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão
incluem todos os registros de todas as sete perguntas PICO.
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Valores e preferências, aceitabilidade e viabilidade: revisão sistemática da
literatura:
Termos de busca:
Os termos de busca utilizados para localizar as evidências estão disponíveis a pedido.
Critérios de inclusão e exclusão

Tipos de estudo

Participantes do
estudo

Intervenções

Incluir

Excluir

Estudos quantitativos, incluindo inquéritos
Estudos qualitativos, incluindo entrevistas individuais e grupos focais
Outros desenhos de estudo para a avaliação específica da viabilidade ou da aceitabilidade
de intervenções de reabilitação
Outros desenhos de estudo para a avaliação específica dos valores e preferências sobre
intervenções de reabilitação, incluindo: trade-off em termos de tempo, probabilidade e
tratamentos, standard gamble, escalas visuais análogas e disposição a pagar
Auxílio à decisão
Análise de decisão
Pessoas com deficiência (incluindo todas as deficiência físicas e mentais)
Uso de serviços de reabilitação
Prestadores de serviços para pessoas com deficiência
Profissionais de saúde: profissionais de reabilitação
Formuladores de políticas
Reabilitação na comunidade
Reabilitação em hospitais, clínicas ou outras instalações
Serviços de reabilitação centralizados
Reabilitação multidisciplinar
Abordagens reducionistas ou holísticas
Hospitais e unidades de reabilitação especializadas para condições complexas
Reabilitação de condições complexas em alas ou enfermarias gerais ou unidades nãoespecializadas
Serviços de reabilitação integrados ao serviço de saúde
Serviços de reabilitação integrados aos serviços sociais ou de bem-estar social
Serviços de reabilitação que exigem o pagamento de taxas pelos usuários
Serviços de reabilitação que não exigem o pagamento de taxas pelos usuários
Serviços de reabilitação financiados tanto pelo setor público quanto pelo privado
Serviços de reabilitação financiados com recursos privados
Serviços de reabilitação financiados com recursos públicos
Serviços de reabilitação que oferecem cuidados gratuitos ou subsidiados para os pobres
Cuidados de reabilitação que não oferecem cuidados gratuitos ou subsidiados para os pobres
Seguros de saúde que cobrem os serviços de reabilitação
Seguros de saúde que não cobrem os serviços de reabilitação
Integração dos serviços de reabilitação
Separação ou segregação dos serviços de reabilitação

Estudos sobre temas
distintos da viabilidade,
aceitabilidade ou
preferências sobre
as intervenções de
reabilitação especificadas
nas perguntas PICO sobre a
prestação de serviços e seu
financiamento

Bases de dados
Pubmed, Cochrane Library, EMBASE, MEDLINE complete, ProQUest Dissertation and Theses
Database, PsychINFO via EBSCOhost, Centre for Reviews and Dissemination and NHS Economic
Evaluation Database, REHABDATA, PEDRo, OTseeker, Health Economic Evaluation Database
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Árvore de resultados: revisão da literatura sobre valores e preferências, aceitabilidade
e viabilidade.

Registros identificados na busca
em bancos de dados após a remoção
de registros duplicados: n = 8975

Registros triados de acordo com os critérios
de elegibilidade: n = 8420

Textos na íntegra avaliados quanto à sua
elegibilidade: n = 250

Registros excluídos*: n = 210

Registros incluídos: n = 40
Prestação de serviços
PICO A: n = 0
PICO B: valores e preferências: n = 4,
aceitabilidade: n = 1, viabilidade: n = 3
PICO C: valores e preferências: n = 4,
aceitabilidade: n = 3
PICO D: valores e preferências: n = 17,
aceitabilidade: n = 2, viabilidade: n = 2
PICO E: valores e preferências: n = 2
Financiamento
PICO F: n = 0
PICO G: valores e preferências: n = 2

* Os registros excluídos incluem aqueles que não atenderam os critérios de elegibilidade e aqueles associados a perguntas PICO que
não foram incluídas nas recomendações finais.

Benefícios e prejuízos da opção

Problema

66 Nenhum estudo incluído disponível ao painel
Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto

66 Não se sabe
Variam
Triviais
Pequenos
Moderados
Grandes

Quão substanciais são os efeitos desejáveis
antecipados?

Há uma incerteza ou variabilidade importante
É possível que haja alguma incerteza ou variabilidade
É provável que não haja qualquer incerteza ou variabilidade
importante
66 Não há uma incerteza ou variabilidade importante

Existe uma grande incerteza ou
variabilidade sobre o quanto as pessoas
valorizam o desfecho principal?

Qual é o nível geral de certeza acerca da
evidência dos efeitos?

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

Decisão

O problema é uma prioridade?

Questão

A. Integrar os serviços de reabilitação ao sistema de saúde

Uma melhor coordenação com os serviços médicos, uma melhor prestação de contas e a garantia de
qualidade e sustentabilidade foram considerados os efeitos desejáveis antecipados de se integrar a
reabilitação aos sistemas de saúde (1,4).
A revisão sistemática da literatura não identificou evidências sobre essa pergunta PICO, e o Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes não pode especificar o tamanho dos efeitos desejáveis antecipados para a
população de interesse. Não obstante, o Relatório Mundial sobre a Deficiência (1) enfatiza a conveniência
de haver uma agência nomeada para a administração, coordenação e monitoramento da reabilitação.

Não foi identificado qualquer estudo que respondesse a essa pergunta PICO. A recomendação se baseou
no consenso de especialistas do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes, apoiado por evidências
indiretas (1,3).

Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 64,2% dos respondentes classificaram a
acessibilidade econômica como crítica; 80,11% classificaram o aumento de acesso como crítico; e
76,14% classificaram o aumento de uso como crítico (2).
O Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes, que tem ampla experiência em reabilitação em diferentes
países, chegou a um consenso de que não há uma incerteza importante acerca do desfecho principal.

A posição da reabilitação em ministérios governamentais foi considerada uma prioridade com base no
impacto que isso tem sobre o uso da reabilitação como uma estratégia de saúde e sobre a prestação
de serviços. A fragmentação da reabilitação em ministérios governamentais foi descrita no Relatório
Mundial sobre a Deficiência como uma barreira à prestação de serviços; ela é capaz de comprometer
a coordenação e a administração e atuar como uma barreira à implementação das políticas de
reabilitação (1). Foi relatado que o compartilhamento da responsabilidade pela reabilitação por
múltiplos ministérios resulta em serviços que frequentemente são mal integrados ao sistema de
saúde como um todo. As diferenças de posicionamento da reabilitação em estruturas governamentais
requerem atenção.
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66 Não se sabe
Variam
Custos altos
Custos moderados
Custos ou economias negligenciáveis
Economias moderadas
Grandes economias

66 Não se sabe
Varia
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
Provavelmente favorece a opção
Favorece a opção

Qual o volume dos recursos necessários?

A relação custo-efetividade da intervenção
favorece a opção ou a comparação?

Não foram encontradas evidências na revisão sistemática da literatura que determinassem a relação
custo-efetividade da intervenção ou da comparação. o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes notou
que a intervenção seria mais custo-efetiva em longo prazo, se resultasse em benefícios (melhor
administração, coordenação e monitoramento). Essa conclusão é apoiada pelas evidências indiretas,
incluindo documentos e relatórios relativos a políticas de vários países.

A revisão sistemática não identificou evidências sobre os recursos necessários para a implementação da
intervenção. pode-se assumir que eles devem variar consideravelmente de acordo com o contexto.

Como o tamanho dos efeitos desejáveis e indesejáveis não puderam ser determinados, o grupo não
pode determinar se o equilíbrio favorecia opção ou a comparação.
O Relatório Mundial sobre a Deficiência (pag. 104) cita os efeitos indesejáveis de não ter uma agência
responsável pela administração, coordenação e monitoramento da reabilitação devido à fragmentação
e má coordenação dos serviços no sistema de saúde como um todo (1)

66 Não se sabe
Variam
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
Provavelmente favorece a opção
Favorece a opção

O equilíbrio entre efeitos desejáveis
e indesejáveis favorece a opção ou a
comparação ?

Explicação

A revisão sistemática da literatura não identificou evidências sobre essa pergunta PICO, e o Grupo
de Desenvolvimento de Diretrizes não conseguiu especificar o tamanho dos efeitos indesejáveis
antecipados. Com base em seu conhecimento especializado e em sua experiência, o grupo não pode
determinar qualquer prejuízo significativo à população de interesse ao se implementar a intervenção.
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Quão substanciais são os efeitos indesejáveis 66 Não se sabe
antecipados?
VariaM
Grandes
Moderados
Pequenos
Triviais
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66 Não se sabe
Varia
Diminuiria
Provavelmente diminuiria
Provavelmente sem impacto
Provavelmente aumentaria
Aumentaria

Não se sabe
66 Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
Sim

Não se sabe
66 Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
Sim

Qual seria o impacto na
equidade da saúde?

A opção é aceitável para as principais partes
interessadas?

A implementação da opção
é viável?

Decisão

A revisão sistemática da literatura acerca dos valores, preferências, aceitabilidade e viabilidade não
revelou evidências sobre a viabilidade da intervenção.
Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 61,49% dos respondentes consideraram que a
intervenção é definitivamente viável (2)
A viabilidade da implementação da intervenção já tinha sido demonstrada em várias instâncias,
tipicamente em países de alto nível de renda.

A revisão sistemática da literatura sobre valores, preferências, aceitabilidade e viabilidade não
proporcionou evidências acerca da aceitabilidade da intervenção.
Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 73,41% dos respondentes consideraram que a
intervenção era definitivamente aceitável (2).
Além do mais, o Relatório Mundial sobre a Deficiência descreve os problemas que surgem quando não
há uma agência responsável pela administração, coordenação e monitoramento da reabilitação (1).
Uma vez que a intervenção foi concebida para tratar diretamente desses temas, é provável que seja
aceitável pelas principais partes interessadas.

Na revisão sistemática da literatura não foram encontradas evidências sobre o impacto da intervenção
na equidade da saúde. Entretanto, é provável que, como a reabilitação está incluída no conceito
de cobertura universal da saúde, atualmente parte da meta 3.8 dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (5), sua integração ao sistema de saúde promoveria a equidade por sua contribuição para
se atingir essa meta.
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Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

Há uma incerteza ou variabilidade importante
É possível que haja alguma incerteza ou variabilidade
É provável que não haja qualquer incerteza ou variabilidade
importante
66 Não há uma incerteza ou variabilidade importante

Nenhum estudo incluído
Muito baixo
66 Baixo
Moderado
Alto

Não se sabe
Variam
Triviais
Pequenos
66 Moderados
Grandes

Não se sabe
Variam
Grandes
Moderados
Pequenos
66 Triviais

Existe uma grande incerteza ou
variabilidade sobre o quanto as pessoas
valorizam o desfecho principal?

Qual é o nível geral de certeza acerca da
evidência dos efeitos?

Quão substanciais são os efeitos
desejáveis antecipados?

Quão substanciais são os efeitos
indesejáveis antecipados?

Decisão

O problema é uma prioridade?

Questão

Não foram encontradas evidências acerca de efeitos indesejáveis da intervenção na população de
interesse. entretanto, deverá ser dada atenção à capacidade da força de trabalho para atuar em
diferentes níveis, de acordo com suas habilidades e competências, o número de profissionais de
reabilitação disponíveis e sua distribuição geográfica.

O Relatório mundial sobre a deficiência (2) indica que integrar a reabilitação em vários níveis do sistema
de saúde ajuda a coordenação da prestação de serviços, melhora a disponibilidade, a acessibilidade
e a acessibilidade econômica dos serviços e melhora a experiência dos pacientes. com base nessas
informações e em outras evidências indiretas, o grupo de desenvolvimento de diretrizes concluiu que o
tamanho dos efeitos desejáveis da intervenção era moderado.

A evidência identificada na revisão sistemática da literatura foi avaliada como de muito baixa qualidade
de acordo com o grade (13-16). entretanto, a intervenção é fortemente respaldada por evidências
indiretas que são do conhecimento do grupo de desenvolvimento de Diretrizes (1-11).

Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 64,2% dos respondentes avaliaram a acessibilidade
econômica como crítica, 80,11% avaliaram o aumento de acesso como crítico e 76,14% avaliaram o
aumento do uso como crítico (12).
Além do mais, o consenso do Grupo de desenvolvimento de diretrizes foi de que não há uma incerteza
importante na variabilidade do desfecho principal.

Os serviços de reabilitação precisam estar disponíveis em todos os níveis do sistema de saúde, de
forma a prestar serviços ao longo do continuum de cuidados. Os serviços no nível primário de saúde
constituem uma importante porta de acesso à reabilitação, principalmente para pessoas que vivem em
áreas remotas ou rurais, já que os serviços secundários e terciários geralmente se localizam em centros
urbanos. Os serviços de nível primário também podem assegurar a identificação precoce de problemas
de saúde e o tratamento de condições complexas e crônicas (1,2). Quando os serviços de reabilitação
não são integrados aos níveis secundário e terciário do sistema de saúde, pessoas com necessidades de
reabilitação agudas ou complexas, ou que estejam sendo tratadas em regime de internação, podem não
receber os serviços de reabilitação de que precisam (3-11).
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Equidade

Recursos

Benefícios e prejuízos
da opção

Não se sabe
Variam
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
Provavelmente favorece a opção
66 Favorece a opção

Não se sabe
Variam
Custos altos
Custos moderados
Custos ou economias negligenciáveis
66 Economias moderadas (longo prazo)
Grandes economias

Nenhum estudo incluído
66 Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto

Não se sabe
Varia
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
66 Provavelmente favorece a opção
Favorece a opção

Não se sabe
Varia
Diminuiria
Provavelmente diminuiria
Provavelmente sem impacto
66 Provavelmente aumentaria
Aumentaria

Qual o volume dos recursos
necessários?

Qual o nível de certeza das evidências
sobre os recursos necessários?

A relação custo-efetividade da
intervenção favorece a opção ou a
comparação?

Qual seria o impacto na equidade
da saúde?

Decisão

O equilíbrio entre efeitos desejáveis
e indesejáveis favorece a opção ou a
comparação?

Questão

As melhorias no acesso aos serviços que poderiam surgir se a reabilitação estivesse integrada aos
níveis primário, secundário e terciário de cuidados (25) indicam que a equidade aumentaria com
a implementação da intervenção, principalmente em áreas geograficamente isoladas, onde a
disponibilidade de reabilitação em níveis primários de cuidados é fundamental para um acesso
equitativo (2). Uma vez que a revisão sistemática da literatura não ofereceu evidências diretas sobre
a equidade, o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes classificou a intervenção como provavelmente
aumentando a equidade.

O Relatório Mundial sobre a Deficiência (2, p.102) relatou que as necessidades de reabilitação não
atendidas tem amplas implicações financeiras para indivíduos, famílias e comunidades. Outras
evidências indiretas demonstram a relação custo-benefício da reabilitação para os sistemas de saúde
com relação à prevenção (em nível primário), a uma recuperação mais rápida e a taxas menores de
readmissões hospitalares (em nível secundário e terciário) (19,22-24). Já que a revisão sistemática da
literatura não revelou evidências diretas sobre a relação custo-efetividade da reabilitação, o Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes avaliou a intervenção como provavelmente favorável à opção.

Não foram identificadas evidências na revisão sistemática da literatura sobre os recursos necessários para
a implementação da intervenção. Há evidências indiretas acerca do custo da integração da reabilitação
ao sistema de saúde em ambientes de alto nível de renda.

Não foram identificadas evidências na revisão sistemática da literatura acerca dos recursos necessários
para a implementação da intervenção. os custos iniciais dependerão do grau existente de integração
entre os serviços de reabilitação e os níveis primário, secundário e terciário do sistema de saúde.
Pode-se incorrer em custos para o treinamento da força de trabalho, o desenvolvimento de infraestrutura
e a criação de sistemas de coordenação (tais como sistemas de encaminhamento e referência).
Evidências indiretas substanciais (3, 17-21) levaram o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes a
antecipar economias em longo prazo dentro do sistema de saúde e em nível de serviço, conforme os
serviços se tornarem mais eficientes e os benefícios da reabilitação forem colhidos, incluindo maior
produtividade, recuperação mais rápida e menos readmissões hospitalares.

Em vista dos benefícios antecipados moderados e dos prejuízos triviais atribuídos à intervenção, o Grupo
de Desenvolvimento de Diretrizes concluiu que o equilíbrio entre os efeitos desejáveis e indesejáveis
favorece a opção.
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Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
66 Provavelmente sim
Sim

A implementação da opção é viável?

A revisão sistemática da literatura identificou três estudos (26, 28, 29), sobre a viabilidade da
intervenção, e todos eles concluíram que a sua implementação é viável.
Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 60,57% dos respondentes consideraram a intervenção
definitivamente viável (12).
A viabilidade da implementação da intervenção dependerá de uma série de fatores, incluindo a
distribuição geográfica da população e dos serviços de saúde, o grau existente de integração da
reabilitação nos diferentes níveis do sistema de saúde e a extensão da coordenação entre eles. Não
obstante, um volume substancial de evidências indiretas acerca da inclusão da reabilitação nos diferentes
níveis do sistema de saúde demonstra que a intervenção se mostrou viável em muitos países.

A revisão sistemática da literatura sobre valores, preferências, aceitabilidade e viabilidade identificou
um estudo (26) que sugeriu que usuários tendem a considerar serviços integrados de reabilitação como
aceitáveis.
Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 71,20% dos respondentes consideraram que
a intervenção era definitivamente aceitável (12). Assim, os usuários de serviços provavelmente
considerarão a intervenção aceitável, embora as opiniões de profissionais de saúde e formuladores de
políticas possam variar.
Um volume substancial de evidências indiretas sugere que a inclusão da reabilitação nos diferentes níveis
do sistema de saúde foi considerada aceitável na prática em vários países. Além do mais, a intervenção
está alinhada com o objetivo 2 do Plano de Ação Global da OMS sobre a Deficiência para o período de
2014-20121 (27), que foi endossado pela 66ª Assembleia Mundial da Saúde, e com a Estratégia Global
da OMS para Serviços de Saúde Integrados e Centrados na Pessoa (1).
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Questão

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

Há uma incerteza ou variabilidade importante
É possível que haja alguma incerteza ou variabilidade
É provável que não haja qualquer incerteza ou variabilidade
importante
66 Não há uma incerteza ou variabilidade importante

Nenhum estudo incluído disponível ao painel
Muito baixo
Baixo
Moderado
66 Alto

Não se sabe
Variam
Triviais
Pequenos
Moderados
66 Grandes

Não se sabe
Variam
Grandes
Moderados
Pequenos
66 Triviais

O problema é uma prioridade?

Existe uma grande incerteza ou
variabilidade sobre o quanto as pessoas
valorizam o desfecho principal?

Qual é o nível geral de certeza acerca da
evidência dos efeitos?

Quão substanciais são os efeitos
desejáveis antecipados?

Quão substanciais são os efeitos
indesejáveis antecipados?

Decisão

Conforme determinado tanto pelas evidências identificadas na revisão sistemática da literatura (4-11)
como nas evidências indiretas (12-14), o tamanho dos efeitos indesejáveis antecipados da intervenção para
a população de interesse é trivial.

Conforme determinado pelas evidências identificadas na revisão sistemática da literatura e nas evidências
indiretas (12-14), é grande o tamanho dos efeitos desejáveis antecipados da intervenção na população de
interesse, refletidos na qualidade dos cuidados e nos desfechos de saúde.

De acordo com grade, as evidências identificadas na revisão sistemática da literatura (4-11) foram de
alta qualidade.

Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 64,2% dos respondentes classificaram a
acessibilidade econômica como crítica, 80,11% classificaram o aumento do acesso como crítico; e
76.14% classificaram o aumento de uso como crítico (3).
O consenso do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes foi de que não há uma incerteza importante na
variabilidade do desfecho principal.

A força de trabalho em reabilitação é muito pouco desenvolvida em muitos países, principalmente
naqueles de baixo e médio níveis de renda (1), resultando em experiências e conhecimentos
limitados. Os profissionais deveriam estender o escopo de sua prática de forma a atender as diferentes
necessidades das pessoas. Em última instância, a falta ou a disponibilidade inadequada de serviços
multidisciplinares de reabilitação limitam a qualidade dos cuidados e comprometem os desfechos
de saúde das pessoas (2). Em vista do impacto que os cuidados multidisciplinares possuem sobre
a qualidade dos cuidados e sobre a força de trabalho pouco desenvolvida em muitos países, esse
problema foi considerado uma prioridade.
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Aceitabilidade

Equidade

Recursos

Benefícios e prejuízos
da opção

Questão

Não se sabe
Variam
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
Provavelmente favorece a opção
66 Favorece a opção

Não se sabe
Variam
Custos altos
66 Custos moderados
Custos ou economias negligenciáveis
Economias moderadas
Grandes economias

Não se sabe
Varia
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
66 Provavelmente favorece a opção
Favorece a opção

Não se sabe
Varia
Diminuiria
Provavelmente diminuiria
Provavelmente sem impacto
66 Provavelmente aumentaria
Aumentaria

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

O equilíbrio entre efeitos desejáveis
e indesejáveis favorece a opção ou a
comparação ?

Qual o volume dos recursos necessários?

A relação custo-efetividade da
intervenção favorece a opção ou a
comparação?

Qual seria o impacto na equidade
da saúde?

A opção é aceitável para as principais
partes interessadas?

Decisão

A revisão sistemática da literatura acerca dos valores, preferências, aceitabilidade e viabilidade,
identificou três estudos (19-21) que sugeriram que os usuários de reabilitação tendem a considerar que
os serviços multidisciplinares de reabilitação são aceitáveis.
Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 76.30% dos respondentes consideraram a
intervenção como definitivamente aceitável (3).
Se o equilíbrio entre custo e benefício de se proporcionar uma reabilitação multidisciplinar for
direcionado a quem paga pela intervenção, ela seria altamente aceitável. Se a economia de custos for
direcionada a outro setor, quem paga pela intervenção pode considerá-la menos aceitável.

O impacto da disponibilidade de múltiplas profissões da área da reabilitação na equidade da saúde
dependerá de como os recursos foram mobilizados para estabelecer a força de trabalho necessária. Se
os recursos forem retirados de profissionais de nível médio ou não-especializados para investir em uma
força de trabalho multidisciplinar e profissional, a equidade pode ser comprometida (a qualidade dos
cuidados melhoraria, mas o acesso diminuiria); Entretanto, se investimentos adicionais forem feitos
para expandir a força de trabalho em reabilitação, a equidade aumentará.

O Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes considerou que a custo-efetividade da intervenção
provavelmente favorece a opção. A conclusão se baseou nos estudos de custo-efetividade
(predominantemente baseados em coortes) e eficiência que refletem economias a longo prazo
associadas a uma reabilitação multidisciplinar (1,15-18).

Os recursos necessários para a implementação da intervenção incluiriam o treinamento da força de
trabalho, custos de equipamento e de tecnologias de informação de suporte. Os estudos mostraram
uma necessidade moderada de recursos (5) e economias a longo prazo associadas a benefícios tais como
prevenção, menos readmissões hospitalares e aumento de produtividade (1,15-17).

Em vista dos grandes benefícios antecipados e dos prejuízos triviais da intervenção, o Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes considerou que o equilíbrio entre efeitos desejáveis e indesejáveis
favorece a opção.
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Questão

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
Sim

Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 73.14% dos respondentes consideraram a
intervenção como definitivamente viável (3).
Como a provisão de reabilitação multidisciplinar baseia-se na disponibilidade de profissionais de duas
ou mais especialidades, a viabilidade da implementação da intervenção dependerá da capacidade da
força de trabalho em reabilitação do país e nos vários ambientes. Existem evidências substanciais sobre
a implementação da reabilitação multidisciplinar em diferentes ambientes e para diferentes grupos de
pacientes (4-11).
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Benefícios e prejuízos da opção

Problema

Não se sabe
Variam
Triviais
Pequenos
66 Moderados
Grandes

Não se sabe
Variam
Grandes
Moderados
Pequenos
66 Triviais

Quão substanciais são os efeitos
desejáveis antecipados?

Quão substanciais são os efeitos
indesejáveis antecipados?

Nenhum estudo incluído disponível ao painel
Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto

Há uma incerteza ou variabilidade importante
É possível que haja alguma incerteza ou variabilidade
É provável que não haja qualquer incerteza ou
variabilidade importante
66 Não há uma incerteza ou variabilidade importante

Existe uma grande incerteza ou
variabilidade sobre o quanto as
pessoas valorizam o desfecho
principal?

Qual é o nível geral de certeza acerca
da evidência dos efeitos?

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

Decisão

O problema é uma prioridade?

Questão

Não foram identificadas evidências na revisão sistemática da literatura sobre os efeitos indesejáveis de oferecer
reabilitação tanto na comunidade quanto em hospitais. O Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes não antecipou
qualquer prejuízo potencial da intervenção para a população de interesse.

Um dos principais efeitos desejáveis antecipados de oferecer serviços de reabilitação tanto na comunidade quanto
em hospitais é proporcionar melhor acesso e subsequentemente um aumento do uso dos serviços. O tamanho do
efeito dependerá da distribuição geográfica da população e de suas necessidades de saúde.
Embora a revisão sistemática da literatura não tenha identificado estudos sobre os efeitos de oferecer reabilitação
tanto na comunidade quanto em hospitais (mas apenas cada um individualmente), existem evidências indiretas
(8-20) de que os efeitos desejáveis antecipados da intervenção para a população são moderados.

Existem evidências indiretas de qualidade moderada que sustentam a prestação de serviços de reabilitação tanto
na comunidade quanto em hospitais (8-23).

O consenso do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes foi de que não há uma incerteza importante na
variabilidade do desfecho principal.

Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 64,2% dos respondentes avaliaram a acessibilidade econômica
como crítica; 80,11% avaliaram o aumento de acesso como crítico, e 76,14% avaliaram o aumento do uso como
crítico.

Onde são prestados serviços de reabilitação, eles podem ter um profundo impacto sobre a acessibilidade e o
uso, principalmente para pessoas em áreas rurais e remotas (1). Vários estudos no sul da África demonstraram
uma lacuna substancial entre aqueles que precisam de reabilitação e aqueles que a recebem (2-5). Esse achado,
respaldado por evidências indiretas (1,6), indica que essa intervenção é de alta prioridade.

Explicação

D. Garantir que os serviços de reabilitação estejam disponíveis tanto nas comunidades quanto nos hospitais

ANEXO S
61

Não se sabe
Variam
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
Provavelmente favorece a opção
66 Favorece a opção

Não se sabe
Variam
Custos altos
Custos moderados
Custos ou economias negligenciáveis
66 Economias moderadas
Grandes economias

Não se sabe
Varia
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
Provavelmente favorece a opção
66 Favorece a opção

Não SE sabe
Varia
Diminuiria
Provavelmente diminuiria
Provavelmente sem impacto
66 Provavelmente aumentaria
Aumentaria

Qual o volume dos recursos
necessários?

A relação custo-efetividade da
intervenção favorece a opção ou a
comparação?

Qual seria o impacto na equidade da
saúde?

Decisão

O equilíbrio entre efeitos desejáveis
e indesejáveis favorece a opção ou a
comparação ?

Questão

A intervenção resultaria em um aumento do acesso a serviços, e portanto, na promoção da equidade; entretanto,
já que a revisão sistemática da literatura não identificou estudos sobre o impacto dos serviços prestados na
comunidade e nos hospitais em conjunto, e não houve comparações entre a intervenção e a comparação, o Grupo
de Desenvolvimento de Diretrizes considerou que a intervenção provavelmente aumentaria a equidade.

Conforme mencionado acima, o custo da implementação da intervenção depende do estado da prestação de
serviços de reabilitação; portanto, a relação custo-benefício em curto e médio prazo será variável. Evidências
indiretas demonstram que, no longo prazo, prover serviços de reabilitação em hospitais e na comunidade é custoefetivo (24, 25). Portanto, o grupo de desenvolvimento de diretrizes considerou que a relação custo-efetividade da
intervenção favorece a opção.

O volume de recursos necessários para implementar a intervenção dependerá consideravelmente do grau de
desenvolvimento dos serviços de reabilitação na comunidade e nos hospitais, e do investimento para capacitar
a força de trabalho e a infraestrutura exigida para se operacionalizar com eficácia a intervenção. Evidências
indiretas, incluindo avaliação de custos, mostram economias de custo a longo prazo associadas à prestação de
serviços de reabilitação.

Em vista dos benefícios antecipados moderados e dos prejuízos triviais resultantes da intervenção, o Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes considerou que o equilíbrio entre os efeitos desejáveis e indesejáveis da intervenção
favorece a opção.
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Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

A implementação da opção é viável?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Decisão

A opção é aceitável para as principais
partes interessadas?

A revisão sistemática da literatura identificou dois estudos (10, 27), que demonstram a viabilidade de se prover
serviços de reabilitação tanto na comunidade quanto em hospitais.
Essa questão PICO não foi incluída na pesquisa sobre as percepções dos interessados, mas 74,86% dos
respondentes consideraram os serviços de reabilitação na comunidade definitivamente aceitáveis (7).
A viabilidade da implementação da intervenção dependerá de inúmeros fatores, incluindo o estado dos serviços de
reabilitação na comunidade e nos hospitais. Entretanto, numerosas evidências indiretas demonstram a viabilidade
de prover serviços de reabilitação tanto em hospitais quanto na comunidade (29).

Na revisão sistemática da literatura acerca de valores, preferências, aceitabilidade e viabilidade, foram
identificados dois estudos (26, 27) que sugerem que os usuários de serviços de reabilitação tendem a considerar
que a prestação de serviços tanto na comunidade quanto em hospitais é definitivamente aceitável.
Essa questão PICO não foi incluída na pesquisa sobre as percepções dos interessados, mas 79,19% dos
respondentes consideraram os serviços de reabilitação na comunidade definitivamente aceitáveis (7).
Além do mais, a intervenção está alinhada com o objetivo de número 2 do Plano de Ação Global da OMS sobre
a Deficiência para o período 2014-2021 (6), que foi endossado pela 67ª Assembléia Mundial de Saúde, e com a
Estratégia Global da OMS para Serviços de Saúde Integrados e Centrados na Pessoa (28).
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Benefícios e prejuízos da opção

Problema

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

Há uma incerteza ou variabilidade importante
É possível que haja alguma incerteza ou variabilidade
É provável que não haja qualquer incerteza ou variabilidade
importante
66 Não há uma incerteza ou variabilidade importante

Nenhum estudo incluído disponível ao painel
Muito baixo
Baixo
Moderado
66 Alto

Não se sabe
Variam
Triviais
Pequenos
Moderados
66 Grandes

Não se sabe
Variam
Grandes
Moderados
Pequenos
66 Triviais

Existe uma grande incerteza ou
variabilidade sobre o quanto as pessoas
valorizam o desfecho principal?

Qual é o nível geral de certeza acerca da
evidência dos efeitos?

Quão substanciais são os efeitos
desejáveis antecipados?

Quão substanciais são os efeitos
indesejáveis antecipados?

Decisão

O problema é uma prioridade?

Questão

As evidências não revelaram quaisquer efeitos indesejáveis da intervenção e o Grupo de Desenvolvimento
de Diretrizes não identificou qualquer prejuízo potencial.

Os efeitos desejáveis antecipados incluem desdechos positivos de saúde, tais como redução da
mortalidade e melhora da situação funcional e da independência (1). O Grupo de Desenvolvimento de
Diretrizes concluiu que as evidências (1-8) indicavam que os efeitos eram grandes.
Além do mais, a intervenção está alinhada com o objetivo de número 2 do Plano de Ação Global da OMS
sobre Deficiência para o período 2014-2021 (9), que foi endossado pela 67ª Assembléia Mundial de
Saúde, e com a Estratégia Global da OMS para Serviços de Saúde Integrados e Centrados na Pessoa (11).

Em vista da qualidade das evidências combinadas identificadas na revisão sistemática da literatura (3-5),
o grupo de desenvolvimento de diretrizes considerou que há um alto nível de certeza sobre a evidência
dos efeitos.

Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 64,2% dos respondentes classificaram a acessibilidade
econômica como crítica, 80,11% classificaram o aumento do acesso como crítico, e 76,14% classificaram o
aumento do uso dos serviços como crítico (9).
O consenso do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes foi de que não há uma incerteza importante na
variabilidade do desfecho principal.

Pessoas com necessidades complexas de saúde que são tratadas em unidades especializadas
frequentemente se beneficiam de uma reabilitação precoce, que pode minimizar a perda de
condicionamento físico, prevenir complicações e maximizar os desfechos funcionais. Algumas pessoas
com necessidades complexas de reabilitação exigem reabilitação intensiva e especializada no hospital de
forma a alcançar os melhores resultados (1-8).
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Não se sabe
Variam
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
Provavelmente favorece a opção
66 Favorece a opção

Não se sabe
Variam
Custos altos
Custos moderados
66 Custos ou economias negligenciáveis
Economias moderadas
Grandes economias

Nenhum estudo incluído
Muito baixo
66 Baixo
Moderado
Alto

66 Não se sabe
Varia
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
Provavelmente favorece a opção
Favorece a opção

Não se sabe
Varia
Diminuiria
Provavelmente diminuiria
Provavelmente sem impacto
66 Provavelmente aumentaria
Aumentaria

Qual o volume dos recursos necessários?

Qual o nível de certeza das evidências
sobre os recursos necessários?

A relação custo-efetividade da
intervenção favorece a opção ou a
comparação?

Qual seria o impacto na equidade
da saúde?

Decisão

O equilíbrio entre efeitos desejáveis
e indesejáveis favorece a opção ou a
comparação ?

Questão

A intervenção aumentaria a disponibilidade de serviços de reabilitação em hospitais, o que, dependendo
de como os recursos necessários foram mobilizados, contribuiria com a cobertura universal e,
consequentemente promoveria a equidade. Se recursos forem retirados da prestação de serviços na
comunidade ou de outros serviços de reabilitação em hospitais, a equidade poderia ser comprometida.
O Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes considerou que a equidade provavelmente aumentaria com a
implementação da intervenção.

Nenhum dos estudos identificados na revisão sistemática da literatura levou diretamente em conta a
relação custo-efetividade; entretanto, evidências indiretas sugerem que a economia de recursos poderia
ser substancial a longo-prazo (12, 13).

Os estudos identificados na revisão sistemática da literatura forneceram evidências de baixa qualidade
acerca das necessidades de recursos.

A maior parte dos recursos exigidos para a implementação da intervenção está relacionada a
equipamentos, treinamento da força de trabalho e custos administrativos. Esses recursos dependeriam do
estado atual das unidades especializadas de reabilitação nos hospitais.
Evidências indiretas sobre a relação custo-efetividade, incluindo avaliações de custos, indicam grandes
economias a longo-prazo (12, 13). O Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes concluiu que os recursos
necessários resultariam em custos ou economias negligenciáveis a longo-prazo ou até em economias em
nível de sistema.

Em vista dos grandes benefícios antecipados e dos prejuízos triviais da intervenção, o Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes considerou que o equilíbrio entre efeitos desejáveis e indesejáveis da
intervenção favorece a opção.
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Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

A implementação da opção é viável?

8.
9.
10.
11.
12.
13.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Decisão

A opção é aceitável para as principais
partes interessadas?

A revisão sistemática da literatura acerca de valores, preferências, aceitabilidade e viabilidade não
identificou quaisquer estudos sobre a viabilidade dessa intervenção.
Na pesquisa sobre a percepção dos interessados, 66,86% dos respondentes consideraram a intervenção
como definitivamente viável (9).
Além do mais, a intervenção está alinhada com o objetivo de número 2 do Plano de Ação Global da OMS
sobre Deficiência para o período 2014-2021 (9), que foi endossado pela 67ª Assembléia Mundial de Saúde,
e com a Estratégia Global da OMS para Serviços de Saúde Integrados e Centrados na Pessoa (11).

A revisão sistemática da literatura acerca de valores, preferências, aceitabilidade e viabilidade não
identificou quaisquer estudos sobre a aceitabilidade dessa intervenção.
Na pesquisa sobre a percepção dos interessados, 68,21% dos respondentes consideraram a intervenção
como definitivamente aceitável (9).
Além do mais, a intervenção está alinhada com o objetivo de número 2 do plano de ação global da oms
sobre deficiência para o período 2014-2021 (9), que foi endossado pela 67ª assembléia mundial de saúde,
e com a estratégia global da oms para serviços de saúde integrados e centrados na pessoa (11).
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Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

Há uma incerteza ou variabilidade importante
É possível que haja alguma incerteza ou variabilidade
É provável que não haja qualquer incerteza ou variabilidade
importante
66 Não há uma incerteza ou variabilidade importante

Nenhum estudo incluído disponível ao painel
66 Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto

Não se sabe
Variam
Triviais
Pequenos
66 Moderados
Grandes

66 Não se sabe
Variam
Grandes
Moderados
Pequenos
Triviais

Existe uma grande incerteza ou
variabilidade sobre o quanto as pessoas
valorizam o desfecho principal?

Qual é o nível geral de certeza acerca da
evidência dos efeitos?

Quão substanciais são os efeitos
desejáveis antecipados?

Quão substanciais são os efeitos
indesejáveis antecipados?

Decisão

O problema é uma prioridade?

Questão

O Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes não teve conhecimento de quaisquer efeitos indesejáveis ou
prejuízos para a população de interesse que fossem devidos à intervenção.

Os efeitos desejáveis antecipados de alocar recursos financeiros à reabilitação incluem o aumento de
investimentos, permitindo o crescimento e a expansão dos serviços.
A revisão sistemática da literatura realizada por Brusco e col. (5) (dentro do escopo de serviços aos quais
essas recomendações se referem) e evidências indiretas (7-20) indicam que os efeitos desejáveis da
intervenção são moderados.

As evidências identificadas na revisão sistemática da literatura (4-6) foram de muito baixa qualidade. o
Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes concluiu que avaliações econômicas e evidências indiretas (7-19)
aumentaram o nível de certeza da evidência dos efeitos.

Na pesquisa sobre a percepção dos interessados, 64,2% dos respondentes declararam que a acessibilidade
econômica é crítica e 80,11% declararam que o aumento do acesso é crítico e 76,14% declararam que o
aumento do uso é crítico (3)
O consenso do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes foi de que não há uma incerteza importante na
variabilidade do desfecho principal.

Em muitos lugares, o acesso a serviços de reabilitação é fortemente prejudicado, seja porque eles não
existem ou porque os serviços existentes não atendem as necessidades da população (1). O Relatório
Mundial sobre a Deficiência (1) e o Plano de Ação Global da OMS pra a Deficiência para o período
2014-2021 (2) declaram que a alocação específica de recursos pode ampliar e fortalecer os serviços de
reabilitação.
Em vista do substancial impacto do investimento financeiro no desenvolvimento de serviços, o Grupo de
Desenvolvimento de Diretrizes considerou a alocação de recursos uma prioridade.
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Não se sabe
Variam
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
66 Provavelmente favorece a opção
Favorece a opção

Não se sabe
Varia
Diminuiria
Provavelmente diminuiria
Provavelmente sem impacto
66 Provavelmente aumentaria
Aumentaria

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
66 Provavelmente sim
Sim

Qual seria o impacto na equidade da
saúde?

A opção é aceitável para as principais
partes interessadas?

A implementação da opção é viável?

Decisão

O equilíbrio entre efeitos desejáveis
e indesejáveis favorece a opção ou a
comparação ?

A revisão sistemática da literatura não identificou quaisquer estudos acerca da viabilidade dessa
intervenção.
A pesquisa sobre as percepções dos interessados não incluiu essa pergunta PICO.
As evidências encontradas na revisão sistemática da literatura (4-6) e evidências indiretas (7-19)
indicam a viabilidade da implementação da intervenção, assim como sua adoção por muitos países
(principalmente de alto nível de renda). No entanto, a viabilidade da implementação da intervenção
dependerá da receita disponível para alocação.

A revisão sistemática da literatura sobre valores, preferências, aceitabilidade e viabilidade não identificou
quaisquer estudos acerca da aceitabilidade dessa intervenção.
A pesquisa sobre a percepção dos interessados não incluiu essa pergunta PICO.
A aceitabilidade da intervenção é apoiada pelo Relatório Mundial sobre a Deficiência (1), seu alinhamento
com o objetivo no. 2 do plano de Ação Global da OMS para Deficiência para o período 2014-2021 (2) e sua
adoção em inúmeros países (principalmente de alto nível de renda)

A alocação de recursos financeiros aumentaria a capacidade dos serviços e a acessibilidade para a
população, e inerentemente resultaria em uma prestação de serviços mais equitativa (1, 21). Embora
os estudos identificados pela revisão sistemática da literatura não tratassem diretamente do impacto
da intervenção sobre a equidade, o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes concluiu que a equidade
provavelmente aumentaria.

Em vista dos benefícios antecipados moderados e do desconhecimento sobre qualquer prejuízo devido
à intervenção, o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes considerou que o equilíbrio entre efeitos
desejáveis e indesejáveis favorece a opção. Além do mais, a população de interesse experimentaria
prejuízos substanciais se a intervenção não fosse implementada.
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Benefícios e prejuízos da opção

Problema

Questão

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
Provavelmente sim
66 Sim

Há uma incerteza ou variabilidade importante
É possível que haja alguma incerteza ou variabilidade
É provável que não haja qualquer incerteza ou variabilidade
importante
66 Não há uma incerteza ou variabilidade importante

Nenhum estudo incluído disponível ao painel
66 Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto

Não se sabe
Variam
Triviais
Pequenos
66 Moderados
Grandes

66 Não se sabe
Variam
Grandes
Moderados
Pequenos
Triviais

O problema é uma prioridade?

Existe uma grande incerteza ou
variabilidade sobre o quanto as pessoas
valorizam o desfecho principal?

Qual é o nível geral de certeza acerca da
evidência dos efeitos?

Quão substanciais são os efeitos
desejáveis antecipados?

Quão substanciais são os efeitos
indesejáveis antecipados?

Decisão

O Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes não teve conhecimento de quaisquer efeitos indesejáveis ou
prejuízos causados pela intervenção na população de interesse.

As evidências disponíveis mostram que os efeitos desejáveis antecipados da intervenção, incluindo a
redução das barreiras financeiras aos serviços de reabilitação onde existe seguro de saúde à disposição,
são moderados. (5, 7).

As evidências identificadas pela revisão sistemática da literatura foram de muito baixa qualidade.

Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 80,11% dos respondentes classificaram o aumento
de acesso como crítico e 76,14% classificaram o aumento de uso como crítico (6).
O consenso do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes foi de que não há incertezas importantes na
variabilidade do desfecho principal.

O custo da reabilitação pode representar uma barreira ao acesso e ao uso dos serviços. A inclusão da
reabilitação na cobertura do seguro de saúde pode sobrepor essa barreira (1). Em vista dos riscos em
termos de desfechos de saúde e consequentes impactos financeiros e sociais associados à incapacidade
de pagar pelos serviços (2-5), esse assunto é prioritário.
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Questão

Não se sabe
Variam
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
66 Provavelmente favorece a opção
Favorece a opção

Não se sabe
66 Variam
Custos altos
Custos moderados
Custos ou economias negligenciáveis
Economias moderadas
Grandes economias

Nenhum estudo incluído
66 Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto

Não se sabe
Varia
Favorece a comparação
Provavelmente favorece a comparação
Não favorece a opção nem a comparação
66 Provavelmente favorece a opção
Favorece a opção

Não se sabe
Varia
Diminuiria
Provavelmente diminuiria
Provavelmente sem impacto
66 Provavelmente aumentaria
Aumentaria

O equilíbrio entre efeitos desejáveis
e indesejáveis favorece a opção ou a
comparação ?

Qual o volume dos recursos necessários?

Qual o nível de certeza das evidências
sobre os recursos necessários?

A relação custo-efetividade da
intervenção favorece a opção ou a
comparação?

Qual seria o impacto na equidade
da saúde?

Decisão

Uma vez que a intervenção torna os serviços de reabilitação mais acessíveis, ela também promove a
equidade. Ainda que as evidências identificadas na revisão sistemática da literatura não tratassem
diretamente do impacto da intervenção sobre a equidade, o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes
concluiu que ela provavelmente aumentaria a equidade.

A revisão sistemática da literatura forneceu evidências limitadas quanto à custo-efetividade da
intervenção; entretanto, em combinação com substanciais evidências indiretas (8-13), incluindo
estudos econômicos de saúde, que mostram economias de recursos a longo prazo e benefícios
associados à intervenção em nível de serviços, estes achados levaram o Grupo de Desenvolvimento de
Diretrizes a concluir que a relação custo-efetividade da intervenção favorece a opção.

A qualidade das evidências identificadas na revisão sistemática da literatura acerca das necessidades de
recursos foi muito baixa (5,7).

A intervenção poderia resultar em grandes economias para a população em idade ativa. Portanto,
economias poderiam ser feitas em vários setores e não apenas no setor da saúde.
As economias de recursos a longo-prazo em nível de sistema proporcionadas pela reabilitação
poderiam ser promovidas através da intervenção e também se aplicariam à indústria de seguros,
principalmente no que tange à prevenção.

Em vista dos benefícios antecipados moderados e do desconhecimento sobre qualquer prejuízo devido
à intervenção, o Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes considerou que o equilíbrio entre efeitos
desejáveis e indesejáveis favorece a opção. Além do mais, as barreiras financeiras que permaneceriam
erguidas caso a intervenção não fosse implementada constituiriam um risco conhecido para a
população de interesse (1).

Explicação

G. Os serviços de reabilitação devem estar cobertos onde os seguros de saúde já existem ou serão disponibilizados

Benefícios e prejuízos
da opção

Recursos

Equidade

72
R E A B I L I TA Ç Ã O EM S I S TEMA S DE S A ÚDE

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
66 Provavelmente sim
Sim

Não se sabe
Varia
Não
Provavelmente não
66 Provavelmente sim
Sim

A implementação da opção é viável?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Decisão

A opção é aceitável para as principais
partes interessadas?

A revisão sistemática da literatura não identificou quaisquer estudos sobre a viabilidade dessa
intervenção.
A pesquisa sobre as percepções dos interessados mostrou que 54% dos respondentes consideraram a
intervenção como definitivamente viável (6).
A viabilidade da intervenção também é indicada pelo fato de que a reabilitação é coberta por muitos
programas de seguro de saúde

A revisão sistemática da literatura não identificou quaisquer estudos sobre a aceitabilidade dessa
intervenção.
Na pesquisa sobre as percepções dos interessados, 61,27% dos respondentes consideraram a
intervenção como definitivamente aceitável (6).
A aceitabilidade da intervenção é apoiada pelo relatório mundial sobre deficiência (1), seu alinhamento
com o objetivo no. 2 do plano de ação global da oms para a deficiência para o período 2014-2021 (2) e
sua adoção em inúmeros países (principalmente de alto nível de renda)
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ANEXO S

Anexo 4. Declarações de
Interesse
Todos os Membros do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes completaram o formulário de
declaração de interesses da OMS. Os formulários em que um membro declarou um potencial
conflito de interesse foram revisados pelo Secretariado para determinar se a participação
dessa pessoa era apropriada, ou se a natureza da participação deveria ser alterada. Três
membros declararam potenciais conflitos de interesse relacionados ao apoio a pesquisas
anteriores: Christoph Gutenbrunner declarou seu envolvimento com projetos de pesquisa
do Seguro Alemão de Aposentadorias (sem valor monetário); Gwynnyth Llewellyn declarou
ter recebido recursos (AUD 185.000,00) em 2011 pelo seu envolvimento em pesquisa sobre
deficiência e declarou ter trabalhado em um estudo sobre a força de trabalho em reabilitação
no Pacífico; e Vibha Krishnamurthy declarou ter recebido uma verba de pesquisa para o
Centro Unmeed de Desenvolvimento Infantil para a elaboração de um guia internacional
para o monitoramento e apoio ao desenvolvimento infantil. Lynne Turner-Stokes declarou um
potencial conflito de interesses relacionado a seus cargos de Médica Consultora em Medicina
de Reabilitação e como Diretora da Unidade Regional de Reabilitação no Kings College
London. Frances Simmonds da mesma forma declarou seu cargo de Diretora do Centro
Australiano de Desfechos de Reabilitação, e também declarou que sua universidade detem
os direitos de propriedade intelectual de um sistema de classificação de case-mix (AN-SNAP).
Nenhuma dessas declarações foi considerada suficiente para impedir a participação dessas
pessoas no Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes ou justificar a alteração da natureza de
sua participação.
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Linamara Battistella
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Universidade de São Paulo
Sociedade Internacional de
Medicina Física e Reabilitação
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Universidade Adventista do
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Universidade de Wollongong
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Vermelha
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sobre a Família de Classificações
Internacionais
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Qiu Zhuoying

Declaração de Conflito de
Interesse

Considerado estar em conflito
quanto à sua participação no
desenvolvimento de diretrizes

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim
Não

Não
Não

Sim
Não

Não
Não

Sim
Não

Não
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