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OBJETIVO GERAL:

INSTITUTO LUCAS AMOROSO
MÉDIA COMPLEXIDADE
04/2017 SMAS
01/01/2018 A 31/12/2021
ANDREA FILIPINI RODRIGUES LAUERMANN

NÚMERO DE ATENDIDOS:

35

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.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Prestar atendimento a pessoas com deficiência e seus familiares
em situação de vulnerabilidade.
META 1: Atendimento
35 usuários

ESTRATÉGIAS:
1. Visita domiciliar presencial em local arejado (quintal ou calçada) e/ou chamada de vídeo
por WhatsApp a depender das condições de saúde do assistido*
2. Escuta qualificada presencial** na instituição com hora marcada ou por WhatsApp
mensagem ou vídeo chamada
3. Atendimento social presencial na instituição com hora marcada ou por WhatsApp
mensagem ou vídeo chamada
*A condição de saúde dos assistidos é de grande relevância, pois tratamos de pessoas com deficiência, alguns com traqueostomia, respiradores, entre
outras condições respiratórias e comorbidades que os colocam em grupo de risco.
** Os atendimentos presenciais que não são em domicílio são realizados com hora marcada, para que a higienização do local seja feita de forma
rigorosa e para não formar agrupamentos de pessoas na sala de espera.

IMPACTO SOCIAL:
Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social e fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a
PCD
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Melhora da qualidade de vida e acesso a informação e tecnologia.
Acesso a serviços e projetos subsidiados durante e devido a pandemia do COVID19
Observações:
O ILA não realizou campanhas de arrecadação, mas continua recebendo muitas doações
de alimentos, fraldas, roupas, brinquedos, livros e leite, que distribuímos às famílias. Os
atendimentos presenciais foram realizados com hora marcada, e todas as condições de
prevenção. Estes atendimentos foram para escuta qualificada e entrega de doações.
Importante ressaltar que a depender da condição da família no mês, a mesma família pode
receber diferentes tipos de atendimentos.
Foram realizadas
15 visitas domiciliares
06 atendimentos por mensagens de WhatsApp
19 atendimentos presenciais.
11 atendimentos via chamada de vídeo
A lista em anexo, exemplifica o tipo de atendimento e a data para cada atendido.

Exemplos de atendimentos via msg de WhatsApp
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Visita domiciliar

Atendimento via chamada de vídeo
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Atendimento Presencial

OBJETIVO ESPECÍFICO: Qualificar a oferta do serviço por meio da promoção da
capacitação sistemática dos profissionais responsáveis pela oferta dos serviços.

META 2: Capacitação
01 capacitação em equipe mensal
01 capacitação da técnica mensal
ESTRATÉGIAS:
Reunião mensal da equipe e setor administrativo para discussão da situação das famílias,
dos casos emergenciais, estratégias de atendimento à distância, encaminhamentos, fila de
espera. Realizada de modo à distância/ híbrida e presencial com a equipe e administrativo
via plataforma Google Meet ou WhatsApp vídeo.
Realizada em 10/06
Discussão de caso clínico 28/06
Participação em eventos científicos da área de acordo com a oferta, à distância, sob
formato de “lives”, conferências, cursos, congressos, “webnar”.
12/06 Jornada: A sexualidade infantil na contemporaneidade
IMPACTO SOCIAL:
Equipe com melhor compreensão e análise de conjuntura atual (pandemia), envolvimento e
capacitação para oferecer um trabalho atualizado e com qualidade.
Observações: Devido às circunstâncias atuais, a equipe, coordenadoria e apoio
administrativo se reúnem para o alinhamento das estratégias e lançamento de ações e
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atividades que contribuam com a qualidade de vida das famílias. Neste período, tanto a
equipe quanto o setor administrativo estão procurando fazer atualizações, até este
momento ainda à distância. A equipe administrativa foi capacitada para o acolhimento e
para a demanda de dúvidas e solicitações dos usuários.
Considerando que a situação da pandemia do COVID 19 afeta o mundo, procuramos obter
experiências e trocas com profissionais de outros países, trocando experiências e
aprendendo conteúdos diferenciados.

Reunião de Equipe
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Estudo de Caso
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais,
esportivas e de lazer, para a inclusão social, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
META 3: Convivência
1 atividade
1 oficina

Mensal
Semanal

ESTRATÉGIAS:
Sugestão de atividades enviadas via figuras ilustrativas ou gravadas em vídeo pela equipe, bem
como sugestões de atividades oferecidas pelas outras instituições disponíveis nas redes sociais.
Envio via grupo de WhatsApp que estão divididos em grupos de acordo com as idades. São enviados
vídeos gravados pela equipe e momentos conversa por mensagens de WhatsApp e chamada de
vídeo. ***
Grupos de atividades a distância:
Os grupos de oficinas à distância ocorrem semanalmente, ainda estamos fazendo um esforço para
ampliar a participação dos usuários. Desconhecemos até o momento se a resistência encontrada é
devido ao uso do aplicativo, a exposição do local residencial, a disponibilidade da cuidadora que
acumula diferentes tarefas, ou desinteresse pelo modo à distância. Esperamos que cada oficina seja
um momento de encontro e fortalecimento de vínculos, entre as famílias e entre os cuidadores e seus
filhos.
Grupo de jovens sexta feira 10:00
Musicalização quinta feira 10:00
Capoeira terça feira 17:00 a oficina não ocorreu, pois, o profissional se recupera de uma cirurgia no
joelho
Dança quinta feira 15:00 a oficina não ocorreu, pois, o profissional se recupera de uma cirurgia
IMPACTO SOCIAL:
Capacidade de demonstrar emoção, autocontrole e de interação, mesmo à distância, no processo de
fortalecimento de vínculos interpessoal, institucional, familiar e comunitário, tais como: desenvolver a
tomada de decisões, desenvolver novas habilidades sociais, e habilidades de uso da tecnologia
disponível na residência, culturais e artísticas; diminuição de conflitos pessoais e/ou em grupo;
realização de tarefas coletivas.
. Redução da sobrecarga de stress do cuidador e da PCD;
. Inclusão social;
. Melhoria da qualidade de vida familiar e da pessoa com deficiência;
. Enfrentamento de obstáculos da vida cotidiana em isolamento social;
. Adaptações do ambiente para acessibilidade de acordo com o crescimento e desenvolvimento das
crianças;
. Adaptações do ambiente para o conforto e diminuição de lesões;
. Cuidado em relação a alimentação, nutrição e hidratação da PCD.
Observações:
Neste mês compartilhamos o concurso de desenho em parceria com a FEG sobre o tema de
asteroide.
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https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/780021222646892/
https://www.instagram.com/p/CQgwdRihb32/
O grupo de musicalização organizou uma apresentação individual que envolveu os familiares e
instrumentos caseiros para demonstrar que é possível fazer música em casa e desenvolver
habilidades e fortalecer vínculos durante o içamento social.
https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/341398200699877
https://www.instagram.com/p/CP5nIBcB2Ly/
https://www.youtube.com/watch?v=VIkiwQD1pSQ
Ainda para fortalecer a PCD, colocamos nas redes as habilidades da Julia desenhando, para mostrar
a diversidade de talentos que podemos encontrar no grupo considerado invisibilizado.
https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/2876367782673985
https://www.instagram.com/p/CQQ2lqoBgd0/
https://www.youtube.com/watch?v=g4XtfwLq4RE

Todas as atividades sugeridas visam a interação familiar e os usuários são convidados a
realizar. Da mesma forma, são convidados a nos enviar fotos e vídeos, desde que se sintam à
vontade em divulgar imagens que expressam a vida íntima dentro de suas casas, respeitando
a nova Lei Geral de Proteção de Dados.
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Grupo Musicalização

Grupo de Jovens
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Articular junto a rede socioassistencial, demais órgãos e políticas públicas
META 4: Articulação
01 reunião

mensal

ESTRATÉGIAS:
. Discussão de caso com a rede
. Participação nas reuniões de conselhos municipais, a distância e presencial
IMPACTO SOCIAL:
Redução, junto a outras políticas públicas, de riscos sociais, e fortalecimento da atuação em rede;
Agilidade nos processos de referência e contrarreferência;
Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos.
Observações:
07/06 Reunião CMDPCD
01/06 Reunião CMAS
02/06 Reunião CMDCA
09/06 Reunião comitê de crise da Secretaria de Assistência Social

Reunião CMAS
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Reunião CMDCA

Reunião Comitê de Crise da Secretaria de Assistência Social
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Reunião CMDPCD
OBJETIVO ESPECÍFICO: Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação
cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários
META 5: Participação e Controle Social
1 participação Bienal em conferências (suspenso devido a pandemia)
1 reunião
Mensal
1 encontro semanal***
ESTRATÉGIAS:
Conferências Municipais dos diversos setores.
Dia do RECADO (reunião de convivência e acolhimento para a garantia de direitos e orientações),
através da plataforma WhatsApp. (Mensal)
Dia 22/06
As oficinas de convivência familiar serão realizadas juntamente com as oficinas de convivência
com os assistidos ***, pois considerando que são pessoas com deficiência, necessitam de auxílio
para a realização da meta 3, configurando um encontro familiar.
Além disso, neste mês iniciamos dois projetos piloto para atender as mães, figuras femininas
cuidadoras:
Projeto Mulheres que criam: terças e quintas às 14:00 via plataforma Google meet
IMPACTO SOCIAL:
Acesso aos direitos socioassistenciais;
Usuários com plena informação de seus direitos e deveres e exercício da cidadania;
Troca de experiências e saberes entre os familiares que alivia os sentimentos de frustação e culpa
Favorecimento da escuta para o Planejamento das Atividades mensalmente.
Empoderamento feminino e auxílio na renda das mulheres cuidadoras de PCD em isolamento
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social através do artesanato e costura criativa.
https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/779361942712820/

Observações:
Os encontros semanais com as famílias acontecem de forma individual e coletiva (grupos de
WhatsApp).
Tendo em vista que as famílias estão cada dia mais acostumadas ao acesso aos conteúdos e
chamadas online, e após o estudo das demandas com as mulheres cuidadoras, lançamos dois
projetos pilotos a distância, que já existiam presencialmente, para avaliar se será possível este
funcionamento. Fornecemos o material de costura do projeto mulheres que criam, que é entregue
nas casas das famílias. Manteremos os encontros nos próximos meses, com avaliação periódica
da frequência e com a devolutiva das participantes para aperfeiçoar o trabalho.
As famílias foram separadas em grupos onde podem trocar experiências e onde é postado
conteúdos e atividades para diminuir o stress do cuidador, auxiliar os cuidados com a pessoa com
deficiência e atender demandas específicas.
Apenas um grupo de mães se mantém com as reuniões quinzenais, em formato de roda de
conversa, via chamada de vídeo, trazendo as questões do dia a dia, em que sugerimos filmes,
livros, notícias e links para discutir em torno da deficiência.
Percebo que algumas famílias se ressentem de abrir a câmera para o grupo, expondo o ambiente
de suas residências, preferindo participar dos grupos via mensagem, o que ocorre de forma muito
produtiva, e com respostas positivas.
Os grupos criam identidades e intimidades próprias e à medida que dificuldades surgem,
percebemos que recorrem aos grupos para as trocas.
Além disso, usamos o grupo dos familiares para o aviso contínuo das informações a respeito da
vacinação e prevenção constante do COVID 19.

Projeto Mulheres que Criam
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Convite no grupo dos familiares

Andréa F.R. Lauermann
Assistente Social
CRESS:54 838 9ªRegião

Rosângela Monteiro Caltabiano
Diretora Geral
CPF: 070.847.298-28
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