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RELATÓRIO TRIMESTRAL 

 

Serviço de Média Complexidade 

Edital 04 

Período de Execução: Abril/Maio/Junho de 2018. 

Técnico Responsável:  

Andrea Lauermann - CRESS: 54838/ RG: 18282827/ CPF: 17085988800 

 

Objetivo: Atendimento a pessoas com deficiência e seus familiares na busca da 

garantia de direitos, melhora da qualidade de vida e inclusão, e engajamento 

familiar e comunitário para diminuir a sobrecarga do cuidador. 

 

Este relatório consiste na descrição das atividades realizadas no segundo trimestre 

de 2018. 

O projeto, baseado nas visitas domiciliares, tem encontrado dificuldades em 

relação à escolha do usuário participante, pois diante das poucas informações 

existentes na listagem BPC de PcD, foi necessário realizar a busca ativa. A fim de 

atenuar esta dificuldade, foram feitas reuniões com CREAS (para auxiliar na 

seleção dos sujeitos em maior estado de vulnerabilidade) e um encontro com a 

coordenadora do CADÚNICO (para nos fornecer novas listagens de acordo com a 

faixa etária). Contudo, mesmo após a realização dessas ações, ainda encontramos 

endereços não existentes, idosos sem queixa de deficiência e a ausência do 

assistido em sua residência no momento da visita, visto que não consta nesta lista 

o contato telefônico. Foram realizadas 36 visitas em zona urbana e zona rural, 

sendo que foram concretizadas 20 visitas. Em anexo, segue a lista de todos os 

usuários visitados, a condição de visita realizada ou não, bem como as principais 

questões sociais encontradas. 

Vale ressaltar, que em alguns casos, a pessoa com deficiência e seu cuidador 

encontram-se em situação de alta vulnerabilidade social, em condições precárias 

de vida; estes casos são discutidos com CRAS, CREAS e demais equipamentos 

para o suporte necessário. Contudo, a morosidade da articulação em rede 

prejudica o usuário e limita o alcance de nossas expectativas de trabalho. 
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Em outros casos, encontramos usuários atendidos por outras instituições, mas em 

tempo mínimo de participação, o que não alivia a sobrecarga do cuidador e não 

proporciona a autonomia e a qualidade de vida. 

Para o melhor andamento do projeto e seguimento dos casos, foram feitas 06 

reuniões de articulação com a rede, citando: CREAS, CRAS, CADÚNICO e 

Secretaria da Assistência. 

Ainda com o objetivo da integração do trabalho em rede e a participação social, 

estivemos em 05 reuniões de conselhos de direitos (CMDCA e CMDPCD). 

Para o assunto da inclusão escolar, o projeto está em alinhamento com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o qual tem recebido as queixas 

e fará o encaminhamento à Secretaria da Educação.  

A meta de convivência, através do Projeto Inclusive Nós, proporcionou aos 

usuários momentos de inclusão, fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários através de dois eventos. Em Abril, estivemos na Fazenda Harmonia, 

com 18 participantes (mães e crianças), onde mora um dos assistidos pelo 

programa que se encontra com vários problemas psicológicos (síndrome de pânico 

e anorexia), na perspectiva de aliviar o sofrimento da assistida e a sobrecarga de 

sua cuidadora. Em Junho, fomos convidados pelo Bufffet Chocolat Mall para uma 

tarde de recreação e lanche, onde vivenciamos momentos de lazer entre mães e 

filhos, com 53 participantes. Os passeios foram avaliados pelos participantes como 

bom ou ótimo em 100% das avaliações. 

Seguindo o cronograma do Plano de Trabalho, foram realizadas reuniões mensais 

com a equipe multidisciplinar do ILA e NEPI (Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Interdisciplinares do ILA). As reuniões interdisciplinares tem o objetivo de discutir os 

casos e levantar estratégias para o enfrentamento dos problemas encontrados. 

Além disso, o grupo NEPI tem trabalhado na criação e adaptação de tecnologias 

assistivas às PCDs, segundo demandas observadas nas visitas domiciliares e 

demais assistidos do Instituto.  

O Dia do RECADO (Reunião de Convivência e Acolhimento para a garantia de 

Direitos e Orientações) foi realizado nos meses de Abril (31 participantes) e Junho 

(22 participantes). A temática abordada nas reuniões trata da participação social, 

com esclarecimentos quanto aos conselhos municipais, ouvidoria da prefeitura, 

pleito eleitoral do CMAS, e outras questões de direitos e encaminhamentos. 

Em parceria com a Secretaria de Esportes e o CMDPCD, estamos participando nas 

manhãs de terça-feira, do projeto piloto de Esporte para Todos, desenvolvido no 

Ginásio de Esportes. Essa experiência tem proporcionado conquistas individuais e 
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coletivas de autonomia e qualidade de vida, além de aliviar a sobrecarga dos 

cuidadores, uma vez que o projeto ocupa uma manhã inteira. 

A sobrecarga do cuidador é tema em todas as residências, as questões 

emocionais, de saúde, a falta de apoio familiar e comunitário se repete a cada 

casa. Desta forma, o ILA criou a oficina de educação física, com grupos semanais, 

de exercícios de alongamento e relaxamento para as mães e cuidadoras com 

queixas de dor e fadiga provenientes da sobrecarga excessiva no cuidado da 

Pessoa com Deficiência. 

 

 

 

 

____________________    __________________________ 

   

Andrea Lauermann      Marcia Amoroso 

Responsável técnica     Diretora Geral ILA 

 

  

 

 

 

 

  

                      

                                                                                                           

 

 


