vida é movimento

PROJETOS PARA CAPTAÇÃO

PORTFÓLIO DE PROJETOS
AACD

PROJETO FUMCAD: Reabilitação multidisciplinar integrada na Deficiência
VALOR: R$ 3.842.586,21
BENEFICIÁRIO: até 300 crianças e adolescentes por mês, podendo gerar até 1.050
atendimentos/mês durante 24 meses.
OBJETIVO GERAL: Realizar tratamento de reabilitação às crianças e adolescentes com
deficiência física, com os seguintes diagnósticos: Paralisia Cerebral, Mielomeningocele,
Mal Formação Congênita, Amputados, Lesão Medular, Lesão Encefálica Adquirida,
Doença Neuromuscular, utilizando as especialidades médicas de Fisiatria e Ortopedia
Infantil e as modalidades terapêuticas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social.
VALOR CAPTADO: R$ 192.362,28

PROJETO FUMCAD: Suporte Intrahospitalar multiprofissional complementar para
atendimento a crianças com deficiência física.
VALOR: R$ 2.078.245,91
BENEFICIÁRIO: até 170 crianças e adolescentes e 170 familiares e/ou profissionais da equipe
multiprofissional por ano – 24 meses.

OBJETIVO GERAL: Proporcionar atendimento especializado e humanizado para crianças e
adolescentes com deficiência física, com alta qualidade na assistência, baixo índice de
complicações e reinternações, promovendo continuidade no cuidado após a alta hospitalar
(educação dos pacientes e familiares), estabelecendo medidas de educação em saúde ao
paciente e familiar .
VALOR CAPTADO: R$ 375.632,11

PROJETO FUMCAD: Terapias Diferenciadas em Reabilitação.
VALOR: R$ 2.055.145,78
BENEFICIÁRIO: até 42 crianças e adolescentes por mês, podendo gerar até 170
atendimentos/mês durante 24 meses.
OBJETIVO GERAL: Realizar exames diagnósticos e terapias diferenciadas para reabilitação,
envolvendo alta tecnologia, em crianças e adolescentes com deficiências físicas, atualmente
não ofertados via SUS, garantindo assim, por meio dos exames realizados, maior precisão na
intervenção terapêutica, cirúrgica e/ou na colocação de próteses e órteses, obtendo maior
efetividade na reabilitação dos pacientes atendidos e favorecendo o desenvolvimento do
melhor potencial funcional .
VALOR CAPTADO: R$ 1.343.904,13

PROJETO CONDECA: Tratamento Odontológico à Criança e Adolescente com Deficiência Física

VALOR: R$ 753.914,95

BENEFICIÁRIO: Serão atendidas 800 crianças e/ ou adolescentes com idades entre zero a 17
anos e 11 meses, com deficiência física.

OBJETIVO GERAL: Promover o tratamento preventivo, curativo, cirúrgico e periodontal segundo
a necessidade odontológica individual de cada um dos participantes.

PROJETO LEI ROUANET: Tenda Circo Teleton 2018
VALOR : R$ 915.000,00

BENEFICIÁRIO: Serão beneficiados 3.000 participantes ao logo do projeto juntamente com o
evento final
OBJETIVO GERAL: O projeto consiste em oficinas gratuitas de atividades e técnicas circenses,
para crianças e

jovens com deficiência física, incluindo familiares, além disso, ocorrem

intervenções nos leitos do Hospital da AACD, com o intuito de tornar um ambiente humanizado.
Com os resultados dos exercícios desenvolvidos nas oficinas, são desenvolvidos espetáculos
mensais com o objetivo de preparar pacientes para a apresentação final do espetáculo no dia do
Teleton.
* Projeto em fase de aprovação
** O Ministério da Cultura permite Contrapartida para o patrocinador de projeto da Lei Rouanet.
As Contrapartidas deste projeto serão acordadas diretamente com o patrocinador.
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