
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE TRABALHO – 2019 

REABILITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 - Da Entidade Social: 

Nome: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo 

Endereço: Rua Miguel Rachid, n°596. 

Bairro: Ermelino Matarazzo             Município: São Paulo 

CEP: 03808-130                 Tel. /Fax: 2546-0998 / 2541-1548 

 

- Do Representante Legal: 

Nome: Luís Araújo França                   Função: Presidente 

                                                                          

- Do Coordenador Geral: 

Nome: Maria Natália Ramos        Função: Coordenadora Geral 

 

- Da Coordenação Técnica de Equipe: 

Nome: Daniela Pinheiro Ruiz       Função: Fonoaudióloga 

 

- Local de Atendimento: 

Local: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo 

Endereço: Rua Miguel Rachid, 596         Bairro: Ermelino Matarazzo. 

 

- Atendimento: 

De 2ª a 6ª feira – das 8:00 às 14:00 horas. 

Nas Especialidades de: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional. 

 

HISTÓRICO: 

A ACDEM está localizada na região de Ermelino Matarazzo desde 1985, quando um grupo de 

mães e voluntários percebeu a necessidade de ser desenvolvido um trabalho de atendimento à pessoa 

com deficiência da comunidade São Francisco de Assis e adjacências. Na ocasião, foi feito um 

levantamento e foram localizados 360 casos na região e então se iniciou um trabalho que ficou 

conhecido como Programa Comunitário. Em 12 de outubro de 1989 a ACDEM foi fundada. 

Hoje, oferece atendimento a 770 deficientes através de parcerias existentes entre Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, 

atuando nas áreas de habilitação, reabilitação terapêutica, inclusão social e educacional dos deficientes 

intelectuais de grau leve a moderado, associados ou não a física, ambos os sexos, faixa etária variável, 



em regime de externato, contando com profissionais em fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 

terapia ocupacional, pedagogia, educação física, entre outros. 

Em agosto de 2004 foi assinado o Convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, que ofereceu 

100 vagas para pessoas com deficiência intelectual de grau leve a moderado, associada ou não a 

deficiência física, na faixa etária de 0 a 18 anos.  

 

PÚBLICO ALVO: 

Atualmente, oferece atendimento a pessoas com deficiência intelectual de grau leve a 

moderado associada ou não a deficiência física, a partir de 0 anos. 

 

META A SER ATINGIDA: 

 A principal meta a ser atingida é o atendimento terapêutico visando ALTA por evoluções 

alcançadas e cumprimento de objetivos traçados. 

 

OBJETIVO / JUSTIFICATIVA: 

A ACDEM está localizada na Zona Leste da cidade há 20 anos, sendo referência no 

acolhimento e atendimento a pessoas com deficiência intelectual de grau leve a moderado, associada 

ou não a deficiência física, com 100% de gratuidade. 

Os objetivos principais são: a intervenção terapêutica (consulta multiprofissional/anamnese, 

reunião de equipe, atendimento individual, atendimento em grupo, grupo de manutenção, orientação 

psicológica) e a inclusão social da pessoa com deficiência, proporcionando melhora na qualidade de 

vida e maior bem estar biopsicossocial à população envolvida, favorecendo assim sua inclusão na 

sociedade. A participação da família no processo de reabilitação é outro diferencial da Acdem. 

Somos parceiros da SMS participando do fluxo de atendimento de Ermelino Matarazzo e 

Coordenadoria Regional de Saúde Leste, compondo a Rede de Serviços de Saúde como um NIR I – 

Núcleo Integrado de Reabilitação, parceiro da região da STS de Ermelino Matarazzo. 

Utilizamos os protocolos de avaliação e acompanhamento formatados pela equipe da ACDEM. 

 

METODOLOGIA: 

O acesso ao Serviço se dará através de vaga de PRIMEIRA VEZ regulada, segundo diretrizes 

de SMS. 

Atendimento prioritariamente a moradores da área de Abrangência da Supervisão Técnica de 

Saúde Ermelino Matarazzo. 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO:  

Pessoa com deficiência intelectual de grau leve a moderado, associada ou não a deficiência 

física, que apresentem as seguintes patologias: 

 Paralisia Cerebral; 

 Mielomeningocele; 

 Hidrocefalia; 

 Sequelas de meningite; 

 Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor (ADNPM); 

 Síndromes genéticas; 

 Mal – formações; 

 Doenças Neuromusculares; 

 Deficiências múltiplas. 

  

O atendimento se desenvolve em etapas: 

1. CONSULTA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA: Este processo acontece na 1ª visita da 

família a instituição, quando agendada através do sistema SIGA. É feita a escuta qualificada e 

se aborda o motivo da família procurar o nosso atendimento. Existe também a procura 

espontânea da família à instituição. Nestes casos, as orientamos quanto ao acompanhamento na 

UBS, pois somente através desse serviço se dará a entrada na ACDEM. É apresentada a 

instituição em sua história e seu espaço físico, mostrando os locais de atendimento e 

informando seus objetivos e projetos. 

2. CONSULTA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA 

EQUIPE: Cada profissional realiza uma consulta com o paciente, colhendo dados e 

informações, avaliando o caso e verificando suas necessidades. 

3. REUNIÕES DE EQUIPE: Momento em que a equipe (Fonoaudióloga, Fisioterapeuta, 

Terapeuta Ocupacional e Psicóloga), realiza a discussão dos casos para determinar as diretrizes 

e objetivos do tratamento. 

4. ATENDIMENTO TERAPÊUTICO: Após as consultas e discussões de caso, o paciente é 

inserido no atendimento que pode ser individual e/ou em grupo dependendo do objetivo 

proposto, nas áreas de atuação propostas. 

Os profissionais da reabilitação são os responsáveis pela avaliação, conduta e           

atendimento terapêutico dos pacientes, de acordo com seus objetivos e especialidades. 

5. GRUPOS DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA: Os grupos de orientação psicológica 

servem para fortalecer os vínculos familiares e institucionais, proporcionar a troca de 

experiências entre as famílias, dando suporte psicológico para lidar e enfrentar as dificuldades 

do dia-a-dia. 

6. INCLUSÃO ESCOLAR: quando se fizer necessário serão realizadas orientações e 

encaminhamentos às escolas da região de moradia da criança. 

 



7. EQUIPE TÉCNICA DE REABILITAÇÃO: 

- Responsável técnico para cada especialidade: 

 Fisioterapia: Edna Pereira Souza Spina – CREFITO-3 / 232817-F 

 Fonoaudiologia: Daniela Pinheiro Ruiz  – CRFa. 2 - 14284 

 Psicologia: Daniela Destefano – CRP 06/74938 

 Terapia Ocupacional: Mariana Justino Ferreira – CREFITO-3 / 21123-TO 

- Representante e Coordenadora da equipe: 

 Daniela Pinheiro Ruiz 

 

CAPACIDADE INSTALADA: 

 O atendimento é oferecido na sede da ACDEM, que conta com os seguintes recursos: 

- 5 Salas de atendimento individual e/ou em grupo; 

- 1 Quadra. 

 

QUADRO DE ATENDIMENTO - PARÂMETROS:  

 70% da carga horária em atendimento terapêutico: 

- Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional 80% atendimento em grupo e 

20% individual.  

 20% em atividade de promoção e proteção da saúde (unidade e externa) e reuniões externas: 

- Ação social: palestras e atividades educativas para a comunidade e funcionários da ACDEM 

(preventivas e de promoção à saúde); 

- Palestras sobre saúde para formação e capacitação dos educadores e orientadores da ACDEM; 

- Reuniões com SMS, CRS Leste e/ou STS-EM; 

- Participação em cursos de capacitação e aprimoramento profissional; 

- Reuniões semestrais de pais e cuidadores, com abordagem de temas variados; 

- Festas comemorativas com a participação dos funcionários, das famílias e da comunidade. 

 10% em reuniões de equipe. 

 

 

PRIORIDADES: 

 RN de risco ou com deficiência estabelecida (até 2 anos de idade); 

 Crianças com deficiência intelectual de grau leve a moderado, associada ou não a deficiência 

física. 

 

 

 

 

 

 



QUADRO DE PROCEDIMENTOS 

PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO CBO PROFISSIONAL 

030101004-8 CONSULTA 
Consulta de profissional de nível superior na 

atenção especializada (exceto médico)  

 223605 Fisioterapeuta 

 223810 Fonoaudiólogo 

251510 Psicólogo 

223905 
 Terapeuta 

Ocupacional 

010101002-8 ATIVIDADE 

EDUCATIVA / 

ORIENTAÇÃO EM 

GRUPO NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 

Consiste nas atividades educativas sobre ações de 

promoção e prevenção à saúde, desenvolvidas em 

grupo. recomenda-se o mínimo de 10 (dez) 

participantes,com duração mínima de 30 (trinta) 

minutos.deve-se registrar o número de atividades 

realizadas por mês  

  223605 Fisioterapeuta 

223810 Fonoaudiólogo 

251510 Psicólogo 

223905 
Terapeuta 

Ocupacional 

030206003-0 

ATENDIMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO 

NAS DESORDENS DO 

DESENVOLVIMENTO 

NEURO MOTOR  

Atendimento fisioterapêutico em pacientes que 

apresentam alterações de controle sensório motor, 

visando a estimulação sensório-motora, alterações 

do tônus muscular, alterações sensorial e/ou 

perceptual,treinamento das alterações de 

equilíbrio, coordenação motora, marcha 

reeducação cardiorrespiratória. A indicação do 

quantitativo a ser realizado na assistência 

ambulatorial é de no máximo 20 

procedimentos/mês na internação é de 03 

procedimentos/dia.  

 223605 Fisioterapeuta 

030205002-7 

ATENDIMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO 

EM PACIENTE COM 

ALTERAÇÕES 

MOTORAS 

Atendimento fisioterapêutico em pacientes com 

alterações motoras de origem traumatológica, 

ortopédicas, reumatológicas, hematológica, 

infecciosa, visando o preparo para a cirurgia e 

minimizando e tratando as complicações 

respiratórias, motoras e circulatórias. 

223605 Fisioterapeuta 

030206001-4 

ATENDIMENTO 

FISOTERAPEUTICO 

EM  PACIENTES COM 

DISTÚRBIOS NEURO-

CINÉTICOS 

FUNCIONAIS SEM 

COMPLICAÇÃOES 

SISTÊMICAS 

Atendimento fisioterapêutico visando manutenção 

do tônus muscular, minimizando as alterações 

sensoriais e/ou perceptual, treinamento das 

alterações de equilíbrio, coordenação motora, 

marcha e reeducação cardiorrespiratória 

 223605 Fisioterapeuta 



030206004-9 

ATENDIMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO 

EM PACIENTE COM 

COMPROMETIMENTO 

COGNITIVO  

Atendimento fisioterapêutico em pacientes que 

apresentam alterações de controle sensório motor 

sem condição de participação, visando a 

estimulação sensório-motora e cognitiva, 

alterações do tônus muscular, sensorial e/ou 

perceptual, treinamento das alterações de 

equilíbrio, coordenação motora e marcha 

reeducação cardiorrespiratória.  

223605 Fisioterapeuta 

021107006-8 

AVALIACAO DE 

LINGUAGEM ESCRITA 

/ LEITURA  

Consiste na avaliação da linguagem escrita nos 

aspectos de produção gráfica, da coesão e 

coerência do texto, ortografia, sintático semântica, 

vocabulário e/ou nível de letramento, bom como a 

avaliação da leitura nos aspectos fluência e/ou 

compreensão. 

  223810 Fonoaudiólogo 

021107007-6 

AVALIACAO DE 

LINGUAGEM ORAL  

Consiste na avaliação da linguagem oral 

interativa, expressiva e compreensiva 
  223810 Fonoaudiólogo 

021107008-4 

AVALIACAO 

MIOFUNCIONAL DE 

SISTEMA 

ESTOMATOGNATICO  

Consiste nos exames dos órgãos fonoarticulatórios 

e das funções respiração, sucção, mastigação, 

deglutição e fala 

  223810 Fonoaudiólogo 

030104003-6 TERAPIA 

EM GRUPO  

Atividade profissional executada por profissional 

de nível superior em grupo de pacientes composto 

por no mínimo 05 e no máximo 15 pacientes, com 

duração média de 60 min. 

 223810 Fonoaudiólogo 

251510 Psicólogo 

223905 
 Terapeuta 

Ocupacional 

030104004-4 TERAPIA 

INDIVIDUAL 

Atividade profissional terapêutica individual, com 

duração média de 60 min 

 223810 Fonoaudiólogo 

251510 Psicólogo 

223905 
 Terapeuta 

Ocupacional 

030107007-5 

ATENDIMENTO / 

ACOMPANHAMENTO 

DE PACIENTES EM 

REABILITAÇÃO DO 

Destina-se a avaliação, estimulação e orientação 

relacionados ao neurodesenvolvimento do 

paciente 

 223605 Fisioterapeuta 

223810 Fonoaudiólogo 



DESENVOLVIMENTO 

NEUROPSICOMOTOR 251510 Psicólogo 

223905 
Terapeuta 

Ocupacional 

030107006-7 

ATENDIMENTO / 

ACOMPANHAMENTO 

EM REABILITAÇÃO 

NAS MÚLTIPLAS 

DEFICIÊNCIAS 

Atendimento multiprofissional que consiste na 

adaptação de recursos ópticos e não ópticos no 

desenvolvimento de habilidade para execução de 

atividades de vida diária e estimulação precoce 

para favorecer o desenvolvimento global do 

paciente com múltiplas deficiências 

 223605 Fisioterapeuta 

223810 Fonoaudiólogo 

251510 Psicólogo 

223905 
Terapeuta 

Ocupacional 

021110001-3 

APLICAÇÃO DE TESTE 

PARA 

PSICODIAGNÓSTICO 

Diagnóstico realizado através de testes 

regulamentados pelos órgãos de fiscalização 
251510 Psicólogo 

030107004-0 

ACOMPANHAMENTO 

NEUROPSICOLÓGICO 

DE PACIENTES EM 

REABILITAÇÃO 

Destina-se a reeducação das funções cognitivas, 

sensoriais e executivas do paciente 

 223605 Fisioterapeuta 

 223810 Fonoaudiólogo 

251510 Psicólogo 

223905 
 Terapeuta 

Ocupacional 

030319001-9 

TRATAMENTO EM 

REABILITAÇÃO 

Tratamento em Reabilitação 

 223605 Fisioterapeuta 

 223810 Fonoaudiólogo 

223905 
 Terapeuta 

Ocupacional 

  

030107002-4 

ACOMPANHAMENTO 

DE PACIENTE EM 

REABILITAÇÃO EM 

COMUNICAÇÃO 

ALTERNATIVA 

Destina-se ao treinamento para utilização de 

recursos alternativos de comunicação, visando a 

aquisição de habilidades que favoreçam a 

reinserção social do paciente. 

 223810 Fonoaudiólogo 

223905 
 Terapeuta 

Ocupacional 

030107005-9 

ACOMPANHAMENTO 

PSICOPEDAGÓGICO 

DE PACIENTE EM 

REABILITAÇÃO 

Destina-se a elaboração de situação de ensino que 

favoreça a superação da dificuldade apresentada 

pelo paciente com déficit de aprendizagem. 

251510 Psicólogo 

 

 

 



PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS MENSAIS COM MATERIAIS DE CONSUMO 

 

DESPESAS QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

Materiais para procedimentos (luva, máscara, lençol para 

troca, etc) 
---------  R$         250,00   R$            250,00  

Álcool 70% 6 unidades  R$            3,95   R$              23,70  

Sabonete Líquido 01 Galão   R$          29,95   R$              29,95  

Álcool Gel 6 unidades  R$            9,90   R$              59,40  

Papel Interfolha 01 caixa  R$          68,10   R$              68,10  

Papel Higiênico 01 fardo  R$          33,95   R$              33,95  

Saco de lixo de 40 litros 01 pacote  R$          16,95   R$              16,95  

Materiais Específicos Terapias (Bandagem/apito/ 

Garrote/elástico etc.) 
---------  R$         200,00   R$            200,00  

Papelaria, Escritório, Correio, Xerox ---------  R$         150,00   R$            150,00  

VALOR TOTAL MENSAL     R$         832,05  

VALOR TOTAL ANUAL   R$       9984,60 

 

VIGÊNCIA: 

 O prazo de início da execução do objeto, será aquele que constar da assinatura do convênio. 

 O convênio tem um prazo estabelecido na legislação de 01 (um) ano, prorrogáveis por mais 04 

(quatro) vezes, em iguais períodos, totalizando 60 (sessenta) meses.  

 

CONCLUSÃO: 

 Nosso plano de trabalho está em consonância com as diretrizes propostas pela Secretaria 

Municipal de Saúde e pela ACDEM, portanto, solicitamos a contratação dos serviços apresentados e 

prioritários na região, com a Secretária Municipal de Saúde/Coordenadoria Regional de Saúde 

Leste/Supervisão Técnica de Saúde Ermelino Matarazzo. 

 

 

 

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

            Luís Araújo França                  Maria Natália Ramos 

      Presidente        Coordenadora Geral 


