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PLANO DE TRABALHO APAE DE PEDERNEIRAS
PROJETO ESTIMULA AO PRECOCE

1 - INFORMA(•OES CADASTRAIS DO ORG.a.O / ENTIDADE / RESPONSAVEIS
Org•o/Entidade Proponente

Associa•o de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras
CNPJ CONASS CNESS
47.583.752/0001-96 2789876

Atividade Econ6mica Principal (a mesma descrita no CNPJ)
Atividades de Associac•o de defesa de direitos socials.

Endere•o
Avenida Nossa Senhora Aparecida, Leste 1375
Cidade
Pedemeiras
CEP
17280-000
Banco
B. Brasil

DDD/Telefone
(14) 3283 - 3570 / 3284-1594
Ag•ncia Conta Corrente
0189-9 25.405-3

Conta corrente exclusiva para o recebimento do recurso.
Responsdvel pela lnstitui(}•o
JQsd Aurelio FrascareJi - Pmsidente
CPF
130.831.668-26
Cargo
Presidente da •nstituk•=fio
Endere•o
Rua Jorge Neme 0-1081 - Afros do A/vorada
Cidade
Pedemeiras
CEP
17.280-000
Diretor Clinico
Guinther Rodrigo Pereira Wondracek
CPF
771.166.311-00
Cargo
M•dico Psiquiatra
Enderego

UF
S•o Paulo

E-marl
apae_pederneiras@yahoo.com.br

Pra•a de Pagamento
Pederneiras

RG/Org•o Fiscalizador
20.302.500
Fung•o
Presidente

UF
S&o Paulo

Org•o Expedidor
SSPIMS

Tetefone
(14) 98118-2i08

RG
765129

Fun•o
M•dico Psiquiatra

UF
S&o Paulo

Avenida Orlando Ranied, Quadra 8-85, bloco 25 - apto 11

Cidade
Bauru - Jardim Maramba
CEP Telefone
17 n•.7-nnl 14 -- .q.q741- RRR.q
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DECLARA(•6ES DE UTILIDADE POBLICA
v" Municipal: Lei municipal n°. 859 de 1811111968

Estadual: Decreto n°. 19.263 de 11/08/1982

,/ Federal: Decreto n°. 95.244 de 16/1111987

CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL

(CEBAS)
¯/ 71010.0078t 912008-92

FONTES DE RECURSOS

1. FONTE POBLICA- CONVI•NIOS e SUBVENi•0ES
¯/ Secretaria de Educac•a do Estada e do Munic[pio

v" Ministerio da Educa£;•o - FNDE

v" Secretaria de Assist•ncia e Desenvolvimento Social (Municipal Estadual e

Federal)

v" Sistema 0nico de SaOde (SUS)

2. FONTE PROPRIA- SERVI(•OS e PROMO(•OES
z" Eventos, Doa96es, Associados contribuintes

v/sAo
"Movimento de pais, amigos e pessoas corn defici•ncia, de excel•ncia e

referencia no pals, na defesa dos direitos e prestag#o de servigos nas •reas de

assist•ncia social, educag#o e sa#de':

M SSAO
"Promower e articular ag6es de defesa dos direitos, prevenggo, orientag6es,

presta•o de servigos, apoio • familia direcionada a melhoria da qualidade de

vida da pessoa poftadora de defici•ncia e • construg•o de uma sociedade mais

justa e solid•ria".
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2 - DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente
Jose Aur•lio Frascareli

Vice-presidente
Jo,•o Lino da Silva .Reghine

1 ° Diretor Financeiro
Peterson Cassimiro Pacheco Ferraz

2° Diretor Financeiro
Paulo Sergio Stabile Junior

1° Diretor Secret•rio
Jose Francisco Caracho

2° Diretor Secretbrio
Jos6 Gera]do Boneti

Diretor Social
Israel Marran

Diretor de Patrim6nio
Donizete Aparecido Martins

Conselho Fiscal
Lauro de G6es Macie]

Eliete Rosana Alves Pereira
Agnaldo Rosisca

Suplentes Conselho Fiscal
Marisa Herreira Reghine
Paulo Ferreira Tozato
Eds Wilson SimSes 7

CONSELHO DE ADMINISTRA(•AO

AntOnio Ribeiro Maciel
Agnaldo Rosisca
Alessandro Pavanello
Eds Wilson SimSes
Gustavo Ruiz de Conti
Hudson Luiz Rodrigues
Jo•o Marino Stabile
Jose Augusto Stabile
Marisa Herreira Reghine
Luis Carlos iVlurari
Luis Henrique Frascarelli
Luiz Fernando Nachif Gandara
Marcos Antonio Aguiar

Maria do Carmo Aguiar Ferreira
Mario Donizete Massoca
Rinaldo Batista Mazeto
Ronaldo Machado
Santo Valter Baldo

AUTODEFENSORES
Camila L
Matheus Gon•alves Pires

PROCURADORIA JURiDICA
Mauricio Possebon Neto
Sergio Dias Sorze



APAE
Pede•ims - $P

ASSOCIAQAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS
Fundada em 17-04-1968

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96
De•larada d• Uti•dad• Pflbli•a Estadual pe!o Decr•to n.°, 19268 d• ! !-0•-1982

Declarada de Utilidade Pflblica Municipal pela Lei n.°. 859 de 18-11-1968
Declarada de Utilidade Pflblica Federal pelo Decreto n.°. 95244 de 16-11-1987

Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375. CEP: 17280-000 - Pedemeiras - SP
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 [ E -mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

3 - INTRODU•AO
De acordo corn as Diretrizes da Estimulag•o Precoce (1995) os

resultados dos mais diversos estudos e experi6ncias sobre Estimulag•o

Precoce evidenciam que a car6ncia, a inadequag•o, inclusive a sobrecarga de

estimula.9.•Q nos primeirQs anos de rid.& climinue.m 0 ritmo nat•ural do proce.sso
evolutivo infantil, aumentando tamb6m o distanciamento dos padr6es do

desenvolvimento fisico, sensOrio-perceptivo, motor, socioafetivo, cognitive e da

tinguagem. A Estimu.lag•o Precoce nos .primeiros anos de vida da cr-ianga pode

prevenir ou atenuar os possfveis atrasos ou defasagens no processo evolutivo

infantil. Mais de cinq0enta per cento de criangas corn defici6ncia poderiam

atingir o desenvolvimento normal, desde que se adotassem, efetivamente,

medidas de preven•o. Esse programa 6 um investimento social e humane

altamente produtivo, uma vez que os esfor9os se dirigem & prevenc•o das

defici6ncias ou & diminuig•o do seu agravamento. Os beneficios previstos com

o desenvolvimento de programas que abrangem .n•o somente a poputa-•o de

criangas com necessidades especiais, sendo este imprescindfvel, mas tamb6m

a todo contingente demogr&fico infantil considerado sujeito & aquisig•o de

defici•ncias, embora tudo indique que a abrang6ncia dessas a96es possa

favorecer tambem a toda a populagio infantil. Vale ressaltar que o

desenvolvimento infantil 6 acompanhado per organiza96es nacionais e

internacionais e traduz o indice de desenvolvimento do pais, bem come a

edt•ca£,•o, as co'ndi96es santt&rias e o nivel 0e ateng•o & sa00e. Entretanto,

para o estabelecimento de medidas de sa0de pQblica, 6 necess&rio o

conhecimento da realidade local.

Beb6s esperados ou inesperados s&o sempre uma alegria. AI6m de uma

surpresa a .carla alia. Prineipalmente no primeiro ano de vida, quando os pais

est&o se adequando ao papel de pais ou a famNia esta se reorganizando com a

chegada do mais novo membro. H& muito em que pensar e pouco a planejar j&

que se desconhece o que est& per vir. No primeiro ano de vida a crianga

desenvolve habilidades motoras num ritmo acelerado, al6m de aumentar a

estatura e o peso, aprende a sustentar a cabega, sentar, ficar em p6,
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engatinhar e, algumas} comec,.am at6 a cami.nhar. A primeira inf&ncia e um

pedodo muito importante para o desenvolvimento mental e emocional, e de

socializa£•&o da crianc,.a. Estimul&-Ia nessa fase contribui para a forma£•o de

um adulto criativo e seguro. Os pais n&o precisam esperar o beb6 ter um

n•mero determinado de dias. 0u. me.ses para come£•ar a estjmula(}•o. At•
porque a partir do primeiro dia, quando conversam e tocam o filho, a m&e e o

pai j• ativam o desenvolvimento da audi(}•o e do tato, por exemplo. Ate os

quatro meses surgem os primeiros sinais de fala. Ate os seis o beb6 pode

aprender a rolar, j& consegue segurar objetos e treinar a passagem deste de

uma m&o para a outra, com sete j& senta sozinha, e com nove, engatinha.

Algumas crian•;as come,am a andar antes de completar um ano.

Conhecer q. desenvelvimentQ do_. heb• em cada fase •. impertante para

saber identificar atrasos no desenvolvimento. Em caso de dQvida, o melhor a

fazer e conversar com o medico da crianga a respeito e pedir um

encaminhamento para a APAE, para set agendada uma avaliag•o corn a

equipe multiprofissional.

4. IDENTIFICA(•AO DO OBJETO

Atendimento de beb•s de risco, criangas de 0 a 5 anos, 11 meses e 29

dias com distdrbios geneticos ou adquiridos e/ou atraso ou risco no

desenvo-ivin•ento neurop-sicomotor, a tim de preve-nir e min•imizar d#.ficits

neuropsicomotores e cognitivos, visando o desenvolvimento da crian£a como

um ser biopsicossocial e estimulando sua independ•ncia pessoal nas

diferentes &reas evolutivas, como:

Estimulag•o Cognitiva- oportunizar e incentivar a orianga ae meio no qual

estA inserida para que evolua em suas capacidades de reconhecer, processar

e experimentar os estimulos de seu ambiente.

Estimulag•o da Linguagem: poss•ilitar que a crianga desenvolva e progdda

sua habilidade e processos de comunicar-se no que diz respeito &s ideias,
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desejos e interesses mediante o uso de pequenas jun95es de silabas, palavras

e frases simples.

Estirnula£•o Motora: oferecer condi96es para que a crianga desenvolva suas

destrezas para movimentar-se utilizando livremente sua coordenag•o

psicomotora nurna progressiva organizac•.O inic.ial do esquema corporal e da
lateralidade.

Estimula£•o s6cio-emocional: que a crianga desenvolva seu sentido de

confianga b•sica, sua autonomia, ao mesmo tempo em que supera a

inseguranga, vergonha e dt3vida, enquanto formam as bases de identidade

pessoal, auto-estima e interag&o com os demais.

5 - JUSTIF!CAT!VA
Desde 2013 a instituigfio atrav6s dos atendimentos identificou-se uma

demanda de criangas com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com

diagn6stico etou interven•o tardia, atendimentos esses voltados &-estimuta•gfio

precoce. Frente a isso, em 2014 a Instituig•o entrou em contato com a

Secretaria de Sa6de do Municipio a tim de verificar possibilidades dessas

criangas/RN serem identificadas precocemente para receberem diagn6stico e

interven•o adequados. Surgiu assim, a ideia de realizar um trabalho conjunto

entre a APAE e a Secretaria da SaOde do Municipio, o qual teve inicio em

margo de 2015. Nos dias em que s•o realizados os Testes da Orelhinha no

Municfpio, pela Fonoaudi61oga respons•vel, a Equipe de Sa6de da APAE,

formada por Enfermeira, Fisioterapeuta, Fonoaudi61oga, Psic61oga e Terapeuta

Ocupacional, desloca-se at6 o Posto de Sa6de "Julio Bertolini", para realizag•o

da triagem com as m•,es. A triagem consiste em coletar dados relevantes,

sobre a 6onoepg•o, gestag•o e parto, alem de hist6rico anterior de risoos etou

defici6ncias. Em um segundo momento, atrav6s desta triagem, a Neuropediatra

da APAE avalia os casos e, de acordo com o grau de riscos os direciona para:

consulta m6dica, acompanhamento do desenvo]vimento da crianga com equipe

multidisciplinar ou alta. Desde entg•o a parceria tern dado certo e os resultados

s•o satisfat6rios, atrav6s desses atendimentos de Estimulag&o Precoce nos
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pdmeiros anos de vida da crianga pocle prevenir ou atenuar os poss•veis

atrasos ou defasagens no processo evolutivo infantil, visando o

desenvolvimento da crianga como um ser biopsicossocial e estimulando sua

independencia pessoal nas diferentes &reas evolutivas.

6. METODOLOGIA DO PROJETO

O trabalho da Estimulag•o Preoooe • estruturado da seguinte forma:

I

I ENCAM]•rHAMENTOS I TRIAGEM NO POSTO (Dia [EXTERNOS | do Teste da Orelhinha)

I I
SERVI(•O SOCIAL _) DA

EQ•E • | DESENVOLVIMENTO |

"•.•/ •T(DEI•ISC•LII•AR I (Primeiro ano de vida) II •va• ! l
CONSULTA ATEND'MuI•IED[I•cO*[,I)LAIENQRU[PE • SERVICO

IVIEDICA SOCIAL
(NEUROPEDIATRA) [

t ! I I [ I
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1. Encamin,hamentos Externos: Recebemos encaminhamentos de diversos Iocais

corno: Hospital Local, Postos de Sa0de, Maternidade Santa Isabel, Hospital de

Base, Hospital Estadual, Centrinho, consultSrios M•dicos Particulares, bem

como busca espont&nea.

1.1 Servi•o Social: recebe os encaminharnentos externos e direciona para

equipe multidisciplinar para agendamento da triagem e realiza£;&o de Denver I1.

2. Triagem no dia do Teste da Orelhinha: Nos alias em que s-&o realizados os

Testes da Orelhinha no Municfpio, a Equipe Multidisciplinar da APAE, desloca-se

ate o Posto de Sa0de "J61io Bertolini", em urn trabalho de busca ativa para

realiza£•&o da triagern corn as farnflias. A triagem consiste em coletar dados

relevantes, s.obre a co.ncep(•o, gesta(•o e parto, al6m de hist6rico anteriox de

riscos e/ou defici6ncias.

= Avalia•:8o da Equipe Multidisciptinar: A equipe (-psic6toga, fonoaudi6toga,

fisioterapeuta, terapeuta ocupacional) treinada e capacitada realiza urna

anamenese e aplica Teste de Screening de Desenvo/vimento DENVER//, que

um instrumento de rastreamento de risco de desenvolvimento infantil mais

utilizado no Brasil, sendo empregado tambem em diversos pa[ses. Este

instrumento inclui avalia£•o de comportamento social e pessoal, linguagem e

habilidades motoras fina adaptativa e grossa preconizadas como tfpicas do

desenvolvimento, e-s•e instrumento • destinad• para cdan¢.as desde o

nascimento at6 6 anos de idade. O desenvolvimento cognitivo da crianga 6

avaliado pela capacidade de compreens&o de instru95es, conceituag•o de

palavras, nomeac•o de figuras e habilidades pessoal-social. Respalda a

escolha do Denver II para este projeto, sua alta sensibilidade maior atributo de

um teste de triagem indicado na avaliag•o de grande n6mero de crian£•as.
Como resultado, adverte para a suspeita de atraso do desenvolvimento,

requerendo avalia95es adicionais. Apbs a avaliag•o e a aplica£•o da triagem 6

elaborado um relat6rio multidisciplinar da equipe e entregue para a

avaliag•o/triagem da m6dica neuropediatra.
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4. Neuropediatria

4.1 Avalia£•o/Triagem: o relat6rio (Anamnese e Denver II) e avaliado pelo

m6dico a tim de verificar a urg6ncia dos casos. ApSs a triagem encaminha

para agendament•o de c•onsulta m6dica Neuropediatra elou
acompanhamento da equipe multidisciplinar.

4.2 Consulta M6dica Neuropedi&trica: Ava]ia, detecta e .realiza tratamento de

doengas do desenvolvimento e maturag•o do sistema nervoso. Quando

necess&rio encaminha para outras especialidades m•dicas (pediatra,

ortopedista pediatra, geneticista, oftalmologista, entre outros), solicita

exames complementares, interveng•o da equipe multidiscip!inar e outros

atendimentos como hidroterapia e equoterapia;

m Acompanhamento do desenvolvimento (primeiro ano de vida): ApSs

avaliag•o initial da equipe de multidisciplinaro, quando o desenvoivimento do

beb• tem resultado de desenvolvimento normal para a idade cronolSgica,

reagendado uma nova avaliag•o dentro de tr6s meses para o

acompanhamento do desenvoMmento desse beb•, o desenvoMmento

depende da maturag•o (mieliniza•o) do sistema nervoso. A aprendizagem

neuropsicomotora se estabelecer& principalmente ao Iongo da inf&ncia,

podendo sofrer a influ•ncia de fatores nutricionais, geneticos e ambientais.

Se houver dificuldade de aquisig&o de determinada habilidade, os pais ou

cuidador(a) s&o orientados quanto & necessidade de estimulag•o; na

persist6ncia e evolug&o progressiva do d•ficit de desenvolvimento, a crianga

dever& ser encaminhada & refer6ncia de risco, quando necessario.

6. Atendimento da Equipe Multidisciplinar: realiza o acompanhamento do

desenvolvimento da crianga

6.1 Psicologia: A finalidade do setor de psicologia e avaliar, acompanhar e //•[•,orientar pais acerca do desenvolvimento/diagn6stico neuropsicomotor.
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6.1.1 Avalia()•o Psicolbgica: o prop6sito da avaliag•qo 6 verificar o nivel

cognitivo e comportamento da crianga diante das queixas apresentadas. Assim,

no primeiro momento 6 explicado aos respons&veis o objetivo da avaliag•.o

solicitada e a metodologia adotada com aplicag•o de instrumentos

padronizados e validad?s em c.onformidade da Res•01Ug•O. CFP 002/2003,. e

elaborag=fio de documentos em conformidade com a Resolug&o do CFP

007/2003. Os instrumentos utilizados consistir•o na aplicac•o da Anamnese,

Esc-ala de comportamento adaptativo - VlNEI•,ND 1, Childhood Autism Rating

Scale - CARS, Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement

Program - VB-MAPP, SON-R - Teste n•o verbal de intelig6ncia, CMMS-3 -

Columbia 3 - Escala de maturidade mental, CPM, Matrizes progressivas

coloridas de RAVEN, BAYLEY 111 - Escala de desenvolvimento, do beb• e da

crianga pequena e o Invent&rio PORTAGE Operacionalizado.

6.t.2 Acompanhamento e orienta¢•o: ap6s o diagn6stico

multiclisciplinar, se faz imprescindfvel o acompanhamento familiar para

acolhimento e orientag•o sobre o progn6stico definido pela avaliag•o dos

profissionais da sa6de.

6.2 Fonoaudiologia: A atuag•o deste profissional trabalha com avaliag•o,

diagn6stico e orientag•o. Busca atender indivfduos que apresentam falhas na

l'ala e linguagem, na estimula•o global, consci•ncia fonol6gica, flu6ncia,

articulag&o da fala, sistema miofuncional-orofacial, mastigag&o e deglutig&o,

trabalha ainda com o desenvolvimento das perceP96es, ateng•o e

discriminag•o visual e auditiva, an&lise sintese, mem6ria visual e auditiva.

6.3 Fisioterapia: O setor de fisioterapia atua na preveng•o, habilitag•o e

reabilitag&o motora de acordo com as necessidades do usu&rio, prevenindo,

assim, anormalidades, contraturas e deformidades, estimu]ando as

potencialidades, melhorando a independ6ncia funcional e promovendo

qualidade de vida do atendido. Os atendimentos s&o realizados atraves de
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mobilizag•o global para ganho de amplitude de movimento (ADM), relaxamento

muscular, melhora do equil[brio, alongamento muscular, treino da marcha e

propriocepg•o. Nesse setor tamb6m 6 utilizado o conceito Bobath que tem

apresentado efeitos beneficos no tratamento de criangas com atraso do

desenvolvimento neuropsicomotor visando a habilita£•olreabilita£•o dos

mQvimentas norrnais, Esse co.nceitQ pro.move vantagens no tratamento, de

crian£a com finalidade de incentivar e aumentar as habilidades da crian£a de

mover-se funcionalmente de maneira mais coordenada possfvel. Com os

estimulos de transfer6ncia de peso, tais como exerc[cios em bola su[ga, rolos,

andadores, entre outros, o paciente aprende a obter um maior controle

proprioceptivo e nog&o espacial. AI6m da crianga receber experi6ncias

sensSrias motora de movimento b•isicos como: rolar, senta, engatinhar e andar,

e tamb6m de atividade de rotina di&ria como banho, alimentar-se, vestir-se,

Iocomover-se em diversos ambientes entre outros, que pela repetig•o e

integrar•.•Q em sua AVDS geram o aprendizado motor e, posteriormente

automatismo.

6.4 Terapia Ocupacionat: O Terapeuta Ocupacionat busca desenvoMmento,

tratamento e reabilitag•o de pessoas que tenham seu desempenho ou sua

conviv6ncia afetada por altera95es motoras, cognitivas, emocionais e de

inserg•o social. Utiliza das diferentes propriedades presentes nas atividades

humanas como recurso terap6utico para desenvolver, restaurar ou ampliar as

capacidades funcionais das pessoas. O objetivo de sua ag•o e encontrar meios

para que as pessoas alcancem sua autonomia, independ6ncia e utilizem ao

m&ximo suas potencialidades. Para alcangar esses objetivos, o terapeuta

ocupacional promove a adaptag•o de utens[lios e de mobili&rio, mudangas no

ambiente dom•stico ou de trabalho. Ele tamb6m oferece treinamento funcional

e de atividades da vida di&ria, al6m de orientar cuidadores e familiares.

f

6.4.1 Integra£•o sensorial: O beb6 n&o nasce com estrat•gias e .,-'-x/
conhecimento prontos para perceber as complexidades dos estimulos
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ambientais. Essa habilidade se desenvolve com a idade e com a experi6ncia•

principalmente a social na interag&o com o outro. A interag•o do beb6 com seu

ambiente imediato logo se torna uma fonte de conhecimento, no qual a

percepg•o 6 o processo pelo qual obt6m informag•o sobre o mundo, ou seja, 6

a habilidade` de. se e•rair informag•0 da es.tjmulaga'o. A Integraga'o Sensoria.I
visa a quantidade e a qualidade de estimulos proporcionados ao sujeito, para

que busque um equilfbrio modulado, dando assim, uma resposta que esteja de

acordo oom suas capacidades e .com o meio, mel.horando .o d.esempenho de

uma crianga, em seu processo de aprendizagem.

6.5 Equotempia: I• um m6todo terap6utico e educacional, que utiliza o cavalo

co.mo, instrumento, visanda o. desenvaMmento, bJo-psico-social de pesseas corn
defici6ncias, vindo somar aos servigos oferecidos na instituig&o (APAE)

atingindo n•o somente objetivos fisicos mas tamb6m possibilitando ganhos

efetivos nos dominos psicot6gicos, cognitivos, sociais, comportamentais e

comunicativos, sendo um tratamento multidisciplinar.

6.6 Hidroterapia: A Hidroterapia, como o pr6prio nome j& diz, 6 uma terapia,

um tratamento fisioterapico dentro da agua. Eta 6 realizada individualmente ou

em pequenos grupos, conduzida por um fisioterapeuta com formag•o para

hidroterapia, a hidroterapia proporciona muitos beneficios, como por exemplo,

O aumento de t6nos muscular e a autoconfian•a da cdan•,a.

7. Servi(}o Social: O profissional do Servigo Social realiza a acolhida, escuta,

visitas domiciliares, elabora laudos, informa96es e pareceres sobre acesso e

implementag•o da pot[tioa de Assist6neia Social. Realiza estudos

socioecon6micos anuais para identificag•o de demandas e necessidades

sociais. Organiza e atualiza os prontu&rios individuals dos usu&rios seguindo os

instrumentais especfficos. Formula e executa os programas, projetos,

relat6rios, beneficios e servigos pr6prios da Assist6ncia. Organiza os

procedimentos e realiza atendimentos individuais e/ou coletivos em parceria

!
/
/
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corn a Rede (quando necessario) na busca da efetivac•o do Piano

Atendimento Individual/Familiar. Desenvolve trabalhos socioeducativos com as

familias com enfoque na conscientizag•o, fortalecimento de vfnculos,

autodefesa. Apoio e orientagfio aos usufrios e suas fam[lias para a autonomia

no c0tjdiano no dQmiciliQ e c0munidade.

8. Periodo de Execu£•o
-De acordo corn a vigenoia do conveNo - 01/0 tt2020 a 3 t 1 t 2t20 t 9

9. P•bli¢o Alvo

Criangas de 0 a 5a 1 lm e 29 dias

10. Profissionais envolvidos

01 Psic61oga

Ot t-erapeuta Ocupacional

01 Fisioterapeuta

01 Enfermeira elou T6cnico de Enfermagem

01 Fonoaudi61oga

01 Neuropediatra

11. Recursos materiais

O atendimento em EstimulaC;gio Precoee 6 realizado em espa•os gsicos

adequados ou adaptados &s necessidades da crianga, contendo mobilifrio,

materials e equipamentos apropriados ao trabalho a ser desenvolvido.

12. FrequOnoia de reali.za(;.•o

Triagem: realizado semanalmente as sextas-feiras no periodo da tarde no

Posto de SaiSde J•)]io Bertoline, no dia do Teste da Orelhinha.
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Atendimento M•dico: realizado na APAE com a Neuropediatra conforme

agenda.

Atendimentos Equipe Multidisciplinar: agendado atendimentos de acordo

com a disponibilidade de cada profissional, semanalmente.

13. Instrumentos de avalia•:•o
Anamnese estruturada e Teste de Screening de Desenvolvimento DENVER II,

instrumento de t•iagem que realiza ,o rast•eamento de atraso no

desenvolvimento infantil nas &reas de cognig&o, linguagem, motora fina e

grosseira e s6cio-emocional, podendo ser aplicada em criangas de ate 6 anos

de idade.

14. Resultados esperados

Prevenir ou minimizar os dist6rbios do desenvolvimento neuropsicomotor e

possibilitar a cdanga desenvolver-se em todo o seu potencial.

15. Cronograma de Desembolso

!5.1 Descri•o do cronograma de aplica•8o dos recursos

a) - Pessoat e Encargos- Recursos Financeiro

r !
1 1

L
Total Etapa 1:

2 2

Total Etapa 2:

Psic61oga [ 1 I RS3.625,52

Fonoaudi61oga [ 1 [ R•;3.825,24

Terapeuta

Ocupacional [ ± 1 R:•2.723,67

Neuropediatra 1 RS 1.820,00

R$ 1.820,00

RS3.785,9O

R$5.039,47

R$5.327,08

R•3.785,90

[ RS3.785,90

I R•5.039,47

R•5.317,08

RS3.785,90

t..onceaente vroponente

I R.•45.430,82

RS60.473,67

R$63.805,00

R•45.430,82

R$17.928,35 D•:•v,,•..,-•,•=• R$215.140,31

R•;1.820,00 R•1.820,00 RS21.840,00

R•;1.820,00 I R$1.820,00 R$21.840,00

R$118.110,96 R•118.869,35
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a) - Material de consumo - Recursos Financeiros

3 Agua, energia, material de limpeza/higiene, Material R$ 4.880,00
Pedagvg.......1•,v, MateriaisiTestes Psicol6gicos,
fonoaudiol6gicos e de Desenvolvimento

R$ 58.560,00

15.2 Descriq•o do cronograma de desembolso

M•s Desemboiso Recursos Proprios Total
(Concedente) (Pro•onente)

levi20 9.842,58 9.905,77 i9.748,35

abr/20 9.842,58 9.905,77 19.748,35

jun/20 9.842,58 9.905,77 19.748,35

ago/20 9.842,58 9.905,77 19.748,35

out/20 9.842,58 9.905,77 19.748,35

d..-.,-,n 9.842,58 9.905,77 19.748,35
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15.3 Cronograma de Execu(;•o de Metas

Meta Etapa
Fase

Descri•o da Metal Etapa ou Fase

O projeto de estimulag•o precoce
olereb• •itendimentb has •-te•s de
psicologia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional e fisioterapia a cdangas de 0
a 5 anos, 11 meses e 29 dias com
distt•rbios gen6ticos ou adquiridos e/ou
atraso ou risco no desenvolvimento
neuropsicomotor.
Oferecer consulta corn a neuropediatra
que avaiia, detecta e tealiza tratamento
de doen•as do desenvolvimento e
maturag•o do sistema nervoso.

Indicador Fisico
Unidade Quant.

MetalM&s

25O

Inicio
Dura9•o

T6rmino

Atehdimentos 011011'2020 3t712/2020

2 2 Consulta 10 01/01/2020 31/1212020

3 3 Oferecer atendimento nas •reas de Atendimentos 100 01/01/2020 31/1212020
enfermagem, odontologia, hidroterapia,
equoterapia e nutrig•o conforme
necessidade do paciente, mediante
solicita_g&o da m6dica neuropediatra.
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