Audiência Pública
Programa Nacional de Apoio à
Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência
PRONAS/PCD

Conquistas e Desafios

APAE de Belo Horizonte:
 Entidade filantrópica, sem fins econômicos
 Fundada em 15/04/1961;
 Atende pessoa com deficiência intelectual e autismo
em seu ciclo de vida e suas famílias;
 Oferece atendimento nas áreas de assistência social,
saúde e educação.

APAE de Belo Horizonte:
 Os atendimentos de saúde são realizados na
Clinica Intervir por equipe multidisciplinar;
 Atendimentos são financiados pelo SUS e pelo
PRONAS/PCD;
 Número de atendimentos:
SUS :
2.220/mês
PRONAS/PCD: 1.646/mês

PRONAS/PCD - Conquistas

Financiamento do Projeto/2013:
 Reforma e Ampliação do Atendimento da Clinica Intervir da
APAE/BH: em execução
 Valor do projeto: R$ 459.204,58
 Objeto do projeto:
• Reforma da Clinica para a otimização do espaço físico, com a
instalação de mais dois consultórios, adequação da recepção para
os usuários e familiares e adaptação do andar onde está instalado
os equipamentos de fisioterapia;
• Ampliação do serviço de reabilitação para pessoas com
deficiência intelectual e múltipla, em 646 atendimentos mensais.
• Aquisição e instalação das placas solares para aquecimento da
piscina.

PRONAS/PCD - Conquistas
Financiamento do projeto/2013:
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Mais Reabilitação – Clinica Intervir da APAE/BH: em execução
Valor do Projeto: R$ 1.194.628,50
Objeto do projeto:
Pagamento dos custos de 1000 atendimentos de saúde para jovens,
adultos e idosos que não tem o financiamento do SUS;
Aquisição do equipamento Pedia Suit para incremento e inserção de
nova tecnologia no tratamento de reabilitação;
Capacitação de 13 profissionais, em Treinamento Básico do Protocolo
Pedia Suit , com carga horária de 32 horas; ministrado por Silvana
Batista Vasconcelos, fisioterapeuta e instrutora do Curso em Pedia
Suit.
Capacitação de 14 profissionais, em Fundamentos de Bobath para
Bebê com carga horária de 15 horas; ministrado por Helenice Soares
de Lacerda, fisioterapeuta e instrutora do Curso de Bobath.
Aquisição de materiais e equipamentos para o desenvolvimento das
atividades rotineiras da Clinica.

PRONAS/PCD - Conquistas
Financiamento do Projeto/2014:
 Programa de Capacitação em Neuropsicologia do
Desenvolvimento para as Apaes de Minas Gerais
 Valor do Projeto: R$ 2.453.441,92
 Valor Captado: R$ 2.881.704,44
 Objeto do Projeto:
• Implementar um programa de educação customizado a 500
profissionais das Apaes de Minas Gerais na área de
neuropsiciologia do desenvolvimento, com ênfase na
utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde e no treinamento comportamental de
pais no contexto de indivíduos com transtornos do
neurodesenvolvimento.

PRONAS/PCD - Conquistas
Financiamento do Projeto/2014:
 Modernização da APAE de Belo Horizonte: Ambientes
Adequados e Produtivos em Prol da Assistência
 Valor do Projeto: R$ 2.893.973,71
 Valor Captado: R$ 3.475.257,18
 Objeto do Projeto:
• Qualificar e ampliar o atendimento aos usuários da Apae,
através da adequação de espaços físicos individuais e
coletivos, equipagem e melhoria da infraestrutura tanto nas
residências onde acontece o serviço de acolhimento
institucional, quanto nas dependências da instituição onde
acontecem as oficinas culturais, profissionalizantes e
artesanais para manutenção e estimulação das capacidades
funcionais e cognitivas das pessoas com deficiência
intelectual.

PRONAS/PCD - Conquistas
Projetos para 2015:
 Capacitação de Profissionais, Pais e Cuidadores para o
Desenvolvimento da Autonomia e Inclusão Social de Pessoas
com Deficiência Intelectual
 Valor do Projeto: R$ 1.826.521,81
 Objeto do Projeto:
• Capacitar os familiares, cuidadores e profissionais que
trabalham com pessoas com deficiência intelectual e múltipla
nas melhores práticas da habilitação e reabilitação dos usuários,
visando a garantia dos seus direitos, sua autonomia e inserção
na sociedade e no mercado de trabalho,
• Este projeto se divide em três abordagens de capacitação: (1)
13º Congresso da Rede Mineira das Apaes; (2) Capacitação de
profissionais para a utilização do Pedia Suit; e (3) Capacitação da
equipe multidisciplinar responsável pela avaliação e
acompanhamento da inserção de trabalhadores com deficiência
intelectual e múltipla no mercado de trabalho.

PRONAS/PCD - Conquistas
Projetos para 2015:
 Habilitação e Reabilitação para a Autonomia e Inserção de
Jovens e Adultos com Deficiência Intelectual no Mercado
de trabalho
 Valor do Projeto: R$ 2.106.896,72
 Objeto do Projeto:
• Dar continuidade aos atendimentos de habilitação e
reabilitação não financiados pelo SUS, que contribuem
para autonomia e independência de crianças, jovens e
adultos com deficiência intelectual e múltipla, trabalhando
ao máximo a capacidade de convivência social e as
habilidades laborais, promovendo e direcionando sua
inclusão social e inserção no mercado de trabalho.

PRONAS/PCD - Desafios
 Ampliação do prazo de vigência dos incentivos fiscais do
PRONAS/PCD para pessoas físicas e jurídicas que permitirão
a adesão de mais empresas e pessoas físicas para garantir a
continuidade dos atendimentos às pessoas com deficiência
intelectual, executados pela Apae;
 Ampliação dos prazos de elaboração de projetos até junho
e de captação de recursos ao longo do ano após aprovação
do projeto;
 Adequação da regulamentação do PRONAS/PCD ao Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que
permite a remuneração com recursos públicos de
profissionais que atuam na organização.

PRONAS/PCD - Desafios
 Doação dos equipamentos e/ou materiais permanentes, ao
final do projeto, ao patrimônio do ente federativo que
anuiu para a realização do projeto ( Art.38, Portaria 1550).
Este artigo compromete a continuidade do atendimento
oferecido aos usuários e também a credibilidade da
entidade que procurou as empresas, apresentou os
projetos, emitiu recibos em favor do doador e realizou o
inventário físico contendo identificação e número dos
equipamentos e materiais adquiridos, conforme exigência
da prestação de contas.
 Propomos que os equipamentos permaneçam na Apae para
dar prosseguimento aos atendimentos e que seja
acompanhado pelos gestores de saúde do município, a
utilização dos equipamentos e os resultados alcançados
com os usuários.

Obrigada !

