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Contagem vai ganhar Hospital da Pessoa com Deficiência e Reabilitação  

Apenas 23 cidades brasileiras possuem unidade para tratamentos em 
reabilitação física, visual, auditiva e intelectual 

 
Previsto para inaugurar até o final de outubro, O CER tipo 4 será um dos maiores 
do Brasil 
PUBLICADO EM 16/09/16 - 18h38  
As obras do Hospital da Pessoa com Deficiência e Reabilitação, CER Centro 
Especializado de Reabilitação (CER IV) atingiram 80% de execuções concluídas. 
Previsto para inaugurar até o final de outubro, O CER tipo 4 será um dos maiores 
do Brasil, com instalações avançadas para tratamentos em reabilitação física, 
visual, auditiva e intelectual em um só espaço. Com o centro, localizado no bairro 
Europa (Sede), Contagem entra para o seleto grupo de 23 cidades brasileiras que 
possuem tal equipamento. 
 
“Nós estamos entre as poucas cidades mineiras a fazer parte do Programa do 
Ministério da Saúde para a construção deste tipo de equipamento de saúde no 
Estado. Isso sem dúvida é o resultado exitoso de todo um time que joga a favor 
da população e quer ver nossa cidade seja na saúde, na educação, na mobilidade 
e em outra  área avançando mais”, comentou Carlin, prefeito e candidato à 
reeleição, um dos incentivadores do projeto. 



 
O CER IV terá 1.962 metros quadrados de área construída, em um terreno de 6 
mil metros quadrados, que abrigará também uma oficina para a construção e 
reparo de próteses, orteses e cadeiras de rodas. Com o centro, os pacientes de 
Contagem e cidades vizinhas não mais precisarão se deslocar até Belo Horizonte 
para fazerem o tratamento. 
 
Em convênio firmado com o Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, estão sendo investidos quase R$ 5 milhões 
nas intervenções. 
 
A unidade, que já tem R$ 2 milhões assegurados para a compra de equipamentos, 
contará com uma equipe multidisciplinar composta por médicos especialistas em 
reabilitação, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros e nutricionistas. Os pacientes terão 
acesso à avaliação multiprofissional, diagnóstico, orientação e estimulação 
precoce para pessoas com deficiência. 
 
“O CER IV coloca Contagem na vanguarda do tratamento de  reabilitação ao 
integrar a parte visual, auditiva, física e intelectual. Não vamos tratar somente de 
maneira segmentada,  mas de maneira integrada o usuário”, voltou a destacar o 
deputado estadual e secretário de estado, Ricardo Faria. 
 
O vereador e candidato à reeleição, Jair do Tropical destacou que em  28 anos 
morando em Contagem nunca viu tantos avanços. “  Todo dia vemos uma 
inauguração. A saúde é uma prioridade deste governo porque é uma necessidade 
do povo. O prefeito está de parabéns. ele merece ser reeleito para fazer mais pelo 
povo”, disse    
A infraestrutura do CER IV será dotada de salas de terapia infantil e adulta, terapia 
em grupo, estimulação precoce, cabines acústicas, enfermarias, fraldário infantil 
e adulto, consultórios de neurologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, 
ortopedia e clínicos, além de auditório e refeitório. 
 


