47.943

CIRURGIAS REALIZADAS

2016
01

2017
01

TOTAL DE DESLIGAMENTO

2016
45

2017
49

ENCAMINHAMENTO PARA CONSELHO
TUTELAR

2016
00

2017
00

VISITA DOMICILIAR

2016
157

2017
410

2016
75

2017
134

2016
7

2017
2

VISITA ESCOLAR

VISITA HOSPITALAR

ENCAMINHAMENTO PARA OUTRA
INSTITUIÇÃO E/OU SERVIÇOS

2016
42

2017
45

FALECIMENTO

2016
00

2017
04

ABERTURA DE PRONTUÁRIO

2016
70

2017
72

AVALIAÇÃO AMBULATÓRIO

2016
52

2017
55

REUNIÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA

2016
100

2017
91

DISCUSSÃO DE CASO
AVALIAÇÃO DE PROJETOS
PLANEJAMENTO
ADEQUAÇÃO DE HORÁRIOS PROFISSIONAIS/
USUÁRIOS

2016

2017

461

560

NÚMERO DE PACIENTES

2016
343

2017
362

NÚMERO DE EX-PACIENTES
PACIENTES ATENDIDOS

2016
196

2017
232

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS (Nº DE
PACIENTES + Nº DE EX-PACIENTES)
PACIENTES)

2016
539

2017
594

PROJETO

RESUMO

“Projeto Encontro”
Programa Sócio Educativo

Temos como objetivo geral contribuir significativamente
para o processo de inclusão escolar das crianças e
adolescentes atendidos pela entidade. Realizando uma
parceria com as escolas da rede regular de ensino para
trocas periódicas, promovendo um encontro mais
significativo com toda comunidade escolar e não apenas
com a professora de educação especial, facilitando o
processo de inclusão.
• Acontecem de acordo com a necessidade escolar: Em
2017 foram realizados 134 encontros com escolas.

PROJETO

RESUMO

“Projeto Jornal – Os Eficientes”

O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos momentos d
autoconhecimento ampliar a capacidade de reflexão, através da leitura
autoconhecimento;
pesquisa de diversos textos; desenvolver a motivação de interação com
meio em que vive se percebendo como cidadão que irá atuar junto
sociedade; utilizar o computador como um recurso, para se comunicar
se expressar, possibilitando aos usuários uma forma de aprendizage
diferenciada; propiciar o contato direto entre os adolescentes e a
pessoas entrevistadas, para desenvolver sua criatividade e sociabilidad
reconhecendo como parte integrante de um grupo (comunidade).
reconhecendo-se
• O projeto aconteceu às quintas-feiras no horário das 9:30 às 10:30 h
• 11 adolescentes participaram do projeto.
• Foram realizados 44 encontros.

PROJETO

RESUMO

“PPD DIGITAL – Rompendo Barreiras”

O projeto tem como objetivo facilitar o acesso à inclusão digital e soci
de Pessoas com Deficiência, seus familiares e comunidade em gera
facilitar aos alunos a introdução e o aperfeiçoamento de conceito
pedagógicos; construir, junto aos alunos, conceitos básicos d
informática; Incrementar nos usuários a interação e comunicação com
demais pessoas;
pessoas fazer uso da Internet; oferecer aos familiares dest
crianças e adolescentes, primeiramente as mães, uma possibilidade d
capacitação profissional.
profissional
• Atividades semanais – 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 h
• 87 usuários

PROJETO

“Grupo Operativo”

RESUMO

Fundamenta-se especificamente em estimular a formação e fundamenta
de auto percepção;
percepção estimular a formação e fundamentação do autoconce
estimular a criatividade;
criatividade favorecer a estruturação da personalidade; fortale
as características individuais frente ao grupo; ajudar a identificar, nome
verbalizar sentimentos;
sentimentos aprender a compartilhar sentimentos; aprende
reconhecer a percepção do outro; trabalhar com a concepção do eu, n
mundo de outras pessoas. Pessoas com limitações aparentes em compara
com pessoas sem limitações aparentes; estimular a realização de atividade
autocuidados, fundamentando a autonomia e a melhora da auto percep
formalizar uma rotina de trabalho com começo, meio e fim; planejar co
utilizar potencialidades nos aspectos diários e como buscar melhora
qualidade de vida.
vida
• Em 2017 foram realizados 49 encontros.
• Participaram 14 adolescentes.

PROJETO

“Projeto Ambulatório”

RESUMO

A Casa da Criança Paralítica de Campinas – CCP, preocupada com o cresce
número de crianças e adolescentes em fila de espera e aguardando vaga p
um programa de reabilitação, resolveu implantar um projeto que pude
agilizar o processo de admissão ao tratamento, aliviando a tensão familiar
aguardo de uma vaga.
vaga
• Aconteceram 2 encontros semanais (terça-feira: duração de 1 hor
13:00 às 14:00
00 h) e (quinta-feira: duração de 1 hora – 8:00 às 9:00 h)
• 55 avaliações realizadas

PROJETO

“Grupo de Chegada”

RESUMO

Este projeto visa acolher a família, orientando-a sobre as normas
Instituição; qual o tipo de tratamento que será realizado; conhecer o que c
profissional desenvolve e como o profissional irá cuidar de seu fil
apresentar o espaço físico da instituição que fará parte de sua vida para que
sintam mais próximos e parte integrante da mesma; discutir sobre
importância da colaboração e participação ativa e atuante dos pais na vid
tratamento rotineiro de seus filhos.
• Aconteceram 8 encontros – às quintas-feiras 13:00 às 14:00h
• Participaram 72 famílias

PROJETO

“Casa Experimental”

RESUMO

Tem como objetivo favorecer o desenvolvimento dos usuários e s
familiares, por meio de experimentação de situações práticas planejad
aulas de higiene, vestuário, alimentação e atividades domésti
proporcionando desta forma a oportunidade de obter autonomia pessoa
social.
• 37 crianças e adolescentes participaram do projeto
• 2 grupos operativos
• 1 grupo multifuncional

PROJETO

“Comunicação Alternativa”

RESUMO

Por acreditarmos que a comunicação pode ser entendida como compartil
fazer comuns os pensamentos, sentimentos e ideias, elaboramos este proj
na intenção de constituir um fator primordial para a qualidade de vida
qualquer indivíduo, compreendendo muito mais processos do que soment
linguagem oral.
Para a realização do projeto utiliza-se o método do P.C.S (Pict
Communication Symbols).
Symbols
• 44 crianças / adolescentes receberam atendimento em Comunica
Alternativa (Programa Semanal)

PROJETO
“Reabilitação Funcional Virtual”

RESUMO

O uso da reabilitação virtual através do videogame visa simulação de situaç
reais, percebe-se
se que o uso desta, afasta o paciente do foco da dor ou
incomodo, melhora na funcionalidade dos membros acometidos e o lev
praticar as atividades nas áreas de desempenho ocupacional sem maio
danos a sua saúde.
saúde
• Participaram 42 crianças / adolescentes (programa semanal)

PROJETO
“Dança Inclusiva”

RESUMO

A terapia com a dança além de propiciar um efeito lúdico, baseia-se tamb
em princípios de que uso do movimento expressivo pode alte
comportamentos, atitudes e estados físicos. Através da dança, as pessoa
expressam e extravasam seus desejos, pois todo o movimento, desd
mecânico até o simbólico, contém sempre uma grande carga expressiva.
•
1 grupo com 5 integrantes
•
Aconteceram 41 encontros às segundas-feiras (15:00 às 16:00 h)

PROJETO
“Pediasuit”

RESUMO

O método PediaSuit é uma abordagem holística para tratamento de indivíd
com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral, atraso
desenvolvimento, lesões traumáticas cerebrais e outras condições que afe
as funções motoras e funções cognitivas de uma criança.
•
Participaram do projeto 36 crianças

PROJETO

Grupo de Orientação Multifuncional”

RESUMO

O objetivo principal é de experimentar uma nova abordagem profissional
apresente um compromisso ético e ideológico com a qualidade
atendimento, orientando os responsáveis pelos usuários para lidar com
rotina dos cuidados necessários à manutenção da integridade de sua saú
adequando um tratamento acessível quanto às adaptações em ativida
diárias e proporcionando uma assistência mais apropriada e próxima de s
reais necessidades.
necessidades
• Participaram do projeto em 2017 - 9 famílias.
• O encontro aconteceu toda sexta-feira das 15:00 às 16:30h.
• Aconteceram 43 encontros.

