
Vila do Pequenino Jesus
esu S "Uma casa de acolhimento e paz.”

PLANO DE TRABALHO
1. DADos cADAsTRA|s

Órgão/Entidade Proponente: CNPJ:

Vila do Pequenino Jesus 10.711.824/0001-23

Endereço:

SHIS QI 26 Chácara 27 - Lago Sul

Cidade: UF: CEP: Telefones da Entidade:

Brasília DF 71670-750 (61) 3526-0506 I 98140-0198

Nome do Responsável: CPF:

Irone Claudino Silva 290.021.921-34

RG/Órgão Expedidor: Cargo na Instituição: Função na Instituição: Telefone do Responsável

755.230 SSPIDF Presidente Administrativa (61) 3526-0506

Endereço do Responsável: CEP:

SHIS QL 14 Conjunto 6 Casa 20 - Lago Sul 71640-065

2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

Órgão/Entidade; CNPJ/CPF;

Vila do Pequenino Jesus 10.711 .824I0001 -23

Nome do Responsável: Função: CPF:

Jorge Eduardo Deister Administrativa 002.454.067-60

RG/Órgão Expedidor: Cargo: Matrícula:

09818998-8 SSPIRJ Gerente Geral -

Endereço: Cidade: CEP:

SHIS QI 26 Chácara 27 - Lago Sul Brasília-DF 71670-750
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1. Título do Projeto: Período de Execução Total do Projeto:

Cuidando da Saúde dos Início: Término:
Pequeninos 2018 2019

Local de Execução do Projeto (endereço):

SHIS QI 26 Chácara 27 - Lago Sul - Brasília-DF

Total de Crianças e/ou adolescentes atendidos no projeto:

10

3.2. Linha de Ação do Edital:

Eixo I - Garantia de Direitos
2. Ações inovadoras de atenção e inclusão de crianças e adolescentes com deficiência;

em todas as suas modalidades, inclusive os do socioeducativo.
4.Capacitação/formação humanizadora dos profissionais que atuem em Serviços socioassistenciais

3.3. Identificação do Objeto:

que atendam as necessidades das crianças e adolescentes acolhidas nesta Instituição.

Aquisição de uma ambulância para o transporte em situações de emergências e capacitação dos
condutores do veículo e equipe de enfermagem, bem como, aquisição de equipamentos de saúde

3.4. Justificativa da Proposição:

fevereiro de 2009, é uma associação civil filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultura
e de saúde, sem fins econômicos, com duração indeterminada.

A Vila do Pequenino Jesus é uma casa de acolhimento institucional fundada em 01 de

Desde segundo semestre de 2012, atende crianças e adolescentes de ambos os sexos, com
deficiência de grau lll (acamados e/ou cadeirantes com total dependência e comprometimento

2

‹ Vila do Pequenino Jesus - SHIS O.l 26 Chácara 27 - Lago Sul- Brasília/DF
Telefone 3526-0506 - 9 8140-0198 . _

CNPJ: 10.711.824/0001-23 / Site: www.viladopequeninojesus.com.br _ (¿1_1,z,Í›f= ›'~ //, _



§§\/,,¡q¡,,ã,,?,<,>,, Vila do Pequenino Jesus
Jes U S "Uma casa de acolhimento e paz.”

mental), em medida protetiva de acolhimento (ECA, Art. 101), encaminhadas pela Vara da Infância
e Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (VIJ/TJDFT).

A partir de abril de 2018, as crianças e os adolescentes estão residindo em uma casa
destinada exclusivamente para elas, a residência é totalmente adaptada para atendê-los (as) de
forma individualizada, digna e confortável.

Os acolhidos são acompanhados 24 horas por dia por equipes de cuidadoras e técnicas de
enfermagem que atendem as especificidades de cada um, esses recebem cuidados de higiene,
alimentação, assistência à saúde, acesso aos direitos sociais, emissão de documentos, e diversas
formas de atenção e garantia de direitos, visando Aa melhoria na qualidade de vida.

Conforme mencionado, todas as crianças e adolescentes encaminhados para a Vila do
Pequenino Jesus estão sob medida protetiva de acolhimento, o que denota, em geral, o caráter
provisório do acolhimento institucional, visto que estes podem ser reintegrados à família de origem
ou destituídos e encaminhados para adoção. Porém, a demanda na lista de espera de famílias
candidatas para crianças com este perfil ê quase nula, e a probabilidade de uma criança ou
adolescente com deficiência ser adotado é bastante reduzida.

Esta realidade pressupõe que a maioria dos acolhidos da Vila do Pequenino Jesus
permaneçam no acolhimento institucional, o que exige da entidade todo esforço possível para
garantir a estas pessoas o acesso a qualidade de vida, inclusão, estimulação, educação,
desenvolvimento, saúde, lazer, cidadania, cultura, entre outros, com total atenção e consideração
às necessidades próprias de cada indivíduo na infância e na adolescência.

Um sen/iço de acolhimento institucional como desta Instituição e escasso em todo Distrito
Federal, uma vez que, as instituições presentes, não são preparadas para atender pessoas com tais
necessidades. Ressalta-se que a procura por vagas é intensa, são recebidas constantemente
ligações da Vara da infância e Juventude, Hospitais, Conselhos Tutelares e de outras instituições
solicitando vagas de acolhimento, comprovando que no Distrito Federal não há instituições em
número e qualificação para atender este público.

Mediante o exposto, com o objetivo de atender as necessidades referentes à saúde das
crianças e adolescentes da Vila do Pequenino Jesus, o projeto ora apresentado, tem como
fundamento o auxilio financeiro para a aquisição de um veículo que será adaptado para ser utilizado
como ambulância "tipo B, denominada ambulância de suporte básico" (CFM, 2003) para o transporte
em situações de emergência.

Levando em consideração o comprometimento fisico e neurológico apresentado por elas, foi
constatada a necessidade de um veiculo que tenha um suporte básico, com recursos humanos e
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equipamentos de saúde tecnológicos adequados para atender de forma precisa e eficaz as
intercorrências que possam vir a acontecer durante o transporte da vitima.

Hoje, transportar um acolhido em possível risco de vida é um grande desafio enfrentado pela
equipe de saúde da instituição, uma vez que algumas crianças dependem de cuidados intensivos
como o uso de traqueostomia, ventilação mecânica e oxigênio para manutenção da vida, sendo
assim, uma condução específica e adaptada para esse tipo de situação aumentaria a eficácia no
atendimento prestado pela equipe.

Nesse contexto, o sucesso do atendimento em situações de emergência vai depender
da atuação da equipe multiprofissional que deve estar qualificada, bem como de um veiculo com
equipamentos necessários a fim de minimizar/evitar as complicações, garantindo assim uma
assistência segura e de qualidade a vitima assistida.

Diante disso, se faz importante um veiculo no modelo "Van Furgão - 9M3, com ar, teto baixo,
fechamento central das portas via controle remoto, revestimento lateral interno, abertura da porta
em 270°, faróis de neblina, potência 146 CV a 3800 RPM, na cor branca", pois as especificidades
deste veículo em conjunto com a adaptação, atenderão com êxito as exigências para utilizar o
veículo como uma ambulância de suporte básico.

Em conformidade ao Protocolo de Referência da Anvisa (2011), a adaptação deverá dispor
de materiais e equipamentos como: maca articulada e com rodas, suporte para soro, oxigênio com
cilindro, estetoscõpio adulto e infantil, talas para imobilização de membros, dentre outros.

Sendo necessário nessa categoria a presença de motoristas com treinamento, estes deverão
passar por uma especialização em transporte de veiculos de emergência, conforme a Resolução
CONTRAN 168/04 e o Código de Trânsito Brasileiro (CBT - Lei 9.503/1997), que exigem a
realização de cursos especializados e de atualização para tipos especificos de atividades de
condução, dentre eles o transporte de veículos de emergência.

Bem como, foi observado a necessidade de ter uma equipe capacitada e em constante
treinamento, atualização de procedimentos e conhecimento clínico de cada paciente. Dessa forma,
o projeto visa proporcionar â equipe de enfermagem, uma capacitação profissional visando garantir
a melhor atuação no atendimento emergencial e qualificação na liderança da equipe
multiprofissional em situações de emergência.

A fim de atender as necessidades globais dos acolhidos, esse projeto objetiva também a
aquisição de equipamentos de saúde como: uma cadeira de rodas que será destinada para uma
criança portadora de encefalopatia crônica não progressiva com quadro de limitação motora que o
torna incapaz de desenvolver marcha de maneira independente ou mesmo com auxilio,
necessitando assim de deslocamento por meio de uma cadeira de rodas especifica. Além de cinco
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cadeiras de banho, reclináveis, com apoio de cabeça, sistema de reclino em quatro posições,
permitindo assim, a melhor posição, promovendo conforto e segurança e facilidade na transferência
do acolhido.

Bem como a aquisição de 10 camas hospitalares automáticas e 10 colchões pneumáticos

que serão destinadas às crianças parcialmente restritas ao leito, com fatores de risco de
desenvolvimento de lesões por pressão e doenças respiratórias, visto que, todas as crianças
acolhidas na instituição fazem uso de sonda de gastrostomia para alimentação, prevenindo assim
ocorrências como: pneumonia e broncoaspiração.

Essa aquisição proporcionará uma economia altamente benéfica para a Instituição, pois o
valor utilizado para custear essas despesas, poderão ser utilizados em outras demandas
recorrentes, tais como: compra de medicamentos de uso continuo não fornecidos pela rede pública,
exames de emergências, combustível, materiais para curativos, sondas, entre outros.

Além disso, a Instituição poderá dispor de recurso financeiro para proporcionar as atividades

voltadas para o lazer e para a convivência comunitária, fortalecendo assim, a integração social, a
reconstrução e o fortalecimento da auto confiança, e a estimulação sensorial por meio de passeios
a museus, feiras, teatros e cinemas, bem como demais atividades ligadas ao reconhecimento
pessoal e â participação na sociedade.

Cabe destacar que devido ao perfil de saúde das crianças e adolescentes, a diversificação

e a frequência dos estímulos são de suma importância para a melhoria da qualidade de vida e para
evitar o declínio no estado de saúde física e mental dos acolhidos.

3.5. Objetivos:

3.5.1. Objetivo Geral:

Adquirir uma ambulância para o transporte em situações de emergências e equipamentos de saúde
que atendam as necessidades das crianças e adolescentes acolhidas nesta Instituição como
também a aquisição de produtos para a higienização pessoal e do ambiente.

3.5.2. Objetivos Específicos:

o Garantir pronto atendimento aos acolhidos;

ø lnstrumentalizar os profissionais de saúde da Instituição;
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ø Capacitar os motoristas da Vila do Pequenino Jesus;

o Transportar com segurança as crianças e adolescentes em situações de emergência;

ø Manter a saúde e o bem estar das crianças e adolescentes;

ø Promover bem estar e o conforto dos acolhidos restritos ao leito;

0 Promover conforto e segurança no banho das crianças e adolescentes.

3.6. Metas:
N° DA META M ETA RESULTADO

01

Aquisição de um veículo
modelo "Van Furgão-9M3,
completo, na cor branca, ano
2018/2019".

Após a realização da compra e o recebimento do
veículo serão realizadas as devidas adaptações
para que ele possa ser utilizado como uma
ambulância suprindo as necessidades da
Instituição.

02

Adaptação do veículo para
ser utilizado como
ambulância.

Após a adaptação, o veículo será utilizado para
transportar com segurança as crianças e
adolescentes em situações de emergência

O3

Capacitação dos condutores
do veículo e da equipe de
enfermagem.

Depois da especialização, ter condutores
treinados e equipe de enfermagem capacitada
para lidar com situações de emergência
garantirá a melhor atuação no atendimento
emergencial.

04

Aquisição de equipamentos
de saúde, como: camas
hospitalares, colchões
pneumáticos, cadeira de
rodas e cadeiras de banho.

Suprir as necessidades relacionadas à saúde
das crianças e adolescentes e fornecer aos
acolhidos um atendimento mais seguro e
preventivo, pois a aquisição desses
equipamentos atuará na prevenção de úlceras
de pressão, doenças respiratórias e demais
problemas de saúde.
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4. METODOLOGIA

O projeto tem como meta atender 10 crianças e adolescentes na Vila do Pequenino Jesus e será
executado por meio da aquisição de um veículo modelo "Van Furgão-9M3, completo, na cor branca,
ano 2018l2019" que será adaptado para ser utilizado como ambulância para o transporte das
crianças e adolescentes em situações de emergências. Este, foi selecionado com base em critérios
de qualidade e adequação à instituição (modelo, economia, valores, acessórios, conforto,
segurança, impostos, consumo), como também, em conformidade ao Protocolo de Referência da
Anvisa (2011). Será adquirido através de compra por Pessoa Jurídica.

Após adquirir o veículo, os três motoristas da Instituição passarão por um curso especializado em
transporte de veículos de emergência, esse curso será realizado em Brasília/DF, terá como carga
horária 50h/aula, será ministrado por instrutores do DETRAN e os condutores realizarão esse
treinamento em dias alternados.

A equipe de enfermagem, composta por duas enfermeiras, realizarão cursos de capacitação
profissional. Uma delas, fará a especialização em Assistência e UTI em Enfermagem Neonatal e
Pediátrica, este curso será realizado na modalidade presencial, na cidade de Brasília/DF, em
Instituição a ser definida, podendo as aulas serembministradas quinzenalmente ou mensalmente
aos finais de semana contendo a carga horária de 460h/aula. A outra, cursará Liderança para
enfermeiros, no qual será realizado na modalidade à distância, com carga horária total de 80h/aula.

Para a escolha dos cursos de capacitação, foi identificada a necessidade de profissionais com
conhecimento de Assistência e UTI em Enfermagem Neonatal e Pediátrica, bem como
conhecimento voltado para a área de liderança, uma vez que as enfermeiras administram a equipe
de cuidadoras e técnicas de enfermagem, que atuam diretamente nos cuidados das crianças e
adolescentes.

A partir da efetivação do Termo de Colaboração e o recebimento da quantia destinada à capacitação
é que os profissionais poderão realizar o curso para que, dessa forma, não cause dívidas à
Instituição. Com isso, somente a partir da liberação da verba destinada a essas capacitações e a
abertura de turma na Instituição de Ensino escolhida, é que os profissionais darão início às
capacitações. Caso a referida Instituição não abra a turma na data referente a execução do projeto,
o profissional buscará outra com as mesmas especificidades para dar início ao processo de
aprendizagem.
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Com a finalidade de suprir as necessidades relacionadas à saúde das crianças e adolescentes, a
equipe de enfermagem realizou um levantamento dos materiais de maior necessidade, levando em
consideração o perfil clínico de cada acolhido e suas demandas individuais. Sendo assim, foi
identificado a necessidade de aquisição de camas hospitalares, colchões pneumáticos, cadeira de
rodas e cadeiras de banho. ~

Após a liberação da verba a Instituição irá proceder com a compra de tais materiais e caso seja
realizada pela internet, a Instituição aguardará o prazo para a chegada dos produtos para iniciar o
uso de acordo com as demandas, e caso a compra seja realizada em loja física o uso será imediato
de acordo com a necessidade.

A partir da identificação da necessidade de aquisição dos itens citados, foi realizada uma pesquisa
de mercado por meio de três orçamentos em lugares distintos, para garantir o melhor custo-
benefício em relação aos produtos.
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8. MONITORAMENTO E AVALIAÇAO

O projeto será monitorado e avaliado pela Equipe Multidisciplinar da Vila do Pequenino Jesus. A
equipe Psicossocial ficará encarregada de realizar o acompanhamento das compras realizadas de
acordo com o que foi proposto no projeto e a elaboração da prestação de contas e a equipe de
Enfermagem supen/isionarã a utilização correta e consciente dos equipamentos.

Estes equipamentos irão fornecer aos acolhidos um atendimento mais seguro e preventivo, pois
atuarão na prevenção de úlceras de pressão, doenças respiratórias e demais problemas de saúde.

Será realizada uma avaliação de impacto, ao término do projeto, para verificar os resultados
alcançados após a aquisição dos equipamentos solicitados neste Projeto, e elaborado um relatório
circunstanciado de todo processo, visando verificar quais melhorias e soluções foram percebidas
na manutenção da qualidade de vida dos acolhidos.

A equipe de enfermagem ficará responsável por utilizar os materiais de acordo com a necessidade
das crianças e adolescentes da Instituição e, também, por supervisionar os demais funcionários
para que utilizem os bens permanentes com cuidado e zelo garantindo sua durabilidade. Os
materiais de limpeza e itens de higiene pessoal, serão armazenados na dispensa da Instituição para
que sejam utilizados de acordo com a necessidade diária. O controle da utilização de tais materiais
ficará sob a responsabilidade de duas Cuidadoras da Vila do Pequenino Jesus.

Além disso, a equipe técnica ficará responsável pelo acompanhamento das capacitações realizadas
pelos profissionais da Entidade, solicitando uma cópia do certificado de conclusão do curso, assim
que ele for finalizado.

Já o veículo contemplado pelo projeto ficará sob _a responsabilidade do motorista que irá utilizá-lo.
Sendo ele, a pessoa responsável por garantir que o veículo esteja sempre em boas condições de
uso, limpo e organizado. Além de verificar as manutenções e revisões necessárias.

Após seis meses do recebimento da verba e contemplação do projeto, a equipe técnica ficará
responsável por elaborar um relatório geral contendo as informações referentes aos parágrafos
anteriores, bem como os ganhos obtidos pelas crianças e adolescentes da Instituição e enviará ao
setor responsável pelo acompanhamento e prestação de contas deste projeto.
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O processo de avaliação terá as seguintes etapas:

8.1. Avaliação permanente: monitoramento contínuo das atividades do Projeto, com o objetivo de
identificar dificuldades a tempo de propor soluções alternativas aos problemas que vão surgindo.

8.2. Avaliação periódica: identificação de pontos positivos ou negativos ao final de cada etapa do
Projeto. ›

8.3. Avaliação final ou de impacto: identificação do trabalho realizado após o término de vigência
do Projeto, mensurando os resultados e ganhos tragos pelo Projeto à qualidade de vida das crianças
e adolescentes assistidos, bem como o impacto na sociedade.

8.4. Após o termino dos 12 meses de vigência da liberação dos recursos, a Vila do Pequenino Jesus
pretende dar continuidade ao projeto denominado "Cuidando da Saúde dos Pequeninos", com apoio
financeiro de doadores fixos e doadores esporãdicos e a arrecadação de verbas de bilheteria
oriundas de eventos beneficentes semestrais.

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal,
para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de
inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração
pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento, ,

.,__..-. .»7_- _ , if

Brasília/DF, 19 dejunho de 2019. l ‹ ' ¿ / /' C” F'
Irone Claudino Silva

Presidente da Vila do Pequenino Jesus
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