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PLANO DE TRABALHO

Pediasuit e Snoezeien para pessoas com

deficiência intelectual e autismo
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I • DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE

1. ORGANIZAÇÃO PROPONENTE: Associação Renascer

2. CNPJ: 71.744.007/0001-66

3. ENDEREÇO: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701-Jardim Soraia

CIDADE: São José do Rio Preto U.F.:SP CEP: 15075-220

TELEFONE: (17) 3213.9595

E-MAIL: proietQs(5)associacaorenascer.org.br; administrador(S)associacaorenascer.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Aparecido Ferreira Pacheco

Função: Presidente

CPF: 428.673.558-34

RG: 7.546.299-0 SSP/SP

Telefone para contato: (17) 3213.9595
CEL: (17) 98118.7374

Email: aparecidopacheco@gmall.com

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO:

Nome: Ana Paula Santana

CPF: 095.886.726-78

RG: 66.711.541-9

Número do Registro Profissional: 15483 - TO

Telefone para contato; (17) 3213.9595
CEL: 17 98116.9025

Email: anapaulasantanato@outlook.com

6. REGISTRO NO CMDCA: (x ) Sim ( ) Não

N2 DE INSCRIÇÃO NO CivlDCA: 06

VIGÊNCIA DO REGISTRO: 13/03/2021 a 10/03/2023

TIPO DE INSCRIÇÃO: (x ) Programa ( x ) Projeto (x ) Serviço ( )

7. BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE: "
A Associação Renascer é uma instituição beneficente de assistência social, com fins não
econômicos, localizada na cidade de São José do Rio Preto / SP, que atende atualmente a 350

crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e dificuldades físicas e outras
associadas, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, de 60 bairros do
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município e 07 cidades da região.

Desde a sua criação em 1993, a Associação Renascer já beneficiou gratuitamente centenas de

pessoas com deficiências e seus familiares, todos em situação de vulnerabilidade social, risco

pessoal e social, provenientes de Bairros como Cidadania, Lealdade, Nova Esperança, Novo

Mundo, Vila Toninho, etc.

Todas as atividades da Associação Renascer são realizadas por uma equipe multidisciplinar de

profissionais, que trabalham o desenvolvimento integral do atendido, estimulando suas

funções motoras, sensoriais, cognitivas, psicológicas e sociais, por meio da reabilitação clínica,

pedagógica (ensino especial, fundamental de V à 3° série e oficinas para alunos matriculados

na rede publica de ensino em contra-turno), desenvolvimento social (centro dia com

atividades de vida prática, diária, música, artes, e teatro para pessoas com grave

comprometimento motor e neurológico), cultural, esportiva e capacitação/treinamento para

o trabalho (geração de emprego e renda).

II- CARACTERIZAÇÃO SOCIECONÔMICO DA REGIÃO:

1. LOCALIZAÇÃO

Matriz - Unidade I - Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Atendimento a 40 pessoas com deficiência intelectual e dificuldades motoras associadas ou

não, e autismo, provenientes de São José do Rio Preto, em área de vulnerabilidade social, risco

pessoal e social. A especificação dos Bairros somente será determinada após a triagem dos

pacientes para atendimento.

3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Os atendidos provêm de famílias em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social,
em situação precária de moradia, alimentação, acesso à educação, saúde, com risco de
violência, abuso, exclusão, agravadas muitas vezes pela condição intelectual e física
proveniente de sua deficiência, por precisarem de cuidados permanentes devido ao grave
comprometimento.

4. CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA
Público-alvo: 40 pessoas com deficiência intelectual e autismo (para atendimento Snoezeien)
Faixa etária: O a 14 anos

Sexo: masculino e feminino
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- DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. TITULO DO PROJETO: Pediasuit e Snoezeien para pessoas com deficiência intelectual e
autismo

OBJETO DA PARCERIA: Adquirir equipamentos específicos, que possibilitem dois métodos de

reabilitação inovadores, o Snoezeien (sala multissensorial) e Pediasuit (intensivo),

gratuitamente para 40 pessoas com deficiência intelectual e autismo, de 0 a 14 anos, de São

José do Rio Preto, em situação de vulnerabilidade e risco, permitindo o desenvolvimento

neurológico e a estimulaçâo sensorial com tecnologias especializadas, de forma a permitir o

alcance de maiores e melhores resultados em desenvolvimento neuropsicomotor.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO - Duração de Execução do Projeto: 13 meses
Início: 01/06/2021 Término: 30/06/2022

3. REGIME DE ATENDIMENTO: ( ) Integral ( x ) Parcial

4. DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Segunda à sexta, das 08h às 12h e das 13h00 às 17h00
5. TERRITÓRIO: Vila Toninho
6. CRAS DE REFERÊNCIA: Vila Toninho

IV-JUSTIFICATIVA

Toda renda obtida pela Associação Renascer é destinada ao custeio dos programas de
atendimento do seu público alvo. No entanto, existem necessidades de aquisições de
equipamentos de natureza permanente e aumento de equipe especializada de 01
fisloterapeuta e 01 terapeuta ocupacional, objetivando propiciar novos e melhores recursos
para o atendimento clínico dos pacientes.

Apesar de todos os esforços, os recursos financeiros oriundos de várias fontes
(municipal, estadual, federal e próprio), não são suficientes para a manutenção da entidade,
que a cada dia apresenta novas necessidades, além do mais, nos convênios existentes não há
verba destinada a despesas de capital.

Atualmente, os avanços tecnológicos representam um progresso que transcende a
facilidade cotidiana. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia pode representar uma
possibilidade de reabilitação, independência, autonomia, qualidade de vida e inclusão social.
Nesse sentido, surgem novos recursos no campo da neurologia que possibilitam potencializar
ganhos motores e funcionais em crianças e adolescentes com seqüelas de lesões neurológicas.

Sendo assim, é de extrema importância para a Instituição a transferência de recursos
financeiros através de projetos via Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, visando aquisição de equipamentos de natureza permanente, treinamento e

profissionais, para oportunizar tratamentos mais diversificados e atuais às crianças e
adolescentes com graves comprometimentos motores, que não são ofertados pela rede pública
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de saúde, oferecendo atendimento especializado com recursos específicos que favoreçam a
ampliação de habilidades funcionais de acordo com as limitações de cada paciente.

O SNOEZELEN / MSE é um método de estimulação multissensorial que surgiu na

Holanda na década de 70 e foi criado por dois terapeutas: Ad Verheul e Jan Hulsegge. O nome

snoezeien vem da junção de duas palavras: "SNUFFELEN", explorar; e "DOEZELEN", relaxar. O
MSE (Multi Sensory Environment) propõe um ambiente equipado com rico material

multissensorial, ou seja, recursos que estimulam os cinco sentidos: visão, audição, olfato, tato e
paladar,

O conceito da sala de Snoezeien proporciona conforto, através do uso de estímulos

controlados e oferece uma grande quantidade de estímulos sensoriais, que podem ser usados

de forma individual ou combinada, aos efeitos da música, notas, sons, luz, estimulação táctil e

aromas (SELLA, 2008). Outra abordagem conceituai é descrita por (CUNNINGHAM et al. 1991;

HUTCHINSON, 1991; HULSEGGE; VERHEUL, 1987): O conceito Snoezeien acredita que as

pessoas com profundo retardo mental interagem com seu ambiente primeiramente através de
modalidades sensoriais e motoras de visão, audição, tato, olfato e paladar. O método envolve o

uso de uma sala sensorial especialmente adaptada junto com uma abordagem permissiva e não

diretiva para a terapia reconhecendo esse ambiente como motivador à criança explorar o seu
redor.

Pediasuit é um método terapêutico de abordagem holística para o tratamento de
indivíduos com disfunções neurológicas, que surgiu com base em uma roupa criada nos anos

70, por cientistas russos, para os astronautas usarem, pois quando eles retornavam do espaço,

chegavam na Terra com dificuldades motoras, perdas de densidade óssea, massa muscular e de
movimentos. E com o surgimento desta roupa puderam neutralizar os efeitos nocivos causados
pela ausência de gravidade, possibilitando longas viagens pelo Espaço, Criado em 2006 por um
brasileiro, para utilizar na reabilitação de seu filho com paralisia cerebral, o Pediasuit é uma
vestimenta ortopédica e proprioceptiva.

Estes dois métodos possuem alto custo de tratamento e na região somente uma outra

Instituição disponibiliza gratuitamente estes tratamentos, mas como são métodos de
acompanhamento individual e desta forma, poucos são atendidos, ainda existe uma grande
demanda para atendimento.

O atendimento ambulatorial de pacientes, dentro do método Snoezeien para pacientes

com autismo, é indicado, principalmente, para a melhora do comportamento, agressividade e

relacionamento. Hoje na região não existe o atendimento gratuito a pacientes com diagnóstico

de autismo na rede municipal ou parceiro prestador de serviço, neste método específico.

Em decorrência da pandemia, COVID-19, e conforme protocolos sanitários geral, de
cumprimento obrigatório, instituído pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e pelo
Ministério da Saúde, o atendimento ambulatorial em saúde é realizado por agendamento e
individualmente, seguindo todos os protocolos de segurança instituídos para entrada de
pacientes, permanência e proibições determinadas.
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V-META

1. Meta:

Atendimento gratuito a 40 pessoas com deficiência intelectual e dificuldades físicas associadas

ou não, e autismo, de O a 14 anos, em 02 métodos inovadores: sendo 30 vagas no Snoezelen e

10 vagas no Pediasuit, por 13 meses.

2. OBJETIVO GERAL

Contribuir para o desenvolvimento neurológico e a estimulaçao sensorial com tecnologias

especializadas, de forma a permitir o alcance de maiores e melhores resultados em

desenvolvimento neuropsicomotor, através da aquisição de equipamentos específicos, que

possibilitem métodos de reabilitação inovadores, o Snoezelen (sala multissensorial) e Pediasuit

(intensivo), gratuitamente, para 40 pessoas com deficiência intelectual e autismo, de O a 14

anos, de São José do Rio Preto, em situação de vulnerabilidade e risco.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Garantir a oferta de dois métodos inovadores, que possibilitarão grandes avanços nos

resultados de reabilitação de 40 pacientes (sendo 30 vagas Snoezelen e 10 vagas Pediasuit), de

O a 14 anos, com deficiência intelectual e autismo, pelo trabalho em equipe de uma

fisioterapeuta e uma fonoaudióloga, de forma a proporcionar um atendimento e programa

individualizado e especializado a cada paciente.

Promover a prevenção, orientação, apoio, assessoramento e defesa dos direitos da criança e
adolescente por meio do atendimento psicológico e de assistência social aos familiares.

Realizar uma mostra interativa junto à comunidade e familiares sobre o método Snoezelen e
suas aplicações, com agendamento individual de participação, durante 02 dias.

Ofertar junto à rede municipal de saúde, 07 vagas de atendimento, sendo 2 para o método
Pediasuit e 5 para o método Snoezelen, podendo a critério da equipe responsável pela rede
municipal de saúde (Centro de Reabilitação - CER), ocorrer remanejamento do número de
atendidos por tipo de terapia, conforme demanda apresentada na ocasião do início do
atendimento, com prioridade para pessoas sem atendimento em outro sen/iço, de forma a
fortalecer a rede municipal e criar um fluxo e contra-fluxo de atendimento.

Desenvolver um workshop on-line de curta duração (3 horas), com a disponibilização de 15
vagas para profissionais da rede, principalmente de saúde, e participação segundo interesse.
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4 - FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS
METAS A ELES ATRELADAS)

Ações preparatórios Especificação

Seleção de recursos
humanos: - 01 terapeuta
ocupaclonal, CLT, 30
horas/semanal; - 01
fisioterapeuta, CLT, 30
horas /semanal;

Seleção de profissionais com perfil (primeiro, dentro da instituição,
e caso não haja, fora)

Reforma sala Snozeien
Reforma da sala segundo indicação de fornecedor especializado no
método Snoezelen, com serviços de pedreiro, pintor, gesseiro e
eletricista.

Aquisição de
equipamentos

Compra dos equipamentos segundo regulamentação de
Lei/Decreto Municipal.

Instalação equipamentos Após entrega e agendamento com fornecedor.

Treinamento dos

profissionais envolvidos

No método Snoezelen, após a instalação dos equipamentos é
programado treiríamento para utilização e função de cada
equipamento adquirido, dentro da própria instituição.
No método Pediasuit, o treinamento é realizado fora da instituição,
segundo agenda e disponibilidade de vaga de fornecedor
especializado e exclusivo.

Triagem de atendidos
pela equipe técnica
(pacientes
encaminhados pela rede
municipal)

Para o encaminhamento de novos atendimentos da rede pública
municipal de saúde:
Primeiro é realizada uma triagem pelo assistente social, que realiza
uma entrevista pessoal com o familiar responsável para
levantamento de documentos e se já existe diagnóstico com laudo
médico. Neste momento também será identificado o número do
NIS, para verificação se o paciente está cadastrado no CAD Único,
de forma a se dar prioridade de atendimento para estes casos. Em
todo o trabalho também haverá articulação com a rede municipal
de saúde, assim como CRAS e CREAS para encaminhamento de
casos com perfil.

Caso seja neste momento detectado que não é um caso de
deficiência intelectual, o paciente é encaminhado ao serviço da
cidade ou região adequado para seu quadro.

Em uma segunda entrevista a psicóloga realiza a anamnese com a
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mãe ou responsável, de forma a levantar as lembranças de todos os

fatos, sintomas e dificuldades ocorridos desde o nascimento até o

momento presente e após, são aplicados os testes cognitivos com o

paciente para o diagnóstico se há a deficiência intelectual ou não (

coeficiente de inteligência - Ql). Dentre os testes são utilizados o

WISC, WISC IV, RAVEN - matrizes progressivas, G36 - testes não

verbais de inteligência, assim como o COLUMBIA e o DESENHO DA
FIGURA HUVIAN.A para pacientes até 12 anos.

Para os pacientes já atendidos pela instituição será discutido pela
equipe técnica de saúde quais são os casos propícios para

atendimento nos métodos inovadores, com perfil para o alcance de
melhores resultados na tecnologia nova disponível.

Cada método possui características próprias e é indicado
para um perfil de atendimento, dentro de parâmetros específicos:

Snoezeien: estimulação multisensorial para deficientes intelectuais

e autista com dificuldades no relacionamento e comportamento.

Pediasuit: Apresenta uma abordagem holística no tratamento de
pacientes com alterações neurológicas como Encefalopatia
Crônica não evolutiva (Paralisia Cerebral), atraso no

desenvolvimento motor, lesões cerebrais (AVC) e todas as

condições que afetam a parte motora da criança ou adolescente.

Ações: atividade fim Especificação

Avaliação individual de

cada paciente

Para pacientes encaminhados pela rede municipal, os profissionais
de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, neuropediatra,
realizam cada um uma avaliação individual em suas respectivas

áreas, deteaando-se qual o quadro de cada paciente segundo sua
idade e fase de desenvolvimento neuropsicomotor.

Por ultimo a equipe realiza uma reunião em conjunto para

avaliação do caso, fechamento do diagnóstico e determinação se é
um caso de deficiência intelectual ou autismo (para Snoezeien)
para atendimento na instituição.

Para pacientes que já freqüentam a instituição a avaliação
individual com a equipe multiprofissional já aconteceu, haverá
apenas a avaliação do fisioterapeuta (Pediasuit) ou terapeuta
ocupacional (Snoezeien) para a avaliação específica nos novos
métodos a serem implantados.

Indicação de programa

terapêutica singular para

cada paciente

Após avaliação, cada paciente receberá um programa terapêutico
singular, com atividades a serem desenvolvidas e horários de
atendimentos.
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Atendimento individual

de pacientes no método

Snoezeien ou Pediasuit

Snoezeien:

Snoezeien é um termo técnico para um conceito concebido para

apelar aos sentidos que ocorre em uma sala escura com fontes de

luz especiais, música suave, aromaterapia, estímulos táteis,

saboreando experiências. Os técnicos dispõem de uma sala

equipada para aplicar e oferecer uma abordagem terapêutica que

possibilita a criação de um mundo onde os sentidos são

experimentados em um ambiente controlado e numa abordagem

individual. É nesta autonomia na exploração e descoberta sensorial,

que as pessoas superam inibições e limitações, relaxam e reduzem

tensões, melhoram a comunicação e a compreensão e têm

respostas motoras e comportamentos mais adaptados.

Este ambiente multissensorial proporciona conforto, através do uso

de uma grande quantidade de estímulos sensoriais controlados, que

podem ser usados de forma individual ou combinada para até 3

atendidos, estimulando os sentidos primários sem existir

necessidade de recorrer às capacidades intelectuais da pessoa, mas

sim às capacidades sensoriais dos indivíduos. Quer seja utilizado

para ganho terapêutico, motivação, relaxamento, redução da dor,

alívio da ansiedade ou simplesmente para recreação, a pesquisa

valida que o ambiente criado pelo Snoezeien pode ter um efeito

positivo real, e por vezes mudanças duradouras no humor,

comportamento e relacionamentos.

Protocolo Pediasuit:

- a terapia com o macacão terapêutico ortopédico, combinada com
terapia intensiva, consiste em um programa de 40 horas de
tratamento realizadas em 4 semanas, seguidas de 2 semanas de
terapia de manutenção, sendo que esse ciclo deverá ser repetido de
acordo com a necessidade de cada paciente.

- O programa combina fisioterapia intensiva e terapia ocupacional e
fonoaudiologia (em sua devida área de atuação) podendo de acordo
com a necessidade de cada paciente, aliar nas horas de terapia de
manutenção, demais tratamentos de reabilitação, que serão
indicados conforme cada especificidade.
- Em um programa de terapia regular seriam necessários mais de 6
meses para a criança completar 40 horas de terapia. Por esta razão,
com protocolo intensivo, os resultados podem ser vistos
precocemente.

O protocolo é baseado em três princípios:
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•  Efeito do macacão terapêutico ortopédico (atividades
realizadas contra a resistência dadas pelos elásticos,
aumento proprioceptivo e realinhamento postural);

• Terapia intensiva de duas horas por dia / 5 dias por semana
durante 4 semanas - seguidas da terapia de manutenção
durante 2 semanas (ciclo que deverá ser repetido de acordo
com a necessidade de cada paciente);

m  A .-v-* r-* r-\ ^1 (TIr*•  M ^ui I i wi o o w

Avaliação da evolução de
capa paciente atendido

Cada paciente tem sua evolução registrada em prontuário, com a
evolução semestral para o método Snoezeien e no início e ao fi nal
do tratamento para o método Pediasuit.

Worskshop de curta
duração on-line com
profissionais da rede
pública de saúde

Workshop on-line, de 3 horas de duração, com a disponibilização
de 15 vagas para profissionais da rede e participação segundo
interesse.

Mostra Interativa

Snoezeien

Haverá uma mostra interativa junto aos familiares sobre o método
Snoezeien e suas aplicações, de forma a promover a estimulação
dos sentidos de forma prazerosa, assim como interação e maior
relacionamento entre deficientes x familiares x comunidade. A

mostra será realizada seguindo as normas de segurança em saúde
com todos os protocolos indicados, podendo ser dividida em mais
de 01 dia e agendado individualmente com um membro da família,
segundo interesse.

VI - INDICADORES/ PARÂMETROS (Definir parâmetros para a serem utilizados para aferição do
cumprimento das metas.)

OBJETIVO

ESPECÍFICO
RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

/PARÂMETRO
S

DADOS

MEIOS DE

VERIFICAÇÃO

Garantir a oferta

de dois métodos

inovadores, que
possibilitarão
grandes avanços

Snoezeien: o método efetiva um

maior grau de estimulação
sensorial com resultados

neurológicos, cognitivo,
comportamental e de humor.

Evolução dos
pacientes.

Avaliação
inicial, após 6
meses de

atendimento e
após 12 meses
de

- Lista de

atendimento

mensal por
paciente;

- Relatório de
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nos resultados

de reabilitação

de 40 pacientes,

de O a 14 anos,

com deficiência

intelectual e

autismo, pelo

trabalho em

equipe de uma

fisioterapeuta e

uma

fonoaudióloga,

de forma a

proporcionar um

atendimento e

programa

individualizado e

especializado a

cada paciente.

melhorando o relacionamento

dos pacientes com os outros,

diminuindo a agressividade e

aumentando o desempenho nas

tarefas durante as sessões de

estimulaçâo. Além de propiciar o

aumento da atenção, melhora da

criatividade, coordenação,

interação, comunicação verbal e

não verbal.

Pediasuit: Conquistar a melhora

do desenvolvimento

neuropsicomotor, aumento da

densidade mineral óssea,

melhora da força muscular,
propriocepção, melhora do

equilíbrio e da coordenação

motora, melhora da consciência

corporal, modulação do tônus

postural, visando, ao final,

proporcionar qualidade de vida e
bem-estar aos atendidos.

Evolução dos

pacientes.

atendimento.

Avaliação inicial

e ao final do

tratamento

(como é um
método de

terapia

intensiva 01

paciente realiza

de 02 a 04

horas diárias de

atendimento

por 1 mês,

podendo ter

mais 01 mês de

manutenção, se

necessário);

evolução

semestral

documentado

para cada

paciente por

todos os

profissionais que

o atende.

- Registro de

atividades com

fotos;

- Lista de

atendimento

mensal por

profissional;

- Relatório de

evolução no

início e ao final

do tratamento.

- Registro de

atividades com

fotos;

Desenvolver

atendimento

psicológico e de

assistência social

junto aos

familiares.

Promover a prevenção,

orientação, apoio,

assessoramento e defesa dos

direitos da criança e adolescente.

Participação
em reuniões

de grupo de

psicologia e

orientações

individuais do

serviço social.
Encaminhame

ntos e

orientações.

Tipos de
encaminhamen

tos e

orientações.

Relatório de

atividade mensal

do profissional
com quantidade

de famílias

atendidas, data e

assinatura.

Tipos de
encaminhament

os e orientações.

Realizar uma

mostra interativa

Promover a estimulaçâo dos

sentidos de forma prazerosa,

Participação

de pessoas
Quantidade de

pessoas

Lista de presença

Fotos.
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junto à
comunidade e

familiares sobre

o método

Snoezeien e suas

aplicações

assim como interação e maior

relacionamento entre deficientes

X familiares x comunidade.

(pais ou

comunidade),

segundo

agendamento

e interesse.

Limitado a 15

pessoas.

participantes,

limitado a 15

vagas, com

agendamento

individual.

Ofertar junto à

rede municipal

de saúde, 5

vagas de

atendimento

para os dois

métodos, com

prioridade para

pessoas sem

atendimento em

outro serviço.

Fortalecer a rede municipal e

criar um fluxo e contra-fluxo de

atendimento.

Vagas

ofertadas x

preenchidas.

Divulgação

junto à rede

municipal de

saúde do

método e

vagas

disponíveis.

Número de

vagas ofertada
X preenchidas

no início e final

do projeto.

Lista de vagas

preenchidas, no

início, após 6

meses e após 12
meses.

Fotos da ação de
divulgação.

Desenvolver um

workshop on-line

de curta duração

(3 horas), com a
disponibilização

de 15 vagas para

profissionais da

rede,

principalmente

de saúde, e

participação

segundo

interesse.

Multiplicar o conhecimento do

método Snoezeien aos

profissionais da área da rede

municipal de saúde, trazendo

uma inovação e uma tecnologia

que possam ser em parte

reapiicadas em seu ambiente de

trabalho.

Quantidade

profissionais

participantes.

Participação

dos

profissionais.

Relatório de

conteúdo do

workshop

realizado pelo

palestrante.

Lista de presença

Fotos.

Vil. RECURSOS FÍSICOS

Atualmente com espaço físico de 198m^ em bom estado de conservação, divididos da seguinte
forma:

- 01 sala de enfermagem/medicina;

- 02 salas sensoriais;

- 01 banheiro feminino;

- 01 banheiro masculino;

- 01 sala de terapia ocupacional;
- 01 sala de fonoaudiologia;

- 01 sala de assistente social;

- 01 sala de psicologia;
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01 pátio de múltiplo uso para atividades neuropsicomotoras;

01 refeitório;

01 piscina de água aquecida coberta e 02 banheiros/vestuário;

01 sala de vídeo/TV;

01 cozinha;

01 despensa - para secos e utensílios domésticos;
01 câmara fria;

01 recepção/espera;

01 sala administrativa / reunião;

área externa com parque e para atividades neuropsicomotoras ao ar livre;

VIII. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

1. RECURSOS HUMANOS:

QJD FUNÇÃO FORMAÇÃO
CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

Vínculo

Emprega

tido

SALÁRIO

BASE

FONTE

FINANCIAM

ENTO

01
Terapeuta

ocupacional

Superior

completo
30 h/semanal CLT RS3.070,48 3

01 Fisioterapeuta
Superior

completo
30h/semanal CLT R$3.613,56 3

"'Fonte de Financiamento:

3 - Com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

2. MATERIAL PERMANENTE - descrever recurso destinado à aquisição de material permanente

relacionados ao Projeto a ser desenvolvido, tendo como embasamento a Portaria 448 da STN
de 13/09/2002.

Quantidade Equipamento a

ser adquirido

Especificações Técnicas Valor Unitário

(RS)

Valor Total

(RS)
01 Tubo de bolhas Acrílico transparente, sob

medida, led colorido

R$6.006,14 R$6.006,14

01 Banco de apoio Madeira MDF branco

revestido em courvin, sob

medida

R$2.079,72 R$2.079,72

01 Módulo de

interface sala

branca

Central eletrônica de

comando, controle remoto

24 teclas e 8 teclas

R$5.091,33 R$5.091,33

01 Kit de iluminação

led colorido

sanca

Iluminação RGB para

cromoterapia do ambiente

sensorial.

R$884,48 R$884,48
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01 Feixe óptico Feixe de fibra óptico
revestido com tudo plástico,

sob medida, fonte led

colorida

R$6.737,58 R$6.737,58

01 Tablado (mobília) Madeira MDF branco e

estofado em courvin, sob

medida

R$2.096,44 R$2.096,44

01 Armário

multimídia

Madeira MDF branco, 0,8m

larg X l,Om alt x 0,45m

profundidade

R$1.362,68 R$1.362,68

01 HomeTheater Aparelho DVD, 5.1 canais,

caixas de som e controle

remoto

R$1.499,05 R$1.499,05

01 Raio laser Led colorida, self control R$122,32 R$122,32

01 Globo espelhado Isopor e retalhes de espelho,

30cm diâmetro, spots de led

R$597,48 R$597,48

01 Céu estrelado l,45m

colorido

diâmetro, LED R$4.548,79 R$4.548,79

01 Piscina

bolinhas

de Estofado em courvin branco,

l,45m X l,5m

R$6.493,84 R$6.493,84

01 Cubo multicores Acrílico branco, 0,45m alt x

0,45m larg x 0,45m

profunidade

R$4.405,66 R$4.405,66

01 Gaiola completa 01 Gaiola de Estrutura

metallca 2m x 2m; 01 Colete

Paraquedas;

01 Trilho de Marcha; 01 Kit

Interno de Equipamentos da

Gaiola

Composto por: 01 Jg Pesos

(06 un); 01 Jg Roldanas (02
un); 01
Par de Pegaduras; 10 Un

Cordas estilo rapei; 12 Un
Bungees(02

de l,20m, 08 de l,Om e 02 de

0,50cm); 01 Par Botas em

Couro

para treino de
fortalecimento; 01 Par Pedia

Tornozeleiras; 01 Par

de Suporte para Cotovelos;
24 Un Ganchos metálicos em

S; 12

R$12.499,00 R$12.499,00
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Un Mosquetoes; 11 Faixas de

Suspensão; 01 Cinto de Seis

Pontos.

09 Cintos (tamanho

XXP ao G)

Confeccionado em couro

especial forrado

internamente com

tecido de proteção
neoprene, fivela em metal

resistente.

R$399,00 R$3.591,00

08 Macacões (

tamanho XXP ao

G)

Macacao Fisioterapeutico

composto de: 01 chapéu

confeccionado por material

impermeável, com tela
transparente

para correcao postura); 01

veste composta por short e

colete,

confeccionada em lona

impermeável respiravel para

correcao

postural; 01 par de joelheiras
confeccionado em lona

impermeável respiravel para

correcao postural; 01 par de

adaptador de sapatos (2

metros); 38 ligas de

resistência e 26

R$8199,00 R$65.592,00

01 Pediasuit postural

veste

Flex corp R$920,00 R$920,00

01 Pediasuit postura!
veste

Flex corp R$1020,00 R$1020,00

02 Equipamento de

movimentação

assistida

Flex corp walking: 01 par de

sandálias, 01 colete ajustável

com alças de suspensão nas
virilhas, 01 cinto acoplador
(lombar ou peitoral)

R$1240,00 R$2480,00

Total R$128.027,51

3. MATERIAL DE CONSUMO: descrever recurso destinado à aquisição de materiais de consumo

relacionados ao Projeto a ser desenvolvido, tendo como embasamento a Portaria 448 da STN
de 13/09/2002.

Não se aplica
4. SERVIÇOS
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Quantidade Serviço Especificação Valor Unitário

(R$)

Valor Total

01 Projeto elétrico Layout, 3D,

Memorial

descritivo

RS4.580,00 R$4.580,00

01 Serviço de

instalação,
montagem e

treinamento

Serviço de

Instalação,
montagem e

treinamento

RS4.390,00 R$4.390,00

01 Treinamento

Pedíasuit

Básico R$4.491,00 R$4.491,00

Total R$13.461,00

IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O recurso financeiro será liberado por melo de planilha de previsão entregue mensalmente e

de acordo com o cronograma de desembolso.

-ANEXOS:

- Cronograma de atividades mensal/Grade de atividades semanal

- Cronograma de desembolso;

-Plano de Aplicação;

X - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome do órgão proponente: Associação Renascer

Nome do Dirigente: Aparecido Ferreira Pacheco

Cargo: Presidente

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades/Projetos e Plarno de

São José^ Rio Pre
)/■

Trabalho.

W 30deJulh^9^2021.
y/Ay

Aparecidb Ferreira^checo
-  ) Pressente
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XI - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

São José do Rio Pret

Presidente do CMDCA^ e Assistenéía SóciaSecretaria M

laMesda Sil^ Maran^oni
fticipôl de Assistência Social
ftESS 31.043

Helena Cnsti
Secretária M
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ANEXOS

Cronograma de atividades - PEDIASUIT E SNOEZEIE

AÇÃO ESPECIFICAÇÃO 2021 2022

JUNHO
JULHO

AGOSTO
SETEMBRO

OUTUBRO NOVEMBRO
DEZEMBRO

JANEIRO
FEVEREIRO

MARÇO
ABRIL

MAIO
JUNHO

JULHO

Seleção de recursos humanos:

01 terapeuta ocupacional, CLT, 30

horas/semanal; - 01 fisloterapeuta, CLT, 30 horas

/semanal;

X

Reforma sala Snozeien Pedreiro, eletricista, gesseiro, pintor X X

Aquisição de equipamentos Equipamentos Pediasuit e Snoezeien X

Instalação equipamentos Equipamentos Pediasuit e Snoezeien X

Treinamento Treinamento Snoezeien e Pediasuit X

Triagem de atendidos pela equipe técnica (pacientes
encaminhados pela rede municipal)

Reunião de equipe técnica
X X X X

X X X X X X X X X

Avaliação individual para entrada novos pacientes Fisloterapeuta ou Terapeuta ocupacional X X X X X X X X X X X X X

Indicação de programa terapêutico singular Conforme início de cada paciente X X X X X X X X X X X X

Atendimento individual de pacientes no método

Snoezeien

Segunda à sexta, das ShOO às 12h00 e das 12hlS

às 13h4S
X X X X

X X X X X X X X

Atendimento individual de pacientes no método

Pediasuit

Segunda à sexta, 2h a 4h diária a ser definido
X X X

X X X X X X X X X

Avaliação de evolução - pacientes Snoezeien Semestral X X X

Avaliação de evolução - pacientes Pediasuit Mensal - no início e ao fina! do tratamento X X X X X X X X X X X

Worskshop on-line, de curta duração com profissionais

da rede pública de saúde

3 horas, para até 15 vagas disponibilizadas
<- /

X

Mostra Interativa Snoezeien 2 dias de Mostra, período de 3 horas
N

Xr X
São José da;RTÜ2£j;eíífe3fl/Ô7/2(

Ã^ci^çAO miAparerid^FeTOraPtchíO)
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Grade de atividades - PEDIASUIT E SNOEZELEN

AÇÃO PERIODICIDADE HORÁRIO
DIAS

SEG TER QUA QUI SEX

Seleção de recursos humanos Não se aplica Não se aplica

Reforma sala Snozeien Não se aplica Não se aplica

Aquisição de equipamentos Não se aplica Não se aplica

Instalação equipamentos Não se aplica Não se aplica

Treinamento Conforme agendamento Conforme agendamento

Triagem de atendidos pela equipe técnica
(pacientes novos encaminhados pela rede

municipal)

Mensal

Conforme demanda

Avaliação individual para entrada novos pacientes Mensal Conforme demanda

Indicação de programa terapêutico singular Mensal

Atendimento individual de pacientes no método

Snoezeien Semanal

Segunda à sexta, das

8h00 às 12h00 e das

12hl5 às 13h45

X X X X X

Atendimento individual de pacientes no método

Pediasuit
Semanal

Segunda à sexta, 4h

diária a ser definido
X X X X X

Avaliação de evolução - pacientes Snoezeien Semestral Conforme demanda

Avaliação de evolução - pacientes Pediasuit Mensal - no início e ao final

do tratamento

Conforme demanda

Worskshop de curta duração com profissionais da

rede pública de saúde
1 vez

A definir

Mostra Interativa Snoezeien 2 dias A definir

Rre1 >021.

ASSOCIA
Apareddc

;A0 RENASCE'
Ferreira Pocher
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CRONOGRAMA DE DESEMBOISO DOS RECURSOS FINANCEIROS

AMO: 2021

1" Apostilamento

NOME DO PROJETO: Pediasuit e Snoezeien paro pessoas com deficiência intelectual e autismo
Vigência da Parceria: 01/06/2021 a 30/06/2022
Origem do recurso: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - F VIDCA

DESPESAS JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO PR0VISI0HMMEN1O TOTAL

Pessoal e Encargos R$ 3.889,60 R$ 7.904,83 RS 7.904,83 RS 7.904,83 RS 7.904,83 RS 7.904,83 RS 43.413,75

Reajuste Salarial R$

139 salário RS 3.617,81 RS 3.617,81

1/3 de férias RS

Rescisão RS

Serviço de

terceiros/Benefícios
R$ 264,00 RS 528,00 R$ 528,00 R$ 528,00 RS 528,-00 RS 528,00 RS 2.904,00

Serviço de terceiros

/Treinamento
R$ 4.491,00 RS 4.491,00

Serviço de terceiros

/projeto, instalação,

treinamento

R$ 8.970,00 RS 8.970,00

Material permanente
R$ 128.027,51

■yS 128.027^
Total R$ 136.997,51 RS 8.644,60 R$ 8.432,83 R$ 8.432,83 R$ 8.432,83 RS 8.432,83 RS 8.432,áS~ 3.617,81 /rs 191.^24,07

São José do Rio Preto, dia 30 de Julho de 2021.

^  íjEíVíAS I RENASCi'
•eifO-E

Presidente
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO: 202X

rApostilamento

NOME DO PROJETO: Pediasuit e Snoezeien para pessoas com deficiência intelectual e autismo

Vigência da Parceria: 01/06/2021 a 30/06/2022

DESPESAS RECURSO CMDCA
RECURSOS

PRÓPRIOS

DOAÇÃO DE
PESSOAS JURÍDICAS

DOAÇÃO DE
PESSOAS

FÍSICAS

OUTROS TOTAL

Pessoal e Encargos R$ 43.413,75 RS 43.413,75

Reajuste Salarial RS RS

139 salário RS 3.617,81 RS 3.617,81

1/3 de férias RS RS

Rescisão RS RS

Serviço de

terceiros/Benefícios
R$ 2.904,00 RS 2.904,00

Serviço de terceiros

/Treinamento
R$ 4.491,00 RS 4.491,00

Serviço de

terceiros/projeto,

instalação, treinamento

RS 8.970,00 RS 8.970,00

Equipamento permanente RS 128.027,51 ^-R$^_a28=Q^27r51

Total RS 191.424.07 RS 191.424,07

São José do Rio Preto, dia 30 de Julho de 2021.

--'C f.

hkO R£N^SÇER
ido Ferreira Pacheet-
'Preslderite
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CR01M06RAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO: 2022

l®Aposti lamento

NOME DO PROJETO: Pediasuit e Snoezeien paro pessoas com deficiência intelectual e autismo
Vigência da Parceria: 01/06/2021 a 30/06/2022

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PROVISIONAMCNTO TOTAL

Pessoal e Encargos R$ 7.904,83 R$ 7.904,83 R$ 7.904,83 RS 7.904,83 RS 7.904,83 RS 7.904,83 R$ 4.015,22 RS 51.444,20

Reajuste Salarial R$ 1.580,96 RS 1.580,96

136 salário RS 4.325,34 RS 4.325,34

1/3 de férias RS

Rescisão RS

Serviços de Te''ceiros/
Benefícios

R$ 528,00 RS 523,00 R$ 528,00 RS 528,00 RS 528,00 RS 528,00 RS 264,00 RS 3.432,00

Serviço de terceiros

/Treinamento
RS

Serviço de

terceiros/projeto,

montagem, instalação

RS

Material permanente

Total R$ 8.432,83 R$ 8.432,83 R$ 8.432,83 R$ 8.432,83 RS 8.432,83 RS 8.432,83 RS 10.185,52 RS 60.782,50

São José do Rio Preto, dia 30 de Julho de 2021.

\  ' .. „ j; I 5S0CÍAÇA0 Rí
)QreçídoFerTetraPac?ia-..

preslden'ce



CrHTRO DE REABII ITACAO E MTEGRACAO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO: 2022

l^Apostilamento

NOME DO PROJETO: Pediasuit e Snoezeien para pessoas com deficiência intelectual e autismo

Vigência da Parceria: 01/06/2021 a 30/06/2022

DESPESAS RECURSO CMDCA
RECURSOS

PRÓPRIOS

DOAÇÃO DE

PESSOAS

JURÍDICAS

DOAÇÃO DE
PESSOAS FÍSICAS

OUTROS TOTAL

Pessoal e Encargos R$ 51.444,20 R$ 51.444,20

Reajuste Salarial R$ 1.580,96 RS 1.580,96

135 salário R$ 4.325,34 RS 4.325,34

1/3 de férias R$ R$

Rescisão R$ R$

Serviço de

terceiros

/Benefícios

R$ 3.432,00 RS 3.432,00

Serviço de

terceiros

/Treinamento

R$ R$

Serviço de

terceiros/projeto,

instalação,

treinam/o

R$ R$

\
Material

permanente
R$ RS

Total RS 60.782,50 R$ 60.782,50

São José do Rio Preto, dia 30 de Julho de 2021. ido Ferreiro
Presidente


