Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Região – AFIPP
Rua Pedro Grotto, nº 45 – Parque Residencial Jarina CEP: 19030-630– Fone: (18) 3223-5770/99694-9050
CNPJ: 04.520.426/0001-27
afipp.presidenteprudente@gmail.com

01 - PLANO DE TRABALHO - 2019 (Aditamento)

Período de Execução

Título do Projeto
UM SORRISO MUDA TUDO

Início: Setembro

Término: Dezembro

Identificação do objeto – Habilitação e Reabilitação no atendimento das pessoas com Fissura
Labiopalatina e Deficiência Auditiva
Público Alvo
Pessoas com Fissura Labiopalatatina e Deficiência Auditiva e respectiva família
Meta Quantitativa
Atender mensalmente entre 50 e 60 usuários de Presidente Prudente, com fissura labiopalatina e
deficiência auditiva, cadastrados na instituição e em tratamento no Centrinho de Bauru/HRAC.
Local de Execução: Rua Pedro Grotto, nº 45 - Bairro: Parque Residencial Jarina – Sede da Organização
Telefone: (18) 3223-5770 – 99694-9050
Responsável Técnico: Maria Inês de Souza
Cargo: Coordenadora Técnica

DD/Telefone

Endereço eletrônico

(18) 99743-0176

ines.afipp@gmail.com

Nome do Responsável – Presidente

CPF:

E-mail

FERNANDO RODRIGUES CARBALLAL

604.387.548-91

frcarballal@curtumetouro.com.br

02 - Objetivo Geral:
Desenvolvimento de ações multidisciplinares, que favoreçam a habilitação e reabilitação das pessoas com
Fissura Labiopalatina e Deficiência Auditiva, proporcionando assim melhora na qualidade de vida, familiar
e social.
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03 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
Levando em consideração que as fissuras afetam os aspectos funcional e estético das crianças,
adolescentes e adultos, afetam também a dentição, nutrição, fala, etc... e que, os aspectos funcionais
acarretam dificuldades para mastigação, respiração, fonação e audição, sendo assim é de extrema
importância o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, para que tais dificuldades sejam
trabalhadas e assim reduzidas. Desta forma o repasse deste aditamento vem suprir necessidades
essenciais, uma vez que será possível a ampliação dos serviços com a contratação de 01 nutricionista, 01
assistente social e uma clínica odontológica que estará prestando serviço, de acordo com contrato firmado
entre as partes.
A prestação de serviços odontológicos irá atuar promovendo adequação e manutenção da saúde
oral dos usuários, uma vez que devido a fissura os pacientes tem maior dificuldade de cuidar da saúde
bucal, e os cuidados e intervenções odontológicas da pessoa com fissura labiopalatina inicia-se logo nos
primeiros meses de vida, e se estende até a fase adulta, para que seja reestabelecido os aspectos
funcionais e estéticos decorrentes da fissura.
Desta forma o tratamento odontológico na Afipp é fundamental para a realização dos
procedimentos cirúrgicos, uma vez que uma cárie apenas é suficiente para tirar o paciente da condição
cirúrgica, e se deslocar até o Hospital de Reabilitação de Anomalia Craniofacial/Centrinho, localizado na
cidade de Bauru, torna-se difícil para o usuário e oneroso para o munícipio, uma vez que a maioria utiliza
o TFD (Transporte Fora do Domicilio), e Bauru está quase 300 quilômetros de distância de P.Prudente.
Os agendamentos realizados através do município na maioria das vezes não atende as prioridades e
necessidades dos pacientes com fissura, sendo que os mesmos ficam por muitas vezes na dependência
do agendamento, que acaba por não ser compatível com o tempo solicitado e orientado pelo HRAC, e
também da resistência de profissionais do município à realização de alguns procedimentos, devido a
especificidades dos usuários com fissura. Cabe ressaltar também que os serviços ofertados através da
rede municipal de saúde, necessários para o tratamento especializado (periodontia, endodontia,
exodontia, etc..) na maioria das vezes esses locais apresentam grande demanda e o horário dos serviços
ofertados impossibilita de realizar os procedimentos em tempo hábil, para que não haja atraso nos
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procedimentos cirúrgicos e clínicos e até mesmo interrupção do tratamento, que é de extrema importância
para a habilitação e reabilitação do

público alvo da Afipp. Diante do exposto se faz necessário um

atendimento especializado, direto de forma continua com está demanda específica.
Quanto ao serviço de nutrição, é essencial principalmente nos primeiros anos de vida, uma vez que
os bebês nascem abaixo do peso, as mães não conseguem amamentar dependo do tipo de fissura, tem
dificuldades diversas quanto alimentação. Os atendimentos serão individualizados aos usuários, no qual
será priorizado as boas práticas alimentares, orientações sobre aleitamento, uso de mamadeiras,
desmame, introdução de alimentos sólidos (Bebês). O acompanhamento nutricional também será
realizado com as crianças e adolescentes que estão acima e abaixo do peso, de acordo com a
necessidade de cada usuário, inclusive com a realização de oficina com hábitos alimentares saudáveis.
No que se refere a contratação de mais uma Assistente Social a mesma será de suma importância
nesta ação, uma vez que estará realizando todo o acompanhamento e encaminhamento necessário dos
usuários que necessitarem de atendimento odontológico e nutricional.
A participação da família, será fundamental, em todas as ações desenvolvidas, pois a mesma tem o
dever de participar do processo de habilitação, reabilitação, formação e desenvolvimento de seus filhos,
bem como possibilitar e facilitar o acesso e a participação, no sentido de assegurar-lhes seus direitos.
Levando em conta as dificuldades que a maioria dos usuários passam no transcorrer do
desenvolvimento, e para amenizar situações de vulnerabilidades social daqueles que precisam do serviço
de reabilitação, se faz necessário um suporte para um processo de formação como cidadão, com
qualidade de vida, inclusão social, o que possibilita e pode amenizar diversas dificuldades seja no âmbito
social, fonoaudiológico, psicopedagógico, psicológico, nutricional e odontológico.
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04 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Etapa/Fase

Especificação

Unidade

Quant.
Física

Início

Término

Pessoas com
Anamnese,
avaliação,
intervenção, etc...

Nutricionista:
atendimento,
individual e em grupo,
orientação com mães
bêbes, etc..

fissura
labiopalatina e
deficiência

60

Setembr

Variável o 2019

Dezembro de 2019

auditiva

Ações:
 Avaliar o perfil nutricional das crianças e adolescentes;
 Orientação quanto aleitamento materno e quando necessário o uso de fórmula infantil adequada as
necessidades nutricionais individualizadas;
 Orientação as famílias de recém-nascidos quanto á alimentação, para adequação do peso uma vez
que é pré-requisito para cirurgia;
 Enfoque na alimentação complementar (a partir dos 6 meses de vida), e posteriormente a
continuidade no acompanhamento dos bebes;
 Anamnese, aferição de peso e estatura, classificação de peso e estatura nos gráficos da OMS
 Estimulação alimentação saudável como forma de prevenção de doenças e promoção à saúde para a
vida adulta;
 Orientar crianças, adolescentes, pais e responsáveis sobre educação nutricional saudável,
aumentando o consumo de frutas, verduras, laticínios, grãos, visando a prevenção de doenças
futuras, e aumento e redução do peso corporal, etc...
 Realizar oficinas com alimentos saudáveis, com as crianças, adolescentes, famílias e cuidadores.
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Etapa/Fase

Especificação

Unidade

Quant.
Física

Início

Término

Pessoas com
Avaliação,
orientação,
intervenção, etc...

Dentista: realização
de procedimentos
preventivos e
curativos

fissura

60

Setembro

Dezembro de

Variável

2019

2019

labiopalatina e
deficiência
auditiva

Ações:
 Avaliação inicial, planejamento de tratamento, realização e/ou solicitação de RX;
 Orientação com pais, responsáveis e cuidadores;
 Orientação com crianças, adolescentes, pais e responsáveis sobre higiene bucal, visando a
prevenção de doenças e hábitos alimentares;
 Realizar procedimentos preventivos, curativos, restauração, profilaxia, exodontia, periodontia,
polimentos, etc...

Meta: Atender mensalmente entre 50 e 60 usuários
Etapa/Fase
Acolhida, cadastro,
orientação,
encaminhamento à
equipe de atendimento.

Especificação

Unidade

Quant.
Física

Início

Pessoas com
Assistente Social:
fissura
60
Setembro
Atendimento individual labiopalatina e
2019
grupal, visita
deficiência
Variável
domiciliar, etc...
auditiva

Término

Dezembro de 2019

Ações
 Informar, orientar e encaminhar usuários nos atendimentos específicos;
 Elaborar relatórios e prontuários das famílias;
 Atuar na conscientização dos usuários e familiares sobre a importância da assiduidade nos
agendamentos, buscando o sucesso global e adequado na reabilitação;
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 Realizar visitas hospitalares com o intuito de acolher e orientar as famílias logo após o nascimento
dos bebês;
 Visitas Domiciliares para compreensão da realidade social e contexto familiar vivenciado pelo usuário;
 Realizar busca ativa de usuários com necessidades de correção odontológicas para encaminhamento
para atendimento, etc...

Estagiários: Estará realizando acompanhamento das ações com os profissionais das áreas de Pedagogia,
Psicologia e Fonoaudiologia.

05 - METODOLOGIA

Com repasse a ser recebido através deste aditamento, será possível a ampliação das ações, com a
contratação de outros profissionais, sendo assim além dos já existentes (fonoaudióloga, psicopedagogo,
psicóloga, assistente social, coordenador, e assistente administrativo), este projeto contará também com
atendimento de 01 nutricionista, 01 prestador de serviço de especialidades odontológicas (Periodontia,
Endodontia, Exodontia, etc..), 01 assistente social específico para essa ação e 03 estagiários das áreas
de Fonoaudiologia, Psicologia e Pedagogia. As ações serão desenvolvidas de Setembro a Dezembro de
2019, através da equipe multidisciplinar, tendo como objetivo à habilitação e reabilitação, com ações e
estratégias que envolvam a participação familiar para acompanhamento e orientação. Cabe ressaltar que as
ações a serem realizadas mesmo em curto espaço de tempo, será possível obter bons resultados, e que
nenhum usuário após o término ficará sem o atendimento necessário para sua reabilitação.
A nutricionista realizará avaliação dos casos encaminhados através do Serviço Social e ou outro
técnico que esteja acompanhando a criança/adolescente, e de acordo com a necessidade realizará o
acompanhamento e orientação com a família, responsável e/ou cuidador, realizará também oficina com as
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famílias, crianças e adolescentes com alimentos saudáveis.
No serviço de odontologia, os atendimentos serão previamente agendados conforme a
disponibilidade dos usuários, e de acordo com a necessidade. Os horários disponibilizados pela empresa
contratante será de Segunda a Sexta- feira no período matutino, vespertino e noturno, e aos sábados o que
facilitará aos usuários o acesso aos atendimento. Estará incluso na prestação de serviços odontológicos,
todo material odontológico de consumo utilizado, estrutura física (cadeira odontológica, aparelhos de
fotopolimerizador, instrumentos odontológicos específicos, etc..), licenças e alvarás exigidos para o
funcionamento, contratação dos profissionais envolvidos (cirurgião dentista, auxiliar odontológica,
secretárias, etc...).
Todas as ações visam a inclusão social, melhoria na qualidade de vida de pessoas com deficiência,
seus cuidadores e suas famílias.
Os técnicos envolvidos realizarão avaliações com usuários e/ou família para conhecer a realidade e
as vivências familiares e assim possibilitar a formulação de estratégias de intervenção de acordo com a
necessidade de cada indivíduo.
Cada profissional responsável pela ação desenvolvida, deverá manter registro diário dos
atendimentos nos prontuários.
Semanalmente haverá discussão de casos entre os técnicos responsáveis pelos atendimentos e o
coordenador.
Conforme a necessidade, ao longo dos atendimentos, será realizado orientação e esclarecimento
aos professores, cuidadores e familiares, visando melhor entendimento do contexto de desenvolvimento,
favorecendo assim, um bom prognóstico dos casos, e incentivando o fortalecimento de vínculos sempre
com o objetivo de melhora na qualidade de vida, proporcionando melhor desenvolvimento do usuário em
atendimento.
Para um comprometimento e assiduidade nos atendimentos, os usuários que não dispuserem de
recursos financeiros, será viabilizado a aquisição do vale transporte para os atendimentos que se fizerem
necessários.
Em cada período de atendimento será fornecido um lanche, e em datas comemorativas poderão ser
oferecidos lanches diferenciados, todos com intuito da socialização e confraternização dos usuários.
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Em datas comemorativas poderá ser realizado também atividades externas, passeios, visitas a
museu, shopping, lanches diferenciados, fast food, visando a participação, socialização, cidadania, respeito
e autonomia.
Bimestralmente serão realizados encontros com os usuários e familiares, objetivando a orientação, o
fortalecimento de vínculo entre usuário, família e instituição, como também

realização de palestras com

profissional especializado, com temas de interesse dos usuários e sugeridos pelos mesmos.
Para execução do projeto será utilizado a sede própria da OSC, localizado à rua Pedro Grotto, nº. 45,
Parque Residencial Jarina, quanto a Assistência Odontológica, os atendimentos serão realizados na clínica
contratada.

06 - FORMA DE AFERIÇÃO DOS INDICADORES

Será avaliado a participação das crianças, adolescentes e adultos nos atendimentos individuais e em
grupos, no acompanhamento com nutricionista e dentista, bem como no planejamento das ações
desenvolvidas com os mesmos, tendo como intuito a melhoria das atividades e aprimoramento das ações
desenvolvidas. A avaliação ocorrerá através de reuniões técnicas, de todas as atividades desenvolvidas,
com planejamento das ações, procedimentos técnicos, registros, levantamento de indicadores, sugestões, e
do pensar coletivamente, como resposta as demandas, através de reuniões semanal com o coordenador e
os técnicos envolvidos, e reuniões mensais com a diretoria.
Será usado como instrumento, registros, controle de frequência, relatórios das atividades, pesquisa
de satisfação com os usuários, etc..
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07 - PROVISÃO/EQUIPE CONTRATADA/ADITAMENTO

Cargo/Função

Quant.

Nutricionista/atendimento
individual, grupal, orientações,
etc...

Remuneraçã
o Mensal

Remuneração
Mensal
Recurso

Remuneração Total
Recurso

01

R$ 1.400,00

R$ 1.288,00

R$ 8.187,57

01

R$ 1.320,00

R$ 1.214,40

R$ 7.342,94

01

R$ 2037,36

R$ 1.854,00

R$ 11.668,15

03

R$ 650,00

R$ 1.950,00

R$ 7.800,00

Auxiliar Administrativo/Executar
tarefas administrativas,

serviços

bancários, realização de Prestação
de Contas, etc...
Assistente Social
Estagiários:
auxiliar

Fonoaudiologia:
nas

terapias

fonoaudiológicas, grupo de mães
e sala de espera

– Pedagogia:

Auxiliar

oficinas

nas

brinquedoteca
Auxiliar

nos

–

e

PSICOLOGIA:
grupos

e

brinquedoteca.
TOTAL

R$ 46.998,66
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08 - RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SEREM ADQUIRIDOS:

MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIDÁTICO/PEDAGÓGICO: Será utilizado para o desenvolvimento de
atividades, com os profissionais envolvidos no projeto;
MATERIAL DE LIMPEZA: Utilizado para a limpeza dos ambientes utilizados pelos técnicos, crianças e
adolescentes, etc...
SERVIÇOS DE TERCEIRO JURÍDICO: Será utilizado na aquisição de passe para os usuários,
capacitação, hospedagem, manutenção e instalação de ar condicionado, manutenção e calibração da
cabine e audiômetro, reformas poltronas, aluguel de brinquedos, máquina de churros e algodão doce,
manutenção geral da Organização e do carro, etc...
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: Será utilizado na oficina pela nutricionista, bem como no café da manhã,
lanche da tarde, almoço de confraternização em datas comemorativas, etc...
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9- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria
de Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexististe qualquer débito de inadimplência com o
Tesouro ou qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos
oriundos das dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Presidente Prudente, 13 de agosto de 2019

10- REPRESENTANTE DA ENTIDADE

_______________________________
Nome: Fernando Rodrigues Carballal
CPF: 604.387.548-91
Cargo: Presidente

_______________________
Nome: Maria Inês de Souza
CPF: 060.926.308-00
Responsável Técnico
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