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I; IDENTIFICACAO DO PROPONENTE/EXECUTOR
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CEP: 14.403-149 End. Eletrfinico
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ll - ATIVIDADES REALIZADAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO — CER [I

O Centro Especializado em Reabilitaqéo visa a prestagfio de assisténcia em sailde por meio

de serviqos ambulatoriais com equipe multiprofissional, proporcionando atendimento e
acompanhamento a qualquer individuo que dele necessite, observada a sistemzitica de referéncia e

contra referéncia do Sistema Unico dc Sande — SUS.
Pfiblico Alvo: Pessoas com diagnostico de Deficiéncia lntelectual, Transtomo do Espectro

Autista, Deficiéncias Miiltiplas e Deficiéncia Fisica de Franca e regiao Trés Colinas, usuarios do

Sislema Unico da Sal'1de(SUS), de ambos os sexos, referenciados peia Secretaria Municipal dc: Safldc,
com demanda para atendimento multiprofissional especializado na area da sailde.

Quantitativo dos atendimentos
No segundo semestre dc 2020, foram atendidas 473 pessoas com deficiéncia no Centro

Especializado em Reabilitaoio, sendo 242 na reabilitagzfio fisica c 231 na intelectual.
No segundo semestre a equipe de sailde deu continuidade aos atendimentos presenciai s para

os pacientes que optaram por ser atendido dessa forma. Para os pacientes do gmpo de risco e/ou que

optaram pelo nao atendimento presencial foram atendidas por video chamadas e tele chamadas.
Foram realizadas reunifies com equipe, por area dc atendimento, para discussfio dos

protocolos dc avaliaqfio qualitativa e metodologia de trabalho.
No més de novembro, aplicamos a pesquisa dc satisfacao e avaliaoao dos atendimentos do

CER. Do quantitative dc familias atendidas 195 responderam o questionério, que foi composto por
07 questoes fechadas e uma questfio aberta, 0 formulario foi disponibilizado através de aplicativo nos

grupos das familias. O resultado encontrasse no tépico de monitoramento e avaliaqiio do relatorio.

ATENDIMENTO MEDICO

Os atendimentos médicos realizados foram realizados através dc consultas presenciais, tele

chamadas com orientagzoes dos profissionais disponiveis, houve acompanhamento dos pacientes que
fazem uso de medicaofio de uso continuo, bem como foram disponibilizados laudos médicos aos
usuarios que necessitaram. O quantitativo dc atendimentos durantc o scmestre foram dc 2.991 pessoas
atendidas.

 
Av_ Dom Pedro I, rm‘ 1871 - Jd. Pehdglio CEP: 14.409-170 - PAEX: (161371?-9700
www.c1pc:efvoncc:.org.br opoe=i§?0p::|efrc1nco.o|"g.br

r | I \ V | . 1 .1 1.. _ __

. Associagéo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Muntenedoru dc Escola dc Educuoéo Especial ‘Josie Maria Vlunney‘ ‘ ‘ _ _
cemxs - Cerflficudo dc Assist. Social - pr0f0¢. n° 71ooo,ooo4o-name- 12 Q I 1 9 - ~ '

CNES - Cudusiro Nuclonul dc Eaiabelecimento dc Sulfide n“ 2035901 _ ' 1
Ufillducle Piibllcu Federc1 m 95.244 em ‘lb/11/‘I987

CNN. n° 45.316338/OOO1-95 - lnscrigfio estodual: laenia FR-°~N¢-A-59

ll - ATIVIDADES REALIZADAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO — CER [I

O Centro Especializado em Reabilitaqéo visa a prestagfio de assisténcia em sailde por meio

de serviqos ambulatoriais com equipe multiprofissional, proporcionando atendimento e
acompanhamento a qualquer individuo que dele necessite, observada a sistemzitica de referéncia e

contra referéncia do Sistema Unico dc Sande — SUS.
Pfiblico Alvo: Pessoas com diagnostico de Deficiéncia lntelectual, Transtomo do Espectro

Autista, Deficiéncias Miiltiplas e Deficiéncia Fisica de Franca e regiao Trés Colinas, usuarios do

Sislema Unico da Sal'1de(SUS), de ambos os sexos, referenciados peia Secretaria Municipal dc: Safldc,
com demanda para atendimento multiprofissional especializado na area da sailde.

Quantitativo dos atendimentos
No segundo semestre dc 2020, foram atendidas 473 pessoas com deficiéncia no Centro

Especializado em Reabilitaoio, sendo 242 na reabilitagzfio fisica c 231 na intelectual.
No segundo semestre a equipe de sailde deu continuidade aos atendimentos presenciai s para

os pacientes que optaram por ser atendido dessa forma. Para os pacientes do gmpo de risco e/ou que

optaram pelo nao atendimento presencial foram atendidas por video chamadas e tele chamadas.
Foram realizadas reunifies com equipe, por area dc atendimento, para discussfio dos

protocolos dc avaliaqfio qualitativa e metodologia de trabalho.
No més de novembro, aplicamos a pesquisa dc satisfacao e avaliaoao dos atendimentos do

CER. Do quantitative dc familias atendidas 195 responderam o questionério, que foi composto por
07 questoes fechadas e uma questfio aberta, 0 formulario foi disponibilizado através de aplicativo nos

grupos das familias. O resultado encontrasse no tépico de monitoramento e avaliaqiio do relatorio.

ATENDIMENTO MEDICO

Os atendimentos médicos realizados foram realizados através dc consultas presenciais, tele

chamadas com orientagzoes dos profissionais disponiveis, houve acompanhamento dos pacientes que
fazem uso de medicaofio de uso continuo, bem como foram disponibilizados laudos médicos aos
usuarios que necessitaram. O quantitativo dc atendimentos durantc o scmestre foram dc 2.991 pessoas
atendidas.

 
Av_ Dom Pedro I, rm‘ 1871 - Jd. Pehdglio CEP: 14.409-170 - PAEX: (161371?-9700
www.c1pc:efvoncc:.org.br opoe=i§?0p::|efrc1nco.o|"g.br

r | I \ V | . 1 .1 1.. _ __

. Associagéo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Muntenedoru dc Escola dc Educuoéo Especial ‘Josie Maria Vlunney‘ ‘ ‘ _ _
cemxs - Cerflficudo dc Assist. Social - pr0f0¢. n° 71ooo,ooo4o-name- 12 Q I 1 9 - ~ '

CNES - Cudusiro Nuclonul dc Eaiabelecimento dc Sulfide n“ 2035901 _ ' 1
Ufillducle Piibllcu Federc1 m 95.244 em ‘lb/11/‘I987

CNN. n° 45.316338/OOO1-95 - lnscrigfio estodual: laenia FR-°~N¢-A-59

ll - ATIVIDADES REALIZADAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO — CER [I

O Centro Especializado em Reabilitaqéo visa a prestagfio de assisténcia em sailde por meio

de serviqos ambulatoriais com equipe multiprofissional, proporcionando atendimento e
acompanhamento a qualquer individuo que dele necessite, observada a sistemzitica de referéncia e

contra referéncia do Sistema Unico dc Sande — SUS.
Pfiblico Alvo: Pessoas com diagnostico de Deficiéncia lntelectual, Transtomo do Espectro

Autista, Deficiéncias Miiltiplas e Deficiéncia Fisica de Franca e regiao Trés Colinas, usuarios do

Sislema Unico da Sal'1de(SUS), de ambos os sexos, referenciados peia Secretaria Municipal dc: Safldc,
com demanda para atendimento multiprofissional especializado na area da sailde.

Quantitativo dos atendimentos
No segundo semestre dc 2020, foram atendidas 473 pessoas com deficiéncia no Centro

Especializado em Reabilitaoio, sendo 242 na reabilitagzfio fisica c 231 na intelectual.
No segundo semestre a equipe de sailde deu continuidade aos atendimentos presenciai s para

os pacientes que optaram por ser atendido dessa forma. Para os pacientes do gmpo de risco e/ou que

optaram pelo nao atendimento presencial foram atendidas por video chamadas e tele chamadas.
Foram realizadas reunifies com equipe, por area dc atendimento, para discussfio dos

protocolos dc avaliaqfio qualitativa e metodologia de trabalho.
No més de novembro, aplicamos a pesquisa dc satisfacao e avaliaoao dos atendimentos do

CER. Do quantitative dc familias atendidas 195 responderam o questionério, que foi composto por
07 questoes fechadas e uma questfio aberta, 0 formulario foi disponibilizado através de aplicativo nos

grupos das familias. O resultado encontrasse no tépico de monitoramento e avaliaqiio do relatorio.

ATENDIMENTO MEDICO

Os atendimentos médicos realizados foram realizados através dc consultas presenciais, tele

chamadas com orientagzoes dos profissionais disponiveis, houve acompanhamento dos pacientes que
fazem uso de medicaofio de uso continuo, bem como foram disponibilizados laudos médicos aos
usuarios que necessitaram. O quantitativo dc atendimentos durantc o scmestre foram dc 2.991 pessoas
atendidas.

 
Av_ Dom Pedro I, rm‘ 1871 - Jd. Pehdglio CEP: 14.409-170 - PAEX: (161371?-9700
www.c1pc:efvoncc:.org.br opoe=i§?0p::|efrc1nco.o|"g.br

r | I \ V | . 1 .1 1.. _ __



Associocoo do Pols e Amigos dos Excepcionols de Fronco

Munienedoro do Escola de Educuofio Especial 'Jo&o Marlo Vicmncy‘ ‘
CEBAS - Cerflflcado a¢ Assist. Social - prom. n° v1ooo.ooo4o1/ao1a- 12 9-: -Y; _;~. -

CNES - Codasiro Noclonol dc Esiobelccimcnto dc Solid: n‘ 2035901 ' l
Utilldodt Publlco Federal m 05.244 em 14/11/roe?

CNN. n° 45.316338/OOO1-95 - lnacrlcfio estuduol: lama F9-"'|¢A'5P

ATENDIMENTO DO SERVICO SOCIAL

I 5 O servico conta com o profissional do Servico Social, que vem
I 3
l ii realizando acolhimento familiar, interlocucéio entre equipe técnica e

familias, orientacfio em relacao aos direitos das pessoas com
deficiéncia. Considerando a particularidade do momento e o

compromisso profissional no acompanhamento dos usuarios e familias,

1 como forma de minimizar o impacto social da atual crise sanitaria,
continuamos com estratégias que puderam garantir a oferta de servicos

-' e atividades essenciais, através das acfies relacionadas abaixo, com

vistas as informacoes adequadas e protecao do usuario e famllias:

I Tele atendimento para acompanhamento diario do usuario e familiares que nfio estavam em
atendimento presencial.

0 Agendamentos e encaminhamentos a consultas emergenciais;

0 Manutencao de orientacoes sobre os beneficios disponibilizados aos usuarios no periodo de
Pandemia (Medicacoesl INSS);

0 Visitas Domiciliares;

0 Visitas domiciliares com apoio de equipe de saude em situacoes emergenciais;

v Apoio e seguranca alimentar a usuarios em situacao de vulnerabilidade e n'sco social (doacao
de cestas basica, dispensacao de fraldas, dietas especificas);

0 Articulaciio com a rede de atendimento no Municipio a fim de garantir 0 acesso aos servicos
da politica de sairde e demais politicas;

~.0 Avaliacoes social admissionais de casos novos com a participacfio da

flmaoQlfilifii‘. 1)!§§]i;

equipe interdisciplinar. Y
Como forrna de finalizar o semestre de uma maneira mais leve e

acolhedora, a equipe do CER gravou uma mensagem dc natal para as familias _
e pacientes, também realizamos um Drive tru para a entrega de uma Iembranca

de natal aos atendidos, com a presenca do papai noel.
Foram realizados 1.492 atendimentos pelo servico social durante o

semestre.

ENFERMAGEM
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Os profissionais de enfermagem estiveram em atendimento presencial de plantao, onde

desenvolveram as seguintes acoes:

0 Orientacoes sobre a solicitacao das receitas e como administrar diariamente as

medicacoes;

0 Tendo em vista algumas familias que nccessitaram serem acompanhadas pelo servico

de enfermagem na administracao e organizaqao das medicacoes, esse profissional ficou responsavel

em encaminhar para seus devidos familiares ou responsaveis os medicamentos separados em doses
diarias no deconer de cada mes;

0 Entrega de medicamentos em atendimento presencial, respeitando as orientacfies e

cuidados na prevencao do covid-19;

0 Atendimento de plantao;

0 Orientacoes sobre campanha de vacinacao contra Influenza/fluxos dc atendimentos na

entidade e servicos essenciais no Municipio de Franca e Regiao;

0 Articulaqao com a Rede de -Saude do Municipio (UB-S, NGA, Secretéria de Saiade e
Vigilancia Epidemiologica) a fim dc garantir o acesso aos servicos disponiveis na area da saude;

REABILITACKO FlSlCA E INTELECTUAL

a) REABILITACKO FiSlCA
Estirnulagao Precoce

Na estimulacao precoce foram atendidas criancas com atraso ou retardo no desenvolvimento
neuropsicomotor, sindromes, intercorréncias no parto e prematuridade, dc 0 a 3 anos e ll meses de

idade. As familias foram orientadas a estimular os filhos em seus domicilios, considerando a

importancia da participaeao das mesmas no processo de habilitacao e reabilitacao. O trabalho contou
com equipe multiprofissional, que utilizou do método Neuroevolutivo, método Therapy Taping e
tabela do desenvolvimento normal de fala e linguagem.

Os atendirnentos continuaram presenciais para os pacientes que optaram re-alizar dessa

forma, video chamadas e tele chamadas para os pacientes do grupo de risco e que optaram por essa

modalidadc. Em setembro todos os pacicntes passaram por uma reavaliacao dos profissionais e
retomaram todos presenciais, 1 vez por semana individualmente, com os seguintes objetivos:

IA0 FISIOTERAP

\/ Estimular as fases do desenvolvimento motor normal;
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Os profissionais de enfermagem estiveram em atendimento presencial de plantao, onde

desenvolveram as seguintes acoes:

0 Orientacoes sobre a solicitacao das receitas e como administrar diariamente as

medicacoes;

0 Tendo em vista algumas familias que nccessitaram serem acompanhadas pelo servico

de enfermagem na administracao e organizaqao das medicacoes, esse profissional ficou responsavel

em encaminhar para seus devidos familiares ou responsaveis os medicamentos separados em doses
diarias no deconer de cada mes;

0 Entrega de medicamentos em atendimento presencial, respeitando as orientacfies e

cuidados na prevencao do covid-19;

0 Atendimento de plantao;

0 Orientacoes sobre campanha de vacinacao contra Influenza/fluxos dc atendimentos na

entidade e servicos essenciais no Municipio de Franca e Regiao;

0 Articulaqao com a Rede de -Saude do Municipio (UB-S, NGA, Secretéria de Saiade e
Vigilancia Epidemiologica) a fim dc garantir o acesso aos servicos disponiveis na area da saude;

REABILITACKO FlSlCA E INTELECTUAL

a) REABILITACKO FiSlCA
Estirnulagao Precoce

Na estimulacao precoce foram atendidas criancas com atraso ou retardo no desenvolvimento
neuropsicomotor, sindromes, intercorréncias no parto e prematuridade, dc 0 a 3 anos e ll meses de

idade. As familias foram orientadas a estimular os filhos em seus domicilios, considerando a

importancia da participaeao das mesmas no processo de habilitacao e reabilitacao. O trabalho contou
com equipe multiprofissional, que utilizou do método Neuroevolutivo, método Therapy Taping e
tabela do desenvolvimento normal de fala e linguagem.

Os atendirnentos continuaram presenciais para os pacientes que optaram re-alizar dessa

forma, video chamadas e tele chamadas para os pacientes do grupo de risco e que optaram por essa

modalidadc. Em setembro todos os pacicntes passaram por uma reavaliacao dos profissionais e
retomaram todos presenciais, 1 vez por semana individualmente, com os seguintes objetivos:

IA0 FISIOTERAP

\/ Estimular as fases do desenvolvimento motor normal;
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Os profissionais de enfermagem estiveram em atendimento presencial de plantao, onde

desenvolveram as seguintes acoes:

0 Orientacoes sobre a solicitacao das receitas e como administrar diariamente as

medicacoes;

0 Tendo em vista algumas familias que nccessitaram serem acompanhadas pelo servico

de enfermagem na administracao e organizaqao das medicacoes, esse profissional ficou responsavel

em encaminhar para seus devidos familiares ou responsaveis os medicamentos separados em doses
diarias no deconer de cada mes;

0 Entrega de medicamentos em atendimento presencial, respeitando as orientacfies e

cuidados na prevencao do covid-19;

0 Atendimento de plantao;

0 Orientacoes sobre campanha de vacinacao contra Influenza/fluxos dc atendimentos na

entidade e servicos essenciais no Municipio de Franca e Regiao;

0 Articulaqao com a Rede de -Saude do Municipio (UB-S, NGA, Secretéria de Saiade e
Vigilancia Epidemiologica) a fim dc garantir o acesso aos servicos disponiveis na area da saude;

REABILITACKO FlSlCA E INTELECTUAL

a) REABILITACKO FiSlCA
Estirnulagao Precoce

Na estimulacao precoce foram atendidas criancas com atraso ou retardo no desenvolvimento
neuropsicomotor, sindromes, intercorréncias no parto e prematuridade, dc 0 a 3 anos e ll meses de

idade. As familias foram orientadas a estimular os filhos em seus domicilios, considerando a

importancia da participaeao das mesmas no processo de habilitacao e reabilitacao. O trabalho contou
com equipe multiprofissional, que utilizou do método Neuroevolutivo, método Therapy Taping e
tabela do desenvolvimento normal de fala e linguagem.

Os atendirnentos continuaram presenciais para os pacientes que optaram re-alizar dessa

forma, video chamadas e tele chamadas para os pacientes do grupo de risco e que optaram por essa

modalidadc. Em setembro todos os pacicntes passaram por uma reavaliacao dos profissionais e
retomaram todos presenciais, 1 vez por semana individualmente, com os seguintes objetivos:

IA0 FISIOTERAP

\/ Estimular as fases do desenvolvimento motor normal;
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Associocfio cle Pals e Amigos dos Excepcionols de Franco

Mantenedoro do Escolo do Educucfio Especial '-Jooo Moria Vlonncy' .5 ‘I __ ‘ _,_i
CEBAS - Cerflflcodo dc Assist. Soclol - protoc. n° 710001300407/2016-12 - 1, 3; ,5 f 3.-_r i .- '

CNES - Codostro Nuclonol dc Estobelcclmcnto do Solid: n° 2085901 -
Ufllldode Publicu Federal n° 95.244 cm 15/n/10a?

CNN. n° 45.816338/0001-95 - lnscrlgoo eatoduul: iscnta FRAN¢A*$P

- - ~/ Estimular c facilitar posturas e movimentos;
"’ 3"" ,. . . . . .__ _;;1 \/ Potencrahzar o desenvolvimento Neuropslcomotor;

0' /' ~/ Potencializar as atividades funcionais da crianca de

K "1’ . maneira que, apesar de algum eventual dano no sistema nervoso, a
-T-1-A . 5.13 crianca possa desenvolver suas habilidades e competéncias funcionais

I 4' I I rt .-

no maximo de suas possibilidades para que ela consiga realizar suas atividades de vida diaria com a
maior independéncia e eficiéncia, facilitando a sua integracao social

0 FONOAUDIOLOGIA
\/ Estimular o desenvolvimento do sistema sensorio-motor oral;

\/ Funcfies neurovegetativas,
_ air \/ Estimulaeao dc fala e linguagem;

~/ Orientacao a familia quanto ao desenvolvimento da

- - 4. crianca, com relacao a comunicacao e alimentacao, de acordo com a
“ ‘ I , ' fase em que a mesma se encontra.

PSICOLOGIA

\/ Orientar a familia em relacao aos comportamentos de birras apresentados quando sao

contrariados;
\/ Orientacfies sobre limites e regras;
~/ Apoiar as familias, dando supofle quando

necessario em relacfio a aceitaqao do atraso neuropsicomotor

apresentado pela crianca;
/ Realizar visita domiciliar quando solicitado pela

familia ou quando se percebe a necessidade da mesma pela equipe técnica.
Para alcance destes objetivos foi realizado um trabalho de capacitacao as familias, trazendo-

as como nossas parceiras visto que elas sao o ponto chave na vida das crianoas. As mesmas foram
orientadas sobre a dificuldade apresentada pelo paciente, a patologia, e os exercicios a serem

realizados em terapia.

 
Av. Dom Pedro I, :1‘ 1871 -.ld.Pehdg|iuCEP:14.409-170 - PABX: (1 6) 37] 2-9700
wv.-w.opoofrnnco.o:g.l:r opoe-Lfilopoefaonccx.org.br

I I I J F I - _ ___'_j\____[___‘-

Associocfio cle Pals e Amigos dos Excepcionols de Franco

Mantenedoro do Escolo do Educucfio Especial '-Jooo Moria Vlonncy' .5 ‘I __ ‘ _,_i
CEBAS - Cerflflcodo dc Assist. Soclol - protoc. n° 710001300407/2016-12 - 1, 3; ,5 f 3.-_r i .- '

CNES - Codostro Nuclonol dc Estobelcclmcnto do Solid: n° 2085901 -
Ufllldode Publicu Federal n° 95.244 cm 15/n/10a?

CNN. n° 45.816338/0001-95 - lnscrlgoo eatoduul: iscnta FRAN¢A*$P

- - ~/ Estimular c facilitar posturas e movimentos;
"’ 3"" ,. . . . . .__ _;;1 \/ Potencrahzar o desenvolvimento Neuropslcomotor;

0' /' ~/ Potencializar as atividades funcionais da crianca de

K "1’ . maneira que, apesar de algum eventual dano no sistema nervoso, a
-T-1-A . 5.13 crianca possa desenvolver suas habilidades e competéncias funcionais

I 4' I I rt .-

no maximo de suas possibilidades para que ela consiga realizar suas atividades de vida diaria com a
maior independéncia e eficiéncia, facilitando a sua integracao social

0 FONOAUDIOLOGIA
\/ Estimular o desenvolvimento do sistema sensorio-motor oral;

\/ Funcfies neurovegetativas,
_ air \/ Estimulaeao dc fala e linguagem;

~/ Orientacao a familia quanto ao desenvolvimento da

- - 4. crianca, com relacao a comunicacao e alimentacao, de acordo com a
“ ‘ I , ' fase em que a mesma se encontra.

PSICOLOGIA

\/ Orientar a familia em relacao aos comportamentos de birras apresentados quando sao

contrariados;
\/ Orientacfies sobre limites e regras;
~/ Apoiar as familias, dando supofle quando

necessario em relacfio a aceitaqao do atraso neuropsicomotor

apresentado pela crianca;
/ Realizar visita domiciliar quando solicitado pela

familia ou quando se percebe a necessidade da mesma pela equipe técnica.
Para alcance destes objetivos foi realizado um trabalho de capacitacao as familias, trazendo-

as como nossas parceiras visto que elas sao o ponto chave na vida das crianoas. As mesmas foram
orientadas sobre a dificuldade apresentada pelo paciente, a patologia, e os exercicios a serem

realizados em terapia.
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- - ~/ Estimular c facilitar posturas e movimentos;
"’ 3"" ,. . . . . .__ _;;1 \/ Potencrahzar o desenvolvimento Neuropslcomotor;

0' /' ~/ Potencializar as atividades funcionais da crianca de

K "1’ . maneira que, apesar de algum eventual dano no sistema nervoso, a
-T-1-A . 5.13 crianca possa desenvolver suas habilidades e competéncias funcionais

I 4' I I rt .-

no maximo de suas possibilidades para que ela consiga realizar suas atividades de vida diaria com a
maior independéncia e eficiéncia, facilitando a sua integracao social

0 FONOAUDIOLOGIA
\/ Estimular o desenvolvimento do sistema sensorio-motor oral;

\/ Funcfies neurovegetativas,
_ air \/ Estimulaeao dc fala e linguagem;

~/ Orientacao a familia quanto ao desenvolvimento da

- - 4. crianca, com relacao a comunicacao e alimentacao, de acordo com a
“ ‘ I , ' fase em que a mesma se encontra.

PSICOLOGIA

\/ Orientar a familia em relacao aos comportamentos de birras apresentados quando sao

contrariados;
\/ Orientacfies sobre limites e regras;
~/ Apoiar as familias, dando supofle quando

necessario em relacfio a aceitaqao do atraso neuropsicomotor

apresentado pela crianca;
/ Realizar visita domiciliar quando solicitado pela

familia ou quando se percebe a necessidade da mesma pela equipe técnica.
Para alcance destes objetivos foi realizado um trabalho de capacitacao as familias, trazendo-

as como nossas parceiras visto que elas sao o ponto chave na vida das crianoas. As mesmas foram
orientadas sobre a dificuldade apresentada pelo paciente, a patologia, e os exercicios a serem

realizados em terapia.
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Associogoo de Pots e Amigos dos Excepcionols de Franco

Munlenedoru do Escolc do Educocfio Especial ‘Jada Marlo Vlanney' 1“ ‘ l
cams - Cerflilcado dc Assist. Social ~ pmroc. n° -/1ooo.ooo4o7/2018-12 l=;.‘;*;.§"_;>. ; ¢_}-_l~_;_._; '-

cues - Codaslro Nocionol dc Estoheloclmcnto dc Solids n" 2oas0o1 1 " "
Ulllldodc Pflblioo Federal n° 05.244 om is/n/ma":

CNFU. n° 45.816380/0001-95 - Inscrlgfio cstodual: lslnto FRANCA-59

Realizamos o Plano Terapéutico junto com as macs, e a partir deste elaboramos programas

individualizados, com os objetivos especificos de cada crianca. No semestre foram atendidas 60
pessoas e 2.623 atendlmentos.

Ambulatorio Especializado Fisioterapia/Fonoaudiologia

No ambulatorio especializado foram atendidos pacientes com retardo do desenvolvimento

neuropsicomotor, sindromes, intercorréncias no parto e prematuridade, a partir de 4 anos. O trabalho

contou com equipe multiprofissional, que utilizou do método Neuroevolutivo, método Therapy
Taping e técnicas de facilitacao propri oceptiva neuromuscular, técnicas para favorecimento da succao

e técnicas para tratamento dc degluticao afipica. As familias foram orientadas a estimular os filhos
em seus domicilios, considerando a importancia da participacao das rnesmas no processo de
habilitacao e reabilitacao.

Os atendimentos continuaram presenciais para os pacientes que optararn realizar dessa

forma, video chamadas e tele chamadas para os pacientes do grupo de risco e que optaram por essa
modalidade. Em setembro todos os pacientes passaram por uma reavaliacao terapéutica com 0 técnico

responsavel e todos retomaram para 0 atendimento presencial, I vez por semana individualmente,
com os seguintes objetivos:

- FONOAUDIOLOGIA ._ -
I Adequar sistema sensorio motor oral;

/ Trabalhar OFAS e FNV; . _;
J Estimular fala e linguagem; _, "

~/ Orientar a familia em relacao a realizacfio dos

exercicios feitos em casa, tirar duvidas sobre alimentacao;
\/ Promover qualidade de vida.

- FISIOTERAPIA _ _ _ L
\/ Promover a qualidade de vida; -__l‘l\i'7"7

r A -/ Diminuir retracoes; .~ L F Em

\/ Prevenir contraturas e deformidades 7‘ _‘ W g _

v’ Controle do ténus muscular; F C _ ' 717:‘
\/ Melhora no controle de cabeca e tronco; h 7 I 7 ii. \

\/ Estimular movimentos ativos funcionais;
\/ Adequacao postural na cadeira dc rodas.
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CNFU. n° 45.816380/0001-95 - Inscrlgfio cstodual: lslnto FRANCA-59

Realizamos o Plano Terapéutico junto com as macs, e a partir deste elaboramos programas

individualizados, com os objetivos especificos de cada crianca. No semestre foram atendidas 60
pessoas e 2.623 atendlmentos.

Ambulatorio Especializado Fisioterapia/Fonoaudiologia

No ambulatorio especializado foram atendidos pacientes com retardo do desenvolvimento

neuropsicomotor, sindromes, intercorréncias no parto e prematuridade, a partir de 4 anos. O trabalho

contou com equipe multiprofissional, que utilizou do método Neuroevolutivo, método Therapy
Taping e técnicas de facilitacao propri oceptiva neuromuscular, técnicas para favorecimento da succao

e técnicas para tratamento dc degluticao afipica. As familias foram orientadas a estimular os filhos
em seus domicilios, considerando a importancia da participacao das rnesmas no processo de
habilitacao e reabilitacao.

Os atendimentos continuaram presenciais para os pacientes que optararn realizar dessa

forma, video chamadas e tele chamadas para os pacientes do grupo de risco e que optaram por essa
modalidade. Em setembro todos os pacientes passaram por uma reavaliacao terapéutica com 0 técnico

responsavel e todos retomaram para 0 atendimento presencial, I vez por semana individualmente,
com os seguintes objetivos:

- FONOAUDIOLOGIA ._ -
I Adequar sistema sensorio motor oral;

/ Trabalhar OFAS e FNV; . _;
J Estimular fala e linguagem; _, "

~/ Orientar a familia em relacao a realizacfio dos

exercicios feitos em casa, tirar duvidas sobre alimentacao;
\/ Promover qualidade de vida.

- FISIOTERAPIA _ _ _ L
\/ Promover a qualidade de vida; -__l‘l\i'7"7

r A -/ Diminuir retracoes; .~ L F Em

\/ Prevenir contraturas e deformidades 7‘ _‘ W g _

v’ Controle do ténus muscular; F C _ ' 717:‘
\/ Melhora no controle de cabeca e tronco; h 7 I 7 ii. \

\/ Estimular movimentos ativos funcionais;
\/ Adequacao postural na cadeira dc rodas.
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Realizamos o Plano Terapéutico junto com as macs, e a partir deste elaboramos programas

individualizados, com os objetivos especificos de cada crianca. No semestre foram atendidas 60
pessoas e 2.623 atendlmentos.

Ambulatorio Especializado Fisioterapia/Fonoaudiologia

No ambulatorio especializado foram atendidos pacientes com retardo do desenvolvimento

neuropsicomotor, sindromes, intercorréncias no parto e prematuridade, a partir de 4 anos. O trabalho

contou com equipe multiprofissional, que utilizou do método Neuroevolutivo, método Therapy
Taping e técnicas de facilitacao propri oceptiva neuromuscular, técnicas para favorecimento da succao

e técnicas para tratamento dc degluticao afipica. As familias foram orientadas a estimular os filhos
em seus domicilios, considerando a importancia da participacao das rnesmas no processo de
habilitacao e reabilitacao.

Os atendimentos continuaram presenciais para os pacientes que optararn realizar dessa

forma, video chamadas e tele chamadas para os pacientes do grupo de risco e que optaram por essa
modalidade. Em setembro todos os pacientes passaram por uma reavaliacao terapéutica com 0 técnico

responsavel e todos retomaram para 0 atendimento presencial, I vez por semana individualmente,
com os seguintes objetivos:

- FONOAUDIOLOGIA ._ -
I Adequar sistema sensorio motor oral;

/ Trabalhar OFAS e FNV; . _;
J Estimular fala e linguagem; _, "

~/ Orientar a familia em relacao a realizacfio dos

exercicios feitos em casa, tirar duvidas sobre alimentacao;
\/ Promover qualidade de vida.

- FISIOTERAPIA _ _ _ L
\/ Promover a qualidade de vida; -__l‘l\i'7"7

r A -/ Diminuir retracoes; .~ L F Em

\/ Prevenir contraturas e deformidades 7‘ _‘ W g _

v’ Controle do ténus muscular; F C _ ' 717:‘
\/ Melhora no controle de cabeca e tronco; h 7 I 7 ii. \

\/ Estimular movimentos ativos funcionais;
\/ Adequacao postural na cadeira dc rodas.
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Durante o semestre foram atendidos 49 pacientes e realizado 1.874 atendimentos.

Ambulatorio Especializado — Atendimento Maltiprofissiorlal — CER

Na area traumato-ortopédico foram atendidos pacientes com distlllrbios do sistema
musculoesquelético agudo ou crénico e na area neurofuncional foram atendidos pacientes com

disfuncfies do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, a partir de 4 anos de idade. Os
atendimentos tiveram como objetivo geral: analgesia, melhora da amplitude de movimento, melhora

da forca muscular, melhora de edema, melhora de encurtamentos musculares, melhora da
conscienlizacao corporal, melhora de alteracfies posturais, melhora no equilibrio e propriocepcao,
melhora na marcha. Foram utilizados recursos para os atendimentos como:
eletrotennofototerapéuticos; mobilizacao articulates; exercicios isométricos; exercicios ativos com

bola e bastao; exercicios ativos assistidos; exercicios resistidos com o uso de theraband, circulo
overball, halteres e caneleiras; bola para alongamentos e consciéncia corporal; bicicleta ergométrica;

treino de equilibrio com uso de cama elastica, balancim e uso de esteira elétrica; circuito
proprioceptivo com escada de agilidade e exercicios funcionais. Os pacientes foram atendidos
individualmente, duas vezes por semana.

FISIOTERAPIA
- / Melhorar e ou manter ADM e FM;

~/ Prevenir contraturas e deformidades;
\/ Melhorar a postura, equilibrio e coordenacao motora;

\/ Melhorar e manter marcha;
\/ Melhorar a dor (analgesia);

* / Orientacoes sobre o uso adequado das orteses e
posicionamento adequado na cadeira de rodas;

No semestre foram atendidos 101 pacientes e realizado 2.391 atendimentos.

REABIITACAO INTELECTUAL

Ambulatorio Especializado - Atendimento Multiprofissional — CER
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Associocao de Pals e Amigos dos Excepcionais de Franca

Manlenedora da Escola do Educac,-ao Especial ’Joao Mario Vianney' -4 v_v_ 5
cesas - Certlflcado de Assist. Social - pl'O1OC- 0° 71ooo.ooo4o'//201s-12 - j, i

CNES - Cadaltro Naciorlal de Estabelecirrlenlo de Salllde n’ 2035901 i 1 1'
Utllldade Plllbllca Federal n° 05.244 em 16/I1/1987 E

cum. 0' 45.:llo.a-so/oool-05 - lnscricao estadual: lsenfa FRANCA-SP

No atendimento multiprofissional foram acompanhados pacientes que necessitaram de

estimulacao neurossensorial (deficiéncia intelectual e autismo).
Os atendimentos permaneceram presenciais, uma vez por semana, individualmente, com os

seguintes objetivos:

0 FONOAUDIOLOGIA
~/ Desenvolver a linguagem e habilidades comunicativas, seja por meio da fala ou por

troca de figuras (PECS);
v’ Desenvolver as habilidades comunicativas e dialogicas, attrabalhar prosodia de fala e estruturacao da morfossintaxe linguistica; g '
\/ Desenvolver a comunicacao oral nivel -l-»  

_-;,_-_- ' ...___ ~
P-¢.' — ‘.‘-,,--a.. _ .,-_

fonético/fonologico e sintatico/' semantico assim como aprimorar as ' _ _-_._,
funcfies cognitivas; 1- ( '- /‘ii

v’ Desenvolver as habilidades do Processamento Auditivo Central e funcfies cognitivas,

habilidades primordiais ao desenvolvimento escolar;

/ Desenvolver as habilidades de conversacao (inicio e manutencao de dialogos);

\/ Estimular as habilidades comunicativas por meio do desenvolvimento da oralidade e

/ou por troca de figuras CAA;
\/ Desenvolvimento intencional da comunicacao oral por meio do uso de PECS;
~/ Manutencao de via oral de alimentacao, SSMO e oralidade;

~/ Adequar a comunicacao oral em nivel fonético e fonologico, desenvolver a consciéncia

fonologica e requisitos para 0 letramento; visando estimular desenvolvimento de habilidades

comunicativas através da comunicacao alternativa e suplementar, assim como treino oral dos fonemas
da lingua pelos métodos prompt e multigestos; aprimorar a emissao oral em nivel fonético-
fonologico; aprimorar a oralidade e o desenvolvimento cognitivo.

Foram atendidos 1 15 pacientes e realizados 1.929 atendimentos.

0 PSICOLOGIA

\/ Trabalhar habilidades sociais;
v’ Treino de expressao;
\/ Reconhecimento de emocfies;

\/ Comunicacao;
\/ Timidez;
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Associacao dc Pois e Amigos dos Excepcionais de Franca
Mantel-ledora da Escola de Educacao Especial ‘Joao Marla Vianrley' p, 'I

CEBAS - Certlflcado de Assist. Social - Pl‘°loc. n° 11o0o.ooo-to?/201s-12 ' .' -2; _;; 1_<_;._~ .1 ~
cuss - Cadasiro Naclonal de Estabeleclrnenia de sallaa 11° 2oss0o1 ' 1

Utllidade Publlca Federal n° 05.244 em 16/11/1987
CNN. n° 45.316338/0001-95 - lnscl-lcao estadual: lsenta FRANCQ-5P

\/ Questfies familiares e emocionais;
~/ Sintomas de ansiedade e depressivos;

\/ Orientacao a familia no manejo dc comportamento inadequado;
-’ Interacao;
~/ Rotina;

\/ Estimulo a autonomia e autocuidado;
~/ Trabalhar comportamentos auto agressivos;

\/ Trabalhar tolerancia a frustracao;

Foram atendidos no semestre 113 pacientes e realizado 1.954 atendimentos.

0 TERAPIA OCUPACIONAL
~/ Estimular as habilidades processuais em ritmo, foco e _

atencao; ' i _ g.
~/ Estimulos tateis, auditivos, proprioceptivos e . 1 Q11»

? )1 li J*1...’

1,0 .,.,;l

vestibulares; A -.._l - r
~/ Atividades para treino motor fino, pinca fina e a- "‘.,._._ r-

grafomotricidade; 7”“
l/ Trabalhar regras e limites;
~/ Manter a atencao sustentada;
l/ Treino de AVD em autocuidado, higiene intima e uso do vaso sanitario;
/ Atividades motoras favoreccndo a coordenacao motora global;

\/ Estimular o brincar funcional;
/ Explorar a criatividade e orientacao quanto ao comportamento agressivo a familia;

estimulos sensoriais para minimizar a seletividade alimentar;
~/ Treino de AVD em vestir e despir;
~/ Aplicacao de bandagem terapéutica para propriocepcao;
\/ Ofertar atividades para coordenacfio motora fina para alcance, precnsao e manipulacao

de objetos e alividades para eslilnulacao cognitiva;
~/ Atividades para brincar funcional;
l/ Orientacao a familia quanto ao processo dc desfralde.
Foram atendidos 1 15 pacientes e realizado 2.077 atendimentos;
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Foram atendidos 1 15 pacientes e realizado 2.077 atendimentos;
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Nlicleo de Atendimento Especializado ao Autismo

No atendimento do Nilcleo foram acompanhados pacientes que necessitaram de estimulacao

ncurossensorial (autismo).
Em setembro todos os pacientes passaram por uma reavaliacao dos profissionais e os

atendimentos continuaram presenciais para os pacientes que optaram realizar dessa forma, video
chamadas e tele chamadas para os pacientes do grupo de risco e que optaram por essa modalidade,

com os seguintes objetivos:

0 TEBAPIA OCUPACIONAL

v’ Estimular a irldepencléncia e participacao nas tarefas de casa com supewisao;

\/ Estimular a independéncia no banho e escovacfio, rotina, estimulando as avd’s;
\/ Estimular o sistema sensorial.

Foram atendidos 73 pacientes e realizado 742 atendimentos.

0 FONOAUDIOLOGIA

\/ Trabalhar vinculo terapéutico;
~/ Trabalhar comunicacao Escrita;
~/ Emissao oral nivel fonético fonologico;

/ Emissao e recepcao oral nivei sintatico semantico com o método “BOCAR”;
\/ Visualizacao (cores e numeros);

\/ Coordenacao motora fina;
~/ Discriminacao Auditiva;
~/ Funcfies Neurovegetativas (Respiracfio, Degluticao, Mastigacao e Succéio).
Foram atendidos 73 pacientes e realizado 702 atendimentos.

PSIC()LOG!A

~/ Apoio emocional aos pais contatados, por meio de técnicas breves de psicoterapia;
\/ lnteracao com os alunos e orientacao aos pals no manejo comportamental na hora da

realizacao de atividades;
/ Orientacoes acerca do comportamento dos alunos e orientacoes acerca de medicacoes.
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Foram atendidos 73 pacientes e realizado 701 atendimentos.
Para melhor acompanhar e monitorar o trabalho desenvolvido e compartilhado com os

familiares, os mesmos deram devolutivas e enviaram videos da execucao das orientacfies em seu

don-ricilio, 0 que possibilitou que o profissional pudessc realizar as intervencoes/orientacfies
necessarias, individualmente através dos canals de comunicacao citados acima.

III - MONITORAMENTO E AVALIACAO

Consideramos que o servico ofertado no Centro
do em Reabilitacao atendeu ao proposto descrito no Plano

Trabalho, na reabilitacao da pessoa com deficiéncia fisica e

- contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da
com deficiéncia e suas familias, principalmente no processo

prevencao a deformidades, e possibilidades de adoecimentos,
L. 1

reduzindo dessa forma a possibilidade de agravamento do quadro de sailde e encaminhamento para
os servicos de maior complexidade.

No mes de setembro foi realizado reuniéio com toda equipe _

planejamento das acoes de saude; repassado novamente as regras para

manejo clinico da COVID — 19 e a manutencao da utilizacao adequada
EPls. Os profissionais fizeram contato com as familias para a realizacao

reavaliacoes terapéuticas, devido ao tempo que estiveram afastados _ V
atendimentos presenciais.

Foram realizadas reunioes sistémicas com toda equipe de salllde, divididas por programa

de atendimento com o objetivo de avaliar os resultados obtidos nas areas com cada paciente, para
reformulacao do Plano Terapéutico ou a possivel alta. Foram realizadas reunioes de devolutivas

para as familias, individualmente, com cada equipe. Realizamos também reuniao para discussao
dos protocolos de avaliacao a serem utilizados em 2021 por todos os profissionais e pelas respectivas
areas.

Em relacao a pesquisa dc avaliacao do servico, o resultado apontou que 97,4”/Er das familias

possuem clareza da proposta do atendimento de salllde, isso demonstra que a aproximacao e o contato
diario com a familia, bem como o processo de construcao do Plano Terapéutico e as devolutivas sao

apropriadas pelas familias. 97,4 familias consideraram que o servico promove atencao e cuidado aos
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pacientes e familia de fOITl'13 satisfatoria, o que revela o vinculo existente em relacao a promocao da

saude dos pacientes. Sobre a avaliacao das familias do atendimento remoto recebido no periodo de
pandemia 93,4 % familias avaliaram como otimo ou bom, consideramos que é um indice satisfatorio

num periodo que cxigiu a superacao de muitos desafios para manter o atendimento dos pacientes com
seguranca, buscando miti gar as perdas e os agravos no processo de habilitacao e reabilitacao.

Temos alguns desafios para aprimorar a oferta do servico que necessitam da articulacao com

o poder pilblico, como por exemplo o transporte é um dos pontos de dificuldades das familias no

retorno do atendimento presencial, uma vez que o servico de transporte adaptado do municipio nao

atende todo demanda.

rv - consrnsnacorzs FINAIS

O Centro Especializado em Reabilitacao é tun sen/ico importante pois visa desenvolver as

capacidades e habilidades fazendo com que os usuarios tenham maior qualidade de vida. Para as

familias, a importancia se baseia na orientacao quanto a realizacao de atividades, apoio psicologico e

do servico social.
Nosso maior desafio nesse semestre foi conscientizar as familias sobre as atividades a serem

realizadas em casa, trazer e manter os usuarios nos atendimentos presenciais devido a inseguranca
das mesmas em relacao a este momento dc instabilidade que estamos vivenciando. Porém,

consideramos que conseguimos apesar dos desafios manter os atendimentos utilizando dc varias
estratégias e dessa forma manter a qualidade de vida da pessoa com deficiéncia, reduzindo a

possibilidade de agravamentos do quadro de saude.

Franca, 31 de dezembro de 2020.

4/2/
Agenor G 1;

Presiente - APAE de Franca
Gestao 2020 - 2022

“'1'”; . 1Kaylla Apareclda Benedlto Erne a ssunciio Crntra
Coordenadora de Sailde Diretora Técnica

CRESS n° 22.862
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