Solicitação de Cadeiras de Rodas Adaptada e Motorizada,
Cadeiras de Banho e Órteses

Etapa
1

Você precisa da cadeira?

Procure a UBS:

•

Consulta com médico da
rede pública (posto de
saúde mais próximo da
sua casa) que faça a
solicitação da cadeira de
rodas e banho.

•
•

Etapa
2

Sente cansaço ao
caminhar longas
distâncias?
Fraqueza nos
membros inferiores?
Desequilíbrio?

Em várias UBSs há a presença da
equipe multidisciplinar que possa dar
seguimento no pedido. Em outras o
paciente é encaminado ao CER (Centro
Especializado em Reabilitação), que é
o centro de reabilitação local, para
avaliação e prescrição final.

No CER, o paciente passa por nova avaliação com a equipe, onde já define qual o tipo
de cadeira e adaptações necessárias. As órteses de membros superiores podem
muitas vezes serem feitas no mesmo dia. As de membros inferiores demoram mais,
pois são feitas em material que requer maior cuidado de manipulação.

Em caso de
indicação ir para
próxima etapa
(etapa 2)

Ir na avaliação com a equipe responsável para certificar a real
necessidade do paciente, tipos de cadeiras ou órteses, munido de:

Exames que
comprovem a
doença

Laudo médico
com
CID 10: G 12.2

Modelo do pedido
do Médico / TO /
Fisioterapeuta

RG e CPF do
paciente

Comprovante
de residência do
paciente

Cartão do
SUS

Seu pedido será encaminhado e você deverá aguardar
o contato do Posto de Saúde ou Centro de Reabilitação
responsável pelo seu pedido. Nas cidades em que a
cadeira é dispensada por um centro de reabilitação,
você poderá fazer a reabilitação e acompanhamento
para o uso da cadeira.

A Secretaria de Saúde do município
Solicito as cadeiras de rodas, de banho e a motorizada
para ___________________________, paciente de
Esclerose Lateral Amiotrófica Cid 10 G 12.2.
Devido a necessidade do paciente de se locomover,
fazer atividades da vida diária, por ter uma fraqueza
muscular degenerativa, as cadeiras precisam ser sob
medidas, reclináveis e com encostos de cabeça.

Para quem tem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA),
além dos medicamentos de alto custo já disponíveis,
também podemos conseguir órteses, próteses e
cadeiras de rodas (manual, motorizada e de banho)
pelo SUS, como qualquer cidadão brasileiro que precisa
de algum desses instrumentos para auxiliar sua
mobilidade e autonomia.

Após realizado o processo, será
entregue uma cadeira nova,
direto da fábrica, com as
especificações realizadas pela
equipe. Este processo às vezes
costuma
ser
demorado,
portanto deve-se entrar com o
pedido o quanto antes.
Obs: A Cadeira de Rodas
motorizada só é fornecida para
paciente que passar no teste
de habilidade. (precisa ter
algum movimento em uma das
mãos).

A PORTARIA Nº
1.272, DE 25 DE
JUNHO DE 2013 do
MINISTÉRIO DA
SAÚDE, inclui
procedimentos de
Cadeiras de Rodas
e Adaptação
Postural em
Cadeira de Rodas
na Tabela de
Procedimentos,
Medicamentos,
Órteses, Próteses
e Materiais
Especiais (OPM)
do SUS.

SIGTAP - Sistema
de Gerenciamento
da Tabela de
Procedimentos,
Medicamentos e
OPM do SUS,
disponível no site
do DataSUS.

