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Em março de 2020 tivemos o início de dois anos
desafiadores em razão da pandemia de Covid-19. Foi um
período de apreensão e de mudanças súbitas na vida de
todos. Alteramos radicalmente nossa rotina de
atendimento, colocando nossos profissionais diante de
uma nova realidade – sem a presença dos atendidos,
todo o suporte foi oferecido pela internet e telefone, na
expectativa de que não houvesse prejuízo no tratamento
de crianças, adolescentes e jovens com deficiência física
e comprometimento neurológico.

Durante todo esse tempo, a Casa da Criança Paralítica
mostrou-se um exemplo a ser seguido em termos de
transparência, gestão e organização. Foi possível manter
o corpo técnico, sem demissões, e, mesmo diante do
aumento de insumos, a CCP conseguiu equilibrar seu
orçamento, expandindo a expandiu a captação de
recursos.

Passadas as dificuldades e adaptações iniciais, o trabalho
foi sendo retomado em 2021 com os devidos cuidados e
segurança para nossos colaboradores, atendidos e
familiares. Passamos por muitas mudanças e emoções e
nossa brilhante equipe se dedicou a trazer os atendidos
de volta à Casa. 

Tivemos grandes novidades no ano passado, com a
implantação de uma sala de Pilates e, também, com o
novo sebo do Bazar, entre outras.
Inovação e competência são as principais palavras para
definir o trabalho desenvolvido há 68 anos pela equipe da
CCP quando o tema é o processo de reabilitação de
pacientes.

 Ao longo dessa trajetória, a Casa da Criança Paralítica de
Campinas representou muito mais do que impactar a vida
de tantas crianças e pessoas por meio do tratamento
oferecido. Representa o desejo por uma sociedade mais
igual e com oportunidades para todos. 
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A Casa da Criança Paralítica de Campinas nasceu no dia 17 de janeiro de 1954.
Faz 68 anos que a Instituição cuida, ininterruptamente, de nossas crianças e
adolescentes com deficiência física. O nascimento da Casa foi resultado da
concordância de 84 (oitenta e quatro) pessoas que, por inspiração do Sr.
Ernani Fonseca, encampada pelo Rotary Clube de Campinas, reuniram-se em
assembléia. 

A filosofia que prevaleceu, naquele primeiro momento, era, por meio da nova
entidade, arrecadar fundos para a construção de um “pavilhão”, que se
destinaria à instalação de clínica para recuperação de “vítimas da paralisia
infantil”. Na mesma oportunidade, a assembléia criou, elegeu e empossou a
diretoria da então denominada Sociedade Campineira de Recuperação da
Criança Paralítica, para o biênio 1954/1956, tendo como presidente o Sr. Ernani
Fonseca. 

No dia 1º de fevereiro de 1954, aconteceu a segunda assembléia geral,
oportunidade em que foram aprovados os estatutos da Entidade. A primeira
sede foi instalada no mesmo local onde funcionava o Rotary Clube de
Campinas, na Rua Barão de Jaguara, 1301. 

Daquela data, até agora, são passados 68 anos. Desde então, a Casa da
Criança Paralítica de Campinas cumpriu sua missão de integrar e reintegrar a
pessoa com deficiência física em sua atual sede, inaugurada em 1971 e
localizada na Rua Pedro Domingos Vitalli número 160, Pq-Itália Campinas.

Com a erradicação da poliomielite, mudou a origem dos problemas de saúde
enfrentados pelos seus usuários. Antes eram eles decorrentes da poliomielite,
depois foram incorporados lesão cerebral precoce, sequelas de
Mielomeningocele, doenças neuromusculares e síndromes, além de traumas e
acidentes passaram a ser atendidos.

Seja com um ou outro tipo de patologia, o cuidado com o público-alvo não
mudou. Prevaleceu, como prevalece até hoje, a ideia em minimizar os impactos
dos déficits causados pela lesão na vida diária e dar ao usuário melhores
condições de vida.

Seu departamento técnico especializado multiprofissional contempla as áreas
de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social e
pedagogia, diferenciando-se pelos serviços médicos de fisiatria, pediatria,
neurologia e ortopedia, odontológicos, nutricional, de integração sensorial e de
assistência jurídica, além de orientação à família. Um trabalho 100% voltado à
autonomia, independência e amparo daqueles que mais precisam.

Apresentação da Instituição
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A Casa da Criança Paralítica de Campinas – CCP atua preponderantemente na
área da saúde, voltada para a pessoa com deficiência física, tendo por objetivo:

a) a promoção de atividades de fisioterapia;
b) a promoção, a prevenção e a atenção à saúde;
c) a oferta de serviços ambulatoriais ao Sistema Único de Saúde – SUS;
d) o apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde – SUS.

O público alvo dos serviços ambulatoriais prestados pela Casa da Criança
Paralítica abrange, na sua integralidade, os usuários do Sistema Único de Saúde
– SUS.

Ainda dentro da área da saúde, a Casa da Criança Paralítica de Campinas –
CCP desenvolve as seguintes atividades:
a) fisioterapia;
b) enfermagem;
c) terapia ocupacional;
d) fonoaudiologia;
e) psicologia;
f) médica ambulatorial restrita a consultas;
g) odontológica;
h) nutrição;
i) psicopedagogia;
j) serviço social

Missão da Instituição
Promover a reabilitação e a transformação da vida da pessoa com deficiência
física, respeitando o seu direito e a sua dignidade. 

Finalidade Estatutária
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Organograma da instituição
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Dados estatísticos de atendimento

A Casa da Criança Paralítica de Campinas é uma entidade sem fins econômicos que atende, 
 atualmente, 367 crianças, adolescentes e jovens com deficiência física, cujas famílias se
encontram em situação de vulnerabilidade social, sendo que os pacientes atendidos estão 
 concentrados: 40% na região sul; 18% na região noroeste; 17% na região Norte; 12%, na região
Sudoeste e 10% na região leste.
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Linha do Tempo em 2021
O ano de 2021 foi repleto de desafios e incertezas por conta do auge da pandemia do
novo Coronavírus (COVID-19). Porém, mesmo este momento tão instável não proibiu
a equipe da CCP de realizar diversas ações com o objetivo de beneficiar as mais de
370 crianças atendidas pela instituição. Da implantação de novos serviços a eventos
no formato Drive-Thru, a CCP também se adaptou muito bem a esta nova realidade
sem perder a sua essência: ajudar quem mais precisa.

De fevereiro à outubro de 2021, mais de 96.000 pessoas foram
vacinadas contra a Covid-19 por meio do posto criado em
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Foi
um trabalho fantástico de dedicação, conscientização e amor
para que este problema causado pela pandemia fosse
resolvido o mais rápido possível.

A 18ª Festa Junina da CCP foi um sucesso em larga escala! Mantivemos a
tradição de fazer o evento na instituição, porém, no formato drive-thru em 2021
para manter todos em segurança, o saldo positivo foi muito grande.

Assim como na festa junina, em agosto promovemos mais um evento de
sucesso para a CCP, a 2ª Feijoada Drive-Thru da instituição. Mesmo com a
pandemia, a entidade contou com a colaboração de funcionários, diretores e
voluntários para que tudo corresse perfeitamente. 

01. + de 96.000 pessoas vacinadas

18ª Festa Junina CCP (drive-thru)

2ª Feijoada Drive-Thru
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Linha do Tempo em 2021

Já em setembro de 2021, outra grande novidade da CCP para
melhorar ainda mais a qualidade dos atendimentos de nossos
adolescentes e jovens foi a implantação do serviço de pilates
voltado exclusivamente para a pessoa com deficiência.

E para encerrar o ano de forma maravilhosa, nada melhor do que ver o
sorriso estampado no rosto da criançada! E mais uma vez pensando na
segurança de todos, porém sem deixar de presentear os pequenos,
todos receberam uma lembrança de Natal, também em sistema Drive-
Thru.

Inauguração do Pilates CCP 

Festa de Natal CCP (drive-thru)
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A CCP se preocupa com a atualização técnica de seus profissionais buscando
sempre cursos de aperfeiçoamento. Hoje temos profissionais com formação no
método Bobath, Pediasuit, Pilates, Bandagens Terapêuticas, Integração Sensorial , e
outros.

No setor Pedagógico temos profissionais especializados em Educação Especial e
Psicopedagogia que realizam  estimulação pedagógica, a inclusão e o reforço
escolar.

A CCP entende que, para a efetividade do tratamento, não basta apenas
realizarmos os atendimentos dentro da instituição, precisamos entender como é a
vida dessa criança ou desse jovem em sua comunidade, então fazemos visitas
domiciliares buscando entender as dificuldades e tentar facilitar o trabalho da
família e do nosso usuário nas atividades de vida prática e rotina diária.

Nosso olhar sobre a pessoa com deficiência, identifica os aspectos relacionados à
funcionalidade e ao contexto social à sua volta, os quais podem ser
influenciadores diretos no processo de reabilitação. Assim conseguimos avaliar e
desenvolver objetivos viáveis e realistas para o tratamento dos nossos usuários.

Área Técnica da CCP
Hoje, a Casa da Criança Paralítica de Campinas atende
crianças, adolescentes e jovens com sequelas de Paralisia
Cerebral, Mielomeningocele, Paralisia Braquial Obstétrica,
doenças neuromusculares, síndromes genéticas, acidentes,
traumas entre outros. 

Durante todos os seus anos de existência e trabalho
dedicados a esta causa, a CCP cumpre sua missão de
promover a reabilitação e a transformação da vida da
pessoa com deficiência física, respeitando o seu direito e a
sua dignidade. 

Com uma equipe multiprofissional completa (formada por
médicos, dentistas, assistentes sociais, fisioteraṕeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, psicólogas,
pedagogos, psicopedagogos e nutricionistas) realiza
atendimentos clínicos individualizados promovendo uma
melhor qualidade de vida para o usuário e sua família
garantindo sua participação na sociedade.
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Em 2021, retomamos parte do atendimento presencial,
seguindo todos os protocolos de segurança. Sendo

assim, os teleatendimentos permaneceram e foram de
vital importância para o atendimento do público-alvo,

mesmo a distância.
 

Números de atendimentos em 2021:

Fisioterapia PedagogiaFonoaudiologia

6426
atendimentos

CCP EM NÚMEROS

5265
atendimentos

1849 
atendimentos

3914
atendimentos

787
atendimentos

8242
atendimentos

Psicologia
Terapia

OcupacionalNutrição

6692
atendimentos

Serviço 
Social TOTAL

35.515
atendimentos



Arrecadados por meio de recursos
próprios (eventos, Bazar, doações).

R$2.456.397,60 (50,4%)

R$2.495.292,09 (49,6%)

Total de receitas:
R$4.951.689,69

Relatório financeiro 2021
Transparêcia e boa gestão sempre foram primordiais para a CCP. Nascemos da
contribuição da comunidade junto à causa da pessoa com deficiência, por isso prestar
contas em relação aos recursos financeiros da instituição é uma obrigação ética. Faz
parte do DNA da nossa gestão a transparência e lisura em todos os dados financeiros
da CCP.

Acompanhe o desempenho financeiro da instituição em 2021

Arrecadados por meio de recursos
públicos(Convênios SUS, Educação,

FMDCA, Assistência Social).
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417 192 615

Projetos em 2021
Os desafios em 2021 foram imensos e nosso cotidiano de trabalho foi
modificado radicalmente por conta da pandemia do novo Coronavírus.
Porém, mesmo diante deste cenário a CCP se reinventou e se modernizou
para proporcionar novos métodos de reabilitação para nossas crianças e
jovens. 

Ação e compromisso

Em 2021, a Oficina Locomover, projeto da CCP em parceria
com a FEAC para adaptação e manutenção de cadeiras de
rodas realizou os seguintes serviços:

Manutenções
Atendimentos/

AvaliaçõesAdaptações
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Ação e compromisso

Iniciou-se em setembro de 2021 dando oportunidade aos
pacientes e ex- pacientes de melhorar sua autonomia e
qualidade de vida por meio da atividade física.

02. Sala de Pilates CCP

Na pandemia ficou evidente que o vínculo familiar ficou mais forte devido ao
tempo que pais e filhos estão passando juntos. Com isso em mente, foram
adaptados para o curso de informática, conteúdos para que a família
trabalhasse unida. Durante o curso, o adulto com mais conhecimento e
agilidade, transforma-se em um mediador para a criança, tornando
dessa forma o aprendizado de ambos mais construtivo e prazeroso.

03. Informática adaptada
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Negócios Sociais da CCP
Inovação e protagonismo são duas palavras-chave presentes no DNA da
CCP. Mesmo com todas as dificuldades da pandemia, a instituição se
mantém firme e de pé, graças a um trabalho sério desenvolvido para
atender a necessidade do público em geral, alinhando o objetivo de manter o
tratamento de nossas crianças e jovens. Por isso, os negócios sociais da
entidade são parte fundamental da estratégia de captação para a
manutenção de todos os atendimentos.

Ação e compromisso

Fundado em 2004, o Bazar do Sonho é uma das principais fontes
de recurso da CCP. São milhares de opções de produtos entre
calçados, roupas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, acessórios,
decoração e até brinquedos. Tudo muito bem triado para
oferecer a melhor qualidade e com o melhor preço da região. O
Bazar está localizado na Rua Pedro Domingos Vitalli número 160,
Pq Itália - Campinas e funciona de segunda à sexta das 8h às
17h, aos sábados das 8h às 13h e feriados das 8h ao meio-dia.

Inaugurado no dia 7 de fevereiro de 2022, este é o mais novo
negócio da CCP que tem como objetivo promover a leitura e o
conhecimento por meio da leitura. São mais de 9.000 opções de
livros separados por gênero, organizados de forma especial. O
Sebo do Sonho CCP é um lugar especial que também
comercializa itens como fitas VHS, DVDs, CDs e até discos de
vinil. A localização e funcionamento são os mesmos do Bazar do
Sonho!
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O que significa ser
atendido pela CCP?

Ação e compromisso

"A CCP é simplesmente maravilhosa, não sei o que
seria da minha vida e da minha família sem ela.
Não tenho palavras pra agradecer, simplesmente é
uma das melhores instituições que conheço, que
realmente se importa com a gente".

Andréa Rodrigues dos Santos
Mamãe da Sofia!

O que significa trabalhar
na CCP?

"O setor de fisioterapia tem como objetivo modificar os padrões de
tônus postural anormal e facilitar padrões motores mais normais
preparando para uma maior variedade de habilidades funcionais. É
muito gratificante poder contribuir com o desenvolvimento da
criança observando seus ganhos, acompanhando suas conquistas
e independência no dia a dia, promovendo o bem-estar físico e
emocional".

Sandra Verlengia (fisioterapeuta)
30 anos de CCP



Parceiros

ADM Sistemas
Agência Collegare
AP Informática
Azul
Banco de alimentos -CEASA 
Bárbara Ceratti
Benassi 
Broto Legal
Casa de Carnes Phocesi
Cassini ALimentos 
CBN
CEASA
Clínica Corpore Sano 
Correio Popular
EMDEC
Empório Viver
EPTV
Estevam Pelo Mundo
Euromídia - Outdoor digital
EuropaMotors 
Fundação FEAC
Galassi (avenida da saudade).
GM7
Gráfica Ellementum
GS1
Icamp
Icamp
Live Up - Unidade Taquaral
Luxottica
Negócios e Oportunidades 
Papelaria Orly
Peroba Rosa 
Praça Capital
Rádio Brasil Campinas
Rádio Central AM
Rádio Nova Brasil FM
Sanasa
Santa Massa
Shimabukuro Alimentos
Tendas Holiday 
Transurc
TV Séc 21
Unimed
Vermelho Embalagens
Via Lange - 

Parceiros e apoiadores
A CCP acredita na união e, por isso, trabalhou ao longo

de 2021 em parceria com uma rede de parceiros e 
 apoiadores. São organizações e empresas que nos

ajudam a potencializar resultados e ampliar o impacto
das ações realizadas.
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Expediente
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Diretoria

REDES SOCIAIS DA CCP
 
 

ANTÔNIO PEDRO RODRIGUES - GERENTE GERAL

SÍLVIA REGINA BERTAZZOLI - GERENTE TÉCNICA

REGIANE FAYAN - COORDENADORA DE PROJETOS E MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

LUCAS VINÍCIUS DE SOUZA - ANALISTA DE COMUNICAÇÃO

CAROL SILVEIRA - ASSESSORA DE IMPRENSA

FACEBOOK.COM/CASADACRIANCAPARALITICA

 
 

@CASADACRIANCAPARALITICA

 
CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA

 

Conselho Fiscal


