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ANEXO 3
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ATENÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(PRONAS/PCD) (Origem: PRT MS/GM 1550/2014, Anexo 3)
A - INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO
Programa: [ ] PRONON [X] PRONAS/PCD
Portaria de credenciamento: 788/2016 de 16/09/2016
Razão Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
CNPJ: 45.316.338/0001-95
Endereço: Avenida Dom Pedro I, 1871
Bairro: Jd. Dr. Antônio Petráglia
CEP: 14.409-170

Município: Franca
Fone: (16) 3712-9700
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B - DO PROJETO
APRESENTAÇÃO
O município de Franca (SP) está localizado na região nordeste do Estado de São Paulo e sedia a 14ª região Administrativa do Estado. De acordo com o IBGE, a
cidade possui uma população estimada de 350.400 habitantes para o ano de 2018. Segundo este mesmo órgão, 27,4% da população possui rendimento nominal mensal per
capita de até 1/2 salários mínimos. Franca pertence a RRAS (Rede Regional de Assistência a Saúde) 13 e compõe os 10 (dez) municípios da região três colinas (São José
da Bela Vista, Restinga, Cristais Paulista, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Jeriquara, Rifaina e Ribeirão Corrente). A rede de atenção regionalizada qualifica o
atendimento de saúde à população dos municípios de médio e pequeno porte, especialmente no campo da atenção especializada às pessoas com deficiência, onde a APAE
de Franca/SP é a única entidade que oferta atendimento multiprofissional nas áreas da saúde, educação e assistência social.
A APAE de Franca é uma entidade beneficente de assistência social, que atua na habilitação e reabilitação da Pessoa com deficiência, bem como na Defesa e
Garantia de Direitos de seu público alvo. De acordo com seu estatuto social, tem por missão “promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações,
prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária”.
Sua atuação visa promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência, prevenir o preconceito e a exclusão numa interface com as principais políticas
públicas.
A APAE de Franca está cadastrada no CNES sob o nº 2035901. Foi habilitada como CER II através da Portaria nº1. 027 de 08 de outubro. de 2014, para atender a
deficiência intelectual e física. Oferta atendimento especializado, destinado na íntegra aos usuários do SUS, visando a reabilitação clínica funcional, melhoria da qualidade
de vida, ampliação das potencialidades laborais e independência nas atividades de vida diária, contribuindo para sua inclusão social.
Na perspectiva da prevenção às deficiências, a entidade apresenta o projeto, que tem por objetivo ações que visem a prevenção às deficiências, com a implantação
de atendimento e aconselhamento genético, com a contratação de médico geneticista, para avaliação clínica, triagem dos pacientes com suspeitas de deficiências genéticas,
bem como a promoção de palestras de orientação e conscientização para as famílias e população acerca dos diferentes tipos de deficiência, com ênfase na deficiência
intelectual ou múltipla. O referido projeto passou por readequação em relação a carga horária do médico geneticista, e a substituição do profissional de Serviço Social para
profissional de nível superior na área da psicologia com experiência na área de atendimento da pessoa com deficiência, sem prejuízo na integralidade da proposta. Ambos
profissionais serão contratados após processo de seleção com critérios baseados em conhecimentos na área da saúde e da pessoa com deficiência, o critério para
remuneração será de acordo com os valores praticados pela instituição para cada categoria profissional.
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B.1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO
2.1 Título do Projeto:
Projeto de Prevenção às Deficiências e Orientação Genética da APAE de Franca (SP).
2.2 Valor total do Projeto:
Para a realização do presente projeto está previsto um valor total de R$ 239.750,00
2.3 - Prazo de execução (em meses):
24 meses a partir da autorização para o início da execução do projeto.
B.2 – DA (S) AÇÕES E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO
De acordo com os artigos 5º e 9º desta Portaria, registrar o campo de atuação pretendida.
Assinalar apenas uma única opção
(X) Prestação de serviços médico-assistenciais;
( ) realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais.
( ) Formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis;
B.4 – ÁREA (S) PRIORITÁRIA (S) DO PRONAS/PCD
A presente proposta busca ofertar serviços de prevenção e apoio a saúde da pessoa
com deficiência, voltado para o diagnóstico diferencial, com o atendimento e diagnóstico, bem
como a disseminação de informação e orientação às famílias e a população na perspectiva da
prevenção da ocorrência de deficiências.
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Área prioritária: Diagnóstico diferencial da pessoa com deficiência
O projeto ora proposto prevê a ação e serviços de promoção de apoio a saúde da pessoa com deficiência, voltado para diagnóstico
diferencial, disseminando informação e orientação à população acerca dos diferentes tipos de deficiência, com ênfase na deficiência intelectual
ou múltipla.
Estima-se que 35% das pessoas com deficiência atendidas pelas APAES possuem deficiências de origem genética. Nesse contexto o
atendimento de prevenção ora proposto, terá a finalidade de realizar o atendimento, orientação e apoio as famílias, especialmente em relação
as deficiências de origem genética, que podem ser prevenidas, bem como avaliar os pacientes com suspeitas de síndromes genéticas para
identificação precoce e promover a acesso a habilitação e estimulação precoce. O projeto prevê ainda a realização de palestras, publicações
em mídias sociais e divulgações acerca da prevenção às deficiências na comunidade local, com foco na disseminação do conhecimento acerca
das deficiências, redução do preconceito e inclusão social.

5

B.5 - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO DE ASSISTÊNCIA E CAPACITAÇÃO
a)

Objetivo geral:



Ofertar serviços de apoio a saúde da pessoa com deficiência, voltado para o

diagnóstico diferencial, com ações que levem informação qualificada e orientação à população
acerca dos diferentes tipos de deficiência, com ênfase na deficiência intelectual e múltipla.
Objetivos Específicos:


Propiciar atendimento médico especializado no diagnóstico de deficiências,

doenças raras, síndromes e transtornos, ofertando apoio e orientação às famílias;


Informar e orientar à população através de palestras, eventos acerca dos

diferentes tipos de deficiências, bem como sua prevenção, com ênfase na deficiência
intelectual e múltipla.
b) JUSTIFICATIVA E APLICABILIDADE DO PROJETO
A APAE de Franca completou em janeiro de 2020, 50 anos de fundação e de prestação de
serviços as pessoas com deficiência intelectual, múltipla, transtorno do espectro autista, deficiências
físicas, entre outras.
Na área da saúde trabalha na habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, com
equipe técnica especializada no atendimento ao seu público alvo, conforme especificado no
CNES. Faz parte da missão da entidade, a prevenção às deficiências, neste contexto, os
profissionais da área médica que atuam na entidade, apresentaram a necessidade de atenção
especial aos pacientes com suspeitas de deficiências genéticas, permitindo que haja
atendimento de aconselhamento genético, avaliação dos pacientes e trabalho de prevenção
junto a essas famílias e comunidade local.
Nesse cenário das pessoas com deficiência atualmente atendidas, não é raro encontrar
famílias com mais de um filho com deficiência, assim sendo, a implementação do projeto ora
proposto possibilitará a busca de alternativas de tratamento para as pessoas que já possuem
deficiência, bem como a prevenir a reincidência, através de orientação à essas famílias.
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Nos termos dos objetivos propostos, a entidade desenvolverá:


Atendimento de 28 consultas mês, com médico geneticista, especializado no

diagnóstico de deficiências, com foco na prevenção bem como apoio e orientação as famílias.
Este trabalho será realizado por médico geneticista contratado especificamente para o projeto;


Atendimento de 60 pacientes durante o mês, com psicólogo, com especialização

no atendimento a pessoa com deficiência, contratado especificamente para o projeto.


Realização de 46 palestras de prevenção às deficiências, com um mínimo de 20

vagas cada, com duração de duas horas,

essas palestras serão destinadas às famílias

atendidas pelos serviços públicos, à população das unidades de saúde, nas escolas, serviços
públicos de assistência social, aos alunos das Universidades, equipes de hospitais, equipe dos
serviços especializados de saúde e outros locais conforme a demanda apresentada.
Os materiais de consumo referem-se ao combustível, a confecção do banner e do folder.
A instituição conta com veículo próprio, de uso do serviço de saúde. Está previsto também
ajuda de custo de deslocamento para o médico geneticista, realizamos uma busca prévia do
profissional no município, Franca não conta com nenhum geneticista, apenas na cidade de
Ribeirão Preto distante a 90 km. Em relação ao material de divulgação, está previsto a
elaboração de um folder informativo, com conteúdo vinculado a prevenção e a rede de serviços
para a pessoa com deficiência; já o banner tem como finalidade a publicização do projeto e
também como forma de dar visibilidade e transparência para os apoiadores do projeto, bem
como da parceria com o Ministério da Saúde.
O pagamento da auditoria independente serão custeados com recursos do projeto, já os
equipamentos permanentes e a estrutura física serão utilizadas as existentes na instituição.
A entidade possui equipe técnica multiprofissional que trabalha numa perspectiva
multidisciplinar, e a presença do médico geneticista e do profissional de psicologia com
experiência em política de saúde, vem complementar o serviço de atenção à saúde das
pessoas com deficiência, com um saber profissional que somará aos serviços ofertados,
repercutindo na qualidade de vida das pessoas com deficiência atendidas, bem como na
conscientização e prevenção às deficiências intelectual e múltipla.
Tabela com ações e atividades, profissionais, materiais: custeio e equipamentos
para consecução do projeto
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Material de Consumo
Aplicado na Atividade:

Equipamentos e materiais
permanentes aplicado nas
atividades.

Período necessário para
execução da Atividade
/Ação

Atendimento e Agendamento dos atendimentos familiares; Acolhimento inicial das Custeado pelo

Custeado pela instituição

Custeado pela instituição

23 meses

Orientação a Famílias; Apoio no encaminhamento para exames complementares; projeto

Agenda

Carro

Pacientes e

mapeamento da rede de serviços para pessoas com deficiências e

Papel A4; cartucho

Sala de atendimento;

famílias

síndromes raras; documentar e registrar as atividades relacionadas Profissional de

Atividade

Descrição das práticas

Profissional

a serem desempenhadas

Computador,

ao projeto; participação de reuniões técnicas referente ao projeto; psicologia

Custeado pelo projeto

Impressora;

elaboração de relatório de atividades do projeto.

Combustível

Telefone
N/A

Publicização e Confecção de Banner ilustrativo do projeto;

Custeado pelo

custeado

Divulgação de

projeto

Pelo projeto

1º mês

Material
Banner

orientativo
Elaboração de material descritivo (Folder) com conteúdo sobre Médico geneticista
prevenção as deficiências e rede de atendimento.

Profissional de

Folder

psicologia
Palestras sobreAgendamento das palestras de orientação a prevenção; execução Custeado pelo

Custeado pela instituição

Prevenção as das palestras (40), elaboração da lista de presença; Registro Projeto:

Agenda; papel A4

deficiência

fotográfico; Elaboração do instrumental de Avaliação das palestras. Profissional de
Mensuração dos dados.

23 meses
Custeado pela instituição
Telefone, Equipamento de

psicologia

som,

Notebook,

máquina

fotográfica, equipamento de
som.
Elaboração de conteúdo das palestras; execução das palestras (6)

Médico

Custeado pelo projeto

23 meses
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Geneticista

Combustível.

Execução de palestras nas Unidades de Saúde, equipamentos Profissional de

Custeado pelo projeto

públicos e privados da rede socioassistencial (CRAS, CREAS, ONGs) psicologia

Combustível

escolas estaduais.
Atividades

Avaliação e atendimento dos pacientes encaminhados pela rede,

custeado pelo

Custeado pela instituição Custeado pela instituição

do médico

ou pela instituição, com suspeitas de deficiência de causa

projeto:

Papel A4, cartucho

geneticista

genética;

Profissional

Mesa, computador,

Orientação e aconselhamento genético a grupos

Médico

Impressora, telefone,

familiares;

geneticista

Equipamento de som

23 meses

Sala de atendimento,

Promoção de palestra nos equipamentos públicos de saúde

c) - Descrever os equipamentos, as ações e os serviços de saúde atualmente realizados em nível ambulatorial e hospitalar
que apresentem relação com o objetivo do projeto, a fim de demonstrar as ações inovadoras a que o projeto se propõe;
O atendimento na área de saúde da APAE Franca consiste em serviço especializado da média complexidade, com foco na
habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual, múltipla e física, sendo referenciada na RRAS atendendo com fluxo
definido entre a Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Conta atualmente com equipe multiprofissional específica
e exclusiva para os serviços da área da saúde em duas modalidades: Serviço de Assistência a Saúde e o Centro Especializado de
Reabilitação (CER II). Os serviços supracitados possuem atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia,
serviço social, odontologia e atendimento médico nas áreas da neurologia, neurologia infantil, fisiatria, psiquiatria, dermatologia e pediatria,
além dos profissionais de apoio necessários na manutenção dos serviços ofertados. Conforme quadro abaixo:
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SERVIÇO: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
PROFISSIONAL
QUANTIDADE
Dentista
1
Fisioterapeuta
6
Fisioterapeuta
1
Fisioterapeuta
2
Fonoaudióloga
7
Monitora
1
Nutricionista
1
Psicóloga
2
Secretária
1
Secretária dentista
1
2
Terapeuta Ocupacional
1
Terapeuta Ocupacional
Tratador de animais
1

CARGA HORÁRIA
20
20
28
30
20
44
12
30
44
44
20
30
44

SERVIÇO: CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER
PROFISSIONAL
QUANTIDADE
CARGA HORÁRIA
1
30
Assistente Social
1
40
Coordenadora
Enfermeiro (a)
2
44
Fisioterapeuta
5
20
Fisioterapeuta
1
22
Fisioterapeuta
4
30
Fonoaudióloga
4
20
Fonoaudióloga
1
22
Fonoaudióloga
4
30
1
8
Médico neuro-infantil
1
24
Médico neurologista
Psicólogo (a)
2
20
Psicólogo (a)
4
30
2
30
Secretária
3
30
Terapeuta Ocupacional
1
4
Médica psiquiatra infantil
1
5
Médica psiquiatra
1
16
Médica neurologista
1
23
Médica fisiatra

VINCULO
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

VINCULO
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
Prestação de Serviço PJ
Prestação de Serviço PJ
Prestação de Serviço PJ
Prestação de Serviço PJ

Em 2019 a média de atendimento no serviço de saúde, foi de 954 pessoas com
deficiência por mês, que resultou na realização de 7.058 procedimentos/mês (média).
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Para a execução dos atendimentos são utilizados equipamentos e materiais previstos no
Instrutivo de Reabilitação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS,
bem como outros materiais e equipamentos identificados como importantes no atendimento à
pessoa com deficiência. Esses equipamentos são compostos como por exemplo por: tábua de
propriocepção, mesa ortostática, tens e fes, ultrassom para fisioterapia, soprador térmico,
tablado para fisioterapia, rampa com degraus, estimulador neuro-muscular, bolas bobath,
macas, e outros equipamentos em número e quantidade suficiente para as especificidades do
atendimento em relação ao ciclo etário e as patologias atendidas pelos serviços.
A estrutura física disponível para a área da saúde possui acessibilidade, é composta por
um bloco exclusivo para os dois serviço de saúde com 1.088,92 m² divididos em 2 salas
amplas de recepção separadas por serviço, ambas com banheiros para pacientes (adaptados e
com trocados), sendo um exclusiva para o CER e outra para o Serviço de Assistência a
Saúde, 1 sala de prontuário, 4 consultórios médicos, 1 consultório odontológico, 1 sala de
coordenação, 1 sala de reunião de equipe, 1 sala de avaliação multiprofissional, 1 ginásio de
hidroterapia composta por 2 vestiários e 1 recepção, 3 salas de atendimento individual de
psicologia, 1 sala de serviço social, 2 terapia ocupacional e 6 sala para fonoaudiologia, 2
ginásios amplos de fisioterapia, 1 sala de fisioterapia respiratória, 2 salas de estimulação
precoce, 1 sala de guarda de materiais e equipamentos, 1 sala de arquivo morto e depósito,
conjunto de banheiros para profissionais,1 copa para funcionários.
Todas as salas de consultório médico contam com mobiliário adequado, composto por
mesa, cadeiras, computador, impressora, maca. Todos os espaços de atendimento individual e
coletivo possuem boa ventilação, iluminação e acesso a rede de internet via Wifi. A entidade
ainda conta com uma van com capacidade de 15 passageiros e um carro para atendimento de
saúde.
É importante ressaltar que a instituição prima pela qualidade do serviço, investindo na
aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional,
testes psicológicos, bem como proporciona capacitação de forma sistemática da equipe
técnica.
Assim sendo, a entidade possui infraestrutura física e de pessoal na realização de
atendimento às pessoas com deficiência, já atendidas, que são essenciais na oferta destes
serviços, zelando pela manutenção dos mesmos em pleno e regular funcionamento. O projeto
proposto teve origem em demanda da equipe médica da instituição, que apresenta a
necessidade de atendimento do médico geneticista, com intuito de diagnosticar deficiências
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genéticas, para os casos com suspeita de deficiência de origem genética, bem como trabalhar
a prevenção a essas deficiências junto ao público atendido e a comunidade local.
Assim, a necessidade de trabalhar a prevenção, aconselhamento, orientação e
conscientização à população refere-se aos diversos tipos de deficiência, com ênfase na
deficiência intelectual e múltipla. O projeto vem contribuir na qualificação das ações já
desenvolvidas e é inovador quando propõe a realização do trabalho de conscientização e
prevenção às deficiências junto às famílias, à população das unidades de saúde, nas escolas
entre outros, que atualmente não é realizado.
d) - Descrever a estrutura física (ambientes e equipamentos) a ser utilizada e os recursos
humanos a serem empregados na execução do projeto
Para a execução do projeto será necessário a contratação do médico geneticista e do
profissional com formação, com experiência na área de saúde e atendimento da pessoa com
deficiência. Através de uma busca prévia do médico geneticista observamos que Franca não
conta com esse profissional, apenas em Ribeirão Preto, distante a 90 Km de Franca,
considerando essa questão estamos prevendo a ajuda de custo por deslocamento. A carga
horária prevista do médico geneticista será de 7 horas semanais e será destinada
exclusivamente para o projeto; já o profissional de psicologia terá uma carga horária de 30
horas semanais também sendo exclusivo do projeto. Esses profissionais não pertencem ao
quadro de funcionários da instituição, haverá ampla divulgação do processo seletivo com
exigência relativas a política de saúde.
Para a realização do projeto apresentado, será necessário um consultório médico para
atendimento do médico geneticista, com mobiliário, além de equipamentos como computador
com acesso a internet, impressora, itens estes já existentes no bloco da saúde, que serão
compartilhados no dia e horário definido para atendimento observando a escala de uso das
salas de atendimento individual. Também será disponibilizado uma sala para o profissional de
psicologia com equipamentos como computador (acesso a internet), impressora, telefone,
armário, o referido espaço será compartilhado observando a escala de uso das salas de
atendimento individual.
Associado ao projeto de orientação e prevenção às deficiências será necessário o
deslocamento dos dois profissionais para a realização das palestras que estão previstas nas
escolas estaduais de ensino médio, unidades públicas de saúde, Universidades, Secretaria

12

Municipal de Saúde, equipe médica da Santa Casa, eventos de âmbito regional entre outras
demandas que sejam possíveis conciliar com a carga horária disponível para o projeto. O
serviço de saúde já possui veículo próprio que será utilizado no projeto. Os recursos do projeto
serão destinados para o gasto com o deslocamento (combustível), ajuda de custo de
deslocamento do médico geneticista, materiais de divulgação como: banner e folders, o
pagamento da auditoria independente. Todas essas previsões compõe a planilha orçamentária
do projeto.

Recursos Humanos a serem empregados na execução do projeto
Profissional
A contratar

Atribuição
Profissional de nível

Nº de horas semanais

Nº de horas semanais

Total de

Trabalhadas na instituição

Trabalhadas no projeto

horas

0

30

30

0

7

7

Superior: psicologia
A contratar

Médico-geneticista
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5.2 Planilha de RH
PLANILHA DE PAGAMENTO DE RH

Profissional

Forma
de
Contra
tação

Carga
horária
semanal
trabalhada
na
Instituição
(antes do
Projeto)

Carga
horária
semanal
para
execução
do Projeto

Quanti
dade
de
Meses

Qtd.
de
Profi
ssio
nais

Salário
mensal
Líquido

INSS

(média
mensal)

Outros
Benefícios
comprova
dos em
ACT e/ou
CCT

11%
(média
mensal)

IRRF

FGTS

(média
mensal)

8%
(média
mensal)

Total
mensal
Remuner
ação
(salário+
encargo
s)
média
mensal

1º ANO

1º ANO

2º ANO

Férias +
1/3
proporci
onal
(11/12)

13º salário
proporcion
al
(11/12)

Férias +
1/3

2º
ANO13º
salário
(12/12)

Verbas
Resci
sórias

Total para
23 meses

(12/12)

Profissio
nal
Psicóloga

CLT

00 h

30h

23

1

2.701,25

189,35

288,12

64,64

244,32

3.298,33

996,09

2.988,28

1.119,24

3.357,73

3.201,15

91.879,08

Profissio
nal
Médico

CLT

00 h

7h

23

1

3.673,88

627,93

483,21

301,89

356,72

4.815,70

1.454,33

4.149,34

1.634,18

4.902,55

4.665,70

142.009,57

*Foi incluída a coluna do imposto de renda, considerando que o imposto é descontado do colaborador e recolhido a Receita Federal.
** Foi calculado o valor de multa rescisória ao final de cada contrato, sendo: psicóloga R$ 3.201,15 e médico geneticista R$ 4.665,70.
*** Foi considerado como beneficio o vale alimentação e ajuda de custo por deslocamento, sendo este último somente para o médico geneticista.

5.6 - Descrição das atribuições que serão desempenhadas pelo profissional no âmbito do projeto.
Profissionais Descrição das práticas a serem
desempenhadas

Forma de

Material de consumo necessário para oEquipamentos

custeio

profissional executar as ações do necessário
projeto

Para execução das Ações do projeto

e

materiais

perman

para o profissional executar suas funçõe
ações
do projeto para a execução da atividade

Profissional

O profissional de psicologia será responsável pelo acolhimento inicial das famílias, e pelo

de superior:

Contratado com
agendamento dos atendimentos familiares dos casos encaminhados com suspeita de síndromes genéticas.

psicologia

Também será responsável pelo contato com os equipamentos sociais para o agendamento das
palestras de orientação. Será o profissional referenciado para dar suporte, acolhimento e apoio no

Profissional
Recurso do projeto

Custeado pela instituição

Custeado pela instituição

Agenda

Carro

Papel A4; cartucho

Sala de atendimento;
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encaminhamento para exames complementares que se fizerem necessários, devendo

Computador com internet,

orientar no encaminhamento para serviços de habilitação e reabilitação, bem como sobre
os direitos relacionados a pessoa com deficiência e ao acesso ao SUS. Deverá mapear
a rede de equipamentos de referência para pessoas com deficiências, síndromes raras. Terá

Custeado pelo projeto

Impressora;

Combustível

Telefone

Custeado pela instituição

Custeado pela instituição

Agenda

Carro

Papel A4; cartucho

Sala de atendimento;

como atribuição em parceria com o médico geneticista elaborar o material de divulgação do
projeto, como o banner e os folders que serão distribuídos nas palestras, também em parceria
com o médico deverá colaborar com o conteúdo didático que será utilizado nas palestras.
Deverá elaborar o instrumental de avaliação das palestras, a aplicação, mensuração dos
dados bem como deverá documentar e registrar todas as atividades relacionadas ao projeto.
Deverá participar de reuniões técnicas, programas de rádio, televisão, jornais, revistas
relacionadas ao projeto.
Médico

O médico geneticista será o profissional responsável pela avaliação e atendimento dos pacientes

geneticista com suspeitas de deficiência de causa genética. Deverá prestar orientação e aconselhamento
genético a indivíduos, grupos familiares. Encaminhar quando necessário pessoas com
diagnóstico de deficiência para os serviços de habilitação e reabilitação. Terá como atribuição em

Profissional
Contratado com
Recurso do projeto

parceria com o profissional de psicologia elaborar o material de divulgação do projeto, como o
banner e os folders que serão distribuídos nas palestras, também em parceria deverá elaborar
o conteúdo didático que será utilizado nas palestras. Promover até 06 palestras nos equipamentos
de serviços de saúde, Universidades, hospitais, com a finalidade de orientação,
de equipe médica no diagnóstico de deficiências preveníveis. Deverá participar de reuniões técnicas,
programas de rádio, televisão, jornais, revistas relacionadas ao projeto.

Computador com internet,
Custeado pelo projeto

Impressora;

Combustível

Telefone
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Planilha de material de consumo

PLANILHA DE MATERIAL DE CONSUMO

Material

Descrição

Qtde.

Banner

Lona impermeável 1,20 x
0,90m, impressão em cores

2

R$
75,00

R$
150,00

https://siasgnetconsultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnetcatalogo/#/siasgnet-catalogo/q

Código 390473

Folder

Folder papel couchê fosco
100mg, tamanho
A4,impressão 4x4 frente e
verso com dois vincos e
refile

23.100

R$
0,123

R$
2.841,35

https://siasgnetconsultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnetcatalogo/#/siasgnet-catalogo/q

Código 467613

Auditoria

Auditoria contábil

Combustível

Etanol litros

Valor unitário

2

R$

290

R$
3,00

1.000,00

Valor total

R$
2.000,00
R$
870,00

Sítio da Adm. Pública Consultado

Código do Material de
consumo no sítio da Adm.
Pública consultado (Código
CATMAT)

https://siasgnetconsultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnetcatalogo/#/siasgnet-catalogo/q

Código 680

http://paineldecompras.economia.gov.br/planejamento

Código 1/16984
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e) Abrangência do projeto:
Franca está localizado a nordeste do Estado de São Paulo com uma área de 9.474,53
km², com uma densidade demográfica de 68,59 hab/km² segundo dados da Rede de Atenção à
Pessoa com Deficiência da RRAS XIII. Está inserida no território de abrangência do
Departamento Regional de Saúde VIII, fazendo limite com o Estado de Minas Gerais e com os
Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto (SP) e Barretos (SP). A região do DRS VIII
conta com uma população total de 649.807 habitantes, composta por 22 municípios, divididos
em três sub-regiões de saúde: Alta Anhanguera (seis municípios), Alta Mogiana (seis
municípios) e Três Colinas (dez municípios).
Franca compõe a região denominada Três Colinas, composta pelos seguintes municípios:
São José da Bela Vista (SP), Restinga (SP), Cristais Paulista (SP), Pedregulho (SP), Jeriquara
(SP), Rifaina (SP), Patrocínio Paulista (SP), e Ribeirão Corrente (SP) e Itirapuã com uma
população de 392.208 habitantes (IBGE,2012). Cerca de 45% dos municípios possuem um
porte populacional menor que 10.000 habitantes, contando apenas com serviços da rede
básica de saúde.
Diante do exposto, a população beneficiária com o projeto, será de bebês, crianças,
adolescentes, jovens e adultos, preferencialmente com hipótese diagnóstica de: deficiência
intelectual /múltipla, transtorno do espectro autista e síndromes raras. Residentes na cidade de
Franca (SP), bem como pessoas dos municípios citados acima da região de saúde
denominado Três Colinas, os que já são atendidos pela instituição, referenciados e
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. O protocolo de encaminhamento será
definido com a Secretaria Municipal de Saúde considerando a pactuação definida pela
Secretaria Estadual de Saúde.

f)

Descrever o número de atendimentos e vagas ofertadas;

Atualmente a entidade não oferta atendimento de médico geneticista e nem realiza
serviço de prevenção às deficiências de forma sistematizada. Serão beneficiadas pelo projeto

17

pessoas com hipótese de deficiências, encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde
Franca, ou regulada pela DRS VIII, de 0 a 59 anos de ambos os sexos, residentes na zona
urbana ou rural dos municípios de abrangência da região Três Colinas pertencentes a DRS
VIII. Os casos com suspeitas de deficiências intelectual ou múltipla, deverão ser encaminhados
pelo médico das unidades de saúde, através de formulário especifico para esse fim, para a
Unidade de Avaliação e Controle do município de Franca, para posterior agendamento na
instituição. A demanda de casos encaminhados será agendado conforme disponibilização das
vagas. Todos os atendimentos ofertados referente ao projeto serão registrados no CIHA.
Assim o projeto propõe a implantação do atendimento de diagnóstico diferencial,
conforme quantitativos descritos abaixo:
A previsão para atendimento do médico geneticista durante a vigência do projeto será de
644 pessoas com deficiência com hipóteses de deficiência intelectual e múltipla, com o
atendimento de 7 pacientes semanais, sendo 28 pacientes no mês, considerando que o projeto
tem duração de 23 meses, ao final a previsão é de atendimento de 644 pessoas, o atendimento
será extensivo as respectivas famílias.
Em relação ao profissional de psicologia, a previsão é de ofertar atendimento para até
1.380 pessoas e famílias ao longo da execução do projeto, considerando uma média de até 15
pacientes por semana. Em relação aos atendimentos mensais, considerando que estamos
estimando uma média de 15 por semana, teríamos uma média de 60 pacientes durante o mês,
totalizando 1.380 pessoas atendidas durante a vigência do projeto.
Na realização das palestras, estamos considerando um número de até 20 pessoas a cada
encontro, sendo programado a realização de duas palestras por mês com duração média de
duas horas, termos 46 palestras com uma média de 920 pessoas. A programação prevê que 40
palestras serão conduzidas pelo profissional de psicologia, e seis palestras pelo médico
geneticista. Sendo que o profissional de psicologia ficará responsável pelo agendamento e
colaboração no desenvolvimento do conteúdo com ênfase na prevenção das deficiências. O
público será de pessoas de ambos os sexos, usuários atendidos pelos serviços de Unidades
básicas de saúde, através de grupos de controle e acompanhamento (gestantes, diabéticos,
hipertensos); adolescentes e jovens das escolas estaduais (do ensino médio) através dos
projetos transversais de educação em saúde; nos CRAS, CREAS, ONGs os grupos de famílias
e demais grupos existentes nos serviços. O médico geneticista será responsável por até seis
palestras executadas para os médicos e equipes especializadas de saúde do município de
Franca como: equipe de médicos da Secretaria Municipal de Saúde, equipe do ambulatório de
crianças de alto risco, para as equipes do ambulatório de gestante de alto risco; equipe médica
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da Santa Casa de Franca; estudantes do sexto ano de medicina da Universidade de Franca e
UNI-Facef, e mais duas palestras de abrangência regional.

Modalidade de
Atendimento

Total MENSAL previsto antes do
projeto PRONAS/PCD

Total MENSAL previsto pelo projeto
PRONAS/PCD

Total previsto para todo o projeto
PRONAS/PCD (23 meses de
atendimento)

Vagas
(PESSOAS)

Atendimentos
(PROCEDIMENTOS)

Vagas
(PESSOAS)

Atendimentos
(PROCEDIMENTOS)

consulta
(PESSOAS)

Atendimentos

Profissional de
psicologia

0

0

15 p/semana

15

1.380

1380

Médico geneticista

0

0

7 p/ semana

7

644

644

Palestras

0

0

2 palestras
mensais 40
vagas

N/A

920

N/A

Total

0

0

62

22

2.944

2024

Forma de regulação dos pacientes atendidos pelo projeto:
Todo atendimento será gratuito, destinado aos usuários do SUS, não havendo nenhum
tipo de cobrança extra sob nenhuma hipótese. O fluxo de atendimento dos pacientes será
regulado pelo Plano Regional de Saúde da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência,
pactuados pela RRAS e pela Secretaria Municipal de Saúde de Franca, considerando a
regionalização. Os pacientes com diagnósticos de deficiência confirmados serão encaminhados
para o serviço de saúde da instituição, ou da rede de saúde conforme a indicação médica de
atendimento. Os atendimentos realizados serão registrados no sistema de Comunicação de
Informação Hospitalar e Ambulatorial. Nas situações de identificação da deficiência de origem
genética além do encaminhamento será estabelecido como protocolo do atendimento o
aconselhamento familiar.
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g) Descrever os resultados esperados, decorrentes da execução do projeto, suas metas a serem atingidas e respectivos
indicadores
Projeto: Prevenção às deficiências e orientação genética da APAE-Franca
Resultados quantitativos
Resultados

Indicador

Meta

Implantação de atendimento médico
geneticista

Número de consultas planejadas
em relação ao número de
consultas realizadas

Alcançar 100% das consultas planejadas, ou seja:
Ofertar atendimento e acompanhamento
a 644 pacientes no período de
23 (vinte e três) meses.

Implantação Palestras de prevenção as
Deficiências.

Número de palestras planejadas
em relação ao número de
palestras realizadas

Realizar 100% das palestras propostas.
Realizar 46 palestras no período de 23 meses, com
920 pessoas orientadas no período.

Implantação de atendimento do profissional
de psicologia

Número de Atendimentos
planejados, em relação ao
número de atendimentos
realizados.

Atendimento e acompanhamento de 100% dos
1.380 pacientes no período de
23 (vinte e três) meses.
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Formas de cálculo e váriaveis.
Temos uma estimativa de ofertar acompanhamento médico a pessoas com deficiência ao
longo dos 23 meses de projeto que não tenham diagnóstico fechado, com o atendimento de 7
pacientes semanais, considerando o mês com 4 semanas, teremos 28 pacientes atendidos no
mês, como o projeto tem duração de 23 meses, ao final a previsão é de atendimento de 644
pessoas, o atendimento será extensivo as respectivas famílias. Há uma previsão de que cada
paciente receba até dois procedimentos por semana do médico geneticista, ou seja, os 7
pacientes semanais podem receber até dois procedimentos semanais, sendo 14 procedimentos
por semana, isso no mês teremos 56 procedimentos, e nos 23 meses do projeto teremos 1.288
procedimentos realizados.
Em relação ao profissional de psicologia, a previsão é de ofertar atendimento para até
1.380 pessoas e famílias ao longo da execução do projeto, 23 meses, considerando uma média
de até 15 pacientes por semana, desse quantitativo estamos estimando que uma média de 5
pacientes podem necessitar de um procedimento, considerando o mês teremos 20
procedimentos no mês, totalizando 460 procedimentos durante a vigência dos 23 meses de
projeto. Em relação aos atendimentos mensais, estamos estimando uma média de 15
pacientes por semana, teríamos uma média de 60 pacientes durante o mês, totalizando 1.380
pessoas atendidas durante a vigência dos 23 meses de projeto.
Na realização das palestras, estamos considerando um número de até 20 pessoas a cada
encontro, sendo programado a realização de duas palestras por mês com duração média de
duas horas, sendo então uma média de 40 pessoas ao mês. No decorrer do projeto estamos
programando 46 palestras com uma média de 40 pessoas, totalizando 920 pessoas
contempladas com essa atividade. A programação prevê ainda que 40 palestras serão
conduzidas pelo profissional de psicologia para um público especifico, e seis palestras pelo
médico geneticista para o público exclusivo da área da saúde.
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h)

Cronograma de execução do projeto
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO

Meses

Ações

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Atendimentos Propostos

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Palestras sobre prevenção

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contratação de Profissionais

X

Elaboração de material sobre
prevenção: folder, banner

X

2

Prestação de Contas
Monitoramento

Auditoria Independente

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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g)

Cronograma da execução orçamentária do projeto

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO
12 MESES
AÇÕES
1

2

Pagamento de Profissionais
Pagamento do material de consumo
(banner e folders):

3

4

8.832,13

8.585,74

5

6

7

8

9

10

11

8.832,13

8.832,13

8.832,13

8.832,13

8.832,13

8.832,13

8.832,13

12.400,93

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

12*
15.154,37

2.991,35

Pagamento do material de consumo
(combustível):

37,80

37,80

Auditoria Independente

37,80
1.000,00

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO
12 MESES
AÇÕES
13
8.832,13

14
8.832,13

15
9.084,86

16
9.084,86

17
9.084,86

18
9.084,86

19
9.084,86

20
9.084,86

21
9.084,86

22
9.084,86

23
13.215,00

23.532,43

Pagamento de Profissionais

Pagamento do material de consumo
(combustível):
Auditoria Independente

24*

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

38,40

1.000,00

* Obs.: Informamos que o 13.º salário será pago conforme o período de competência, as férias serão quitadas de acordo com os períodos de aquisição e verbas rescisórias serão pagas no término
do projeto.
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ATIVIDADE:
Atendimento de pessoas com deficiência com médico geneticista, visando avaliação dos pacientes com suspeita de deficiências genéticas, com encaminhamento
para a realização de exames na rede SUS, quando necessário, bem como aconselhamento genético;
Realização de palestras de orientação, conscientização e prevenção, além de distribuição de material de divulgação para a prevenção de deficiências, pelo
profissional de psicologia, bem como pelo médico geneticista.
DATA DE INÍCIO:
O projeto iniciará no 1º (primeiro) mês subsequente a autorização de execução do projeto.
DATA DO FIM:
O termino está previsto para o 24º (vigésimo quarto) mês, após o início da execução do projeto.
VALOR ESTIMADO (R$)
Na realização do projeto, estima-se um valor total de R$239.750,00 ao final dos 24 meses de execução.
i)

Descrever as atividades de monitoramento da execução do projeto;
Resultado

Forma de monitoramento

Atendimentos - médico

Número de consultas agendadas mensalmente e
Números de procedimentos realizados.
Relatório de Registro no CIHA

Atendimentos - consultas

Acompanhamento dos índices de absenteísmo nas consultas e
Retornos, através do número de consultas agendadas x as realizadas.
Relatório de Registro no CIHA

Satisfação dos pacientes com os atendimentos recebidos

Aplicação de pesquisa de satisfação em relação aos atendimentos ofertados

no pós diagnóstico.
Execução das palestras

Índice de participação nas atividades previstas através da
lista de presença; aplicação de questionário de avaliação na
execução das palestras.

‘

Relatório com números de pacientes com diagnóstico finalizado.

24

O monitoramento acontecerá mensalmente e permitirá acompanhar a execução do
projeto e realizar correções ao longo do processo, caso seja necessário. Assim sendo os
indicadores darão subsídios para monitorar a execução no decorrer dos meses, e ainda
verificar sua coerência com as metas previstas no projeto.
Será monitorado a quantidade de consultas realizadas por mês, o número de famílias em
acompanhamento no atendimento genético, outra forma de acompanhamento será o índice de
absenteísmo, buscando alternativas para mitigar as possíveis perdas de horários. Como meios
de verificação será utilizado o agendamento realizado x consultas realizadas. Há previsão de
aplicação de formulário de avaliação do pós diagnóstico, como forma de verificar o tempo e os
procedimentos necessários para o diagnóstico e a percepção do paciente/família com o serviço
recebido. Faremos também a avaliação dos casos atendidos com hipóteses diagnóstica e com
diagnóstico fechado. Em relação as palestras, o acompanhamento será através de lista de
presença, do cumprimento dos agendamentos programados, aplicação de pesquisa de
satisfação junto aos participantes com a finalidade de mensurar o índice de satisfação com as
informações recebidas.
j) Disseminação dos resultados do projeto
A forma prevista de disseminação será a divulgação do projeto entre os equipamentos
públicos de saúde, assistência social e educação e mídias locais. Divulgação através dos
canais de divulgação no site e canais de divulgação da prefeitura municipal e da Diretoria
Regional de Saúde DRS VIII.
Outra forma de disseminar os resultados dos projetos será através de apresentação de
trabalhos em congressos científicos, seminários, publicação de trabalho em revistas cientificas,
respeitando as normativas para o uso das informações e da ética em pesquisa envolvendo
seres humanos.
O município de Franca conta com duas faculdades de medicina e profissões vinculadas a
área da saúde (fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, serviço social), sendo também um
importante espaço para a disseminação do conhecimento na perspectiva da prevenção, tendo
em vista que o período de formação profissional é um período que se consolida boas práticas
dentro de uma cultura educativa de prevenção.
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A APAE-Franca através da área de marketing possui como prática a divulgação de todos
os trabalhos realizados pela instiruição, sendo assim, a publicização do projeto acontecerá
através das redes e mídias sociais como: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Google plus.
A Federação das APAES do Estado de São Paulo realiza encontros, seminários e
congressos, com a finalidade de disseminar conhecimentos entre suas filiadas. São momentos
de compartilhar experiências exitosas no atendimento às pessoas com deficiência. Assim
sendo, o projeto apresentado, poderá ser divulgado junto às APAES do Estado de São Paulo,
através de eventos realizados pela Federação Estadual das APAES do Estado de São Paulo e
Também pela Federação Nacional das APAEs
l) Demais informações relevantes em conformidade com as especificidades da área
de atuação e do projeto.
A APAE de Franca possui 50 anos de experiência no atendimento as pessoas com
deficiência, especialmente a intelectual/múltipla e física. A experiência no atendimento a esse
público nos mostrou que além do atendimento, é necessário trabalhar na prevenção,
considerando que muitas deficiências podem ser prevenidas, com orientação ao público jovem,
gestantes, famílias e comunidade em geral. Assim, além de trabalhar a prevenção, será
possível ainda trabalhar o preconceito ainda muito presente na vida das pessoas com
deficiência.
Neste contexto, o projeto ora proposto, uma vez aprovado, vem dar materialidade a uma
demanda percebida pelos profissionais da entidade e da própria comunidade, que busca apoio
da instituição na realização de palestras sobre deficiências e inclusão das pessoas com
deficiência.
A instituição já possui outras parcerias com órgãos públicos, com experiência prévia em
projetos nas áreas da assistência social e da saúde, tendo ciência do regramento jurídico que
refere-se as parcerias. Desta forma, seus representantes legais, estão cientes que em relação
aos recursos da conta movimento serão destinadas exclusivamente ao pagamento das
despesas constantes no projeto aprovado, e toda movimentação será realizada por meio de
operação bancária autorizada pelo Banco Central do Brasil, sendo sempre identificada a
destinação.

