
 
 

Proposta de Convênio 
 

Associação Pestalozzi de Campinas 
 
 
 
 

Processo SEI: 

PMC.2018.00006783-45 

 

Vigência: 

60 meses 



Pestalozzi 

• Instituição sem fins lucrativos 
 

• Fundada em 14-10-1978 (há 40 anos), conforme Estatuto. 
 

• Localizada à Rua Alayde Nascimento de Lemos, 570 Vila Lemos 
 

• Atua em caráter assistencial e em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA, Estatuto da PCD (pela Lei Brasileira de Inclusão que tem como base a Convenção sobre os 
direitos das PCD) e Política Nacional de Atenção à Saúde da PCD. 
 

• Equipe atual: fisio, fono, pedagogo, psicólogo e TO. Proposta de contratação de mais desses 
profissionais, além de enfermeiro, nutricionista e acompanhante terapêutico (semelhante a cuidador) 
 

• Atualmente atende 190 munícipes (crianças, adolescentes e adultos de até 30 anos) com 
deficiências múltiplas, intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA) - transtorno neurológico 
que compromete a interação social, comunicação verbal e não verbal e ações restritas e repetitivas, bem 
como suas famílias, nas áreas da educação, assistência e saúde. 

 

• Proposta para o 1º. Trimestre: atender 220 pessoas, sendo 112 com grau de severidade que 
atualmente já frequentam a Instituição por outra necessidade (Escola Especial - 80 múltiplos 
deficientes e 32 autistas de 6 a 30 anos) e que também necessitam de atendimento 
multidisciplinar de saúde, 12 adultos (> 30 anos) e mais 96 novos. 
 

• Proposta para após 1º. Trimestre: atender 320 pessoas, sendo mais 100 novos, com possibilidade 
de ampliação.  



Finalidade Estatutária 

•Atividades de Educação: 

Educação Especial para deficientes que necessitam de apoio permanente e 
que não se beneficiam do ensino regular 

 

•Atividades de Assistência Social: 

Ações assistenciais de atendimentos e serviços, programas, projetos e 
benefícios de proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos. 

 

•Atividades de Saúde: 

Atendimento multidisciplinar e/ou interdisciplinar, para promover a 
reabilitação e habilitação funcional. 



Programas da Instituição 

1. Escola de Educação Especial Exclusiva (pela SEE) 

• Atendimento educacional diário para 112 pessoas com deficiência múltipla e 
TEA com severidade e suas famílias; e  

A proposta é inserir esses 112 usuários no convênio, para se beneficiarem 
dos atendimentos terapêuticos com profissionais da saúde. 

  

2. Inclusão:  

• Atendimento Educacional Especializado (AEE) para o deficiente matriculado 
na rede regular de ensino. Prevê assessoria as escolas, além de reuniões e 
palestras. Faz atendimento complementar (fisio, fono, TO e psicologia) para 
66 pessoas, com foco para permanência do atendido na escola regular, 2x/ 
sem no contraturno escolar.  

Esses usuários não serão inseridos no convênio, pois já recebem apoio da 
SME. 

 

 



Programas da Instituição 

 

3. Atendimento às famílias:  

• Acompanhamento pela dupla psicossocial (serviço social e psicologia) para 
fortalecimento de vínculos e apoio à falta dos condicionantes fundamentais 
(moradia, alimentação, saúde, educação,...) 

  

 

 

4. Atendimento para adultos: 

• Oficinas voltadas para autonomia e inclusão social  1 a 2 x/ sem 

 

 



Outros Projetos 

• Musicoterapia: 

Visa potenciar ou reparar aspectos de organização intra ou interpessoal do 
individuo proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida através do 
(re)conhecimento do mundo sonoro, musical e do movimento. 

 

• ATEAC - Terapia com Cães.  

Visa contribuir para o desenvolvimento das relações, da afetividade e do 
controle do stress através de visitas e recreações, podendo ser repetida em 
diversos locais com diferentes pessoas. 

Visa melhoria nos aspectos sociais, físicos, cognitivos, motivacionais e 
emocionais.  



Objeto 

 

Estabelecer e desenvolver em regime de cooperação mútua entre os 
partícipes, um Programa de Parceria na Assistência à Saúde, destinado à 
reabilitação nas deficiências múltiplas, que apresente mais que uma 
deficiência, (ressaltando que a Instituição não tem expertise para atender 
deficiência visual e auditiva preponderante), TEA -Transtorno do Espectro 
Autista preferencialmente com comorbidades, Intelectual preferencialmente 
com comorbidades e TGD -Transtorno Global do Desenvolvimento, bem 
como realizar ações a fim de garantir o direito à participação, integração e 
inclusão social para o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 



Público Alvo e Encaminhamento 

• Público Alvo: 

> 4 anos com diagnóstico fechado de deficiência múltipla ou TEA 
(prioritariamente) e intelectual, e suas famílias, munícipes de Campinas. 

 

• Encaminhamento: 

Através das Unidades da Rede de Saúde  

 

• Agendamento: 

SOL ou outro que venha a substituir – 96 novas vagas para o 1º. trimestre e 
100 novas vagas após o 1º. trimestre. (As vagas não ocupadas no 1º. 
trimestre serão reofertadas no decorrer do ano). 

 

Após a avaliação de entrada e inserção na Pestalozzi, serão direcionados 
para algum dos Programas da Instituição, conforme Projeto Terapêutico 
Individual. 

 

 



Jul/19:  
 

181 usuários na fila para reabilitação intelectual 

58   usuários na fila de fisio pediátrica 

A demanda de múltiplas deficiências, associada a patologias 

neurológicas e/ou psiquiátricas, por exemplo autismo e TEA está diluída 

entre as demandas de reabilitação física, reabilitação intelectual e 

saúde mental.  

DS está quantificando esse perfil no município, analisando os 

encaminhamentos das UBSs, a fila da ADACAMP - Associação para o 

Desenvolvimento dos Autistas em Campinas, além da fila interna da 

Pestalozzi, cerca de 100 pessoas. Além disso, está confrontando com a 

lista de espera do CRR e equoterapia, para não haver duplicidade nos 

encaminhamentos. 
 

IBGE 2010: Campinas tem 11.358 deficientes intelectuais/ mentais 
 

Demanda Reprimida 



Metas 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Hoje Proposta de atendidos 
no 1º. trimestre 

Capacidade Instalada após 
1º. trimestre 

 
 
 
Atendimentos terapêuticos multidisciplinar para 
munícipes de Campinas. 

112 112 (da escola de 
educação especial) 

2240 procedimentos 

112 

0 68 
(4 a 18 anos 
incompletos) 

1360 procedimentos 

129 

0 25 
(18 a 30 anos de idade) 

500 procedimentos 

49 

Atendimentos terapêuticos multidisciplinar aos 
adultos e idosos que residam no município de 
Campinas 

12 15 
24 procedimentos 

30 
25 procedimentos 

Consultas de profissionais de nível superior – 
nutrição para apuração e verificação de hábitos e 
consumos alimentares para os atendidos, 
assistência e de enfermagem. 

160 160 
160 procedimentos 

160 
160 procedimentos 

TOTAL 124 220 
(sendo 96 novas vagas) 

4284 procedimentos 

320 
(sendo + 100 novas vagas) 

4845 procedimentos 



Ficha de Programação Orçamentária 
Quantitativo proposto 

Físico/ mês Financeiro/ mês 

•Atendimento/ acompanhamento de paciente em 

reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor 

(destina-se a avaliação, estimulação e orientação 

relacionados ao neurodesenvolvimento). 

4.660  R$ 82.342,20 

•Consulta  Profissionais de Nível Superior na 

atenção especializada  

(exceto médico) 

160 R$ 1.008,00 

•Atendimento em oficina terapêutica II para portador 

de necessidades especiais (por oficina)  

grupo de 5 a 15 pessoas 

25 R$ 631,00 

Total 4.845 R$ 83.981,20 

Contrapartida R$ 594,50 

Atendimentos e Procedimentos da FPO  
(conforme tabela SUS, que estabelece seus valores)                           



Valor Total do Convênio 

Valores a empenhar 

Fonte de 
Recurso  
 

2020 2021 2022 2023 2024 Total 

 
Federal 

R$ 
1.007.774,40 

R$ 
1.007.774,40 

 

R$ 
1.007.774,40 

R$ 
1.007.774,40 

 

R$ 
1.007.774,40 

R$ 
5.038.872,00 

 
Contrapartida 
da entidade 

 

 
R$ 7.134,00 

 
R$ 7.134,00 

 
R$ 7.134,00 

 
R$ 7.134,00 

 
R$ 7.134,00 

 
R$ 35.670,00 



    Obrigada! 
 


