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Associação Pestalozzi de Sumaré 

Atendimento a pessoa com deficiência 

 

 

RELATORIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO FISICO 

                              

   Mês: janeiro a dezembro                            Ano: 2019 

   Entidade: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ 

   Programa Proteção Social: Especial                         Segmento: PPD 

   Processo:  

   Valor recebido no período: R$ 373.376,31 Meta executada: R$ 341.860,30 

 

 

 

I – Identificação da Entidade: 

 Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ 

 Endereço: Rua Francisco Manoel de Souza, 880 – Jd. Ch. Bela Vista 

                 CEP 13175-500   Sumaré/SP 

            Tel.: (19) 3873-6085 / (19) 3873-3026 

 Executora –   a mesma 

           Unidades de Prestação de Serviço:  -o- 

 Período de Execução:  01/01/19 a 31/12/19 

 Valor Anual: R$ 344.656,80 

 Presidente: Maria Rosa Belinatti Bortolotti 

 Responsável Técnico: Selma Mafra Lemos Mangueira 
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PROJETO ALÉM DO HORIZONTE 

RELATÓRIO ANUAL  2019 

SETOR: FISIOTERAPIA  

PROJETO: Além do Horizonte  

Durante o ano de 2019 o setor de fisioterapia atendeu cerca de 42 beneficiários semanalmente totalizando 

1105 atendimentos anuais. 

 

 

OBJETIVOS: 

Prevenir ou retardar deformidades articulares e encurtamentos musculares; melhorar amplitude de 

movimento articular global e ganho de força muscular retardando atrofias por desuso; em alguns casos 

específicos, contribuir para aquisição ou melhora das habilidades motoras otimizando dessa forma as funções 

promovendo assim maior independência e autonomia do beneficiário.  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  

São realizados exercícios para mobilização articular global, alongamentos musculares de membros superiores 

e inferiores, manuseios específicos, treino de equilíbrio estático e dinâmico, exercícios para ativação 

muscular para ganho de controle de tronco e fortalecimentos musculares de membros superiores e 

inferiores. Em alguns casos específicos é utilizado órteses de membros inferiores com o objetivo de 

posicionamento correto evitando dessa forma encurtamentos musculares e deformidades articulares, 

mantendo dessa forma o segmento alinhado para crescimento e desenvolvimento mais adequado possível, 

além de facilitar, em alguns casos, o treino de ortostatismo e treino de marcha.  

Para a realização das atividades acima descritas, o setor utiliza técnicas específicas de fisioterapia como a 

cinesioterapia, além da utilização de materiais de suporte terapêutico como bolas suíças e rolos de diversos 

tamanhos, faixas elásticas, espaldar, rampa/escada, barra paralela, caneleiras e halteres, entre outros 

materiais disponíveis no setor.  

PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: 

A participação depende do quadro motor e cognitivo do beneficiário, sendo que aqueles com suas funções 

cognitivas preservadas foram incentivados a realizarem as atividades propostas de forma ativa ou ativa-

assistida visando otimizar suas funções motoras evitando dessa forma o desuso e contribuindo para 

manutenção da funcionalidade. Já os beneficiários com comprometimento cognitivo severo foram 

submetidos a terapia envolvendo exercícios passivos.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Melhorar/ manter as condições musculoesquelética; melhorar a condição muscular para as atividades de vida 

diária, promover a independência para locomoção deambulando ou manuseando a cadeira de rodas e 

melhorar capacidade cardiorrespiratória. 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO:  

Realizados através de avaliação física, anamnese, evoluções diárias e fotos.  
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SETOR: Fonoaudiologia 

PROJETO: Além do Horizonte  

Durante o ano de 2019 o setor de fonoaudiologia atendeu cerca de 28 beneficiários semanalmente 

totalizando 325 atendimentos anuais. 

 

 

OBJETIVOS: 

Verificar os aspectos de mobilidade, sensibilidade e funcionalidade, nas fases da deglutição. Estabilizar os 

aspectos nutricionais e eliminar os riscos de aspiração laringotraqueal e consequentes complicações 

associadas. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  

Para a realização das atividades, o setor utiliza técnicas específicas de fonoaudiologia como estimulação 

sensorial e de mobilidade com massagem, técnicas para movimentação passiva, avaliação passiva e ativa da 

deglutição, colocação de bandagem para diminuição da sialorreia e ranger de dentes, assim como para 

aumento de tônus em masseter e bucinador. Estimulação de linguagem oral e escrita, assim como estratégias 

de incentivo de memória temporal, auditiva e visual. Uso da comunicação suplementar alternativa como 

meio de comunicação terapeuta-paciente, paciente-família. 

 

PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: 

A participação depende do quadro motor e cognitivo do beneficiário, sendo que, aqueles com suas funções 

cognitivas preservadas foram incentivados a realizarem as atividades propostas de forma ativa ou ativa-

assistida visando otimizar suas funções motoras. Já os beneficiários com comprometimento cognitivo severo 

foram submetidos a terapia envolvendo exercícios passivos.  

 

  

RESULTADOS ESPERADOS: 

Maior aceitação da estimulação oral, melhora de tônus da musculatura, nos pacientes em que é possível 

trabalhar a comunicação, melhora no comportamento durante a terapia, com maior interação entre 

terapeuta-paciente. 

 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO:  

Realizados através de avaliação trimestrais, anamnese, evoluções diárias e fotos.  

ALGUMAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO ALÉM DO HORIZONTE DURANTE O 
ANO DE 2019 
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Atendimento realizado em tablado 

com objetivo de ganho de 

amplitude de movimento e 

alongamento muscular utilizando 

técnicas de mobilização das 

articulações periféricas com auxílio 

de bola suíça. 

 

Atividade realizada para treino de 

controle de cervical e tronco 

sentado; mobilização de tronco 

(movimentos de rotação e 

inclinação bilateral) associado a 

movimentação ativa de membros 

superiores e ganho de função de 

alcance e preensão de objetos. 

Treino de marcha em barra paralela 

com auxílio de tutor longo e 

transferência de peso com objetivo de 

promover ativação muscular de cintura 

pélvica e membros inferiores, 

prevenção de osteoporose, além de 

estimular autonomia e independência.  

 

Alongamento muscular e 

mobilização das articulações de 

membros inferiores e superiores.  
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    Estimulação sensorio-gustativa intraoral, para             

aumento de mobilidade de lingua e resposta 

sensitiva em relação a deglutição. 

 

 

 

 

 

 

 

         Estimulação sensorial e exericios passivos   

para aumento da sensibilidade oral e poteção de 

vias aereas, paciente não responsiva, sendo 

assim os exercicios limitam-se a tecnicas passivas 

por parte do profissional. 

 

 

 

 

 

 

Exercícios de mobilização articular passiva e 

dissociação de cintura pélvica para ganho de 

amplitude de movimento com objetivo de 

prevenção de encurtamentos musculares e 

deformidades articulares, além de contribuir 

para facilitar os momentos de cuidados e 

higienização realizados pela família/e ou 

cuidadores. 
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    Estimulação de linguagem e    

comunicação oral através do lúdico 

 

 

ATIVIDADES DIFERENCIADAS E 

EVENTOS:  

► Festa de páscoa com entrega de 

ovos; 

► Semana das mães 

► Festa junina Pestalozzi 

► Semana da Luta da Pessoa com deficiência – Desfile 

► Semana das Crianças 

► 1º Feijoada do Bem 

►Passeio ao Parque aquático 

► Show de Prêmios Pestalozzi 

► Festa Natalina para beneficiários e responsáveis  

 

                  

 

 

 

 

 

 

Projeto Toque Essencial 
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 Objetivo Geral  

O Projeto Toque Essencial tem como objetivo detectar, prevenir e estimular os 

beneficiários com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e/ou deficiências físicas, auditivas, 

visuais ou múltiplas na idade de 0 a 4 anos, a fim de que possam tornar-se o mais independente 

possível em suas funções e que sejam incluídos e integrados no convívio escolar e social. 

É oferecido atendimento interdisciplinar nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia e 

Terapia Ocupacional realizado umas ou duas vezes semanais, além do suporte nas áreas da 

nutrição e psicologia, de acordo com a necessidade e demanda de cada beneficiário. 

 

Durante o ano de 2019, o Projeto ofereceu 46 vagas e realizou um total de 6495. 

Número de crianças atendidas no projeto semanalmente: 46  

 

Descrição atendimento:                                  Quantidade: 

Atendimento interdisciplinar 6495 

Anamnese de novos casos 19 

Encaminhamentos internos 13 

Encaminhamentos externos 9 

Avaliações e monitoramentos 53 

Orientações à família 28 

Visitas domiciliar/escolar da equipe 22 

Passeios 1 

Palestras/Reunião de pais 1 

Cursos e aprimoramento dos profissionais 7 

Atividades extras  5 

Eventos 7 
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Para realizar um atendimento de excelência, o Projeto Toque Essencial conta ainda com as 

seguintes atividades: 

• Reuniões da equipe com a coordenadora semanalmente; 

• Anamnese, avaliações e monitoramento; 

• Discussões de casos; 

• Realização de visitas domiciliares e escolares quando necessário; 

• Orientações aos pais ou responsáveis; 

• Encaminhamento para outros profissionais da área da saúde; 

• Elaboração do plano de trabalho personalizado, em que cada beneficiário será auxiliado em 

suas necessidades pelo atendimento interdisciplinar e pedagógico; 

• Fisioterapia Aquática: Oferece qualidades nos atendimentos, sendo um deles a flutuação 

que mantém o ortostatismo sem uso de órteses; possibilita habilidades para realizar 

atividades de maior grau de dificuldade; proporciona suporte, auxílio no desenvolvimento 

da coordenação motora e facilitação das reações de equilíbrio e proteção quando 

associadas com técnicas apropriadas de manuseio.  

• Integração Sensorial: oferece oportunidades para o beneficiário organizar a sua conduta, 

fornece condições para explorar suas necessidades e fazendo com que o sistema nervoso 

organize os estímulos, produzindo com isso respostas adaptativas adequadas exigidas pelo 

ambiente, uma vez que as sensações devem ser proporcionadas de forma agradável 

gerando prazer. Quando isso acontece de forma adequada, ocorre o processo chamado de 

Integração ou Processamento Sensorial com o objetivo de promover o desenvolvimento 

neuropsicomotor e autonomia do beneficiário. 

• Confecção de Órteses e adaptações: São dispositivos externos que previnem deformidades 

e permitem a ampliação de habilidades funcionais, prejudicadas pelas limitações físicas 

específicas de cada beneficiário.  

• Aplicação da técnica de bandagem funcional: Técnica com a utilização de bandagem 

elástica com o objetivo de trabalhar a musculatura, ligamentos e articulações. 

• Eventos durante o ano:  

- Festa de Páscoa com entrega de ovos; 

- Semana de Dia das Mães; 

- Festa Junina da Instituição; 

- Semana da Luta das pessoas com deficiência –Desfile; 

- Semana das crianças 
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- 1º Feijoada do Bem Pestalozzi 

- Show de Prêmios Pestalozzi 

- Festa de Natalina para beneficiários e responsável. 

 Atividades Diferenciadas:  

- Participação no I Fórum Municipal da Infância; 

- Participação no evento "Mobilização e Sensibilização do Programa São Paulo pela 

Primeiríssima Infância; 

- 6º Participação no evento “Prematuridade: Riscos e desafios do sec. XXI” 

 - Reunião de pais 

 - Passeio ao Parque aquático 

 

Atividades desenvolvidas: 

• Estimular os canais sensoriais de forma integrada, usufruindo dos meios visual, auditivo, 

tátil, olfativo, gustativo e motor utilizando estímulos como luzes, cores, efeitos sonoros, 

diferentes texturas, odores, aromas, cheiros, sabores e atividades físicas.  Contamos 

também com brinquedos pedagógicos que facilitam a interação. 

• Proporcionar ao beneficiário o conhecimento de seu próprio corpo, suas funções e 

sensações, desenvolvendo a propriocepção, e o sistema sensorial, por meio de 

equipamentos sensoriais como manta, tapetes de estimulação, piscina de bolinhas, bola 

bobath, rede, skate, etc. Atividades relacionadas com o movimento (balançar, rodar, pular, 

correr e dançar). 

• Trabalhar a linguagem oral, musculatura orofacial, funções neurovegetativas, AVD’s, AVP’s 

e atividades motoras através de histórias, fantoches, músicas, manobras faciais, treino com 

alimentos, estimulação com talheres, vestuários, estimulação tátil e térmica, rampas, 

escadas, barra paralela, etc. 

 

Avaliação e Monitoramento 

 

Avaliação: A avaliação é feita através de protocolo padrão de cada setor. 
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Monitoramento: O projeto realiza o monitoramento das atividades através de reuniões semanais, 

avaliações de planejamento, freqüências, acompanhamento das sessões grupais, fotos, relatórios, 

evoluções diárias e discussões de casos. 

Resultado esperado ao fim do projeto: Após intervenção precoce foi possível observar aspectos de 

evolução no quadro clínico dos beneficiários, bem como maior percepção, discriminação, 

independência no desenvolvimento físico e intelectual, melhora na percepção sensorial e esquema 

corporal, ganho na habilidade de coordenação motora grossa e fina, maior desempenho da 

comunicação oral e independência na alimentação sem riscos de broncoaspiração.  

 

Fotos dos Atendimentos 

 

 

                                 Atendimento Multidisciplinar  

 

            

      

Atendimento TO individual: 
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                                                                Treino de AVD´s   

 

 

Atendimento Fonoaudiológico individual: 

                                              

                     Estimulação da linguagem oral 

 

 

 

Atendimento Fisioterápico Individual 
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                         Equilíbrio e força muscular                      Fisioterapia Aquática 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS E ATIVIDADES DIFERENCIADAS:  
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            Passeio Externo      Participação em Fóruns              

 Festa de Natal 
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Recursos (em R$) Consolidado –  ( Recebido desde a 1.ª Parcela até a presente data) 

      

Recebidos: R$ 373.376,31       Gastos: R$ 341.860,30                    

Saldo Anterior: R$ 0,00                                            Outros Débitos:  R$ 2.180,03  

Depósito Desp. Banc.: R$ 274,88                                    Saldo Acumulado: R$ 29.699,33 

Rendimento:  R$ 88,47                                                         
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Declaração 
 
 
 
 
 
 
Declaramos outrossim, que assumimos a responsabilidade pela veracidade das informações, das 
quais damos plena quitação, para nada mais declarar a qualquer tempo ou título, do valor acima, 
efetivamente creditado em nossa conta corrente. 
   
   
    
 
 
           
 
Sumaré, 31 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Maria Rosa Belinatti Bortolotti Selma Mafra Lemos Mangueira 

Presidente  Coordenadora 

  

 

 

 

  

 


