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ANEXO| - REQUERIMENTO

REQUERIMENTO DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS PARA SOLICITAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO —
FUNDO MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCETE DE PRESIDENTE PRUDENTE.

A Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e
Região, devidamente inscrita no CNP) nº: 04.520.426.0001-27, à rua Pedro Grotto, nº. 45, Parque
Residencial Jarina — Presidente Prudente/SP, nesse ato representada pelo seu Presidente, Tiago |
Sotelo Sobral de Oliveira, portador do CPF nº. 262.926.598-60 e RG nº. 32.056.229-3-SSP/SP vem
mui respeitosamente, requerer junto ao Egrégio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente a análise e avaliação do Projeto Inovador “OUVIR”. O projeto ora apresentado atende

ao eixo de Promoção, prevenção, habilitação/reabilitação e acompanhamento de crianças e
adolescentes em sofrimento mental e/ou com deficiência, e busca atender crianças e adolescentes

do município de Prudente Prudente/SP contribuindo assim para a promoção, garantia, defesa,
atendimento de crianças e adolescentes.

IDENTIFICAÇÃO Associação De Apoio ao Fissurado Labiopalatal e Deficiente Auditivo de
Presidente Prudente e Região — AFIPP.

NOMEDOPROJETO: “OUVIR”
1

|

EIXO DE ATUAÇÃO: VI - Promoção, prevenção, habilitação/reabilitação e
acompanhamento de crianças e adolescentes em sofrimento mental e/ou com
deficiência.
MODALIDADE DA PROPOSTA:
(X) INOVADOR

() EMERGENCIAL () COMPLEMENTAR

2-

INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO

Nome: Associação De Apoio ao Fissurado Labiopalatal e Deficiente Auditivo de Presidente

Prudente e Região — AFIPP.

CNP) nº: 04.520.426/0001-27
Registro no CMDCA nº: 13

Endereço: Rua Pedro Grotto
Bairro: Parque Res.

Cidade: Presidente

Jarina

Prudente

Validade do Registro: 17/09/2021

| NS:45
Estado: SP

| Complemento:
CEP: 19030-630
|
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Telefone:(18)3223-5770

Fax:

| E-mail:

99694-9050

afipp.presidenteprudente Ogmail.com

EndereçoInternet: www.afipp.org.br
NomeResponsável pelo Projeto: Maria Inês de Souza

Telefone:

(18)

99743-

Fax:

E-mail: ines.afipp (O gmail.com

0176

3 | RESUMO DAS INFORMAÇÕES
A

Local/Endereço e Região de Atuação do Projeto: Rua Pedro Grotto, nº. 45 — Presidente
Prudente/SP.

B

Objetivo Geral: Elaborar e executar este projeto com estratégias de intervenção,

para

detectar e diagnosticar alterações do sistema auditivo e alterações no desenvolvimento de
linguagem, em crianças e adolescentes com deficiência auditiva e/ou fissura labiopalatina,

|

irmãos, e/ou filhos de pacientes, possibilitando a redução da exclusão social, promovendo a

| qualidade de vida, habilitação e reabilitação, para o exercício de sua cidadania.
C

Nº de Crianças e Adolescentes (direto) atendidos: 20

D Custo total: R$ 52.000,00
E

Duração do projeto (nº meses): 10 meses

F

Custo per capta/mês R$ 260,00

«dotz A
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PLANO DE TRABALHO — Ano 2021
|— IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
CNPJ: 04.520.426/0001-27

Data daInscrição CNPJ: 19/01/2001

NOME DA EXECUTORA:Ass. de Apoio ao Fissurado Labiopalatal e Deficiente Auditivo de Presidente
Prudente e Região - AFIPP
Endereço: Pedro Grotto, nº. 45

CEP: 19030-630

BAIRRO: Parque Residencial Jarina

Tel. (18) 3223-5770 - 99694-9050

Fax: ( )

E-Mail: afipp.presidenteprudente O gmail.com

Site: www.afipp.org.br

Número deInscrição CMDCA:nº. 13 - Validade: 17/09/2021

Registro em outros conselhos: (identificar): Condef: 07/10/2021 - Conselho M. Saúde: 30/04/2021
CMAS Inscrição nº. 33 Validade: Indeteminada
Imóvel [UI Própeo

( )JCedido

( )Alugado

Carga Horária de funcionamento semanal: 40h
Quantosdias na semana funciona a organização: 5 dias

Áreas dasatividades preponderante e secundária, de acordo com os artigos 1º e 2º da Lei
Federal nº 12.101, de 27/11/2009.

Área da atividade preponderante:

() Área de Assistência Social

(x) Área de Saúde
() Área de Educação
() Outros:
Área da atividade secundária, quando houver: (podeassinalar mais de 1)

(x) Área de Assistência Social
() Área de Saúde

() Área de Educação
() Outros:
Natureza da Organização da Sociedade Civil:
(x) De atendimento
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() De assessoramento

CNPJ: 04.520.426/0001-27- afipp presidenteprudentegmail.com

() De defesa e garantia dedireitos
() Outros:
O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº13.019/2014, regulamentada pelo Decreto
Municipal 27.543/2016.
(x) Sim () Não () De acordo com a legislação

Il- APRESENTAÇÃO
A Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal e deficiente auditivo de Presidente Prudente e

Região — AFIPP é uma associação civil, de fins não econômicos, com atuação nas áreas de Saúde e
Assistência Social, fundada à partir da sensibilização de pais e usuários, com o objetivo de desenvolver
ações e projetos de apoio as pessoas com Fissura Labiopalatina e Deficiência Auditiva, em todos os

aspectos, prevenindo e/ou removendo dentro de suas possibilidades, problemas que possam interferir
de forma global na habilitação/reabilitação.
A instituição foi fundada em 26 de outubrode 2.000, está localizada à Rua Pedro Grotto, nº. 45 — Parque
Residencial Jarina, em Presidente Prudente/SP. O foco da entidade está no cumprimento de sua missão

“Possibilitar a inclusão social e a qualidade de vida da pessoa com fissura labiopalatina e deficiência auditiva,
visando a habilitação e reabilitação”.

O público alvo é composto por pessoas com fissura Labiopalatina e Deficiência Auditiva,
sobretudo aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, decorrente da situação de
pobreza ou do precário ou nulo acesso aos serviços socioassistenciais.

Atualmente AFIPP conta com aproximadamente 135 usuários cadastrados entre crianças,
adolescentes e adultos, de Presidente Prudente, que recebem atendimento através de profissionais

contratados nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia e Psicopedagogia. Oferece também
atendimento nas especialidades de odontologia/ortodontia, otorrinolaringologia e oftalmologia, que
são realizados porprofissionais liberais voluntários e por meio de parcerias.
Todas as açõesvisa contribuir para que os usuários possam progredir enquanto ser humano, desta
forma os atendimentos acontecem desde o nascimento, para os que nascem com fissura labiopalatina

e estende-se muitas vezes até a idade adulta.
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As ações envolve uma equipe multidisciplinar de atendimento para habilitação e reabilitação, bem
como para evitar a instalação de estigma social do indivíduo com a má formação/deficiência, visando
promover a inclusão social, a autonomia, a qualidade de vida, o acesso a rede de proteção social

especial, bem como aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos.

HI! - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:
() Proteção Social Básica
(x) Proteção Social Especial - média complexidade
() Proteção Social Especial — alta complexidade
() Outros:

IV - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - MODALIDADE DE ATENDIMENTO: Serviço de Proteção Social Especial
para Pessoas com Deficiência e suas Famílias.

V- IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO/PROJETO

Nome completo do Coordenador: Maria Inês de Souza
Formação: Serviço Social

Número do Registro Profissional: 23.796
Telefone do coordenadorpara contato: (18) 3223-5770 — 99743-0176
E-mail do coordenador: ines.afipp(O gmail.com

VI — JUSTIFICATIVA

O público alvo da Afipp é composto por crianças, adolescentes e adultos, com Fissura
Labiopalatina e Deficiência Auditiva. Porém o presente projeto tem como objetivo oferecer um
atendimento

de

avaliação

e

acompanhamento

em

relação

àasaúde

auditiva,

executado

especificamente em crianças e adolescentes, sendo eles pacientes, irmãos, e/ou filhos de pacientes,

caso apresente queixa de demanda recorrente alterações auditiva e/ou alterações no desenvolvimento
de linguagem.
Uma vez que, durante atendimentos com a equipe, houve relato de familiares de questões
semelhantes relacionadas ao desenvolvimento de linguagem e alterações auditivas. Desta forma e
diante das queixas e dificuldades relatadas, a inserção de membros do núcleo familiar é de
fundamental importância, pois o mesmo não pode ser visto de forma isolada, se faz necessário um
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suporte para superação de conflitos desencadeados ao longo do processo de desenvolvimento, e esta
proposta vem de encontro a está demanda.
Sendo assim, será oferecido a esta demanda uma avaliação completa que envolve os seguintes
exames: Meatoscopia (avalia o conduto auditivo externo), Audiometria (avalia se o paciente apresenta
ou não uma perda auditiva, classificando em grau, tipo e configuração), Imitanciometria (avaliação da
cadeia timpanoossicular -

orelha média), avaliação auditiva comportamental (avalia a percepção

auditiva), PEATE (Potencial Evocado de Tronco Encefálico) e avaliação do desenvolvimento linguagem
(avalia o desenvolvimento da linguagem da criança, mostrando se há ou nãoalteração).
Osreferidos exames tendem a detectar e diagnosticar alterações auditivas e de linguagem, que
comprometem o desenvolvimento e a comunicação humana no período escolar, e principalmente no
seu cotidiano.
Desta forma e para que seja

realizado esta avaliação completa, se faz necessário a aquisição do

aparelho PEATE (Potencial Evocado de Tronco Encefálico), o qual será utilizado aproveitando outros
equipamentosjá existentes na OSC, sendo eles AUDIOMETRIA completa e IMITÂNCIOMETRIA.
A aquisição do aparelho PEATE é importante para Organização, pois através deste será possível detectar
as alterações no sistema auditivo periférico (orelha interna) até o sistema auditivo central (córtex cerebral) do
paciente. Atualmente no Município de Presidente Prudente o referido exameé realizado no AME através do
Sistema Único de Saúde — SUS, porém fila de espera para a realização do mesmo pode chegar até 6 meses,
tempo este que pode levar ao agravamento do quadro clínico do paciente, quando não diagnosticado em tem

tempo hábil para uma intervenção terapêutica, e em clinicas particulares o púbico alvo não tem condições
financeiras para arcar com os custos que são elevados.

A realização dos exames citados anteriormente poderá ser aplicado nos pacientes com
alterações auditivas e com fissura labiopalatina (que apresentam ou não alterações na audição, mas
que apresentam dificuldade escolar e alteração no desenvolvimento de linguagem) sendo crianças ou
adolescentes, essa avaliação favorece ao profissional um melhor acompanhamento da evolução

auditiva e das dificuldades no desenvolvimento escolar de cada paciente.
Levando em consideração que as crianças e adolescentes devido a fissura podem apresentar
alteração auditiva o qual afetam os aspectos funcional, estético, dentição, audição, fala, aprendizado,
autoestima, socialização, é de extrema importância o acompanhamento através de uma equipe

multidisciplinar, para que tais dificuldades sejam trabalhadas e assim reduzidas.
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a) Problema social que o serviço pretende solucionar;

Considerando que as alterações auditivas comprometem o desenvolvimento escolar em qualquer

faixa etária, o diagnóstico e atendimento especializado oferece ao paciente a possibilidade de
minimizar e/ou solucionar seus comprometimentos.

Este projeto vem a realizar dentro de um único centro de atendimento o diagnóstico clínico e
comportamental especializado, além do atendimento terapêutico com equipe multidisciplinar aos
pacientes que apresentarem alteração nos exames durante a avaliação do desenvolvimento de
linguagem (fala, escrita e leitura) e audiológico (perdas auditivas, patologias otológicas e alterações no
processamento auditivo), sendo estes os principais causadores de défcit de rendimentoescolar.
A participação da família será fundamental nesse processo, uma vez que a criança e o
adolescente não podem ser visto fora do contexto sócio familiar, a mesma tem o dever de participar do

processo de construção da autonomia, formação e desenvolvimento de seus filhos, participando de
atividades de orientação e troca de vivências.

b) Impacto social do serviço e as transformações positivas e duradouras esperadas;
As alterações auditivas não diagnosticadas em crianças durante a fase escolar, podem acarretar
em atraso no processo do desenvolvimento de linguagem (fala, escrita, leitura e compreensão...)
Alterações do tipo: otite média, perdas auditivas e alteração no processamento auditivo central, com o

qual deveriam e podem ser precocemente diagnosticadas, acompanhadase tratadas, possibilitando as
crianças/adolescentes, maiores chances de ter um bom desempenho escolar.
Podemos citar que todo esse processo clínico proposto, é diretamente ligado não somente ao
desempenho escolar, mas também a qualidade de vida e saúde desses sujeitos, e o acesso à saúde

auditiva, que por sua vez é um dos principais pilares da absorção de conhecimento sendo em período
escolar ou não, oferecer esse acesso, é uma das melhores formas de uma sociedade ter crianças e

adolescentes saudáveis para o futuro.
Através da realização do projeto “OUVIR”, espera-se a melhoria no desenvolvimento das
crianças e adolescentes no seu contexto global, através de atendimentos terapêuticos individuais e/ou
em grupo e orientação com as famílias.
Em todos os segmentos do processo esperam-se, a elevação da autoestima, melhoria na
qualidade de vida, inclusão social, desenvolvimento global e melhor projeção do futuro.
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Além do trabalho da fonoaudióloga com a realização dos exames propostos e terapia
fonoaudiológica, será realizado o acompanhamento do setor de Serviço Social, uma vez queas crianças
e adolescentes atendidos na maioria das vezes encontra-se em situações de vulnerabilidade social, o
que é de suma importância o acompanhamento a realização devisita domiciliar e escolar, para assim
conhecer a realidade social de cada um.

c) Área geográfica em que o serviço se insere.
As ações desenvolvidas pela Afipp abrangem todos os territórios do municipio de Presidente

Prudente, o qual tenham crianças e adolescentes com fissura labiopalatina e/ou deficiência auditiva.

VII - DESCRIÇÃO DA META PACTUADA:
Meta de atendimento direto mensal: 20 Crianças e Adolescentes
Capacidade de atendimento mensal: 20 Crianças e Adolescentes
VII! - PÚBLICO ALVO

O público alvo para o desenvolvimento deste projeto são crianças e adolescentes, sendo eles pacientes
irmãos de pacientes e/ou filhos de pacientes, que apresentam alguma demanda recorrente de

alterações de linguagem alterações auditivas.
IX - OBJETIVO GERAL

Elaborar e executar este projeto com estratégias de intervenção, para detectar e diagnosticar
alterações do sistema auditivo e alterações no desenvolvimento de linguagem, em crianças e
adolescentes com deficiência auditiva e/ou fissura labiopalatina, irmãos, e/ou filhos de pacientes,

possibilitando a redução da exclusão social, promovendo a qualidade de vida, habilitação e
reabilitação, para o exercício de sua cidadania.

X- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar avaliação do desenvolvimento de linguagem e da audição desde o sistema auditivo periférico,
central e comportamental;

- Diagnosticar possíveis alterações nos pacientes da instituição, sendo eles deficientes auditivos e/ou
fissurados;
- Realizar acompanhamento dos que apresentarem alterações no desenvolvimento da linguagem, com
terapia específica semanalmente.
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Objetivos
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Metodologia

/
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Resultados esperados
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aquisição do

a

Aparelho -
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irmãos,filhos pEATE,

Evocado de
Tronco
Encefálico -

de usuários € [beneficiado
respectiva
ls crianças e
família.
dolescentes

PEATE

Profissional

será

Semestral,

sendo que de

Atender

Envolvido

Qualitativos

Promover

FONOAUDIOLOGO

diretamente lintervenção,

acordo coma

20 criançase lbuscando

necessidade,

adolescentes inclusão social

poderá ser
realizado
antes.

a

E
qualidade
He vida do
búblico
alvo

5
das ações.

com
Ideficiência,

auditiva e/ou
fissura
labiopalatina,

irmãos e/ou
filhos

de

pacientes.

XI - METODOLOGIA DE TRABALHO
O projeto “OUVIR”, terá a duração de 10 meses, com início previsto para março de 2021.

As ações a serem desenvolvidas terão como foco estratégias de intervenção, que possibilite
diagnosticar as alterações do sistema auditivo, e as alterações no desenvolvimento da linguagem, das
crianças e adolescentes com deficiência auditiva e/ou fissura labiopalatina, irmãos e/ou filhos de
pacientes atendidos no projeto. Proporcionando melhor desenvolvimento escolar, pessoal, qualidade
na comunicação, diagnóstico, habilitação e reabilitação, reduzindo assim a exclusão social, e
contribuindo para a melhoria na qualidade de vida.
A fonoaudiológa estará realizando os seguintes exames, com as crianças e adolescentes com
deficiência auditiva e/ou fissura labiopalatina, que apresente alteração auditiva e alteração no
desenvolvimento dalinguagem.

- A meatoscopia sendo este o primeiro exame a se realizar, usando material específico (otoscópio), a
fim de avaliar orelha externa e conduto auditivo o qual irá identificar a viabilidade dos demais exames;
- Avaliação comportamental, segundo examea se realizar, usando material específico (bandinha), a
fim de avaliar o comportamento auditivo e lateralização auditiva;
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- Audiometria terceiro exame se realizar, usando material específico (audiômetro e cabine acústica),
a fim de avaliar se o paciente apresenta ou não perda auditiva ou acompanhar tal perda;
- A imitânciometria quarto examea ser realizado, usando material específico (imitanciômetro), a fim

de avaliar a integridade da orelha média da cadeia timpanoossicular;
- O examerealizado com aparelho “Potencial Evocado de Tronco Encefálico” — PEATE, quinto exame
realizado, usando material específico (Equipamento PEATE), a fim de avaliar a integridade do sistema

auditivo periférico (orelha interna) e sistema auditivo central córtex cerebral);
- A avaliação de linguagem sexto exame ser realizado, usando material específico (álbum de figuras,
textos, jogos, livros,... ), a fim de avaliar se o nível do desenvolvimento de linguagem do paciente está
de acordo com sua idade e/ou fase escolar;

- Acompanhamento Fonoaudiológico, será realizado aos pacientes que apresentarem alteração em
alguns dos examesjá citados;

- Os exames serão realizados logo após a aquisição do aparelho, e terão o tempo aproximado de 01
hora, para os que precisarem de acompanhamento/terapia, serão realizados individualmente podendo
variar de 01 (uma) a 02 (duas) vezes por semana, dentro do tempo de 30 minutos, além das atividades
complementares para serem realizadas em casa, e orientação aospais e/ou responsáveis.
Todasas ações/exames mencionados será realizado na própria Instituição, na sala do fonoaudiólogo,
profissional habilitado para exercer tal função.
Para execução deste projeto, contaremos com a parceria do FMDCA/GEPAC (Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do a Adolescente), e recursos próprios da OSC. Semestralmente será realizado

pesquisa de satisfação dos usuários/familiares atendidos no projeto, para avaliação do serviço
prestado.
Para as crianças, adolescentes e seus cuidadores (pai, mãe, avó, avô), etc.., que não dispuserem de

recursos financeiros, será viabilizado passe para uma assiduidade no projeto.

10

das
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METODLOGIA DE AÇÃO DO PROJETO APRESENTADO

|
Trabalho a ser

Local que será

Técnico Responsável

Quando será

Como será

Desenvolvido

Desenvolvido

pelo

Desenvolvido

Desenvolvido

Acompanhamento
Realização de

Sede da AFIPP,

Fonoaudiólogo

De março a

exames

sala de

dezembro de

específicos com

atendimento

2021, com

individualmente as

fonoaudiólogo.

fonoaudiológico,

crianças e

avaliações,

local onde se

adolescentes.

encontra os

O

fonoaudiólogo

estará

realizando

auditivas com as

crianças

e

aparelhos a serem

adolescentes

que

utilizados.

apresentarem
alterações

no

desenvolvimento
da

linguagem,

e

alterações
auditivas

XII - CRONOGRAMADE ATIVIDADES.

Atividades específicas do projeto
Atividade

Periodicidade

Dia da

Carga

Semana/M

Horária

Meses

|

|1/2/3|4/5/6/7|8/9/10/11

12

ês
Aquisição do
Aparelho PEATE para
avaliação, e exames.

10 meses

Semestral

|

|
30horas

|x|x|x

|x

|x

|x

x|x|x

x

x

semanais

|
|

|

|
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Atividades específicas da OSC

Atividade

Periodicidade

Atendimento

12 meses

Fonoaudiológico

Dia da

Carga

Meses

semana/Mês

Horária

Segunda à

30H

XIXIX|X

30H

|
|x [xlx|x |xlx [x [x [x |x [x [x

[1[2]3/4]5[6[7/8/9[1[n/1n|

quinta-feira

Atendimento

12 meses

Segundaa

Serviço Social

|IXIX

sexta-feira

Atendimento

12 meses

IX

12 meses

Psicóloga

40H

XIXXIX

XX

Segunda, a

40H

XIXIXIX

XIX XX

IX

XIX

XIX

12 meses

Segunda, a

12 meses

30H

XX

XIX

X|XX|X

[XX x

XIX

|XIX|x

IX

IX

IX

IX

IXIXIXIxX

|

Segunda, a

Administrativo

40H

XIXXIX

40H

XXX

IX XIX

IX

Segunda, a

Administrativo

XXX

IX

sexta-feira

XIII - ARTICULAÇÃO EM REDE
Instituição/Órgão

Natureza daInterface

Periodicidade

Conselhos de políticas

Ocorrera

públicas e de defesa e
garantia de direitos,

demanda apresentada por | necessidade
cada caso e/ou através de realizado contato

TFD,

identificação da situação,

conselho tutelar,

saúde,

de|pelo

ministério

conforme

Serviço

intervenção

Social

pela

e

De

com

acordo

órgãos

Metodologia/como?

com

a|
será
seja

públicos,

privados, OSC, através de

equipe | telefone,

email,

|estará
realizando
triagem
e

a
o

agendamento com os
responsáveis

para

posterior avaliação com

para

a Fonoaudióloga

envolvida nas ações, com

pessoalmente,

Creas,

órgãos públicos, privado,

esclarecimentos, dúvidas,

OSC,etc...

encaminhamentos,etc...

judiciário,

Osetor de Serviço Social

e/ou

público, CMDCA, Cras,
educação, etc..

IX

sexta-feira
12 meses

públicos

AX

|

quinta-feira

Serviços

IX

|

sexta-feira

Assistente

XIX

sexta-feira

Coordenadora

Auxiliar

IX

|

Segunda, a

psicopedagógico

IX
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XIV - RESULTADOS ESPERADOS/AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS

»

Melhoria na qualidade de vida, inclusão social, autoestima;

»

Qualidade na comunicação, desenvolvimento escolar e pessoal;

»

Diagnóstico, habilitação e reabilitação;

>

Redução e prevenção de situações de isolamento social, etc...

XV — SUSTENTABILIDADE

Há quase 20 anos Afipp vem realizando um atendimento visando a Habilitação e Reabilitação de
seus usuários, bem como a inclusão social e qualidade de vida dessas pessoas, sendo assim será
possível a continuidade com as possibilidades de ampliação das fontes de recursos e de outras
parcerias.
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xvi- RECURSOS HUMANOS(DO SERVIÇO)

Quantidade

Formação

Cargo

Cargahorária
Semanal

Es

q

ASSISTENTE SOCIAL| SERVIÇO SOCIAL

o

ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE

ADMINISTRAÇÃO

o

ADMIRARvo

ENSINO MÉDIO

o

COORDENADORA
=

SERVIÇO SOCIAL

o

FONOAUDIOLOGO |FONOAUDIÓLOGIA]

o

o
PSICOLOGA

PSICÓLOGIA

o

PSICOPEDAGOGO

PEDAGOGIA

03

ORTODONTISTA

ODONTOLOGIA

de

Custo Anual* do

Fonte

Funcionário e

financiamento em %

vínculo

o

30 HORAS

R$ do

SEMANAIS

40 HORAS

R$ 21.434,95
CLT

|400% RECURSO PRÓPRIO

40 HORAS

R$ aaa

100% RECURSO PRÓPRIO

R$ 61.800,51
CT

67,64 % RECURSO
PRÓPRIOE
32,38% TERMO
COLABORAÇÃO

SEMANAIS

SEMANAIS
40 HORAS
SEMANAIS

100% RECURSO PRÓPRIO

semanais
30 HORAS
SEMANAIS

| CLT
R$ ur

R$ ooo

100% RECURSO PRÓPRIO

40 HORAS

R$ 39.554,28

190% RECURSO PRÓPRIO

30 HORAS

SEMANAIS

et

.
100% RECURSO PRÓPRIO

De acordo com

DENTISTA

ODONTOLOGIA

03

OTORRINO

MEDICINA

o

OFTALMO

MEDICINA

OUTROS

ENSINO MÉDIO

|
àdonecessidade
paciente e

disponibilidade
dotécnico,
no
atend

TERMO DE
VOLUNTARIADO

NENHUM

próprio

consultório

e Quantidade de funcionários: 07 (sete);
e Quantidade de funcionários com pós-graduação: 04 (quatro);

* Quantidade de Estagiários: O
e Quantidade de Voluntários: 09 (nove);
14
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XVII - RECURSOS A SEREM UTILIZADOS

ESTRUTURA FÍSICA: São 400 m?, com diversos ambientes: 04 banheiros, 10 salas: Recepção, sala|
administrativa, serviço social, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, coordenação, informática,
salão, lavanderia, ampla área externa. Os ambientes dispõe de sala de atendimento individualizado e
em grupos, com instalações sanitárias, iluminação adequada, ventilação, conservação, privacidade,
salubridade, limpeza, acessibilidade, etc...
RECURSOS MATERIAIS DISPONIVEIS:

Audiometro, Imitânciometro, Otoscópio, Cabine Acústica e

Materiais de Avaliação delinguagem.
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SEREM ADQUIRIDOS: Potencial Evocado de Tronco Encefálico PEATE

XVIII - TRABALHO SOCIAL REALIZADO
(X) Articulação da rede socioassistencial (reuniões com a rede, estabelecimento de contatos, fluxos de
informações, encaminhamentos, procedimentos, estratégias p/ unificar procedimentos conforme

SUAS);
(X) Articulação Intersetorial;

(X) Reuniões de equipe para troca de informações, estudos e planejamento dasações;
(X) Promoção da participação dos usuários no planejamento e avaliação das ações dos serviços;
(X) Produção de material socioeducativo (para dar concretude às atividades coletivas/comunitárias,
sensibilizar a comunidade para algumas questões, mobilizar para a realização de eventos ou

campanhas;
(X) Reuniões com a equipe do CRAS/CREAS e rede em geral, para troca de informações, com
discussões de casos e acompanhamento dos encaminhamentos realizados as unidades referenciadas.
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XIX — AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

O queserá Avaliado?

Comoserá Avaliado?

Qual a Periodicidade?

Quais Instrumentais?

Será avaliado o sistema

Através da aplicação

Durante todo o

Lista de presença,

auditivo e as alterações

dos seguintes exames:

processo de execução,

Registros em fichas,

no desenvolvimento de

Meatoscopia,

com reuniões semanais.

vídeos, fotos, filmagens,

linguagem.

Audiometria,

relatórios mensais,

Imitânciometria,

Pesquisa de satisfação

PEATE, álbum de

com os usuários,etc..

figuras, leitura e
escrita.

Presidente Prudente, 04 de Janeiro de 2021.

Maria Inês de Souza

CoordenadoraTécnica
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Plano de Aplicação - (Equipamentos e Material Permanente)

Material/Equipamento

Quantidade

Aquisição do Aparelho Potencial Evocado de
Tronco Encefálico - PEATE

Total

Valores

0]

R$ 52.000,00

01

R$ 52.000,00

Presidente Prudente, 04 de Janeiro de 2021.

Maria Inês de Souza
Coordenadora Técnica
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Cronograma de Desembolso

ITEM

Jan Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov|

Dez

TOTAL

Equipamento/Material

R$ 52.000,00

R$ 52.000,00

oia!

R$ 52.000,00

R$ 52.000,00

Permanente

aa

Presidente Prudente,04 de janeiro de 2021,
Jaria Inês de Souza
Coordenadora Técnica
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Demonstrativo de Custos Apurados

Categoria da Despesa

Categoria do Produto

Especificação do Produto

Aquisição do Aparelho-|

Aparelho para avaliação dasalterações

Potencial Evocado de

Aparelho para detectar as alterações

auditivas (avalia as alterações no sistema

Tronco Encefálico -

no sistema Auditivo Periférico e Central

auditivo periférico “orelha interna” e
central “córtex cerebral”.

PEATE

Presidente Prudente, 04 de Janeiro de 2021.

aria Inês de Souza
Coordenadora Técnica
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