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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 18.908.809/0001-81
Razão Social:CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO CENDEFI
Endereço: R ROMUALDO FERREIRA DA SILVA 220 / CHACARAS ACARAI /

HORTOLANDIA / SP / 13187-003

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/08/2020 a 31/08/2020 

Certificação Número: 2020080206503681265968

Informação obtida em 14/08/2020 11:06:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



CNPJ / IE: 18.908.809/0001-81

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

20080082290-94

14/08/2020 11:09:02

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI
CNPJ: 18.908.809/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:00:58 do dia 14/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2021.
Código de controle da certidão: 3283.1C6C.4751.A863
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Impresso em: 14/08/2020, às 11h13minNúmero CRCE 0331/2017

CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO - CENDEFI

Município: HORTOLANDIA - SP

Bairro: Chácaras Acaraí CEP: 13187003

Endereço: R Romualdo Ferreira da Silva, 220 Complemento: 

CNPJ :

Certificamos que a  Entidade acima identificada está  inscrita  e aprovada no
Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado  de  Convênios

novembro de 2011.

O   presente   certificado   não  dispensa  a  Entidade  da  apresentação  dos
documentos exigidos pela  legislação em vigor,  necessários  à  formalização
de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os  órgãos
da administração direta e indireta do Estado.

do  Estado  de  São  Paulo,  de acordo  com  o  Decreto  nº  57.501, de 8 de 

18.908.809/0001-81

Este   certificado   somente   será   válido   para   fins  de   celebração de  convênios  e  outras         
          avenças  de  que   trata  o art. 6º,  do  Dec. 57.501/2011,  quando  for   impresso  pelo  
órgão          da  administração  pública  estadual responsável, no ato da sua  formalização,  como 
garantia        que  o  CRCE  está  liberado.

A condição acima  é  obrigatória  e  a  sua  inobservância  implicará  em medidas  correcionais  
cabíveis,  por  parte  da  Corregedoria  Geral  da  Administração,  no  uso  de  suas  atribuições 
legais e em especial o art. 7º do Dec. 57.501/2011.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO

CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE

Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO  - CENDEFI (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 18.908.809/0001-81
Certidão nº: 20081060/2020
Expedição: 14/08/2020, às 11:10:39
Validade: 09/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO  - CENDEFI (MATRIZ
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.908.809/0001-81, NÃO
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
18.908.809/0001-81
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
27/08/2013 

 
NOME EMPRESARIAL 
CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CENDEFI 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
R ROMUALDO FERREIRA DA SILVA 

NÚMERO 
220 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
13.187-003 

BAIRRO/DISTRITO 
CHACARAS ACARAI 

MUNICÍPIO 
HORTOLANDIA 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CENDEFI.HORTOLANDIA@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(19) 2512-0917 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/08/2013 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/08/2020 às 11:14:13 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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1– IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Organização Social 

CENDEFI - Centro de Apoio aos Deficientes Físicos         

CNPJ: 18.908.809/0001-81 

Rua Romualdo Ferreira da Silva, 200 – Chácaras Acarai CEP: 13188-160 

Cidade: Hortolândia/SP 

Telefone: (19) 3819-6676 

Registro na Receita Federal da Atividade Principal nº 88.00-6-00 (Serviço de 

Assistência Social sem alojamento). 

Modalidade de Pagamento: Gratuito        

       

1.2 Do Representante Legal 

Nome: Paulo Novaes Zeferino 

Endereço: Rua Lima Barreto, 154.                                          

Bairro: Jardim Amanda II                                   Hortolândia 

Telefone: (19) 99395-8570                                             

RG: 47.950.001-0                                                     CPF: 380.870.238-97 

Cargo na Entidade: Presidente  

Data do início do Mandato: 22/08/2016 

Data do término do Mandato: 22/08/2020  

 

2 – CREDENCIAMENTO DA ENTIDADE 

 

UTILIDADE PÚBLICA LEI N° DATA 

FEDERAL - - 

ESTADUAL - - 

MUNICIPAL 3.326 23/03/2017 

   
DOCUMENTOS PULBLICOS N° DATA DE 

VALIDADE 

ALVARÁ VIGILANCIA SANITARIA (Sec. Saúde)  
 

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO (receita federal) 
CNPJ 18.908.809/0001-

81 Indeterminado 

INSCRIÇÃO NA PREFEITURA (sec. Fazenda 

municipal) 
23160 

Indeterminado 
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3- BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: 

Através das dificuldades enfrentadas pela falta de recursos e ausência de 

equipamentos adequados no tratamento e acompanhamento necessário da pessoa com 

deficiência físico-neurológica e idosos na cidade e visando um futuro digno para esse 

público. Atualmente, a CENDEFI oferece atendimentos gratuitos sem fins lucrativos. 

O CENDEFI (Centro de Apoio do Deficiente Físico) é um serviço para a oferta 

de atendimento especializado as famílias com pessoas com deficiência, tem a finalidade 

de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas participantes (TNSS/2009), e tem por objetivo a habilitação e reabilitação das 

pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária 

(LOAS/1993). 

A Equipe do CENDEFI acredita que a Assistência Social deve dá primazia à 

atenção às famílias, na perspectiva de fazer avançar o caráter preventivo de proteção 

social, de modo a fortalecer laços e vínculos sociais de pertencimento entre seus 

membros e indivíduos, para que suas capacidades e qualidade de vida levem à 

concretização de direitos humanos e sociais (PNAS/2004). 

Atualmente a CENDEFI atua em duas áreas: Saúde e Assistência Social. Dentro 

da Saúde realizando atendimento ambulatorial nas áreas de fonoaudiologia, fisioterapia 

e psicologia. Na área de assistência social autua no Serviço de Fortalecimento de 

Vínculos e Convivência Serviço de Media Complexidade da Proteção Especial para 

Pessoas com Deficiência, idosas e suas famílias.  

 

3.1 Finalidade e Competências Institucionais 

CENDEFI é uma associação civil, beneficente, sem fins lucrativos, com duração 

indeterminada. Possui a finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas com deficiência intelectual e múltipla e com transtorno do espectro do autismo, 

em seus distintos ciclos de vida: pessoas com deficiência, adolescentes, adultos e 

idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania. Tem como 

competência a prestação de serviços de habilitação e reabilitação aos usuários e a 

promoção de sua integração à vida comunitária, bem como ações de defesa e garantia 

de direitos. Promove e estimula o desenvolvimento de programas de promoção, 

proteção, inclusão, de defesa e de garantia de direitos da pessoa com deficiência, de 

apoio e orientação à sua família e à comunidade, garantindo a participação efetiva das 

pessoas com deficiência na gestão da CENDEFI e na sociedade.  
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3.2 Objetivo Geral da Entidade 

 Promover a habilitação, a reabilitação, a defesa e garantia de direitos da pessoa 

com deficiência intelectual e múltipla e sua inclusão na vida comunitária por meio de 

recursos e procedimentos das áreas de assistência social, saúde, trabalho e outros, com 

vistas à redução das incapacidades, desenvolvimento das potencialidades e habilidades 

para o trabalho, inclusão social e melhoria da qualidade de vida, autonomia, 

independência, segurança, acesso aos direitos e participação plena e efetiva na 

sociedade. 

 

3.1 -Usuários  

Pessoas com deficiência de todas as idades e de ambos os sexos do Município 

de Hortolândia.  

 

4 - FINALIDADE ESTATUTÁRIA:  

O Centro de Apoio ao Deficiente Físico – CENDEFI tem por finalidade 

considerando a individualidade das pessoas com deficiência, bem como todo seu 

contexto social, proporcionar-lhes melhor qualidade de vida, contribuindo para seu 

convívio social (Cap.1 art. 03 – Estatuto Social). 

 

5- DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DENTRO DA AREA ASSISTENCIAL 

NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.  

Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com 

deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 

agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, 

confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de 

cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, 

desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a 

dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.  

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe 

específica e habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em 

situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação 

da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e do 

cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do 

cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados. As ações devem 

possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive 
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e compartilha cultura, troca vivências e experiências. A partir da identificação das 

necessidades, deverá ser viabilizado o acesso a benefícios, programas de transferência 

de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre 

priorizando o incentivo à autonomia da dupla “cuidador e dependente”.  

Soma-se a isso o fato de que os profissionais da equipe poderão identificar 

demandas do dependente e/ou do cuidador e situações de violência e/ou violação de 

direitos e acionar os mecanismos necessários para resposta a tais condições. A 

intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente 

quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de 

cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos 

que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com 

deficiência ou pessoa idosa.  

 

USUÁRIOS:  

Pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e 

familiares.  

 

OBJETIVOS: 

 - Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência 

e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;  

- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de 

direitos que contribuem para a intensificação da dependência;  

- Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito 

à convivência familiar e comunitária;  

- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços 

socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de 

Direitos;  

- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de 

trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos 

e não somente cuidados de manutenção;  

- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a 

serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme 

necessidades; 

 - Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 

prestação/ demanda de cuidados permanentes/prolongados. 
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6- SERVIÇOS OFERECIDOS: 

      Esta instituição tem como principais pilares a inclusão social e a saúde, temos como 

objetivo principal a busca da habilitação e reabilitação e a inclusão destas pessoas com 

deficiência na sociedade e melhora na convivência familiar, realizando projetos 

multidisciplinares com duração de um ano, buscando melhorias para o desenvolvimento 

e autonomia destes usuários, através de: 

• Atendimento domiciliar psicossocial 

• Oficinas de artes 

• Diagnóstico e avaliação funcional da deficiência;  

• Estimulação precoce permitindo às crianças com deficiência o máximo de 

estímulos, favorecendo seu melhor potencial de desenvolvimento; 

• Orientações aos cuidadores, acompanhantes e familiares como agentes 

colaboradores no processo de inclusão social e continuidade do cuidado; 

• Orientações e apoio às famílias para aspectos específicos de adaptação do 

ambiente e rotina doméstica que possam ampliar a mobilidade, autonomia 

pessoal e familiar, bem como a inclusão escolar, social e/ou profissional;  

• Atendimentos em reabilitação/habilitação, seleção, prescrição, concessão, 

adaptação e manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, 

conforme suas necessidades;  

• Atendimento individual e em grupo de acordo com as necessidades de cada 

usuário e suas dificuldades específicas;  

• Reavaliação periódica do projeto terapêutico, demonstrando com clareza a 

evolução e as propostas terapêuticas de pequeno, médio e longo prazo; 

• Reuniões periódicas de equipe para acompanhamento e revisão sistemática dos 

projetos terapêuticos;  

• Articulação com os outros pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoas 

com deficiência e à crianças e adolescentes com deficiência (atenção básica, 

escola, família), visando garantir a integralidade do cuidado, 

7 – EQUIPE TÉCNICA  

- Administrativo – 40 horas semanais  

- Recepcionista – 40 horas semanais  

- Assistente Social – 30 horas semanais  

- Orientadora Social – 30 horas semanais  

- Fisioterapeutas – 30 horas semanais 

- Fonoaudiólogas – 30 Horas semanais 
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8 – ATENDIMENTOS EM 2018 

Atividades dentro da Área Social Quantidade atendimentos 

Visitas Domiciliares 105 

Atendimentos Individuais 150 

Atividades em grupo 95 

Doações  203 

Encaminhamentos para a rede 

socioassistencial 

87 

Fisioterapia 4875 

Fonoaudiologia 2177 

Terapia ocupacional 720 

Integração sensorial 96 

Nutricionista 85 

Psicologia 1787 

* cada atendimento individual dura aproximadamente 30 minutos e os atendimentos em 

grupo aproximadamente 1 hora. 

 

8.1- SETOR ADMINISTRATIVO 

     Durante o ano de 2018 o setor administrativo teve como sua responsabilidade toda 

parte documental da entidade, bem como planilha de custos e entrada de recursos, 

entre outras atividades.  

Atividades Desenvolvidas:  

- Controle Financeiro 

- Providencias sobre documentações que se fazem necessário 

- Contratações 

- Documentações para convênios  

- Controle dos funcionários  

 

8.2 – Setor de Fisioterapia 

      Durante o ano de 2018, contamos com duas fisioterapeutas que realizaram os 

atendimentos individuais e em grupos multidisciplinares, avaliações e reavaliações das 

funções motoras, entre outras atividades relacionadas a sua área. 

Atividades desenvolvidas:  

- Atendimentos de reabilitação e habilitação  

- Avaliações e reavaliações 
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- Encaminhamentos a serviços especializados 

- Orientações de uso de órtese e prótese 

- Reuniões com a equipe técnica  

- Orientações aos familiares 

- Grupos de fortalecimento membros inferiores e superiores 

- Grupo de estimulação precoce multidisciplinar. 

 

8.3 – Setor de Fonoaudiologia  

      Durante o ano de 2018 contamos com uma fonoaudióloga que realizou os 

atendimentos individuais e em grupo, com objetivos de melhora em deglutição, 

respiração, melhora na fala, disfagia, mecanismos alternamos para comunicação, entre 

outras atividades relacionadas a sua área. 

Atividades desenvolvidas:  

-Atendimentos de reabilitação e habilitação  

- Avaliações e reavaliações 

- Encaminhamentos a serviços especializados 

-Orientações de uso de sonda gástrica  

- Reuniões com a equipe técnica  

- Orientações aos familiares 

- grupos de comunicação 

- Grupo de estimulação precoce multidisciplinar. 

 

8.4 – Setor de Psicologia  

      Durante o ano de 2018 contamos com uma psicóloga que realizou os atendimentos 

individuais, buscando melhora na qualidade de vida da pessoa com deficiência, 

avaliações, orientação a familiares e cuidadores, orientações sobre estimulação 

precoce, entre outras atividades relacionadas a sua área. 

Atividades desenvolvidas:  

- Atendimentos individuais as pessoas com deficiência 

- Avaliações e reavaliações 

- Encaminhamentos a serviços especializados 

- Orientações em gerais 

- Reuniões com a equipe técnica  

- Visitas domiciliares 

- Orientações aos familiares 

- Orientações para o primeiro emprego PCD 

- Grupo de estimulação precoce multidisciplinar. 
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8.5 – Setor de Serviço Social 

      Durante o ano de 2018 contamos com uma assistente social que realizou os 

atendimentos individuais e em grupo, buscando melhora na qualidade de vida da pessoa 

com deficiência, bem como dos cuidadores, avaliações sócio econômicas, orientação a 

familiares e cuidadores, entre outras atividades relacionadas a sua área. 

Atividades desenvolvidas:  

- Atendimentos individuais as pessoas com deficiência 

- Atendimentos individuais aos cuidadores  

- Encaminhamentos a rede sócio assistencial 

- Avaliações sócio econômicas 

- Reuniões com a equipe técnica  

- Visitas domiciliares 

- Orientações aos familiares e cuidadores 

- Atividades em grupo. 

 

9- CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018 – Assistência 

social 

Atividades 

Desenvolvidas 

Jan 

2018 

Fev 

2018 

Março 

2018 

Abril 

2018 

Maio 

2018 

Junho 

2018 

Julho 

2018 

Ago 

2018 

Set 

2018 

Out 

2018 

Nov 

2018 

Dez 

2018 

Visitas 

domiciliares 

X X X X X X X X X X X X 

Encaminhamentos X X X X X X X X X X X X 

Atendimentos 

Individuais 

X X X X X X X X X X X X 

Atividades em 

Grupo 

X X X X X X X X X X X X 

Orientação 

familiar 

X X X X X X X X X X X X 

Festa de Pascoa     X         

Festa Junina com 

Bingo 

     X       

Passeata 

CENDEFI 

         X   

Doações de cesta 

básica 

X X X X X X X X X X X X 

Doações de 

insumos (leite, 

formulas para 

alimentação) 

X X X X X X X X X X X X 

Doações de 

fraldas 

X X X X X X X X X X X X 
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Empréstimos de 

cadeiras de 

rodas/camas 

hospitalares 

X X X X X X X X X X X X 

Café da manha  X   X    X   X    

Festa de Natal            X 

Terapias em 

grupo 

X x X X X X X X X X X X 

Terapias 

individuais 

X X X X X X X X X X X X 

 

10- IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

Serviço para oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com 

deficiência com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas 

por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, 

atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados 

adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da 

potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e 

comprometem o desenvolvimento da autonomia.  

O Serviço tem como finalidade a promoção da autonomia, a inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida dos usuários. Contando com uma equipe especifica e 

habilitada para a prestação dos serviços as pessoas com deficiência. 

Nossas ações sempre serão pautadas no reconhecimento do potencial da 

família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da 

sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.  

Nossas ações vão possibilitar a ampliação da rede de pessoas com que a família 

do dependente convive e compartilha cultura, troca vivencias e experiências.  

Viabilizaremos o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, 

serviços de políticas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o 

incentivo a autonomia do cuidador e do dependente. Trabalharemos para identificar as 

demandas do dependente e/ou do cuidador e situações de violência ou violações de 

direito acionando sempre que necessários a rede de garantia de direitos.  

Nossas intervenções serão voltadas a diminuir a exclusão social tanto do 

dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de 

dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação 

das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de 

dependência da pessoa com deficiência. 

 

11 – METODOLOGIA DO SERVIÇO 



Cendefi – Centro de Apoio ao Deficiente Físico 
CNPJ: 18.908.809/0001-81  

  
 Os serviços de Proteção Social Básica para pessoas com deficiência e os 

serviços de Proteção Social Especial de Média complexidade para pessoas com 

deficiência são executados dentro da Cendefi.  

 O acesso à organização social se faz por meio de demanda espontânea, 

conforme identificação da equipe, busca ativa e encaminhamento da rede 

socioassistencial.           

 A triagem inicial e anamnese são feitas pela equipe técnica da Cendefi, que 

acolhe o usuário, explana as informações pertinentes ao serviço, funcionamento 

institucional, e, em casos que não são de competência e expertise da organização, a 

equipe técnica encaminha a rede de serviços, conforme orientação das leis vigentes no 

que tange a territorialização e norteamento da gestão municipal. 

 O diagnostico inferido neste processo é de suma importância para que se 

definam as possibilidades de intervenção em conjunto com a família. Cada usuário e 

seu núcleo familiar, dentro de suas condições, terá um Plano de Desenvolvimento do 

Usuário – PDU, que atenda às necessidades reais, sendo elas pessoais, territoriais, 

culturais e socioeconômicas.  

 Após a construção do PDU, uma das estratégias de execução do trabalho 

social é por meio de atividades e oficinas ludo pedagógicas, além, de todas as 

estratégias propostas para o fortalecimento de cada núcleo familiar 

 Através do processo descrito é possível promover a identificação, elaboração 

e organização de recursos sociais e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos sujeitos, considerando suas necessidades especificas. Para 

promover sua inclusão de forma efetiva são utilizados recursos e material lúdico 

adaptado e acessível.  

 O campo social na perspectiva na inclusão envolve um processo de 

restruturação para além do espaço físico, requer também metodologias e pontes 

possíveis que atendam às necessidades da pessoa com deficiências múltiplas e suas 

famílias. Por isso o diferencial da atuação é firmado no trabalho com 

famílias/cuidadores, entendendo que o trabalho com os sujeitos de forma isolada, 

impede resultados mais amplos na promoção da pessoa com deficiência.  

 As atividades com o público prioritário e com suas famílias/cuidadores serão 

executadas pelo técnico de nível médio (orientadores sociais) e profissional da equipe 

técnica de nível superior, com supervisão e articulação do coordenador do serviço.  

 A atuação interdisciplinar permite ações precisas em equipe, atentas a 

pessoa com deficiência em todas as suas dimensões e na perspectiva de promovê-la 

com equidade.  
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 Dentro da área da saúde é feito uma avaliação inicial de acordo com o 

encaminhamento que o usuário trouxe. Após a avaliação é estipulada a quantidade de 

atendimentos durante o ano e agendado dia e hora para os atendimentos.  

 Durante o ano são feitas avaliações e reavaliações de acordo com a 

necessidade de casa usuário.  

 

12-RECURSO FISICO 

Local com infraestrutura urbana e de serviços, compatível com os padrões de 

habitabilidade, instalado e local de fácil acesso. 

Quantidade  Tipo de Dependências Número de 

usuário/dependência 

01 Recepção De acordo com a 

demanda 

01 Sala de Serviço Social De acordo com a 

demanda 

01  Sala de Psicologia De acordo com a 

demanda 

01 Sala de Fisioterapia De acordo com a 

demanda 

01 Sala de Fonoaudiologia De acordo com a 

demanda 

01 Sala de Coordenação De acordo com a 

demanda 

01 Sanitário Feminino com 

acessibilidade 

De acordo com a 

demanda 

01 Sanitário masculino com 

acessibilidade 

De acordo com a 

demanda 

01 Cozinha De acordo com a 

demanda 

 

13 – RECURSOS MATERIAIS 

A CENDEFI possui materiais permanentes e de consumo necessário ao 

desenvolvimento do serviço, tais como: Mobiliário, Computadores, Materiais socioeducativos, 

pedagógicos, lúdicos e culturais. 
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14- RECURSO FINANCEIRO 

RECURSO VALOR 

 Municipal  R$ 0,00 

Estadual R$ 0,00 

Federal R$ 0,00 

Recursos Próprios  R$ 67.256,18 

Voluntariado R$  

 

15 - INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Atendendo as exigências legais no que tange ao Controle Social, efetivado pela 

participação dos usuários do serviço, implicamos os sujeitos atendidos no planeja 

mento, acompanhamento e avaliação de cada atividade realizada.  

As atividades fim do trabalho desenvolvido serão, periodicamente, monitoradas 

pela equipe técnica em feedbacks periódicos com os familiares e como termômetro, a 

qualidade de vida do usuário, da dinâmica em família, da sua capacidade protetiva e de 

suporte ao familiar com deficiência. 

As avaliações tendem a ocorrer de acordo com as demandas apresentadas na 

execução do serviço e, a partir delas, serão fomentadas as projeções para a melhoria 

da oferta.  

As avaliações ocorrerão semestralmente. Desta forma, pretende-se, de fato, 

apresentar aos usuários e suas famílias aquisições reais para seu cotidiano, de tal forma 

que corrobore para a autonomia almejada e as possibilidades de emancipação e 

ressignificação dos sujeitos e suas relações com a família e a sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Paulo Novaes Zeferino  

Presidente 
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I- IDENTIFICAÇÃO 

Organização Social: CENDEFI - Centro de Apoio aos Deficientes Físicos         

CNPJ: 18.908.809/0001-81 

Endereço: Rua Romualdo Ferreira da Silva, 200 – Chácaras Acarai; CEP: 

13188-160 

Cidade: Hortolândia/SP 

Telefone: (19) 3819-6676 

Registro na Receita Federal da Atividade Principal nº 88.00-6-00 (Serviço de 

Assistência Social sem alojamento). 

CMDCA 018 

CMAS 023 

II – RELATÓRIO CIRCUSTANCIADO – ASSISTENCIA SOCIAL  

O Centro de Apoio ao Deficiente Físico – CENDEFI, situada no município 

de Hortolândia, atende com primazia a pessoas com deficiência, principalmente 

nas áreas de habilitação e reabilitação. 

Contamos com uma estrutura física, equipamentos e profissionais 

capacitados para a atuação. É uma Instituição Social que presta serviços 

gratuitos a pessoas com deficiência, de ambos os sexos, sem distinção de cor, 

idade, condições social, credo religioso e político. Tem por finalidade, promover 

a integração e o bem estar social e familiar do usuário, através de um 

atendimento multidisciplinar especializado que possibilitem a superação de suas 

dificuldades. 

Atualmente a CENDEFI atua em duas áreas: Saúde e Assistência Social. 

Dentro da Saúde realizando atendimento ambulatorial nas áreas de 

fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia. Na área de assistência social atua no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Média 

Complexidade da Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 

suas famílias. 

 Para este relatório, iremos caracterizar as atividades e acontecimentos 

realizados dentro do serviço socioassistencial durante o ano de 2019, conforme 
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plano de trabalho. Sendo aliás, o primeiro ano em que a Instituição obteve 

convênio com a Prefeitura Municipal de Hortolândia para recebimento de 

recursos públicos, inicialmente no mês de março. 

Ao decorrer do ano, realizou-se as oficinas grupais que contemplaram não 

só aos usuários, bem como seus familiares e/ou cuidadores. Estas atividades 

visam promover espaços de aprendizagem, ampliando a noção de 

responsabilidade e de trabalho para sua própria autonomia e potencial de cada 

um deles, proporcionando convivência social, integração, fortalecimento 

emocional e de vínculos familiares, melhoria da qualidade de vida, a valorização 

das diversidades e inclusão social.  

Nas oficinas de atividades relacionadas ao mercado de trabalho e 

inserção ao mercado de trabalho, buscou-se os usuários que possuem 

condições e que possam desenvolver aptidões para o preparo e inserção ao 

mercado de trabalho. Para esta oficina, trabalhou-se com diversas atividades 

que habilitam e desenvolvem a pessoa com deficiência, como, leitura, escrita, 

uso de computador, rodas de conversa, jogos educativos envolvendo leitura e 

matemática, relatos de experiências de trabalho, comportamentos no ambiente 

de trabalho, entre outras. Todas essas atividades foram realizadas de acordo 

com as dificuldades demandadas por nossos usuários.  

Afim de que se conscientizem os usuários da importância da inserção ao 

mercado de trabalho, independência, elevando a autoestima e o 

desenvolvimento, ao longo do ano, tivemos 40 encontros com o grupo, sendo 

estes ocorrendo semanalmente, além de 15 usuários encaminhados à alguma 

entrevista/vaga e 2 de nossos usuários foram inseridos de fato ao mercado de 

trabalho. Esta inserção ocorreu por meio da rede de lojas Petz, no município de 

Campinas, onde nossos usuários completaram com excelência todas as fases 

do processo de contratação.  

Na oficina de atividades físicas, tivemos aulas de jiu-jitsu adaptado, com 

o objetivo de buscar a melhoria na saúde e bem-estar dos usuários e aprimorar 

a força, agilidade, a coordenação motora, o equilíbrio e o repertório motor. No 

aspecto social, proporcionou a oportunidade de sociabilização entre as pessoas 
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com deficiência e aqueles que têm, além de trabalhar o estimulo à independência 

e autonomia cotidiana.  

Foram 76 encontros ao longo da execução do projeto, ocorrendo 

semanalmente, promovendo uma melhora na qualidade de vida, a inclusão 

social e integração dos usuários. Como consequência, melhora desempenho do 

desenvolvimento.   

As oficinas de atividades de arte buscam a inserção social entre os 

usuários através da arte/artesanato, desenvolvendo suas potencialidades e 

autonomia. Para o usuário, a execução de uma atividade implica no 

desenvolvimento de importantes funções, conceitos e habilidades, na aquisição 

e na construção de conhecimentos básicos à vida social e principalmente no 

equilíbrio emocional e na melhoria da autoestima. Enfim, é sentir-se útil e 

produtivo no meio em que vive. São muitos os benefícios provenientes da 

ocupação orientada.  

Através dos 152 encontros ocorrendo semanalmente ao longo da 

execução do projeto, as atividades favoreceram a autonomia pessoal e sua 

manutenção, desenvolvimento de habilidades manuais, coordenação motora, 

convivência com os profissionais e com os companheiros.  

Conforme descrito no Plano de Trabalho, os grupos podem e devem 

alcançar as metas de atendimentos estabelecidos, e viu-se que, devido à 

dificuldade dos usuários ser a falta do transporte que os tragam até a CENDEFI, 

os grupos sofreram com números de pessoas menor que o esperado. A 

Prefeitura Municipal de Hortolândia realizou o translado de alguns usuários até 

o local, porém o número de atendidos é limitado e se restringiu apenas aos 

atendimentos da saúde, sendo Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional. A instituição não conta com transporte próprio para a realização 

deste serviço, assim sendo, enfrentamos dificuldades em manter os usuários 

participando dos grupos, bem como alcançar as metas existentes. 

Como forma de assistir à toda família e promover atendimento, 

trabalhamos a oficina de pais e cuidadores com conversas orientadas sobre 

cuidados, conscientização, auxilio no cuidado, entre outros temas abordados 
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pelos usuários. Bem como, houveram oficinas com temas e atividades nos quais, 

os mesmos, trazem como demandas a serem discutidas e trabalhadas.  

Apresentou-se uma melhora no convívio com entre a pessoa com 

deficiência, familiares e/ou cuidadores, através do trabalho com assuntos 

pertinentes aos cuidados e convivência, evitando assim situações de violência, 

abandono, e outras situações de vulnerabilidade.  

Ao longo do projeto, tivemos 10 encontros para esta oficina, que foram 

realizadas pelo menos uma vez a cada mês. Com ressalva do mês de dezembro, 

onde tivemos festa de encerramento. 

Nos meses de setembro e novembro realizou-se atividades de lazer, 

passeios, buscando a inserção social, integração e momentos de lazer para 

nossos usuários e responsáveis. Para o mês de setembro, houve a realização 

de passeio para os usuários da CENDEFI, junto à equipe. O mesmo foi realizado 

no Cinema de Hortolândia – Cinesystem – para assistir ao filme “Eu Acredito”. 

Além de proporcionar um momento de diversão, pensou-se na importância de 

incluir os usuários a ambientes comuns da sociedade, contribuindo não só para 

sua autonomia mas também, trazer à compreensão de que o PcD mesmo com 

suas limitações, tem e deve exercer estes direitos. Para o mês de novembro, foi 

realizado um passeio para o Expo Águas, parque aquático localizado no 

município de Sumaré, proporcionando aos envolvidos o ingresso para entrada 

ao local, bem como, café da manhã antes de partirmos da instituição, e almoço. 

Além disso, a Prefeitura de Hortolândia, foi quem concedeu aos usuários nestes 

dois momentos, o transporte de ida aos locais e retorno à CENDEFI.  

Através de parceria com a Secretaria de Cultura Municipal, a CENDEFI 

pôde contar com apresentações musicais realizadas ao longo do mês de 

setembro, para nossos usuários e seus acompanhantes. O propósito destas 

apresentações era não só proporcionar momentos de cultura e lazer, mas 

também, transformar a música em forma de atendimentos terapêuticos.  

Alguns de nossos usuários nunca prestigiou apresentações do tipo, não 

conheciam ou tiveram contato com os instrumentos musicais. Os grupos foram: 

Madeira Brasil, Turuntuntun, Campana para Fora e Vibra Sax. Além de tocarem, 
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os músicos explicaram as funções dos equipamentos musicais, bem como, as 

origens de cada um deles.  

Em celebração e conscientização do mês Outubro Rosa, a CENDEFI 

realizou um Dia da Beleza na instituição. Em dois períodos, sendo manhã e 

tarde, contamos com a colaboração de voluntários que trabalham com o ramo 

da beleza e estiveram na celebração para realizar cortes de cabelos, 

maquiagens, sobrancelhas e manicure. Além deste, tivemos a presença do 

Instituto Embelleze de Hortolândia, que trabalharam de forma voluntária no 

evento para compor a equipe de atendimento aos nossos usuários. 

Proporcionou-se uma mesa de comes e bebes que ficou disponível às pessoas 

presentes durante todo o evento.  

Ainda, no período da tarde, tivemos a presença da assistente social 

Regina Loureiro, profissional da Prefeitura de Hortolândia, para uma conversa 

sobre a importância do cuidado e prevenção ao câncer de mama. A profissional 

compartilhou com nossos usuários também, sua vivência com esta doença e 

como enfrentou este processo, sanando todas as dúvidas presentes, bem como, 

trouxe até a Instituição informes do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre este 

tipo de câncer.  

Para comemorar o Dia das Mães, promovemos o mesmo tipo de evento 

com café da manhã e tarde, na instituição. Oferecemos também os serviços de 

cabeleireira, manicure e maquiagem como forma de presenteá-las.  

Pode-se perceber que o evento teve um impacto positivo, as mães 

aproveitaram o dia em especial para cuidarem de si mesmas, proporcionando a 

valorização da autoestima, criando um momento onde elas eram a prioridade 

para cuidados.  

No mês de junho, a equipe CENDEFI, os usuários e familiares/cuidadores, 

tiveram a oportunidade de presenciar uma palestra nas dependências da 

empresa Dow em Hortolândia sobre ‘Saúde Bucal’. A organização do evento se 

deu pela instituição, juntamente à empresa e ao Centro de Especialidades 

Odontológicas da Prefeitura Municipal de Hortolândia.  

Com o objetivo de orientar e incentivar os usuários e familiares/cuidadores 

a adquirir hábitos saudáveis, a dentista Dra. Alessandra informou sobre a forma 
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correta de escovação, uso do fio dental, flúor e como prevenir as doenças bucais. 

E como forma de incentivo, foram distribuídos 40 kits de escovação, contento 1 

creme dental e 1 escova.  

Além dos grupos, foram realizados atendimentos sociais individuais, 

através da demanda espontânea e/ou encaminhada por outros profissionais da 

instituição, buscando a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, como 

acolhimento social, entrevista social, avaliação socioeconômica, visitas 

domiciliares, apoio e orientação aos pais e/ou cuidadores, encaminhamento para 

rede socioassistencial, encaminhamento para inclusão ao Cadastro Único, 

reuniões de equipe, articulação em rede, avaliações interdisciplinares de novos 

casos e doações de insumos.  

Algumas empresas da região e civis realizam doações de insumos à 

instituição como fraldas, cestas básicas, leite, dietas suplementares, artigos 

hospitalares, entre outros. Com isso, esses itens são transferidos aos usuários 

e familiares atendidos na CENDEFI.  

 

- Considerações Finais 

             Este Relatório Anual que apresentamos vêm de encontro com as 

propostas feitas em nosso Plano de Trabalho de 2019. Construímos um ano, 

com grandes desafios, porem sempre priorizamos que nossos atendimentos 

sejam de excelência para nossos usuários. Com isso, contamos com uma 

estrutura de equipe técnica capacitada, que atua com o compromisso de atender 

com ações eficientes e responsáveis.  

          Contudo, para o ano de 2020 nossa atuação terá alguns posicionamentos 

estratégicos com o fortalecimento dos nossos serviços - buscando ser referencia 

municipal - desenvolvimento humano e eficiência operacional.  

 

Paulo Novaes 

Presidente 

Fotos Das Nossas Atividades 
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I- IDENTIFICAÇÃO 

Organização Social: CENDEFI - Centro de Apoio aos Deficientes Físicos         

CNPJ: 18.908.809/0001-81 

Endereço: Rua Romualdo Ferreira da Silva, 200 – Chácaras Acarai; CEP: 

13188-160 

Cidade: Hortolândia/SP 

Telefone: (19) 3819-6676 

Registro na Receita Federal da Atividade Principal nº 88.00-6-00 (Serviço de 

Assistência Social sem alojamento). 

CMDCA 018 

CMAS 023 

II – RELATÓRIO CIRCUSTANCIADO – Saúde 

- Setor de Fonoaudiologia 

           A Fonoaudiologia atua com triagens, avaliações fonoterapia individuais 

(com duração de 30 minutos/semana) e em grupo (com duração de 1h/semana) 

e orientação à família. Foram realizadas 40 avaliações e atendidos 67 pacientes 

durante período 18/07/2019 à 12/12/2019. 

Tem por objetivo minimizar patologias de fala e linguagem, adequar fnv 

(respiração, sucção, deglutição e mastigação), equilibrar musculatura orofacial e 

estimular a comunicação. 

A procura pelos atendimentos tem sido devido ADNPM, PC, sequela de 

leucemia, síndrome de Down, síndrome de West, Síndrome Apert, autimos, 

sequela de AVC, dificuldades de aprendizagem e fala, síndrome Machado 

Joseph, Síndrome Rubisntein Taybi, síndromes a esclarecer, hidrocefalia e 

distonia amiotrófica. 

Fazendo o uso de materiais como livros de histórias, língua de sogra, 

canudo, espátula, massageador, bexigas, jogos de raciocínio, espelho, seringa, 

materiais lúdicos, sonoros, visuais e de ação. 

Observamos resultados satisfatórios em relação aos estímulos e terapias 

oferecidas, após reavaliações observações e retorno familiar   
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- Grupo de fortalecimento de Membros superiores e membros inferiores 

 

        Esse grupo teve inicio em 15/03/2019 (sexta-feira), sendo composto por 25 

pessoas (de manhã 13 pessoas e a tarde 12 atendimentos). Por volta de 180 

pacientes foram atendidos neste grupo, com 35 encontros desde o início.  

        Objetivos do grupo: Realizar fortalecimento dos músculos dos membros 

superiores e membros inferiores em grupo. Além de termos o foco no 

fortalecimento, o grupo também tem como objetivo criar uma interação entre os 

pacientes, podendo desenvolver a sociabilização, trocas de experiências de vida 

e das patologias, trocas de informações do interesse de todos. 

            Durante o atendimento, os exercícios tinham o objetivo primordialmente 

de fortalecimento e como item secundário, estimular a independência durante os 

exercícios, levando sempre em consideração as dificuldades e limitações de 

cada um ocasionadas pela sequela de cada patologia. 

O papel primordial dos profissionais no grupo é auxiliar e orientar os 

movimentos, esclarecer as dúvidas dos exercícios executados no grupo e como 

podem ser realizados na casa de cada um para que seja feita a manutenção do 

que foi estimulado em grupo, orientações sobre suas AVD´s, superar as 

discriminações da sociedade e conversar sobre como lidar com as dificuldades 

e/ ou possíveis evoluções e estagnações da patologia. 

O grupo tem a duração de 1 hora e divido em 3 grupos no decorrer do dia 

(sendo 2 no período da manhã e 1 no período da tarde). 

A maior parte dos pacientes tem o diagnostico de AVC. Também temos 

paciente com diagnóstico de Esclerose Múltipla, Neurosífilis e Síndrome de 

Machado Joseph. 

Os materiais utilizados no grupo: faixas elásticas com tensões diferentes, 

halteres de 1 kg e de 2 kg, bolas, almofadas, bastão, cunhas para 

posicionamento durante os exercícios e até mesmo a própria resistência do 

corpo. 

Ao final do ano, no mês de Dezembro, obtivemos um resultado bem 

satisfatório da evolução de cada paciente no grupo e relatos de suas vidas 

melhores fora da instituição. 
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Pontuamos que os resultados não foram mais satisfatórios devido a falta 

de transporte dos pacientes. 

 

- Grupo Primeira Infância  

 

          O grupo tem funcionamento semanalmente às quintas-feiras, composto 

por 3 pacientes com idade de 2 e 3 anos e todos o profissionais (Fisioterapeutas, 

Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional e Assistente Social) compunham a 

equipe para trabalhar com os pacientes. 

          Os pacientes desse grupo tinham diagnostico de ADNPM (2 pacientes) e 

síndrome de Down (1 paciente). 

          Esse grupo de bebês tem como objetivo colaborar com o desenvolvimento 

neuropsicomotor, onde trabalhamos de forma lúdica, e as profissionais de forma 

simultânea (sem que as crianças notassem), com rodizio de atividades e 

comandos, assistindo as dificuldades que nos apresentassem, tais como: 

motoras, no desenvolvimento e/ ou aprimoramento da fala, linguagem e 

deglutição, esquema corporal, estimulação audiovisual, criatividade, 

coordenação motora, treinos de independência nas atividades dentro da sala e 

levando esses resultados para suas casas. Além disso, o grupo tem como 

objetivo desenvolver a sociabilização dentro e fora da instituição. 

         O grupo tinha a duração de 1 hora, sendo apenas 1 grupo por dia no 

período da tarde. 

         Os materiais utilizados foram: A piscina de bolinhas, cama elástica, tapete 

sensorial, bolinhas de sabão, brinquedos de lógica, brinquedos de encaixe, 

fantoches, bambolês, brincadeiras com água, fabricação de massinha de modela 

caseira. 

              Fizemos uma terapia diferenciada com o uso de um filhote de cachorro 

(de uma colaboradora) a fim de estimular a busca, coordenação motora, 

onomatopeia (do som do cachorro), musicalidade (com musica de cachorro). 

            Ao final do ano, verificamos que realizamos 37 atendimentos, nos quais 

tivemos grandes resultados, tais como ganho de força, controle corporal, 
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desenvolvimento fonoaudiólogo, ganho de independência, ganho de equilíbrio, 

entre outros.  

 

- Atendimentos individuais de fisioterapia 

 

         Os atendimentos individuais iniciaram em 22/01/2019. Foram atendidos em 

média 100 pacientes no individual no ano todo, sendo em média 50 pacientes 

para cada fisioterapeuta e cada atendimento com duração de 30 minutos, 

inicialmente das 8:00h às 16:30h e um dia da semana saiamos às 15:00 e a partir 

do mês de Março passamos a fazer o horário das 8:00h às 16:00h de segunda 

à sexta-feira. 

      Objetivos da fisioterapia: trabalhamos com um conjunto de técnicas a fim de 

alcançar alguns resultados tais como: aumentar e ganhar ADM, adequação 

postural, aperfeiçoar habilidades cognitivas e de memória, estimular as AVD´s, 

promover a reintegração na sociedade, melhorar e ganhar força muscular, 

coordenação motora e equilíbrio, diminuir dores que apresentavam, orientações 

aos pacientes e aos familiares. 

       Os pacientes que estivemos atendendo durante o ano tinham os seguintes 

diagnósticos:  AVC, Esclerose múltipla, TCE, Síndrome de Machado Joseph, 

Paralisia cerebral, Síndrome de West, ADNPM, Síndrome de Down, Síndrome 

de Rubinstein Taybi, Neurosífilis, sequela de leucemia, P.O. ortopédico. 

        Os materiais utilizados nos atendimentos foram: faixas elásticas com 

tensões diferentes, halteres de 1 kg e de 2 kg, bolas, almofadas, bastão, 

caneleiras, bola, esteira, barra paralela, espaldar, eletroestimulação, pranchas 

de equilíbrio, cunhas para posicionamento durante os exercícios e até mesmo a 

própria resistência do corpo. 

Ao final do ano, no mês de Dezembro, obtivemos resultados de evolução no 

quadro de alguns paciente com prognostico de melhora e em alguns apenas 

mantiveram o quadro que se apresentaram. 

 

- Considerações Finais 
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             Este Relatório Anual que apresentamos vêm de encontro com as 

propostas feitas em nosso Plano de Trabalho de 2019. Construímos um ano, 

com grandes desafios, porem sempre priorizamos que nossos atendimentos 

sejam de excelência para nossos usuários. Com isso, contamos com uma 

estrutura de equipe técnica capacitada, que atua com o compromisso de atender 

com ações eficientes e responsáveis.  

          Contudo, para o ano de 2020 nossa atuação terá alguns posicionamentos 

estratégicos com o fortalecimento dos nossos serviços - buscando ser referencia 

municipal - desenvolvimento humano e eficiência operacional.  

 

 

 

 

 

 

Paulo Novaes 

Presidente 
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