PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO I – Proposta
RETIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

Plano de trabalho para pessoas com deficiência intelectual e múltipla e atraso
no desenvolvimento neuropsicomotor
Público alvo:






Pessoas com deficiência intelectual e múltipla de ambos os sexos, em seus diversos
ciclos etários como crianças, adolescentes, jovens, adultos idosos e seus familiares;
Pessoas de ambos os sexos e de todas as faixas etárias que necessitam diagnosticar
perdas auditivas leve, moderada, severa e profunda, neurossensorial ou condutivas;
Crianças de ambos os sexos, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, na faixa
etária de 0 a 05 anos e 11 meses que requerem o atendimento da equipe
multidisciplinar no sentido de prevenção;
Crianças de ambos os sexos de 0 a 18 meses, que requerem o atendimento
fonoaudiológico no sentido de prevenção e os encaminhados por outros profissionais.

I) Descrição da Realidade que será a parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa
realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas

O termo de colaboração visa ofertar atendimento especializado de média
complexidade para avaliação e tratamento das pessoas com deficiência intelectual e múltipla,
de qualquer idade que necessitem de prevenção, habilitação e reabilitação visando garantir o
desenvolvimento de habilidades funcionais para promover sua autonomia e independência.
Esses serviços na área da saúde deverão ser executados por uma equipe
multiprofissional composta por neurologista, clínico geral, nutricionista, dentista,
fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, enfermeira e auxiliar de
enfermagem.

II) Descrição das metas a serem atingidas e das atividades e projetos a serem executados:
Atividades e projetos a serem executados:
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1. Grupo de estimulação precoce:
 Para crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor na faixa etária
de 0 a 2 anos e 11 meses, acompanhados pelas mães ou responsáveis;
 Estimular e avaliar as fases do desenvolvimento neuropsicomotor de acordo com
a idade cronológica da criança;
 Desenvolver atividades compatíveis com a necessidade de estimulação de cada
criança utilizando recursos sensoriais, psicomotores;
 Trabalhar a funcionalidade do brinquedo, adequação do ambiente lúdico, limites
e regras, manuseio e posicionamento da criança, representação de contextos de
vida diária e vida prática de acordo com a necessidade da criança;
 Orientar sobre o cuidado, alimentação, desenvolvimento e estimulações
necessárias;
 Promover o desenvolvimento de fala e linguagem;
 Orientar a estimulação de órgãos articulatórios por meio de massagens.

2. Projeto de Estimulação Infantil:
 Crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, na faixa etária de 0 a
5 anos e 11 meses;
 Estimular as fases do desenvolvimento motor da criança;
 Adequação do tônus muscular;
 Desenvolver a percepção exploração do corpo;
 Trabalhar os estímulos vestibulares e proprioceptivos;
 Estimular coordenação motora fina e ampla;
 Desenvolver as funções sensoriais;
 Trabalhar os aspectos cognitivos;
 Trabalhar a exploração do lúdico;
 Desenvolver a interação social;
 Treino das atividades de vida diária;
 Estimulação e adequação do sistema fonoarticulatório e funções
neurovegetativas;
 Desenvolver o processo de desenvolvimento de fala e linguagem;
 Correção da fala e melhoria da comunicação.

3. Projeto de Prevenção de Fonoaudiologia:
 Bebês de 0 a 18 meses que requeiram atendimento de prevenção em
fonoaudiologia e os encaminhados por outros profissionais;
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Prevenir e diagnosticar alterações nas áreas de linguagem, audição e funções
neurovegetativas;
Fornecer orientação a profissionais como enfermeiros, agentes comunitários,
pediatras, médicos e outros quando necessário;
Orientar as famílias;
Elaborar encaminhamento ao especialista quando necessário;
Ampliar o fortalecimento do mecanismo de informação compondo grupos de
trabalho com as demais secretarias, conselho de saúde, instituições e PSFs;
Realizar avaliação de bebês na área de linguagem, audição e funções
neurovegetativas.

4. Projeto Triagem Auditiva Neonatal:
 Para bebês de 0 a 3 meses;
 Prevenir e diagnosticar precocemente as perdas auditivas;
 Promover orientaçãoàs famílias sobre o desenvolvimento auditivo;
 Encaminhar aos especialistas quando necessário;
 Ministrar palestras de orientação sobre prevenção à comunidade;
 Ampliar o mecanismo de informação compondo grupos de trabalho com as
demais secretarias, conselho de saúde, instituições e ESFs.
5. Projeto de avaliação do frênulo lingual – teste da linguinha
 Bebês de 0 a 3 meses;
 Prevenir e diagnosticar precocemente as alterações no frênulo lingual, que
limitam os movimentos da língua, importantes para sugar, mastigar, engolir e
falar;
 Orientar as famílias sobre as possíveis consequências de alterações no frênulo
lingual;
 Encaminhar aos especialistas quando necessário;
 Ministrar palestras de orientação sobre prevenção à comunidade;
 Ampliar o mecanismo de informação compondo grupos de trabalho com as
demais secretarias, conselho de saúde, instituições e ESFs.
6. Projeto prevenção de fisioterapia:
 Bebês de 0 a 24 meses que apresentem algum fator de risco para apresentar
alterações no desenvolvimento neuropsicomotor;
 Acompanhar os pais e o desenvolvimento de bebês considerados de risco;
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Orientar quanto aos cuidados com o bebê; como posicionar, manusear e
estimular o desenvolvimento da criança;
Incentivar a brincadeira, as atividades lúdicas importantes na aprendizagem;
Promover ambiente sadio e estimulador na casa da criança;
Planejar intervenções para que o desenvolvimento ocorra o mais próximo da idade
cronológica, prevenindo assim atraso no desenvolvimento neuropsicomotor;
Orientar os pais a serem facilitadores do desenvolvimento do seu filho.

7. Projeto audiometria:
 Proteger, recuperar a saúde e garantir qualidade de vida e autonomia das
pessoas com deficiência auditiva;
 Realizar diagnóstico das perdas auditivas;
 Capacitar e atualizar profissionais da atenção básica;
 Visitar estabelecimentos de saúde da atenção básica para discussão de casos
clínicos;
 Garantir avaliação e terapia psicológica, atendimento em serviço social e
orientação à família e à escola;
 Orientar sobre saúde auditiva.

8. Projeto terapia ocupacional:
 Promover a independência e autonomia dos usuários na realização das
atividades diárias;
 Conscientizar sobre a importância da capacidade de cada um, da autonomia;
 Ouvir as queixas de cada usuário e das necessidades diárias, das suas vontades,
medos, respeitando o contexto familiar, social e religioso;
 Enfatizar a importância do apoio da família para o processo de incentivo a
independência, respeitando as limitações e vontade de cada usuário;
 Possuir um ambiente adequado para colocar em prática todas as atividades de
vida diária, ou seja, quarto, cozinha, banheiro e lavanderia;
 Orientar e colocar em prática junto com cada usuário, intervindo nas
dificuldades, proporcionando estratégias para facilitar a forma de fazer,
adaptando o que for necessário;
9. Projeto de reeducação alimentar:
 Para usuários do serviço que apresentem desnutrição ou obesidade;
 Transmitir para as mães informações através de uma palestra ou atendimento
individual sobre a alimentação saudável que contribua para uma boa qualidade de vida;



Promover a reeducação alimentar;
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Promover o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis de alimentação;
Orientar sobre a necessidade de se evitar desperdício de alimentos;
Orientar quanto à necessidade da higienização dos alimentos e das mãos.

10. Projeto acessibilidade para a qualidade de vida:
 Para adultos com múltiplas deficiências;
 Proporcionar qualidade de vida e trabalhar os órgãos fonoarticulatórios;
 Ampliar a socialização;
 Proporcionar acessibilidade para o lazer;
 Estimular aspectos sensoriais.

11. Projeto divulgação de prevenção:
 Possibilitar à comunidade em geral o conhecimento sobre os tipos de
deficiência, suas causas, seu tratamento e como evitá-las;

12. Projeto odontologia:
 Diagnosticar problemas oriundos da cavidade oral ;
 Reduzir a incidência da doença periodontal e de cáries.
13. Projeto fonoaudiologia:



Adequar e/ou minimizar as alterações fonoaudiológicas do indivíduo;
Contribuir para o desenvolvimento da fala e da linguagem para melhoria de suas
funções e processo de aprendizagem nos diferentes contextos de comunicação.

14. Projeto fisioterapia:





Habilitar e/ou reabilitar pessoas com deficiência intelectual e física;
Estimular o desenvolvimento global do individuo;
Prevenção de deformidades;
Melhora da qualidade de vida do paciente e seus familiares.

15. Projeto de psicologia:
 Desenvolver a prevenção, promoção, habilitação e reabilitação em saúde mental aos
usuários com deficiência
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16. Atendimento médico:


Diagnosticar, tratar e acompanhar a evolução das pessoas com deficiência intelectual e
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

Metas a serem atingidas:
Meta quantitativa

Ações

Meta qualitativa

Realizar os procedimentos
da tabela SUS conforme
quadro abaixo
Ações

Melhorar constantemente a
qualidade do serviço e satisfação
do usuário

Analisar a satisfação do
usuário através de
realização de pesquisas

Realizar 36.708 procedimentos
por ano

Indicador de alcance
da meta
Quantidade de
atendimento anual
Indicador de alcance
da meta
Percentual de
alcance da satisfação
do usuário

Procedimentos a serem executados:
Procedimento
01 – AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE
01 – Ações coletivas/individuais em saúde
010101 – Educação em saúde
010101002-8 – Atividade educativa/orientação em grupo na atenção
especializada
Subtotal
010102 – Saúde bucal
010102006-6 – Aplicação de selante
010102009-0 – Selamento provisório de cavidade dentária
Subtotal
010103 – Visita domiciliar
010103002-9 – Visita domiciliar/institucional por profissional de nível

Qtde
ano

Valor
Total R$

96

259,20

96

259,20

240
36
276

0,00
0,00
0,00

180

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO
superior
Subtotal
010104 – Alimentação e nutrição
010104002-4 – Avaliação antropométrica
Subtotal
TOTAL DE PROCEDIMENTOS COM AÇÃO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO
EM SAÚDE

Procedimento
02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
0211 – Métodos diagnósticos em especialidades
021107 – Diagnóstico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia
021107004-1 – Audiometria tonal limiar (via aérea/óssea)
021107005-0 – Avaliação auditiva comportamental
021107007-6 – Avaliação de linguagem oral
021107008-4 – Avaliação mio funcional de sistema estomatognático
021107014-9 – Emissões otoacústica evocadas para triagem auditiva
021107020-3 – Imitanciometria
021107021-1 – Logoaudiometria (Idv-irf-Irf)
Subtotal
021110 – Diagnóstico em psicologia-psiquiatria
021110001-3 – Aplicação de teste para psicodiagnóstico
Subtotal
0214 – Diagnóstico por teste rápido
021401 – Teste realizado fora da estrutura de laboratório
021401001-5 – Glicemia
Subtotal
TOTAL DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Procedimento
03 – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
0301 – Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos
030101 – Consultas médicas/outros profissionais nível superior
030101004-8 – Consulta de nível superior na atenção especializada
(exceto médico)
030101007-2 – Consulta médica em atenção especializada
Subtotal
030104 – Outros atendimentos realizados por profissionais de níveis
superior
030104003-6 – Terapia em grupo

180

0,00

480
480

0,00
0,00

1.032

259,20

Qtde
Ano

Valor
Total R$

240
900
900
900
480
240
240
3.900

5.040,00
16.200,00
3.699,00
3.699,00
6.484,20
5.520,00
6.300,00
46.942,20

12
12

32,88
32,88

24
24
3.936

0,00
0,00
46.975,68

Qtde
Ano

Valor
Total R$

12.600

79.380,00

1.080
13.680

10.800,00
90.180,00

120

738,00
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030104004-4 – Terapia Individual
Subtotal
030105 – Atenção domiciliar
030105003-1 – Assistência domiciliar por equipe multiprofissional na
atenção especializada
Subtotal
030107 – Atendimento/acompanhamento em reabilitação física,
mental, visual e múltiplas
030107002-4 – Acompanhamento de paciente m reabilitação em
comunicação alternativa
030107004-0 – Acompanhamento neuropsicológico de paciente em
reabilitação
030107005-9 – Acompanhamento psicopedagógico de paciente em
reabilitação
030107006-7 – Atendimento/acompanhamento em reabilitação nas
múltiplas deficiências
030107007-5 – Atendimento/acompanhamento de paciente em
reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor
030107009-1 – Atendimento em oficina terapêutica ii para portador de
necessidades especiais (por oficina)
030107011-3 – Terapia fonoaudiológica individual
Subtotal
030110 – Atendimento de enfermagem (em geral)
030110001-2 – Administr de medicamentos na atenção especializada
030110003-9 – Aferição de pressão arterial
030110010-1 – Inalação / nebulização
030110015-2 – Retirada de pontos de cirurgia básicas (por paciente)
Subtotal
0302 – Fisioterapia
030204 – Assistência fisioterapêutica cardiovasculares e pneumofuncionais
030204002-1 – Atendimento fisioterapêutico em paciente com
transtorno respiratório sem complicações sistêmicas
Subtotal
030205 – Assistência fisioterapêutica nas disfunções músculo
esqueléticas (todas as origens)
030205002-7 – Atendimento fisioterápico nas alterações motoras
Subtotal
030206 – Assistência fisioterapêutica nas alterações em neurologia
030206001-4 - Atendimento fisioterápico em pacientes com distúrbios
neuro-cinéticos-funcionais sem complicações sistêmicas
030206004-9 - Atendimento fisioterápico em paciente com
comprometimento cognitivo
Subtotal

24
144

67,44
805,44

48

877,92

48

877,92

420

6.409,20

7.800

119.028,00

420

6.409,20

720

4.672,80

876

13.367,76

216

5.451,84

48
10.500

523,20
155.862,00

4.752
360
12
24
5.148

2.995,02
0,00
0,00
0,00
2.995,02

48

224,16

48

224,16

48
48

224,16
224,16

96

448,32

192

1.219,20

288

1.667,52
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0307 – Tratamento odontológico
030701 - Dentística
030701001-5 – Capeamento pulpar
030701002-3 – Restauração de dente decíduo
030701003-1 – Restauração de dente permanente anterior
030701004-0 – Restauração de dente permanente posterior
Subtotal

24
240
240
300
804

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Subtotal

12
12

0,00
0,00

600

0,00

24
624
31.344

0,00
0,00
252.836,22

030702 - Endodontia
030702007-0 – Pulpotomia dentária

030703 – Periodontia clínica
030703001-6 – Raspagens, alisamentos e polimentos supragengivais (por
sextante)
030703002-4 – Raspagens, alisamentos subgengivais(por sextante)
Subtotal
TOTAL PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Procedimento
04 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
0401 – Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e
mucosa
040101 – Pequenas cirurgias
040101002-3– Curativo grau I com ou sem debridamento
Subtotal
0414 – Bucomaxilofacial
041402 - Cirurgia oral
041402012-0 – Exodontia de dente decíduo
041402013-8 – Exodontia de dente permanente
041402040-5 – Ulotomia/ulectomia
Subtotal
TOTAL PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

TOTAL GERAL DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Qtde
Ano

Valor
Total R$

360
360

0,00
0,00

12
12
12
36
396

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36.708

300.071,10
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III) Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos
projetos abrangidos pela parceria.

Cronograma de Execução
Etapa

Especificação

01

Total geral dos
procedimentos a
serem realizados

Mensal

Anual

R$

R$

25.000,00

300.000,00

Inicio

Termino

Julho/17

Junho/18

Plano de Aplicação

Natureza da Despesa
Código 10.01.00 08.242.4001.2055 33.90.39.00

Valor Mensal
R$ 25.000,00

