


Embora 2017 tenha sido mais um ano pesado, com a economia 
recuperando-se lentamente, aqui na SORRI-BAURU foi mais um ano 
de grandes conquistas, fruto do trabalho sério, comprometido, 
humanizado e altamente profissional da nossa equipe.
Falando em equipe, vamos ver que um dos destaques do ano foi a forte 
capacitação e atualização dos nossos profissionais, sempre visando 
a um atendimento mais adequado e moderno. Tem alguma novidade, 
surgiu uma técnica diferente? Lá vão os profissionais da SORRI em 
busca de novos e mais conhecimentos. 
E para provar que estamos no caminho certo, confiram as fotos com as 
pessoas em atendimento e em atividades — no trabalho, na escola, 
em casa ou até mesmo no crossfit (cuja foto está na capa deste relatório). 
Com isso a gente quer mostrar que o trabalho feito na Instituição é 
sempre em função da vida das pessoas lá fora. 
Acompanhem também os depoimentos de alguns de nossos usuários e 
familiares, que atestam os resultados da eficácia terapêutica. 
E, principalmente, a pesquisa que realizamos com as pessoas atendidas. 
No quesito ”você recomendaria o serviço a outras pessoas” não tivemos 
70, 80 ou 99% de aprovação. Deu 100%! E mais: 78% avaliaram o 
atendimento como ótimo e 20% como bom. Sensacional, não? 
Números como esses enchem de orgulho a todos nós do Conselho 
Diretor e às nossas equipes. 
Para coroar todo esse trabalho, também nos encheu de orgulho o 
Prêmio ENATS de Boas Práticas de Gestão do 3º Setor, que reconhece os 
esforços do Conselho de Administração e da Diretoria da SORRI-BAURU 
para com a lisura, transparência e respeito a todos aqueles que, direta ou 
indiretamente, colaboram com a manutenção dos serviços dedicados à 
causa da pessoa com deficiência.
É só? Não, tem muito mais e isso vocês vão ver nas páginas que 
compõem este relatório. 
Ano difícil, de muitos obstáculos, mas como vocês viram, a crise passou 
longe da SORRI-BAURU e oxalá que continue assim, para a felicidade das 
pessoas aqui atendidas, dos nossos profissionais, do Conselho e também de 
todos aqueles - órgãos públicos, voluntários, empresas, pessoas, clubes de 
serviço, etc - que apoiam e mantêm a gente na direção que escolhemos:
Reabilitação:Re-habilitação para a vida.
Tecnologia Assistiva: Apoio e potencialização das habilidades.
Saúde da Família: Promoção, proteção e recuperação da saúde. 

A todos, o nosso obrigado, obrigado, 
muuuuuito obrigado.

                   JOÃO BIDU
      Presidente da SORRI-BAURU

           

Missão
A promoção dos direitos humanos, com ênfase 
nos direitos das pessoas com deficiência.

Visão
Ser referencial, no Brasil, na promoção do desenvolvimento  
de uma sociedade inclusiva, responsiva às necessidades  
das pessoas com deficiência.

Finalidade
A promoção de acesso pleno e imediato aos espaços  
comuns da vida na comunidade e a participação ativa 
das pessoas com deficiência – emancipação humana.
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Visando a autonomia e independência de 
pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, 
a SORRI-BAURU promove ações nas áreas de 
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A SORRI-BAURU é              

Re-habilitação para a vida

Apoio e potencialização 
das habilidades

Promoção, proteção e 
recuperação da saúde     

Reabilitação

Tecnologia 
Assistiva

Saúde da 
família

Diagnóstico e terapia a crianças e adolescentes com 
deficiências e/ou necessidades especiais e apoio técnico 
especializado às equipes escolares e aos familiares 
possibilitam e promovem a inclusão e permanência 
em escolas regulares. 

Secretaria Municipal de Educação – SME 

Inclusão no Ensino Regular

1.000 crianças e 
adolescentes atendidos

Saúde, Bem-estar social,  apoio à 

          Educação inclusiva e preparo para o 

                     Mercado de Trabalho, 
buscando estimular o desenvolvimento 

e reconhecimento de competências para a gestão da própria vida.

Em 2017, dedicados a cumprir a missão da SORRI-BAURU, 
165 profissionais do Centro de Reabilitação e 

183 da Estratégia Saúde da Família atuaram nas parcerias:

Secretaria Municipal de Saúde de Bauru – SMS

Estratégia de Saúde da 
Família - Atenção Básica 

Sob gerenciamento da SORRI-BAURU, as 13 equipes das 
unidades da Estratégia Saúde da Família, ação prioritária do 
Ministério da Saúde, realizaram atendimentos ambulatoriais e 
domiciliares para a população de 15 bairros da cidade.

50.524
pessoas de famílias

14.602
Abrangência de cerca de

Referência para deficiências físicas, intelectuais e auditivas, o 
Centro de Reabilitação, Oficina Ortopédica e o Ambulatório de 
Audiologia atenderam pessoas de Bauru (71,54%), de 18 
cidades do Colegiado Regional de Bauru (24,93%) e de 
outros municípios de outras regiões (3,53%) em processos 
de reabilitação, avaliação, prescrição, confecção e dispensação 
de aparelhos auditivos, órteses, próteses, meios auxiliares de 
locomoção, além de adequações posturais e adaptações. 

5

Sistema Único de Saúde – SUS 

CER III e Tecnologia Assistiva

3.229 pessoas atendidas

O Programa de Educação e Reabilitação Profissional – 
PERP / Inclusão Produtiva preparou, formou e qualificou 
238 pessoas com deficiência, necessidades especiais e/ou 
vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. 
Sob gestão da Secretaria do Bem-Estar Social, o Serviço de 
Proteção Especial a Pessoas com Deficiência, Idosos, 
seus Familiares e Cuidadores – SEID promoveu ações 
com objetivo de incentivar a autonomia, elevar a autoestima, 
desenvolver potencialidades e fortalecer os vínculos 
familiares de 470 pessoas.

708 pessoas beneficiadas

Sistema Único de Assistência Social – SUAS  

Inclusão Produtiva, Proteção 
Especial e Garantia de Direitos
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RE-HABILITAR PARA A VIDA
A determinação diária da equipe multidisciplinar do Centro de Reabilitação é para 

possibilitar que as pessoas com deficiência desenvolvam ou recuperem sua capacidade física, 
intelectual, social e vocacional, que alcancem e mantenham o máximo de independência e 

autonomia e assim sejam incluídas nos espaços comuns da vida em comunidade. 

O Centro de Reabilitação é organizado em quatro núcleos: 
REAB - Núcleo de Reabilitação  
NIPTEC - Núcleo Integrado de Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e 
Dispensação de Tecnologia Assistiva e Produtos Especiais  
PESCC - Núcleo de Pesquisa Científica e Capacitação e,
NAG - Núcleo de Apoio à Gestão

Perfil do público atendido em 2017: 

Intervenção domiciliar conjunta 
pela Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
repercutindo na potencialização da 
participação dos usuários nas atividades 
de rotina e na facilitação pelos familiares. 

Terapia compartilhada pela 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
para crianças com comprometimento 
motor e cognitivo grave,  
possibilitando melhor resposta frente 
aos estímulos oferecidos posteriormente 
nas intervenções das demais áreas e nos 
cuidados de rotina. 

Utilização da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) nas 
triagens de crianças de 0 a 5 anos e 11 
meses, adultos e em todas as avaliações e 
reavaliações da Saúde Auditiva. 

Início da Sistematização da 
Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF) para cadastro e acesso das 
diferentes áreas na Reabilitação quanto à 
funcionalidade do usuário.  

Revisão do Modelo de atendimento 
do Serviço de Atendimento 
ao Usuário (SAU) possibilitando 
uma abordagem mais acolhedora e 
direcionada.  

Intervenção piloto de um protocolo 
adaptado de Terapia por Contensão 
Induzida com objetivo de acrescentar 
tal abordagem nos diferentes programas 
terapêuticos em 2018. 

Modelos de Abordagens, na reabilitação 
física, baseados em conceitos 
reconhecidos mundialmente, entre eles 
Conceito Neuroevolutivo - Bobath e 
Castillo Morales. 

Prescrição, confecção e acompanhamento 
do uso de Palmilhas Sensoriais para 
crianças, segundo o Conceito Castillo 
Morales. 

Abordagem fisioterapêutica para adultos 
com dor e limitação do movimento 
baseada no Conceito Mulligan. 

Implantação de Oficinas de Higiene 
Infantil pela Enfermagem, com o objetivo 
de favorecer a autonomia no autocuidado;  

Oficina de culinária para autistas 
desenvolvidas pela Nutrição, com o 
objetivo de ampliar repertório nutricional 
considerando a seletividade alimentar e 
oferecer opções à família de dietas livres 
de Glúten e Caseína. 

Oficina de Aproveitamento de 
Alimentos, pela Nutrição, para usuários 
e suas famílias.  

Uso de bandagem terapêutica pela 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
para problemas musculoesqueléticos, 
neuromusculares e sensoriais e pela 
Fonoaudiologia nas áreas de motricidade 
orofacial e disfagia. 

Substituição do Modelo Convencional 
de Fisioterapia Respiratória pelo 
Método de Reequilíbrio Tóraco 
Abdominal (RTA) e Estratégias 
Cardiopulmonares de Controle 
Postural segundo curso de formação 
internacional “If You Can’t Breathe, 
You Can´t Function” desenvolvido pela 
Fisoterapeuta Mary Massery. 

Implementação da Avaliação do 
Potencial Cognitivo - P300, pela 
Audiologia. 

Aquisição de equipamento e realização 
de Eletroencefalograma- EEG para 
elucidação diagnóstica.

Pesquisa de 
Satisfação100%

Das pessoas que responderam a pesquisa:
recomendariam o serviço a outras pessoas.
78% avaliaram o atendimento como ótimo e  
20% como bom.

171.4204.340
Atendimentos para

pessoas

Em 2017, 
foram 

realizados

Destaques de 2017

 

Por tipo de deficiência 

Outras necessidades especiais 27,60% 
Física 26,84% 
Saúde auditiva 16,34% 
Sem deficiência 11,45% 
Múltipla 5,53% 
Intelectual 4,93% 
Autismo 4,06% 
Em avaliação diagnóstica  3,16% 
Não elegível  0,09% 
 

 

Por faixa etária 

00 a 02 anos e 11 meses 6,54% 
03 a 05 anos e 11 meses 12,56% 
06 a 17 anos e 11 meses 29,86% 
18 a 59 anos e 11 meses 24,68% 
60 anos ou mais 26,36% 
 
            
 

Por renda per capta 
(em salários mínimos) 

Até 1/2 31,22% 
De 1/2 a 1 33,11% 
De 1 a 2 22,93% 
Acima de 2 8,43% 
Não informada 4,31% 
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52% são do gênero masculino e 85% residem em Bauru;

34% têm deficiência física, 29% têm outras necessidades especiais, 

11,7% estão em fase de avaliação diagnóstica, 9% têm múltiplas 

deficiências e 5% são autistas. 

19% das crianças nesta faixa etária foram inseridas na Escola Regular

“A Monique tem um dia a dia normal. Ela acorda, 
toma café, almoça, come as coisas pela gastro 
e bebe água pela boquinha dela mesmo. Como 
toda criança, o que ela mais gosta de fazer 
é brincar. Duas vezes na semana ela vai aos 
atendimentos na SORRI e de segunda ela vai 
para a Equoterapia. No começo ela era muito 
difícil, relutante e não era muito sociável. Hoje ela 
passa no corredor da SORRI, abana a mão e fala 

Da incapacidade à funcionalidade:  
Quando a deficiência deixa de 
ser obstáculo para o sucesso.

563 pessoas tiveram o plano terapêutico concluído na 
reabilitação, após intervenções terapêuticas, por objetivos atingidos.

4.217 visitas e intervenções domiciliares realizadas por 
profissionais do Serviço Social, Psicologia e Cuidadores.

Núcleo de Reabilitação • REAB

2.102 (82%) moradores de Bauru; 
423 (16%) de outras cidades do 
Colegiado Regional (CGR) de Bauru, e
31 (1,2%) de outros colegiados (CGRs).

2.556
pessoas atendidas

Benefícios Sociais acessados: 
332 usuários receberam o Benefício de Prestação Continuada - BPC, 
360 Bolsa Família, 13 Renda Cidadã, 177 Passe Cidadão - CPD, 
507 foram inseridas no Cadastro Único da Assistência Social - 
CadÚnico.

Busca identificar competências, potencialidades e habilidades de cada 
usuário, estimulando e fornecendo  instrumentos para que desenvolvam 

e/ou recuperem sua máxima funcionalidade.
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Estimulação Precoce:  
A relação familiar é a base do desenvolvimento. 

256 bebês e crianças de 0 a 2 anos e 
11 meses foram atendidos no ano de 2017.

com todo mundo. Melhorou a coordenação 
motora, já fala algumas coisinhas, melhorou 
a respiração… tudo nela está melhor. Só 
tenho a agradecer o carinho e amor das 
profissionais que atendem minha filha.” 

Depoimento da mãe Sara sobre a 
MONIQUE VITÓRIA ALEIXO (diagnóstico 

clínico de Síndrome de Crouzon e ADNP)

Objetivo: 

Estimular o desenvolvimento dos 
diferentes sistemas orgânicos 
e funcionais (motor, sensorial, 
perceptivo, proprioceptivo, 
linguístico, cognitivo, emocional 
e social), dependentes ou não da 
maturação do sistema nervoso 
central (SNC), contribuindo também 
na estruturação do vínculo mãe/bebê 
e na compreensão e acolhimento 
familiar dessas crianças.

Programa de acompanhamento transdisciplinar para 
crianças com atraso no desenvolvimento motor, cognitivo e 
da linguagem consequentes à patologias orgânicas e bebês 
de risco para atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 
(baixo peso ao nascer, prematuridade, histórico de 
intercorrências pré, peri e pós natais, malformações 
congênitas e infecções congênitas ou perinatais.
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72,8% são meninos e 90% residem em Bauru; 

50% têm outras necessidades especiais, 17% deficiência física, 

13% são autistas, 8,0% têm múltiplas deficiências, 

4% estão em fase de avaliação diagnóstica.

91% frequentam creches ou escolas regulares.

Eficácia Terapêutica: 
96,5% das crianças com atraso no desenvolvimento motor 
apresentaram ganhos nas aquisições motoras e destas, 65,5% 
atingiram o desenvolvimento motor esperado para a idade;

95% das mães acompanhadas pela psicologia mantiveram ausência 
de sintomas depressivos ou melhoraram as condições emocionais;

96% melhoraram o desempenho funcional em atividades de 
autocuidado (alimentação, higiene pessoal, banho, vestuário e 
controle de esfíncter); 

91% melhoraram o desempenho na mobilidade;

76% evoluíram com redução das complicações no quadro 
respiratório;

100% evoluíram com gerenciamento da disfagia;

98% das crianças acompanhadas pela nutrição melhoraram o 
estado nutricional, 98% das crianças acompanhadas pela nutrição 
apresentaram melhora da função gastrointestinal, 
77% das crianças acompanhadas pela nutrição melhoraram os 
hábitos alimentares;

Das 30 crianças nesta faixa etária, inseridas no Serviço de Proteção 
Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosos e suas famílias 
- SEID, 19 (63%) superaram a situação de risco e vulnerabilidade.

As descobertas:  
Novas experiências estimulam a criatividade, 

a invenção e o dinamismo.

445 crianças de 3 a 5 anos e 11 meses atendidas no ano de 2017. 

Programa de atendimento multidisciplinar para crianças 
com comprometimento da capacidade física, social, 
cognitiva e intelectual consequente às síndromes genéticas, 
malformações congênitas, transtorno do espectro autista 
- TEA, epilepsia, lesões encefálicas adquiridas, paralisia 
cerebral, mielomeningocele, doenças neurodegenerativas, 
amputações, lesão medular, deficiência auditiva, transtorno 
do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de 
aprendizagem, fala e linguagem.

“O Bernardo é um menino muito alegre, 
está sempre feliz e animado. Adora assistir 
desenhos, principalmente o cocoricó. Ele 
levanta sempre muito cedo dando bom dia 
pra todo mundo, quer acompanhar a gente 
e participar de tudo em casa. Nós pais somos 
professores, participamos de congressos 
e eventos sobre assuntos da pessoa com 
deficiência. O Bernardo é estimulado desde 
os três meses e isso é essencial. A família 
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Objetivo: 

Estimular o desenvolvimento integral da criança e a construção gradual da autonomia.

precisa ser presente e entender o que 
está acontecendo nos atendimentos. 
Hoje, meu filho está ficando mais 
independente. Tudo o que já dá para 
fazer sozinho, ele faz.” 

Depoimento do pai Franscisco sobre 
o BERNARDO GOMES CAPELLO 

(diagnóstico clínico de Síndrome de Down).
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A inclusão prevê a inserção escolar de forma completa e 
sistemática. Todos as crianças e adolescentes, sem exceção, 
devem frequentar as salas de aula do ensino regular e 
devem ter acesso à aprendizagem por meio de todos os 
recursos necessários.

76,40% residem em Bauru e 

68,35% são meninos, 

39,51% “têm outras necessidades 

especiais”, 14,51% deficiência 

intelectual, 9,46% deficiência física, 

9,46% são autistas, 2,53% estão 

em fase de diagnóstico, 5,52% têm 

multiplas deficiências e 0,75% têm 
alterações auditivas,

“Durante a semana o Luan vem à SORRI, 
vai à Equoterapia e brinca com a irmã. 
Ele é apaixonado por carrinho e adora 
assistir desenho. Quando ele começou 
os atendimentos na SORRI, não fazia 
absolutamente nada, não conseguia 
segurar a cabeça erguida e não falava nem 
uma palavrinha. Hoje ele já fica em pé e 
fala mais que a boca. A gente mora em 
apartamento, ele não tinha muito contato 
com outras crianças, ir à escolinha também 
ajudou muito nisso, lá ele brinca com os 
amiguinhos.” 

Depoimento da mãe Juliana sobre o LUAN 
VITOR LIMA PIMENTEL (diagnóstico 
clínico de ECNP secundário a anóxia).

Eficácia Terapêutica: 
89% melhoraram o desempenho de habilidades psicomotoras 
(motricidade fina e global, equilíbrio, esquema corporal organização 
espacial, temporal e lateralidade) contribuindo na execução de 
atividades básicas de rotina e escolares;

50% das crianças com paralisia cerebral apresentaram 
melhora na função motora grossa e 50% com comprometimento físico-
funcional moderado a grave mantiveram a classificação 
de tal função;

75% evoluíram com redução das complicações no quadro respiratório;

96% dos disfágicos evoluíram com gerenciamento 
da disfagia;

69% das crianças acompanhadas pela nutrição melhoraram 
o estado nutricional, 77% apresentaram melhora da função 
gastrointestinal e 85% melhoraram os hábitos alimentares;

Das 60 crianças, nesta faixa etária, inseridas no Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosos 
e suas famílias - SEID, 38 (63%) superaram a situação de 
risco e vulnerabilidade.

“A Nicoly gosta de mexer no celular para ver vídeos no YouTube, 
adora brincar de escolinha com os dois irmãos e de esconde-
esconde com o pai. Ela vai pra escola todos os dias, almoça na 
SORRI algumas vezes na semana, passa por atendimento a tarde 
e quando chega em casa, faz as tarefas da escola. E ela adora 
a escola. Eu tinha medo de colocar, mas ela aceitou super bem, 
nunca tive problemas. Tem muitos amigos e brinca com todos. 
A Nicoly passa pela SORRI desde que nasceu, no começo ela 
não aceitava ter contato com as pessoas, não deixava ninguém 
chegar perto dela. Agora onde passa, ela fala oi e mexe com todo 
mundo.” 

Depoimento da mãe Danúbia sobre a NICOLY VALÉRIA 
FERNANDES DE FREITAS (diagnóstico clínico de ECNP e hidrocefalia).
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Inclusão na Educação 
O início da vida escolar: a conquista da 

independência e autonomia. 

1.068 crianças e 
adolescentes de 06 a 
17 anos e 11 meses.
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Parceria com Lençóis Paulista 
promove a inclusão escolar

Em setembro de 2017 a SORRI-BAURU 
firmou contrato com o município de Lençóis 
Paulista, por meio da Diretoria de Municipal 
de Educação, para avaliar 167 crianças que 
frequentam as escolas municipais, após vencer 
processo licitatório para esta finalidade.
As crianças foram avaliadas por uma equipe 
multidisciplinar da SORRI-BAURU, que emitiu 
relatórios com diagnóstico e orientações às 
equipes escolares e familiares. Essas orientações 
auxiliarão e facilitarão o processo pedagógico 
das crianças com necessidades educacionais 
especiais, tanto na escola quanto em casa e na 
comunidade.

Em 2017: 

45 usuários com deficiência foram inseridos em escola regular;

48 horas de capacitações para professores da Rede Municipal de Educação de Bauru;

500 plantões familiares para orientações e devolutivas diagnósticas;

584 visitas/plantões escolares;

110 triagens oftalmológicas.

Eficácia Terapêutica: 
95,53% das crianças na faixa etária escolar frequentam 
a escola regular;

94,35% dos 177 usuários com diagnóstico de autismo 
frequentam escola regular;

Das 225 crianças que apresentavam transtorno fonológico, 
48,88% deixaram de falar errado;

Das 454 crianças que apresentavam dificuldade na leitura, 
84,58% melhoraram o acesso lexical que favorece esse 
desenvolvimento;

Dos 202 usuários que apresentavam transtornos de 
aprendizagem, 81,68%  melhoram o seu desempenho na 
escrita, 85,14% em matemática e 79,20% em leitura;

65% das crianças melhoraram o autoconceito ou o mantiveram 
positivo após as intervenções;

58,38% dos usuários que apresentavam alteração motora fina 
melhoraram o  desempenho;

70% evoluíram com redução das complicações no quadro 
respiratório;

34% das crianças com paralisia cerebral apresentaram 
melhora na função motora grossa e 66% mantiveram;

37,06% melhoraram e 59,48% mantiveram o 
desempenho funcional em atividades de autocuidado 
(alimentação, higiene pessoal, banho, vestuário e controle 
de esfíncter);

79,85% melhoraram o desempenho de habilidades 
psicomotoras (motricidade fina e global, equilíbrio, 
esquema corporal organização espacial, temporal e 
lateralidade) contribuindo na execução de atividades 
básicas de rotina e escolares;

81%  dos casos acompanhados pela nutrição tiveram 
melhora do estado nutricional, 86% tiveram melhora do 
trato gastro intestinal e 92% tiveram melhora da qualidade 
nutricional.

Dos 128 usuários nesta faixa etária, inseridos no serviço 
de proteção social especial para pessoas com deficiência 
idosos e suas famílias - SEID, 41 (32%) superaram a 
situação de risco e vulnerabilidade social.

Apoio à Educação 
Inclusiva: desenvolvido na 
SORRI-BAURU por equipe especializada 
para preparar a família, o usuário e a 
equipe escolar no processo de inclusão 
escolar. Busca estimular os aspectos 
da linguagem, aprendizagem, motor 
e comportamento de acordo com a 
necessidade de cada usuário, e apoiar 
a frequência e favorecer o processo de 
aprendizagem.

Programas de 
reabilitação exclusivos 
e específicos: autismo, 
síndrome de Down, dislexia, apraxia 
da fala, TDAH (transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade), paralisia 
cerebral, doenças neurodegenerativas, 
deficiência auditiva, entre outros. Os 
atendimentos são realizados no contra 
turno escolar como forma de estimular a 
frequência e permanência na escola.

Atividades: Avaliação 
diagnóstica e intervenções multi e 
transdisciplinares; plano terapêutico 
individualizado, orientação familiar; 
visita e plantão à escola; capacitação 
da equipe escolar; visita técnica 
para avaliação e implementação de 
adequações ou adaptações curriculares 
e de acessibilidade física e pedagógica; 
orientação e prescrição de tecnologias 
assistivas. 
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515 com idade entre 18 e 59 anos e 11 meses. 

53% são do gênero feminino e 86% residem em Bauru; 

45% têm deficiência física, 34% têm outras necessidades 

especiais, 3,7% apresentam alteração auditiva, 4% têm 

múltiplas deficiências, 4,5% estão em fase de avaliação 

diagnóstica e 5,6% tem deficiência intelectual.

272 com 60 anos ou mais 

59% são do gênero masculino e 82% residem em Bauru.

69,5% tem deficiência física; 7% tem múltiplas deficiências 

e 12,1% deficiência auditiva.

Oportunidades para re-começar:  
Novos caminhos em busca da autossuficiência.

Adultos atendidos em 2017:

Renata brinca muito com o filho em 
casa, ela o ajuda a pintar e montar 
bloquinhos e ele a ajuda a falar 
algumas coisas. Ela vai ao shopping 
de vez em quando, e durante a 
semana vai aos atendimentos da 
SORRI. E ela já melhorou bastante, 
não anda mais com cadeira de rodas, 
só com a bengala e consegue tomar 
banho sozinha.” - 

Depoimento do esposo Jefferson sobre 
a RENATA WENzzEL (diagnóstico clínico 

de Acidente Vascular Encefálico).

Programa de acompanhamento multidisciplinar para 
adultos e idosos com perdas funcionais consequente 
ao comprometimento da capacidade física, social, 
cognitiva, emocional e/ou intelectual por lesões 
encefálicas adquiridas, doenças neurodegenerativas, 
amputações, lesão medular, deficiência intelectual, 
deficiência auditiva e paralisia cerebral, que 
repercutem em papéis ocupacionais, sociais e 
atividades do cotidiano.
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Eficácia Terapêutica: 
68% dos adultos acompanhados pela fisioterapia tiveram o risco 
para quedas reduzido e 71% melhoraram a mobilidade;

56,5% evoluíram com redução das complicações no quadro 
respiratório;

75% dos adultos acompanhados pela psicologia mantiveram 
ausência de sintomas depressivos ou melhoraram as condições 
emocionais; 

74% dos familiares acompanhados pela psicologia mantiveram 
ausência de sintomas depressivos ou melhoraram as condições 
emocionais;

75% melhoraram o desempenho nas atividades de vida diária;

80% dos disfágicos evoluíram com gerenciamento da disfagia;

74% dos hipertensos melhoraram o controle da 
hipertensão arterial;

83% dos adultos com feridas, do tipo úlceras 
por pressão, evoluíram com melhora na lesão;

91% dos usuários que realizaram o treino vesical melhoraram 
suas condições clínicas e reduziram as infecções urinárias; 

77% dos adultos acompanhados pela nutrição melhoraram 
o estado nutricional, 85% apresentaram melhora da função 
gastrointestinal e 62% melhoraram os hábitos alimentares;

Das 86 pessoas nesta faixa etária, inseridas no Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosos e 
suas famílias - SEID, 59 (68%) superaram a situação de risco e 
vulnerabilidade.

“O que eu mais gosto de fazer é dar palestras às 
grávidas, fui médico ginecologista por muitos anos, 
agora sou voluntário em um projeto onde tiro dúvidas 
das mulheres sobre a gestação. Também gosto muito 
de viajar, assistir ao noticiário, ver filmes antigos e ler 
sobre a história do Brasil. Minha maior esperança é de 
poder voltar a andar. A SORRI já me deu a possibilidade 
de levantar e hoje consigo dar alguns passos, em casa 
mesmo já posso andar um pouquinho com a bengala.” 

RUBENS THEMISTOCLES, (diagnóstico clínico de 
Acidente Vascular Encefálico e Transtorno Depressivo).
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2ª Ação Profissional 
SORRI-BAURU
80 participantes

Em novembro de 2017 foi organizada pela equipe do 
Programa de Reabilitação Profissional - PERP em parceria 
com o CRAS Ferradura Mirim, SENAC, PADEC, PROAT, RH 
Consultoria, Dr. Jairo R. L. Ferreira – advogado voluntário, 
Danubia Barbosa – psicóloga organizacional voluntária.

Objetivo: 
Proporcionar aos usuários, familiares e comunidade a 
oportunidade de ampliar e atualizar conhecimentos 
sobre o mercado de trabalho. 

Atividades: 
• Divulgação da Rede Social Básica; 
• Apresentação dos cursos 
   profissionalizantes; 
• Divulgação dos Programas de Acesso 
   à Documentação Civil e Programa de 
   Orientação para o Acesso ao Trabalho; 
• Palestras com profissionais voluntários 
   sobre a Reforma Trabalhista, 
   mudanças na CLT; 
• Orientação para entrevista de 
    trabalho e processos de seleção.

Inclusão no Trabalho
Sonhos, crescimento profissional 

e realização pessoal

“Minha rotina é bastante agitada, trabalho de 
manhã, cuido da minha avó, limpo a casa e 
leio um pouco durante a noite. Quando tenho 
um tempinho, gosto de sair com meus amigos 
e tocar teclado, já fiz aula e pretendo fazer de 
novo. Quando entrei na SORRI, eu achava que 
as coisas eram muito difíceis pra mim, eu não 
conseguia mexer a mão, então quebrava tudo em 
todo lugar. Os atendimentos me ajudaram não só 
nos movimentos, mas na minha autoestima, em 
acreditar mais em mim. Hoje trabalho muito bem e 
recebo muitos elogios.” 

ESTHEFANY DIAS PEREIRA DE LIMA, 
(diagnóstico clínico de Paralisia Cerebral).
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Incentivo ao desenvolvimento de competências e habilidades sociais, 
acadêmicas e profissionais para a emancipação socioeconômica.

Público Alvo: 
Pessoas a partir de 14 anos com 
deficiência e/ou necessidades 
educacionais especiais e/ou 
de baixa renda.

Atividades: 
Identificação dos interesses e planos 
para o futuro; definição  conjunta de 
plano estratégico individualizado, de 
acordo com necessidades e interesse 
do usuário; capacitação (habilidades 
sociais e habilidades profissionais); 
formação profissional por meio de 
cursos; assessoria a empresas; orientação 
para busca do projeto de vida; apoio à 
inclusão no mercado de trabalho; visitas 
técnicas para avaliação e implementação 
de adequações ou adaptações de 
acessibilidade à empresa e/ou recursos de 
tecnologias assistivas para o usuário.

O ano foi marcado por diversas mudanças no PERP, que foi 
reorganizado e incorporou às intervenções realizadas a atenção às 
necessidades e interesses individuais dos usuários em desempenhar 
diferentes papéis sociais de forma independente, autônoma e 
prazerosa, como cursar uma faculdade, se dedicar 
às artes e esportes, entre outros. 

Foram realizadas 42 visitas a empresas pela equipe do programa, para 
identificação de funções, busca de oportunidades e orientação.

957 visitas domiciliares pela Assistente Social do programa para 
acompanhamento sócio econômico e dinâmica familiar;

7 cursos de formação: informática; fábrica de salgados; costura; auxiliar 
de produção; empacotador e repositor; auxiliar de escritório e auxiliar de 
salão de beleza.

9335 atendimentos, 266 pessoas concluíram os cursos oferecidos, 
das quais 61,28% são mulheres. 

38 concluintes dos cursos foram contemplados com equipamentos 
e/ou insumos para o exercício da atividade profissional, sendo 12 do 
acesso à 3ª fase do convênio Inclusão Produtiva - Auxílio Produção e 
26 por meio do projeto “Salão de Beleza”.

70 usuários do programa foram inseridos no mercado, sendo 36 
ao trabalho formal e 34 iniciaram trabalho informal. 

Atividades do Programa de Educação e 
Reabilitação Profissional em 2017:

A SORRI-BAURU desenvolve o Programa 
de Educação e Reabilitação Profissional 
- PERP desde sua fundação. Atualmente 

acontece em parceria com a SEBES, por 
meio do convênio Inclusão 
Produtiva e outros projetos específicos.
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Saúde Auditiva
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Equipamentos: 
• 3 cabines audiológicas, 2 audiômetros, 
2 impedânciômetros, 1 bera, 2 emissões 
otoacústicas, 1 ganho de inserção, 
2 amplificadores para audiometria em campo livre;

• Equipe composta por: 5 fonoaudiólogas, 
sendo 4 especialistas em audiologia e 1 
otorrinolaringologista.

Público Atendido: 
Pessoas com deficiência auditiva, alterações 
vestibulares, bebês prematuros, crianças e 
adolescentes com alterações das habilidades 
auditivas

Acesso: 
• Sistema Único de Saúde – SUS, 
por meio da Central e Regulação de 
Vagas da SMS de Bauru;

• Crianças da rede municipal de ensino 
de Bauru, em atendimento no Centro 
de Reabilitação.

O Ambulatório de Audiologia 
dispõe de equipamentos e 
equipe especializada para realizar 
exames e testes audiológicos 
para diagnóstico, além de terapia 
para reabilitação vestibular, 
processamento auditivo, audiologia 
educacional e avaliação, indicação, 
adaptação, aconselhamento, 
dispensação e acompanhamento de 
aparelhos de amplificação sonora 
individual (AASI) e sistema de 
frequência modulada (FM). 
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Pessoas atendidas:
1.554 pessoas atendidas no ano, 
28,37% estão entre 0 a 5 anos 
e 11 meses, 26,51% entre 6 a 17 
anos e 11 meses e 44,73% 
acima de 18 anos.

445 vagas ofertadas 
ao SUS para casos novos, 
sob regulação da Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru, com aproveitamento de 
81,12%. 

Vagas ofertadas: 445 = 100% 
Aproveitadas: 361 = 81,12%
Faltas: 41 = 9,21% 
Não elegíveis: 36 = 9,07% 
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Eficácia Terapêutica: 
Das 240 pessoas que receberam AASI, 
70% já estão adaptadas e 30% 
continuam em acompanhamento. 
 
Das 15 crianças e adolescentes 
que receberam Treinamento Auditivo 
Acusticamente Controlado (TAAC) 
em cabine, 95,83% tiveram suas 
habilidades auditivas melhoradas 
após a realização de até 12 sessões.  
 
Das 15 pessoas atendidas no programa 
de Reabilitação Vestibular, 93,33% 
tiveram o equilíbrio corporal 
restaurado e consequente melhora na 
funcionalidade e qualidade de vida.

Atendimentos 
realizados: 

5.321 exames/testes audiológicos  
2.298 intervenções terapêuticas  
1.860 avaliações e reavaliações  
 
Aparelhos auditivos 
dispensados: 

240 Aparelhos de Amplificação 
Auditiva (AASI)
 
02 Sistemas de Frequência Modulada 
(FM) adaptados.

Exames e testes audiológicos realizados:

Descrição Procedimentos
Audiometria de Reforço Visual 147
Audiometria Tonal Limiar 834
Avaliação Auditiva Comportamental 177
Emissões Otoacústicas - Triagem 77
Emissões Otoacústicas - Avaliação 167
Imitanciometria 1306
Logoaudiometria 1019
Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico - PEATE 49
Testes de Processamento Auditivo Central 1028
Ganho de Inserção 204
Triagem Auditiva 271
Avaliação Vestibular 42
TOTAL 5321



Natação e Hidroginástica:

Parceria: 

Natação: 25 crianças, jovens e adultos e 10 bebês

Hidroginástica: 10 adultos
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Oficina de Artes e Trabalhos Manuais:

258 participantes  
 
Dança: 76 crianças e adolescentes 
Musicalização e Instrumentalização: 114 crianças, 
adolescentes e adultos 
Teatro: 22 crianças, adolescentes e adultos 
Trabalhos Manuais: 39 participantes

Atividades Complementares à Reabilitação
A inclusão na arte e no esporte

A arte, a dança, a música e o esporte: 
superando as dificuldades para desenvolver 

as habilidades e os talentos.

Quando a autoestima, 
a autoconfiança, 
a socialização, a 
coordenação motora e 
respiratória e a disciplina 
ocorrem nos bastidores 
e tornam a aquisição 
ou desenvolvimento de 
um talento o palco da 
superação. 

Assim são as atividades 
complementares da SORRI-BAURU, 
que têm por objetivo desenvolver e 
aprimorar as habilidades das artes 
e dos esportes, complementando 
o plano terapêutico de cada 
usuário, favorecendo um processo 
de reabilitação prazeroso e que 
desperta interesses e garante 
acesso à sociedade.

Público-alvo:
Pessoas de todas as faixas etárias, tipos 
de deficiência e necessidade especial e 
indicados pela equipe de reabilitação, 
de acordo com a necessidade e 
objetivos do plano terapêutico 
individual. Dentre as atividades estão: 
o ballet, a dança contemporânea, a 
iniciação ao teatro, a musicalização 

para crianças, a instrumentalização 
como percussão, o violão e teclado, 
as artes manuais desenvolvidas por 
meio da costura e artesanato, a 
iniciação à modalidades esportivas, 
a bocha adaptada, o futsal, a 
natação, a hidroginástica e 
o tênis de mesa.

Atividades Físicas e Esportes:

164 participantes
 
40% foram inseridos em atividade física e 
esporte na comunidade
 

Tênis de Mesa:

Parceria com a UNESP, integra o Projeto de Extensão 
de Tênis de Mesa do Curso de Educação Física e 
é executado por 3 alunas voluntárias em conjunto com 
o setor de Educação Física da SORRI-BAURU. Em 2017 
foram 91 crianças participantes.

Futsal Inclusivo:

37 crianças e adolescentes participantes 

em 424 atividades desenvolvidas
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Responsável por pesquisar, desenvolver, produzir, dispensar e oferecer 
recursos, equipamentos e serviços facilitadores ao desempenho de 

atividades de vida diária, lazer, trabalho, estudo, etc. 

Equoterapia:
Parceria com o 4° Batalhão da Polícia Militar de Bauru em local 
regulamentado pela Ande-Brasil (Associação Nacional 
de Equoterapia) 

Método terapêutico, oferecido desde 2009 aos usuários 
da SORRI - BAURU,  que utiliza o cavalo dentro de uma 
abordagem transdisciplinar, nas áreas de saúde e educação, 
objetivando melhorar aspectos físicos, emocionais, 
cognitivos e interacionais de pessoas com deficiência 
e/ou com necessidades especiais. Os atendimentos 
acontecem às segundas-feiras no Centro de Equoterapia 
“Capitão Olímpio Cássio Soares” localizado no quartel 
da Polícia Militar (CPI-4). 

A equipe: 4 profissionais da SORRI-BAURU (psicólogo, 
fonoaudiólogo, educador físico e fisioterapeuta), todos 
certificados pela Ande-Brasil em formação de nível básico e 
avançado e 2 equitadores da Polícia Militar. Em 2017,
 contou também com o trabalho de 1 voluntária. 

Diferentes Personagens no 
Cenário Terapêutico:

Núcleo Integrado de 
Pesquisa, Desenvolvimento, 
Fabricação e Dispensação de 

Tecnologia Assistiva e Produtos 
Especiais - NIPTEC

Público atendido: 
Pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais.

Apoio e 
potencialização 
das habilidades.

Pet Terapia:

Parceria com o curso de Medicina Veterinária da UNIP de Bauru 

24 crianças de 06 a 16 anos com deficiência física, 
intelectual, autismo e transtorno de déficit de atenção 
participaram das intervenções realizadas. 

Em 2017 foram 
908 atendimentos 
para 44 pessoas.

Acesso: 
• Sistema Único de Saúde - SUS: por meio de encaminhamentos da rede 
pública de saúde das 18 cidades da região de Bauru e outras, reguladas 
  pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. 
• Particulares

Fo
to

: O
lic

io
 P

el
os

i

Fo
to

: O
lic

io
 P

el
os

i

Foto: Acervo SORRI-BAURU

Foto: Acervo SORRI-BAURU



26 Relatório Anual 2017 27Relatório Anual 2017

Produtos Especiais  

Os produtos especiais da SORRI-BAURU correspondem a 
uma gama de adequações e adaptações em equipamentos, 
mobiliários, ambientes, utensílios e softwares desenvolvidos por 
profissionais capacitados a partir das necessidades dos pacientes, 
identificadas em avaliações específicas e outras que possam atender 
necessidades comuns e profissionais. 

Estesiômetro:
Conjunto de Monofilamentos de Semmes-Weinsten (Estesiômetro), 
utilizado para medir e avaliar o nível de sensibilidade da pele 
objetivando prevenir deformidades e amputações em casos de 
neuropatias diabéticas, tóxicas, alcóolicas, hansênicas, entre  
outras. É utilizado pela endocrinologia (diabetes), oncologia, 
fonoaudiologia, fisioterapia, fisiatria e odontologia. 

Desenvolvido e patenteado pela SORRI-BAURU com a 
comercialização revertida para o Centro de Reabilitação. 

30.044 monofilamentos produzidos e 32.772 vendidos 
para 22 estados e Distrito Federal.

Nervscore: 
Software desenvolvido e patenteado pela SORRI-BAURU, possibilita 
o registro eletrônico de protocolo preconizado pelo Ministério da 
Saúde. Utilizado e também testado pelo Instituto Lauro de Souza 
Lima, permite armazenar informações dos testes realizados com 
o Estesiômetro gerando cruzamentos de dados que favorecem o 
acompanhamento da evolução do caso e do tratamento.

Equipe capacitada para: 

• Prescrever órteses, próteses, meios auxiliares de 
   locomoção e outras tecnologias assistivas;
• Confeccionar órteses e próteses, orientar e acompanhar o uso;
• Avaliar necessidades adaptativas das pessoas com deficiência 
   para desempenho de diferentes atividades de rotina e 
   desenvolver inovações;
• Personalizar adequações posturais em cadeiras 
    de rodas (Seating & Positioning)

Em 2017 foram:

5.066 atendimentos realizados
1.601 pessoas atendidas, sendo:
54% (863) moradores de Bauru, 
36% (585) de outras cidades do 
Colegiado Regional (CGR) de Bauru, e
9,5% (153) de outros colegiados (CGRs).

Andador Reverso: 
Equipamento desenvolvido e patenteado pela SORRI-BAURU, 
tem a finalidade de proporcionar o alinhamento postural e 
autonomia na locomoção. Indicado para pessoas com patologias 
neurológicas que apresentam alteração do alinhamento do centro 
de gravidade que provoquem alteração da marcha. 

22 produzidos e 14 vendidos em 2017.

2.774 equipamentos entregues: 
804 Órteses: coletes, palmilhas, talas, imobilizadoras, 
estabilizadores, tutores, abdutores, etc. 

643 Adaptações, manutenções e ajustes realizados em 
equipamentos dispensados.
 
774 Adequações posturais em Cadeira de Rodas - 
Seating & Positioning - realizadas de acordo com as necessidades, 

possibilidades de conforto, posicionamento e funcionalidade. 

470 Meios Auxiliares de Locomoção (Cadeira de Rodas, 
Cadeiras Motorizadas, Cadeira de Banho, Andadores, Triciclos e 
Muletas).

83 Próteses. 

Destaques do Ano:

• Aquisição do cadastro na ANVISA para o Estesiômetro, em 
novembro de 2017, sob o Nº 81501130001;

• Desenvolvimento de um novo protótipo do estesiômetro 
com a finalidade de favorecer aumento da produção;

• Novas estratégias para ampliação das vendas, no 
mercado interno e externo, dos produtos da SORRI-BAURU 
e Implantação da nova política de vendas, incluindo 
e-commerce;

• Parceria com 
o Curso de Design da 
UNESP - BAURU para 
a confecção de uma 
prótese para membro 
superior utilizando 
impressoras 3D. 

Ortopedia Técnica:
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• Formar e capacitar profissionais, organizações da área de reabilitação e 
rede de atenção às pessoas com deficiência;

• Informar e sensibilizar a sociedade acerca das deficiências com 
vistas à redução de preconceitos e promover a inclusão.

• Conselho Municipal de Saúde de Bauru;
• Conselho Municipal de Assistência Social;
• Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
   Deficiência - COMUDE;
• Grupo Gestor do CEU (Centro de Arte e Esportes Unificados) 
-   CRAS Ferradura Mirim;
• Grupo Gestor BPC (Benefício de Prestação Continuada da  
   Assistência Social) - Trabalho - SEBES;
• Fórum Permanente Intersetorial de Saúde Mental - Centro de   
   Atenção Psicossocial e Ambulatório de Saúde Mental - CAPS.

Capacitações e palestras 
para público externo
• Profissionais da Rede Municipal de Ensino de Bauru: 
09 capacitações para diretores, supervisores, professores e 

cuidadores, com total de  26 horas e 170 participações;
• Alunos de fisioterapia da UNIP: 02 palestras para 243 
participantes;
• Alunos de medicina da UNINOVE: 2 palestras para 100 
participantes;
• Professoras da EMEI Maria Chaparro: capacitação sobre 
o Saúde Auditiva. Parceria do Centro de Reabilitação e ESF, no 

Programa Saúde na Escola: 16 participações.

Parcerias com Universidades 
e Escolas Técnicas
Em 2017, o Centro de Reabilitação acolheu 70  estagiários de 6 
Universidades e Escolas Técnicas: UNESP, USC, UFSCAR, UNIP 
e CTI para estágio nas áreas de Tecnologia da Informação, Mídia, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Visitas guiadas ao Centro de Reabilitação
Foram 29 visitas guiadas no Centro de Reabilitação realizadas 
para 419 pessoas, entre alunos de universidades e Instituições do 
Brasil e Noruega e outros interessados.

Participações em eventos e 
campanhas externas

• Semana de Arte sem Barreiras: promovida pela Secretaria 
Municipal de Cultura de Bauru em 20 de outubro. O grupo de 
usuários da SORRI-BAURU fez apresentações de dança 
(16 participantes);  música (6 usuários e 3 voluntários); teatro 
(2 usuários e 1 voluntário) para um público de 300 pessoas.

Responsável por planejar, organizar e realizar ações, em conjunto com os 
demais Núcleos do Centro de Reabilitação e ESF, com a finalidade de: 

Núcleo de Pesquisa, 
Desenvolvimento, Científica e 

Capacitação - PESCC

Participações em eventos 
científicos e publicações

Feira Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, em São 
Paulo, nos dias 29 e 30 de novembro, representantes da SORRI-
BAURU apresentaram o Estesiômetro, o Andador Reverso e o 
Sistema de Informação. Organizado pelo Ministério da Saúde, o 
evento teve como objetivo debater os maiores avanços científicos 
de temas emergentes da agenda de saúde, buscando a troca de 
conhecimento, o estímulo à inovação no país e a conexão entre 
resultados de pesquisas e a geração de soluções em saúde. 

XIV Encontro Internacional sobre Próteses Auditivas e II 
Encontro Internacional sobre Processamento Auditivo, 
em São Paulo/SP, de 21 a 23 de junho. Participação de 3 
fonoaudiólogas. 

14º Firebird Developers Day, em Piracicaba/SP, 29 de 
julho. Participação de 3 profissionais da área de Tecnologia da 
Informação.
 
Simpósio de Atividade Física Adaptada, no SESC em São 
Carlos/SP, de 30 de agosto a 2 de setembro. Participação de 1 
educadora física.

Deputado Federal Paulo Delgado, autor da Lei Federal 
10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona 
o modelo assistencial em saúde mental. 

Encontro de Bauru - 30 anos de Luta por uma sociedade 
sem Manicômios, em Bauru/SP, 08 de dezembro. Participação de 
1 psicóloga e 1 assistente social.

Participação e assessoria no e-book publicado pelo Departamento 
de Psicologia da UNESP Bauru: “Inclusão da Pessoa com 
deficiência (PcD) no mercado de trabalho: Orientações para 
organizações contratantes”. Feito pela equipe do Programa de 
Educação e Reabilitação Profissional da SORRI-BAURU - PERP. 

Incidência e participação em Instâncias de 
Políticas Públicas

Por meio de seus dirigentes e profissionais, a SORRI-BAURU 
participa de diversas instâncias públicas e iniciativas da sociedade 
civil de monitoramento e incidência em políticas públicas, nos 
âmbitos municipal e federal; 

• Comitê Nacional de Assessoramento e Apoio às Ações de 
Saúde do Plano Nacional para Pessoas com Deficiência - 
Ministério da Saúde;
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• Abertura da Semana de Prevenção às Deficiências: 
em 21 de agosto 12 usuários se apresentaram para um público de 
150 pessoas.

Realizações de campanhas internas 

• Prevenção da Dengue: palestra realizada pela Comissão 
Interna - CIA, em conjunto com a Vigilância Sanitária de Bauru 
ministrada a 73 usuários da SORRI-BAURU;
• Campanha de imunização contra a gripe H1N1: 
140 imunizações;
• Prevenção e controle da diabetes: palestra e atividades 
preventivas para 235 usuários e familiares;
• Outubro Rosa: palestra para 150 usuárias sobre prevenção 
do câncer de mama e colo do útero;
• Novembro Azul: palestra sobre prevenção do câncer de 
próstata para 170 usuários.
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Qualificação e 
Capacitação da Equipe
Graduação e Pós Graduação
• 6 profissionais do Centro de 
Reabilitação concluiram pós-
graduação em 2017: 2 mestrados, 
3 especializações e 1 residência.
• 2 concluíram graduação, 
1 em fisioterapia e 1 em Sistemas 
de Informação.

Treinamento em serviço
• 5 capacitações para a equipe do 
Centro de Reabilitação com 
179 participações.
4 capacitações para prestadores 
de serviço da equipe de limpeza e 
conservação, com 44 participações. 

Programa de Qualificação e 
Aprimoramento da Equipe 
Multiprofissional do Centro de 
Reabilitação SORRI-BAURU, desenvolvido 
nos últimos anos com o apoio do 
Ministério da Saúde/PRONAS/PCD. 

 
 
 

Apoio: 

Neste Programa foram 26 cursos, 693 
horas de capacitação, com o total de 428 
participantes, sendo 315 participações de 
profissionais da SORRI-BAURU e 113 de 
profissionais da Rede SUS. 
 
“As capacitações e aprimoramentos são de 
extrema importância para a qualificação 
profissional, ampliação de conhecimentos, 
técnicas e métodos à equipe 
multidisciplinar. Quanto mais capacitados 
somos, maior a eficiência e qualidade dos 
serviços de reabilitação que podemos 
oferecer. Sem o financiamento do 
PRONAS, não seria possível a qualificação 
de tantos profissionais.” 

Lilian Gomes Bernardi, terapeuta 
ocupacional e coordenadora de área na 
SORRI-BAURU.

 Carga Nº de  
Curso horária particip. Local

Curso Básico de Libras Módulo I 30h 30 Bauru - SP
Curso Básico de Libras Módulo II 30h 30 Bauru - SP
Assessoria em Distúrbios de 
Aprendizagem 80h 25 Bauru - SP
Avaliação e Reabilitação do 
Distúrbio do Processamento Auditivo 32h 14 Bauru - SP
Equoterapia Avançado 40h 03 Brasília - DF
Método Boquinhas 16h 35 Bauru - SP
CEBAS SAÚDE 8h 03 Bauru - SP
Bobath Avançado 40h 05 Rib. Preto - SP
Intervenção Fonoaudiológica 
em Disfagia Neonatal 16h 05 Bauru - SP
Firebird Developers Day 8h 03 Piracicaba - SP
Certificação Internacional em Gestão 
de Projetos Sociais - PMD PRO 40h 02 São Paulo - SP
Baralho das Emoções, do Pensamento 
e do Comportamento 20h 05 Vitória - ES
Serviço Social X Garantia de Direitos 10h 25 Bauru - SP
Apraxia da Fala 12h 10 São Paulo - SP
Therapy Taping Básico para 
Fonoaudiólogos 20h 06 Bauru - SP
Eletroterapia Aplicada à 
Fonoaudiologia 20h 20 Bauru - SP
Conceito Mulligan 40h 05 Campinas - SP
Aprimoramento em ABA: como a 
análise do comportamento trabalha 
com crianças com autismo 56h 56 Bauru - SP
Potencial Evocado Auditivo 
de Longa Latência 40h 06 Bauru - SP
Visão Ampliada e Integrada do 
Desenvolvimento Alimentar Infantil 20h 05 São Paulo - SP
Teórico-Prático de Próteses Transfemurais 20h 02 João Pessoa - PB
Integrando Estratégias Cardiopulmonares 
e de Controle Postural na População 
Pediátrica Adulta 26h 06 Porto Alegre - RS
Protocolo de Seleção, Indicação, Adaptação 
e Acompanhamento do Sistema FM e 
Sistemas Auxiliares de Escuta 10h 18 Bauru - SP
Fundamentos do Modelo Teacch para 
o Atendimento da Pessoa com Autismo 20h 50 Bauru - SP
Avaliação e Reabilitação 
Vestibular Básico 15h 02 São Paulo - SP
Método Hanen 8h 51 Bauru - SP
Reabilitação Fonoaudiológica em 
Pacientes com Perdas Auditivas 20h 13 Bauru - SP

Programa Nacional de Apoio
à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência 

6 profissionais e voluntários capacitados como educadores do 
programa levaram a Turma do Bairro para:

• Boulevard Shopping: público de 60 profissionais;
• Prefeitura Municipal de Pirajuí: público de 300 pessoas; 
• Programa Saúde na Escola - EMEF Maria Chaparro e EMEI 
Mônica / USF Santa Edwirges: público de 550 participantes; 
• FAAC – UNESP Bauru, evento “Meeting 2017: 
A Comunicação na Singularidade e Diversidade Humanas”: 
público de 400 universitários.

Incentivar a qualificação é um dos pilares da SORRI-BAURU

O Programa Educativo “A Turma do Bairro” aborda, em suas 
apresentações dinâmicas do teatro interativo de bonecos e oficinas de 
vivência, assuntos relacionados às deficiências, oportunizando também 

a experimentação de situações e sensações vividas por pessoas com 
deficiências, com vistas à redução de preconceitos.

Turma do Bairro

Programa Unespinha: 
Uma parceria com a Rádio UNESP 

Destaque da Turma do Bairro em 2017, que participou de 30 
programas semanais, contando com participações especiais de 
representantes do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência - COMUDE e usuários e profissionais da SORRI-BAURU, 
onde foram abordados diversos temas acerca das deficiências de 
forma clara, objetiva e lúdica para o público infantil ouvinte.
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Projeto Modernizar e Diagnosticar  
 total R$ 35.652,82 

• Aquisição de eletroencefalógrafo: equipamento indispensável 
para elucidação diagnóstica, de crianças em especial.

• Aquisição de leitores biométricos (10) e computadores (4), 
facilita e agiliza o atendimento e confirmação de presença 

do usuário, dispensando a assinatura em papel. 

Patrocínio: Ministério Público do Trabalho da 15ª Região 
Procuradoria do Trabalho no Município de Bauru. 

Projetos 2017
Adequação dos Sanitários da Sorri-Bauru 

total R$ 118.972,54 

• Reforma e adequação dos sanitários dos prédios mais antigos
 da SORRI-BAURU, de modo a proporcionar mais segurança e 

conforto aos usuários, familiares e profissionais. 

Patrocínio: Ministério Público do Trabalho da 15ª Região 
Procuradoria do Trabalho no Município de Bauru e 
3ª Vara Criminal - Comarca de Bauru

 
Cobertura do Prédio do Almoxarifado e 

Segunda Etapa da Obra 
total R$ 125.825,52 

Patrocínio: Ministério Público do Trabalho da 15ª região (R$ 88.825,52) 
e Tilibra (R$ 37.000,00) 

3ª Etapa da Construção do Almoxarifado, 
Arquivo e Oficina de Manutenção  

total R$ 237.399,99
 (sendo R$ 135.000,00 repassados em 2017 e R$ 102.399,99

da Campanha Panetone Solidário que será repassado 
e utilizado em 2018 para finalização da obra)

Projeto Oficina de Beleza 
total R$ 85.000,00 

Objetivo: Promover a inserção e manutenção de pessoas 
com deficiência e/ou situação de risco/vulnerabilidade social 

no mercado de trabalho. Foram capacitadas 26 pessoas 
em 180 horas de curso. 

Convênio 793353/2013, 
proposta 89423/2013 

total R$ 29.640,00
 

Emenda Parlamentar do Deputado Federal 
José de Filippi Júnior
Aquisição de cadeira otorrinológica (1),
 ventilômetro (1) e esteira ergométrica (1).

Patrocínio: Apoio: 
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Na SORRI-BAURU, o trabalho voluntário está regulamentado pela 
Lei Federal 9608/98.

É tempo, trabalho, talento e habilidades 
dedicados ao exercício de cidadania e construção 
de uma sociedade mais justa.
 
A SORRI-BAURU conta com o trabalho voluntário de muitas 
pessoas:

• Na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, peças 
publicitárias, campanhas, relatório anual, impressões gráficas;

• Nas doações de trabalhos manuais, brinquedos, alimentos e 
materiais diversos;

Voluntariado

• Na organização e promoção de eventos e campanhas 
(individualmente e/ou por meio de clubes de serviço);

• Na atuação dos membros do Conselho de Administração;

• Nas atividades realizadas nas áreas de atendimento aos 
usuários, sob a orientação dos profissionais responsáveis.

 
Em atividades do Centro de Reabilitação, foram 57 pessoas 
dedicando 3.721 horas de trabalho voluntário nas áreas 
sociocultural, educação física, equoterapia, pet terapia, 
fisioterapia, fonoaudiologia, reabilitação profissional, 
psicologia e tecnologia assistiva. 
 

“O voluntário é o jovem ou o adulto que, por interesse pessoal e espírito cívico, dedica 
parte de seu tempo, sem remuneração alguma, a atividades voltadas ao bem-estar 

social ou a outros campos.” - Organização das Nações Unidas.

A todos os voluntários que estiveram conosco, 
nossos agradecimentos e admiração!

O conhecimento da realidade 
em que vivem as pessoas 
determina o planejamento das 
ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da 
saúde e articulação dos recursos 
da comunidade potencializam 
os resultados. 
 
Parceria tripartite: 
até setembro de 2017, a Equipe da 
ESF da SORRI-BAURU era composta por 
183 profissionais e a partir 
de 1 de outubro os Agentes 
Comunitários de Saúde 
passaram a ser contratados pela Fundação 
Regional de Saúde, por exigência 
da Lei Federal  11.350/2006. Então, 
a parceria passou a ser entre a SMS, 
a Fundação Regional e a SMS, 
que de forma harmônica e colaborativa 
executam as ações programáticas.

A parceria entre a SORRI-BAURU e Secretaria Municipal de Saúde de Bauru - SMS, garante, desde 2002, a porta de entrada 
qualificada para o Sistema Único de Saúde - SUS, para as cerca de 50.524 pessoas de 14.602 famílias moradoras dos bairros:

Estratégia Saúde 
da Família – ESF

USF/ACS Bairros Famílias  Pessoas
 atendidos cadastradas cadastradas
Santa Edwirges Parte do Parque  3.601  11.764
 Santa Edwirges 
 e do Parque Jaraguá  
Nove de Julho Núcleos Habitacionais  2.159  7.164
 Nove de Julho e 
 Fortunato Rocha Lima e 
 parte do Parque Jaraguá  
Vila Dutra Vila Dutra e  1.823 6.339
 Parque Santa Cândida 
Vila São Paulo Vila São Paulo, Jardim  2.256  8.549
 Ivone e parte da Pousada 
 da Esperança I  
Pousada da Esperança II Bairro Pousada  1.224 4473
 da Esperança II 
Nova Bauru Residencial Nova Bauru  1.165  4.159
 e parte do Bairro Pousada 
 da Esperança I  
ACS Jardim Godoy Jardim Godoy, Parque  2.375  8.076  
(2 Equipes de ACS) Santa Cecília, Parque São 
 Geraldo, Vila Garcia, Jardim 
 Marília e Jardim TV

Cobertura Vacinal 

101% com 25.431 doses de vacinas aplicadas. (média de todas as USF)
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Destaques de 2017
 
Prevenindo deficiências 

Protocolo de atendimento e 
acompanhamento do pé diabético 

Desenvolvido conjuntamente pela equipe da ESF e a terapia 
ocupacional do Centro de Reabilitação, com início em abril de 
2017. 
Objetivo: Sistematizar o cuidado visando o diagnóstico precoce 
e prevenir as complicações do pé diabético.
 
Ações realizadas: 
• Elaboração do protocolo e definição da metodologia e 
necessidades;
• Capacitação de 100% dos enfermeiros das ESF para utilização 
do “estesiômetro” na avaliação dos pés. 

Atividade                               Quantidade

Consultas Consulta Médica   41.482
 Assistente Social  2.334 
 Nutricionista   1.619
 Enfermeiro   16.652

Saúde Bucal Atendimento Odontológico Primeira Consulta  4.744
  Tratamento Concluído 3.774
  Urgência  2.086
 Procedimentos Odontológicos   58.847
 Escovação Supervisionada   27.597
 
Atendimento Enfermeiro   2.046
Domiciliar Médico   2.165
 Técnico Enfermagem   3.025
 Serviço Social   501
 Nutricionista   320
 Dentista   2.234
 ASB   2.102
 ACS   115.024
 Total   127.417

Atividades de  Procedimentos  90.452 
Enfermagem Coleta de Papanicolau   2.672
 Vacinas Aplicadas   25.431
   
Educação Participações
para Saúde Educação em Saúde   49.593
 Grupos de Atividade Física    1.461
 

A Atenção Básica atuando na promoção da saúde, 
com apoio e matriciamento do Centro de Reabilitação, 
no seu papel de prevenção às deficiências

Envolvendo a Comunidade 
 
Grupos Permanentes de 
Trabalho Inter setorial 

Como resultado da experiência iniciada em 2016 na USF 
Vila São Paulo, a partir da articulação dos recursos existentes 
na comunidade, as equipes das USF em conjunto com 
representantes dos diversos serviços públicos e organizações 
sociais constituíram Grupos Permanentes de Trabalho Inter 
Setorial nas regiões da USF Vila São Paulo e USF Santa 
Edwirges, cuja finalidade é promover as práticas intersetoriais na 
articulação dos serviços de saúde, assistência social e educação 
que compõem os territórios de cobertura da ESF, com o objetivo 
de potencializar as ações e os resultados para o público alvo. 
 
Participantes do GT da Região da Vila São Paulo: USF Vila 
São Paulo, Pousada II e Nova Bauru, Centro de referência em 
Assistência Social - CRAS Nova Bauru, Projeto Formiguinha, 
Projeto Girassol, EMEI Catharina Paulucci Silva, EMEII Jardim 
Ivone, EMEII Luzia Mª Daibem Ferraz de Arruda, EMEI 
Magdalena Pereira da Silva Martha, EMEII Maria de Fatima 
Figueiredo, EMEII Rosa Inês Ungaro Verinaud, EMEI 
Prof.ª Valeria de Oliveira Asenjo e EE Dr Carlos Chagas. 
 
Participantes do GT da Região da USF Santa Edwirges: USF Santa 
Edwirges e Nove de Julho / Fortunato Rocha Lima, CRAS Parque 
Jaraguá, Projeto Girassol, Fundato ITE, Núcleo Amizade, Casa 
da Esperança, Casa de Apoio da SAPAB (Associação de Apoio a 
Pessoas com AIDS de Bauru), Projeto Wise Brac, EMEI Márcia de 
Almeida Bighetti, EMEI Mônica Cristina Carvalho, EMEF Maria 
Chaparro EE Professor Ayrton Bush. 

Participando da formação de profissionais para o SUS 
 
As USF são campos de estágio de diversos cursos da área da saúde. Em 2017 
incorporaram os alunos do Curso de Medicna, instalado em Bauru, parte do 
programa do Governo Federal – “Programa Mais Médicos”, parceria da Secretaria 
Municipal de Saúde com o MEC/Ministério da Saúde.

1º Encontro de Conselhos 
Gestores das Unidades de 
Saúde de Família de Bauru
 
Com o objetivo de fortalecer a participação 
social nos territórios de abrangência das 
Unidades de Saúde da Família (USF) de 
Bauru, por meio da troca de experiências 
entre seus membros, visando incentivar 
e melhorar a participação, os Conselhos 
Gestores se reuniram na sede da SORRI-
BAURU no dia 04 de agosto.  Essa reunião 
foi coordenada por Rose Lopes, membro 
atuante do Conselho Municipal de Saúde e 
Conselho Gestor da USF Vila Dutra.

A participação das pessoas 
determina a real transformação 
da sociedade.  

Qualificação da Equipe
 
Em dezembro de 2017, a equipe era composta por 
106 profissionais. Dos 46 profissionais de nível superior, 
50% tem especialização ou residência em 
Saúde da Família concluídas

Capacitação e desenvolvimento da equipe: 
438 atividades de educação continuada; 
594 reuniões de avaliação e planejamento com a equipe; 
70 horas em 3 cursos de capacitação do 
“Programa De Qualificação e Aprimoramento da Equipe 
Multiprofissional do Centro de Reabilitação 
SORRI-BAURU”: Libras I (4 participantes) e Libras II (4 participantes) 
e Serviço Social X Garantia de Direitos (8 participantes). 

452.596 atendimentos/
procedimentos em 2017
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Responsável pela gestão administrativa, financeira e contábil, 
tecnologia da informação, contratos e convênios, materiais, 
patrimônio, recursos humanos, refeitório, comunicação, captação 

realiza exames admissionais e periódicos, elabora o LTCAT e 
PPRA, promove orientações sobre uso de EPIs e também faz o 
acompanhamento dos colaboradores em licença médica. Foram 
556 exames admissionais, demissionais e periódicos no ano. 

Programa Colaborador Saudável: Com o objetivo 
de promover a saúde e reduzir riscos à saúde dos colaboradores do 
Centro de Reabilitação, o programa teve início em julho de 2017. 
Desenvolvido pela área de enfermagem, realiza diversas ações 
como controle vacinal, estimula o uso de EPIs e normas como a 
NR 32, promove a ergonomia, identifica, controla e acompanha 
aqueles com risco para hipertensão, diabetes e cardiopatias. 
Realiza ainda campanhas de prevenção de câncer, hábitos 
saudáveis e orienta o acesso aos serviços de saúde.  
 
Atividades realizadas no ano: Palestra educativa 
sobre as doenças cardiovasculares; acompanhamento de 
22 hipertensos e diabéticos; 49 consultas de enfermagem; 
11 encaminhamentos para avaliação clínica e cardiológica; 
atualização da carteira vacinal de 100% dos colaboradores; 46 
encaminhamentos para regularização vacinal; 140 doses da 
vacina da Gripe H1N1 aplicadas; revisão da cartilha de Adequação 
Postural/Ergonomia; revisão e orientações sobre o uso dos EPIS.

 
Programa de Qualificação e Aprimoramento 
da Equipe Multiprofissional do Centro de 
Reabilitação SORRI-BAURU: foram 26 cursos, 693 horas 
de capacitação, com o total de 428 participantes, sendo 
315 participações de profissionais da SORRI-BAURU. Além de 
outras 6 capacitações internas com 164 participantes.

Núcleo de Apoio à Gestão • NAG

Prêmio ENATS de Boas 
Práticas de Gestão do 3º Setor 
  
Com o tema “Transparência nas Relações 
Intersetoriais”, o prêmio recebido pela SORRI-
BAURU do 13º Encontro Nacional do Terceiro Setor 
é o reconhecimento dos esforços do Conselho 
de Administração e da Diretoria da Instituição 
para com a lisura, transparência e respeito à 
comunidade que contribui diretamente ou por 
meio de impostos para a manutenção dos serviços 

dedicados à causa da pessoa com deficiência.

de recursos por meio de eventos, campanhas, telemarketing, 
projetos especiais e Estratégia Saúde da Família, o núcleo contou 

com 44 profissionais destas diversas áreas.

“A credibilidade da SORRI-
BAURU foi construída 
junto à sociedade e aos 
órgão públicos, ao longo 
dos seus mais 40 anos de 
existência, por meio da 
transparência e correção de 
sua administração” 

 João Bidu, Presidente 
da SORRI-BAURU  

Desenvolvimento Humano e Organizacional

Gestão de Pessoas 
 
A SORRI-BAURU busca excelência e para isso sua administração 
entende que profissionais capacitados e especializados em todas 
as áreas são fundamentais. O cuidado com os recursos humanos 
começa na seleção, acolhimento e capacitação promovida e 
incentivada pela Instituição e desenvolvida por meio de 
diversos programas e atividades.

Programa Acolhimento: Implementado em 2017, faz 
parte de um processo de acompanhamento de duas semanas com 
o coordenador da área, além da visita de apresentação aos setores 

e profissionais e treinamento do Sistema de Informações.

 
Saúde Ocupacional: A SORRI-BAURU mantém 
empresa contratada especializada em Saúde Ocupacional, que 

Tecnologia da Informação - TI

O setor de Tecnologia da Informação é responsável pela construção, 
manutenção e gerenciamento da infraestrutura de informática da 
Instituição, que hoje conta com:
138 computadores em rede, 2 servidores, 13 
impressoras, 7 tablets, câmeras de segurança e 
telefonia que interligam todos os setores;

Equipe: 1 gestor de informação, 1 analista de sistemas, 
2 programadores, 2 técnicos de informática e 3 estagiários.

Sistemas utilizados

Sistemas de Gestão Empresarial - ERP e de RH

Sistema de Informação SORRI-BAURU - SISB, 
desenvolvido desde 2006 e patenteado em 2009, atingiu em 
2017 a marca de 15 milhões de registros no banco de 
dados, utiliza as melhores tecnologias de segurança da informação 
e performance, objetivando a otimização dos atendimentos aos 
usuários. Possibilita ainda a extração de dados  e informações 
que servem de base para avaliação da evolução do processo de 
reabilitação, dos processos de trabalho, gerenciamento das áreas, 
produção de trabalhos científicos, entre outras facilidades.    

Atualmente o SISB é composto por: 

• Prontuário Único Eletrônico do Usuário, onde são registradas 
todas as informações dos pacientes, diagnóstico, evoluções, 
prescrições, etc.;

• Protocolos de avaliação: mais de 150 implantados utilizados 
pelas 11 áreas do Centro de Reabilitação e Ortopedia Técnica; 

• Relatórios estatísticos de atendimentos, eficácia terapeutica, 
produtividade por profissional, controle e relatórios de frequência 
dos usuários, etc.;

• Integração com o sistema de faturamento do SUS;
• Digitalização de documentos e relatórios. 
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Gráfico 3: Receitas do Centro de Reabilitação 

Sistema Único de Saúde (SUS/CER/Oficina Ortopédica) 36.41%
Secretaria Municipal de Educação 18.00%
Sistema Único de Assistência Social - SUAS 11.01%
Prestação de serviços 7.85%
Doações telemarketing 7.11%
Venda de estesiômetro e outros produtos 6.68%
Outras doações, campanhas e outras receitas 5.53%
Projetos específicos 4.24%
Convênio Ministério da Saúde 3.18%
 

Gráfico 4: Despesas do Centro de Reabilitação

Recursos humanos do Centro de Reabilitação 68.89%
Matéria-prima de produtos ortopédicos e especiais 7.69%
Serviços de terceiros 7.56%
Conservação e manutenção 6.38%
Projetos específicos 4.40%
Capacitações 2.79%
Serviços essenciais 1.57%
Investimento em equipamentos e mobiliário 0.72%
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Demonstrações Financeiras 
e Contábeis

Telemarketing

Em 2017, a auditoria foi realizada pela 
Grant Thornton que examinou as 
demonstrações contábeis da SORRI-BAURU, 
que compreendem o balanço patrimonial e 
as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.

As Demonstrações Financeiras de 2017 e o 
relatório completo estão disponíveis no site 
www.sorribauru.com.br. 

Receitas e Despesas
 
Nos gráficos a seguir estão demonstradas 
as receitas por origem do recurso e as 
despesas por tipo de gasto. 

Nos gráficos 1 e 2 pode-se visualizar as 
receitas e despesas da SORRI-BAURU em 
geral, ou seja, do Centro de Reabilitação e 
da Estratégia de Saúde da Família.
Aí se verifica que 83,95% das receitas 
têm origem em convênios governamentais 
e 84,40% das despesas somam os 
gastos com a Estratégia de Saúde da 
Família e recursos humanos do Centro de 
Reabilitação. 

Nos gráficos 3 e 4 estão demonstradas as 
receitas e despesas específicas do Centro de 
Reabilitação. Quanto às receitas, 68,60% 
tem como fonte os convênios públicos, 
27,17% são recursos próprios e 4,24% são 
de outras fontes para projetos específicos.  
Já as despesas se concentram na sua 
maioria (68,89%) em recursos humanos.

Gráfico 1: Receitas Incluindo a Estratégia Saúde da Família 

Estratégia Saúde da Família 48.89%
Sistema Único de Saúde (SUS/CER/Oficina Ortopédica) 18.61%
Secretaria Municipal de Educação 9.20%
Sistema Único de Assistência Social - SUAS 5.62%
Prestação de serviços 4.01%
Doações telemarketing 3.63%
Venda de estesiômetro e outros produtos 3.41%
Convênio Ministério da Saúde 1.62%
Outras doações, campanhas e outras receitas 2.82%
Projetos específicos 2.16%
 

Gráfico 2: Despesas Incluindo a Estratégia Saúde da Família

Estratégia Saúde da Família 49.85%
Recursos humanos do Centro de Reabilitação 34.54%
Matéria-prima de produtos ortopédicos e especiais 3.86%
Serviços de terceiros 3.79%
Conservação e manutenção 3.20%
Projetos específicos 2.21%
Capacitações 1.40%
Serviços essenciais 0.79%
Investimento em equipamentos e mobiliário 0.36%

A SORRI-BAURU é auditada anualmente para assegurar 
a veracidade dos resultados financeiros obtidos. 

Em 2017 a comunidade local e regional, por meio de doações de cerca de 3.570 pessoas físicas
 e jurídicas, contribuiu com 7,11% das receitas do Centro de Reabilitação. 
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Eventos e Campanhas
Os diversos eventos e campanhas foram responsáveis por 5,53% das receitas 

destinadas ao Centro de Reabilitação da SORRI-BAURU em 2017. 

4ª Noite Espanhola 
Evento que anualmente marca o aniversário da Instituição, 
é promovido com o patrocínio principal do Tauste 
Ação Social, onde as saborosas Paellas Valenciana e 
Caipira, preparadas pelos artífices da Loja Maçônica 
“Morada dos Rios” - Conchal/SP são as principais 
atrações da noite. 
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5º e 6º Chá entre Amigos 
Realizados pela SORRI-BAURU, em maio 
e novembro de 2017, com apoio e 

patrocínio de 73 empresas. 

Patrocinadores e apoiadores:

6º MARCHA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 
AGROSOLO 
AMA CORRETORA DE SEGUROS 
AMÁBILE RESTAURANTE 
ATELIER SUELI DABUS 
AUTO POSTO ANNA PREMIER 
BATERIAS TUDOR 
BAURU CAÇAMBAS 
BAURU PAINEIS 
BAURU SHOPPING CENTER 
CENCOB ASSESSORIA EM COBRANÇAS 
CLÍNICA INTEGRA DE 
UROLOGIA E SAÚDE INTEGRAL 
CLUBE DOS WISQUEIROS 
CONSTRUSERVE BAURU SERVIÇOS
NA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 
CORPORAL LINE  
DABUS  MÓVEIS 
DROGARIA TOTAL  
DURAMETAL 
FAIDIGA MADEIRAS 
FARMASUL  

FELIVEL 
FITO NATUREZA  
FLIPPER LANCHES  
FORD SIMÃO 
GEBARA TECIDOS FINOS 
GIGLIOTTI ALMEIDA SEGUROS 
CORRETORA 
GRIZONI AUTOMÓVEIS 
GRUPO GSBRU 
HIDROGEO ÁGUA POTÁVEL 
HIDROGEO POÇOS ARTESIANOS 
HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 
IMAGEM DIAGNÓSTICOS MÉDICOS 
JABU 
JARDIM DOS LÍRIOS 
CEMITÉRIO PARQUE E CREMATÓRIO 
LEMON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA 
LOJAS BECO 
MARTINS ASSESSORIA CONTÁBIL  
MATEUS PET CENTER 
MILLENIUM AUTO CENTER 
MPL CORRETORA DE SEGUROS 
MSG COMPONENTES HIDRÁULICOS 
NATALIA BARONI 
NET DIGIT 
OPÇÃO CELULAR 
ÓPTICA CIDADE DE BAURU  
PANELÃO SUPERMERCADOS 

PARANÁ AUTO PEÇAS 
PASCHOALOTTO 
PEDÁGIO 
PHARMÁCIA SPECÍFICA 
POP SOM 
PORTER GERENCIAMENTO DE ACESSO 
POSTO BR PRAÇA PORTUGAL 
POSTO SHELL PRAÇA PORTUGAL 
PROMARKET 
PROVENCE LINGERIE 
PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS 
REDE LK POSTOS 
REVISTA MALU 
ROTARY AEROPORTO 
ROTARY CLUB BAURU TERRA BRANCA 
ROTH                
SABONETE NIPS 
SERVIMED 
SOMMA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 
STAR SERVICE  
TECH TUR VIAGENS E TURISMO 
TILIBRA 
TOBIAS VIAGENS 
TUFÃO COM. DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA 
VITCH ROUPAS MASCULINAS 
WMARTELINHO 
ZIPAX EMBALAGENS PLÁSTICAS 

4ª LEO Pizza, em 
junho de 2017 – LEO Clube 
Bauru Bela Vista 

10º Festa 
da Pizza, em 
novembro de 2017 -
Rotary Club Bauru 
Aeroporto 

11 bazares realizados pela 
SORRI-BAURU com mercadorias 
doadas em 2017.

I)   CER III – Centro Especializado 
em Reabilitação
Contratualizado com SUS/Ministério da 
Saúde, sob gestão da Secretaria Municipal 
de Saúde de Bauru.
 
Público-alvo: Pessoas com deficiência 
física, intelectual, auditiva, múltiplas e 
transtorno do espectro autista, de ambos 
os sexos, de todas as faixas etárias, de 18 
cidades da região do Colegiado Regional 
de Bauru.
Demanda: Referenciada e regulada pelo 
gestor.
Objetivo Geral: Habilitação e/ou 
reabilitação de pessoas com deficiências 
físicas, intelectuais, auditivas, múltiplas e 
transtorno do espectro autista.
Objetivos Específicos:
• Prestar atendimento especializado 

a pessoas com deficiências visando 
atingir seu máximo potencial funcional 
com vistas a sua integração à vida 
comunitária;

• Garantir à pessoa com deficiência 
o acesso a serviço e benefícios, 
convivência e desenvolvimento de 
autonomia;

• Promover o bem-estar biopsicossocial 
dos usuários e seus familiares primando 
pela qualidade de vida.

 
Atividades:
• Acolhimento e escuta;
• Avaliação multidisciplinar por meio de 

exames clínicos, protocolos e outros 
métodos auxiliares de diagnóstico 
disponíveis na Instituição;

• Solicitação de exames complementares 
e avaliações de outras especialidades, 
fora do Centro de Reabilitação, se 
necessário à precisão diagnóstica;

• Elaboração do Plano Terapêutico 
Individualizado – PTI, e personalizado 
a partir da visão sistêmica da equipe 
multidisciplinar e dos objetivos 
acordados com o usuário;

• Intervenções inter e transdisciplinares;
• Reavaliações periódicas para controle de 

eficácia terapêutica e adequação do PTI;
• Registro em prontuário eletrônico;
• Encaminhamento e/ou referenciamento 

a outros serviços da rede de saúde e/
ou outros recursos, de maior ou menor 
complexidade, de acordo com o PTI.

 Meta para 2018: 550 usuários 
mensalmente.

Indicadores de Resultados
• Nº de casos novos;
• Nº de avaliações concluídas;
• Nº de intervenções iniciadas;
• Nº de intervenções concluídas;
• Grau de participação da família ou 

responsável no acompanhamento;
• Percentual de usuários que tiveram 

evolução terapêutica;
• Percentual de frequência de usuários;
• Grau de independência funcional;
• Índice de pessoas que melhoraram a 

qualidade de vida.
 
Regime de atendimento: ambulatorial 
individual ou em grupos.
 
II)  Serviço de Proteção Social 
Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e seus 
Familiares - SEID
Conveniado ao SUAS, sob gestão da 
Secretaria do Bem Estar Social de Bauru 
– SEBES.
 
Público-alvo: Pessoas com deficiência 
e/ou idosas com dependência, seus 
cuidadores e familiares com vivência de 
violação de direitos que comprometam 
sua autonomia.
Demanda: Referenciada e pessoas em 
reabilitação na SORRI-BAURU.
Objetivos:
• Promover a autonomia e melhorar 

a qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e idosas com dependência, 
seus cuidadores e suas famílias;

• Desenvolver ações especializadas para 
a superação das situações violadoras 
de direitos que contribuem para a 
intensificação da dependência;

• Prevenir o abrigamento e a segregação 
dos usuários do serviço, assegurando 
o direito à convivência familiar e 
comunitária;

• Promover acessos a benefícios, 
programas de transferência de renda e 
outros serviços socioassistenciais, das 
demais políticas públicas setoriais e do 
Sistema de Garantia de Direitos;

• Promover apoio às famílias na tarefa 
de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga 

de trabalho e utilizando meios de 
comunicar e cuidar, que visem à 
autonomia dos envolvidos e não 
somente cuidados de manutenção;

• Acompanhar o deslocamento, viabilizar 
o desenvolvimento do usuário e o 
acesso a serviços básicos, tais como 
bancos, mercados, farmácias etc., 
conforme necessidades;

• Prevenir situações de sobrecarga e 
desgaste de vínculos provenientes 
da relação de prestação/demanda de 
cuidados permanentes/prolongados.

 
Aquisições dos usuários
• Segurança de acolhida;
• Segurança de Convívio Familiar ou 

Vivência Familiar, Comunitária e Social;
• Segurança de Desenvolvimento de 

Autonomia Individual, Familiar e Social.
 
Meta para 2018: 300 usuários 
mensalmente.

Indicadores de Resultados
• Acesso aos direitos socioassistenciais;
• Redução e prevenção de situação de 

isolamento social e de abrigamento 
institucional;

• Diminuição da sobrecarga dos 
cuidadores advinda da prestação 
continuada de cuidados a pessoas com 
dependência;

• Fortalecimento da convivência familiar e 
comunitária;

• Melhoria da qualidade de vida familiar;
• Redução dos agravos decorrentes de 

situações violadoras de direitos;
• Proteção social e cuidados individuais e 

familiares voltados ao desenvolvimento 
de autonomias.

 
III) Programa de Inclusão Produtiva
Conveniado ao SUAS, sob gestão da 
Secretaria do Bem Estar Social de Bauru 
– SEBES.
 
Público-alvo: Pessoas com deficiência e/
ou necessidades especiais e/ou de baixa 
renda, sem distinção de raça, cor, credo 
político ou religioso, escolaridade, com 
idade a partir de 16 anos com interesse 
no mercado de trabalho.

Programação 2018
Lions Clube Bauru 

Bela Vista

19ª Bacalhoada à Moda 
Já tradicional e com sucesso garantido, aconteceu em 20 de 
maio. Promovida e realizada pelo Lions Clube Bauru 
Bela Vista em prol da SORRI-BAURU, reuniu mais de 500 

pessoas que saborearam um 
prato delicioso preparado 
por 61 colaboradores do 
clube de serviço.
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Demanda: Referenciada pelo gestor 
ou outros pontos da rede, regulada pelo 
gestor.

Objetivos
Fase 1: Preparação para o trabalho e 
renda
• Proporcionar aos usuários a 

autonomia para sobreviver com 
dignidade sustentável por meio do 
desenvolvimento de competências 
técnicas, humanas e gerenciais.

Fase 2: Gestão da Produção
• Promover a gestão da produção, 

visando geração de trabalho e renda.
• Conceder auxílio (material de consumo 

e/ou equipamento) para o início da 
produção a fim de contribuir para o 
trabalho e renda. 

Fase 3: Benefício auxílio-produção
• Proporcionar aquisição de material de 

consumo e equipamentos utilizados 
para a produção, contribuindo para a 
geração de trabalho e renda;

• Possibilitar ao usuário iniciar seu 
empreendimento;

• Garantir o acesso aos equipamentos 
e materiais necessários para a 
implantação e expansão do seu 
empreendimento.

 
Meta para 2018: 100 usuários nas 
fases 1 e 2 e 11 beneficiados na fase 3.

Indicadores de Resultados
Fase 1: Preparação para o trabalho e 
renda
• Redução da ocorrência de situações de 

vulnerabilidade social no território de 
abrangência do CRAS;

• Prevenção da ocorrência de riscos 
sociais, seu agravamento ou 
reincidência no território de abrangência 
do CRAS;

• Aumento de acessos a serviços 
socioassistenciais e setoriais;

• Melhoria da qualidade de vida das 
famílias residentes no território de 
abrangência do CRAS.

Fase 2: Gestão da produção
• Inclusão social por meio de qualificação 

profissional e acesso ao mundo do 
trabalho.

Fase 3: Benefício auxílio produção
• Redução da ocorrência de situações de 

vulnerabilidade social no território de 
abrangência do CRAS;

• Prevenção da ocorrência de riscos 
sociais, seu agravamento ou reincidência 
no território de abrangência do CRAS;

• Aumento de acessos a serviços 
socioassistenciais e setoriais;

• Melhoria da qualidade de vida das 
famílias residentes no território de 
abrangência do CRAS;

• Melhoria na qualidade de vida das 
famílias, mediante garantia de renda;

• Índice de consolidação de unidades 
produtivas;

• Índice de acesso ao auxílio produção.
 
IV) Apoio à Inclusão Escolar
Conveniado e sob gestão da Secretaria 
Municipal de Educação de Bauru – SME.
 
Público-alvo: Alunos da Rede Municipal 
de Ensino de Bauru, de ambos os sexos, 
de todas as faixas etárias, com deficiência, 
com hipótese diagnóstica de deficiência e 
com dificuldade de aprendizagem.
Demanda: Referenciada e regulada pelo 
gestor.
Objetivo: Promover a inclusão e 
permanência na escola regular de crianças 
e adolescentes com deficiências e/ou 
necessidades educacionais especiais, 
na área de abrangência da Secretaria 
Municipal de Educação de Bauru.
 
Atividades
• Avaliação diagnóstica por equipe 

multidisciplinar;
• Intervenções especializadas;
• Orientação familiar;
• Orientação e apoio técnico à equipe 

escolar.
 
Meta para 2018: 600 usuários 
mensalmente.

Indicadores de Resultados
• Nº de avaliações;
• Nº intervenções;
• Nº de visitas realizadas;
• Nº de plantões realizados;
• Nº de capacitações ministradas;
• Percentual de usuários que tiveram 

evolução terapêutica;
• Percentual de frequência dos usuários;
• Índice de pessoas que melhoraram 

autoestima;
• Nº de crianças e adolescentes inseridos 

em escola regular.
 
Regime de atendimento: em um 
período, individual ou em grupo.
 
V) Núcleo Integrado de Pesquisa, 
Desenvolvimento, Fabricação e 
Dispensação de Tecnologia Assistiva 
e Produtos Especiais - NIPTEC
Oficina Ortopédica contratualizada com 
SUS/Ministério da Saúde, sob gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. 
Atende ainda demanda particular.
 
Público-alvo: Pessoas com deficiência e/
ou necessidades especiais, profissionais e 
organizações interessadas em inovações 
tecnológicas e produtos especiais.
Objetivo: Proporcionar à pessoa com 
deficiência e/ou necessidades especiais 
maior independência por meio do acesso 
a tecnologias que possibilitem superar 
barreiras da comunicação, locomoção, 
mobilidade, acessibilidade, controle do 
ambiente e habilidades do aprendizado, 
favorecendo a inclusão social.
 
Atividades
• Diagnóstico funcional e planejamento 

terapêutico;
• Prescrição e dispensação de órteses e 

próteses, meios auxiliares de locomoção 
e aparelhos auditivos;

• Adequações e adaptações em meios 
auxiliares de locomoção;

• Manutenções em equipamentos de 
tecnologia assistiva;

• Diagnóstico ambiental e planejamento 
de adaptações;

• Confecção de produtos para a 
comunicação alternativa e suplementar;

• Elaboração de projetos, produção, 
concessão e avaliação de dispositivos 
individualizados de tecnologia assistiva;

• Pesquisa, desenvolvimento, produção e 
comercialização de produtos correlatos, 
especiais de apoio diagnóstico e 
outros relevantes aos propósitos da 
reabilitação.

 
Metas para 2018: produção de
• 35.000 unidades de monofilamentos de 

Semmes-Weinstein (Estesiômetro);

• 1.000 unidades de órteses, próteses e 
meios auxiliares de locomoção;

• 1.500 adaptações/adequações;
• 200 aparelhos auditivos;
• Incrementar a comercialização do 

Andador Reverso e Estesiômetro;
• Efetivar o uso de protocolo de melhoria 

funcional para os usuários de órteses, 
próteses, meios auxiliares de locomoção 
e adaptações.

 
Indicadores de Resultados
• Quantidade de produtos 

confeccionados, dispensados e/ou 
comercializados por área;

• Quantidade de adaptações/adequações 
confeccionadas;

• Grau de melhoria funcional do usuário 
relacionado ao produto dispensado.

 
VI) Núcleo de Pesquisa Científica e 
Capacitação - PESCC

Público-alvo:
Pessoas ou organizações interessadas 
na questão da deficiência e diversidade, 
profissionais e colaboradores da SORRI-
BAURU.
Objetivo: Gerar e difundir 
conhecimentos relacionados às 
deficiências, incluindo prevenção, 
habilitação e reabilitação.
Objetivos Específicos
• Promover capacitações internas e 

externas com vistas à qualificação 
e aprimoramento da equipe do  
multiprofissional da SORRI-BAURU;

• Realizar ações a fim de reduzir 
preconceitos relacionados às pessoas 
com deficiência bem como promover a 
emancipação e respeito à diversidade;

• Participar efetivamente das instâncias 
definidoras e articuladoras de políticas 
públicas relacionadas à causa das 
pessoas com deficiências;

• Promover maior integração entre a 
ciência e a comunidade por meio de 
eventos científicos e teórico-práticos;

• Impulsionar a ampla divulgação 
dos temas acerca das deficiências e 
diversidade;

• Coletar, tratar, analisar e divulgar dados 
que permitam servir como base ou 
parâmetro para pesquisas, projetos, 
normas, leis e outras medidas que 

visem à garantia da saúde, educação e 
assistência da pessoa com deficiência;

• Colaborar na formação e especialização 
de profissionais relacionados às ciências 
da reabilitação;

• Promover, junto às Secretarias 
Municipais de Saúde, Educação e 
Assistência Social, ações, articulações e 
otimização da Rede de Atenção à Pessoa 
com Deficiência.

 
Operacionalização
Ações de capacitação; organização de 
publicações impressas e eletrônicas; 
ampliação de parcerias/convênios com 
universidades e órgãos de fomento 
à pesquisa e à extensão; oficinas de 
vivência; campanhas; apresentações do 
teatro interativo “A TURMA DO BAIRRO”; 
recebimento de visitas à Instituição; 
disponibilização de informações e dados;     
participação em eventos políticos, 
científicos e sociais que envolvam o 
segmento em questão.
 
Indicadores de Resultados
• Capacitações, cursos e eventos 

promovidos e/ou disponibilizados à 
equipe interna e ao público externo;

• Índice de frequência dos participantes;
• Grau de satisfação quanto aos cursos e 

capacitações realizadas, proporcionadas 
ou promovidas;

• Nº de artigos publicados;
• Participação em grupos de estudo;
• Participação em conselhos, comissões 

e outras instâncias relacionadas às 
políticas públicas.

 
Metas para 2018
• Manter as atividades desenvolvidas, 

como atendimento a visitas, projetos 
de pesquisa, articulação de eventos 
científicos, apoio às atividades 
institucionais e as demais previstas;

• Realizar/proporcionar/viabilizar os 
cursos e capacitações previstos no 
“PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 
E APRIMORAMENTO DA EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE 
REABILITAÇÂO SORRI-BAURU”;

• Realizar um evento para discussão da 
articulação da Rede de Atenção à Pessoa 
com Deficiência;

• Realizar um evento de capacitação para 

a Rede Básica de Saúde de Bauru e dos 
17 municípios da região para atuarem 
como ponto de atenção à pessoa com 
deficiência.

• Realizar uma publicação científica para 
cada ciclo de vida: bebês, infanto-
juvenil, adultos e idosos.

VIII) Estratégia Saúde 
da Família – ESF
Parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru para a atenção básica em 
saúde.
 
Público-alvo
População residente nos territórios 
cobertos pela ESF, atualmente localizados 
nas regiões da Vila São Paulo, Residencial 
Nova Bauru, Pousada da Esperança II, 
Parque Santa Edwirges, Parque Jaraguá, 
Nove de Julho e Fortunato Rocha Lima, 
bem como outras regiões onde o serviço 
seja implantado.
 
Acesso 
Demanda espontânea, por meio da 
procura do serviço pelas pessoas 
residentes no território de abrangência 
das unidades e/ou a partir do cadastro 
domiciliar realizado pelos agentes 
comunitários de saúde.
Objetivo
Manter a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) no Município de Bauru, por meio 
das 12 (doze) equipes existentes, sendo 
11 equipes mínimas de Saúde da Família 
sem os Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) e Saúde Bucal e 1 equipe substituta 
contratada para cobertura de férias e folgas 
dos profissionais fixos, além de ampliar a 
cobertura conforme a definição da SMS.

Objetivos específicos
• Prestar serviços de saúde de forma 

individual e coletiva as famílias 
cadastradas, pertencentes aos territórios 
cobertos pela Estratégia Saúde da 
Família, através de uma prática 
integrativa e humanizada.

• Estimular o trabalho em equipe e o 
senso de responsabilização entre os 
profissionais.

• Garantir a qualidade técnico-científica 
na assistência prestada.

• Promover a participação da comunidade 
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em busca de sua autonomia no exercício 
da cidadania com fins de melhoria na 
qualidade de vida.

  
Atividades
• Atendimento da demanda espontânea e 

programada.
• Consultas médica e de enfermagem, 

atendimento social, nutricional e 
odontológico.

• Procedimentos (coleta exames, 
vacinas, aplicação e dispensação de 
medicamentos, inalação, curativos);

• Visita Domiciliar;
• Atividades educativas junto à 

comunidade;
• Capacitações internas junto às equipes;
• Trabalho intersetorial junto a rede de 

serviços pertencentes aos territórios;
• Reuniões de equipe para planejamento 

e avaliação dos serviços prestados;
• Reuniões com Conselhos Gestores;
• Diagnóstico, planejamento, avaliação e 

monitoramento das atividades.

Metas para 2018
• Manutenção das equipes existentes, 

sendo 11 completas de Saúde da 
Família, Saúde Bucal e 1 equipe 
substituta, estando as mesmas 
localizadas nas regiões dos bairros Vila 
São Paulo, Nova Bauru, Pousada da 
Esperança I e II, Jardim Ivone, Santa 
Edwirges, Parque Jaraguá, Nove de Julho 
/ Fortunato Rocha Lima, Vila Dutra, Santa 
Cândida, Leão XIII;

• Contratação de mais 1 (um) técnico de 
enfermagem por equipe de Saúde da 
Família;

• Realização do Curso Introdutório para os 
profissionais que ainda não receberam o 
treinamento;

• Manter a resolutividade de 80% sobre 
as queixas e problemas de saúde 
detectados na população adscrita;

• Realização de dois eventos educativos 
no prazo de 1 ano com o objetivo 
de capacitar as equipes da Saúde 
da Família, Saúde Bucal e Agentes 
Comunitários de Saúde para ações 

de prevenção às deficiências e/ou 
atuação em programas e atividades 
de reabilitação integradas ao Centro 
de Referência em Reabilitação da       
SORRI-BAURU;

• Disponibilizar campo de estágio para 
as universidades com curso superior 
nas áreas das ciências da saúde, como 
medicina, enfermagem, psicologia, 
fisioterapia, farmácia, serviço social, 
fonoaudiologia, odontologia, assim 
como para as escolas que oferecem 
cursos técnicos de técnicos e auxiliares 
de enfermagem, desde que os planos 
de estágio estejam de acordo com as 
definições e prioridades da Secretaria 
Municipal de Saúde e com a capacidade 
instalada das unidades;

• Promover a compatibilização entre 
a formação de recursos humanos 
em saúde e os serviços assistenciais 
prestados à população, contribuindo 
para a formação profissional em saúde, 
de acordo com os princípios do SUS;

• Propiciar ao aluno uma vivência 
continuada na Atenção Básica/Estratégia 
Saúde da Família;

• Avaliar continuamente, em conjunto 
com os supervisores de estágio, 
Instituições de Ensino e a Secretaria 
Municipal de Saúde, o desenvolvimento 
das atividades, realizando 
conjuntamente as adequações 
necessárias aos planos de estágio, 
buscando a efetiva integração  com a 
realidade e disponibilidade local;

• Incluir no planejamento interno das 
equipes atividades específicas, que 
serão de responsabilidade dos alunos, 
de forma com que estes efetivamente 
se tornem parte da unidade e de seu 
cotidiano.

Regime de atendimento:
Atendimentos ambulatoriais, individuais 
ou em grupos, realizados nas unidades 
de saúde, residências, escolas, creches e 
outros pontos de atenção existentes nos 
territórios.

 VII) Núcleo de Apoio 
à Gestão - NAG
 Objetivo: Manter, ampliar e promover 
novas ações, projetos, parcerias e 
campanhas visando à sustentabilidade 
econômica e financeira da SORRI-BAURU 
de modo a consolidar e implementar 
sua capacidade técnica, operacional e 
qualitativa.
 
Metas para 2018
• Ampliar os controles de processos e 

procedimentos possibilitados pelo ERP;
• Implantar controle de custos de    

setores e processos em todas as       
áreas da SORRI-BAURU;

• Aperfeiçoar o funcionamento da 
Comissão de Padronização de Materiais 
e Equipamentos;

• Revisar e atualizar manuais e rotinas 
de procedimentos e processos, com 
prioridade para os setores de compras, 
financeiro, contabilidade e pessoal;

• Elaborar e submeter a possíveis 
financiadores três (3) novos projetos 
voltados para a finalidade e objetivos 
institucionais;

• Realizar reuniões semanais com 
a equipe de gestão da SORRI-
BAURU visando o planejamento, 
acompanhamento e avaliação das  
metas e ações programadas;

• Promover reuniões, palestras, 
oficinas, aulas e cursos destinados 
ao aprimoramento da equipe, bem 
como possibilitar a participação em 
congressos, jornadas e outros eventos 
de interesse dos serviços.

 
Indicadores de Resultados
• Controles e procedimentos do ERP 

implantados;
• Setores e processos com controle de 

custos implantados;
• Manuais elaborados e implantados;
• Projetos elaborados e submetidos a 

possíveis financiadores;
• Número de capacitações e cursos 

proporcionados;
• Resultado contábil e financeiro 

alcançado.
Equipe da Unidade de Saúde 

da Família - Nova Bauru 

Equipe do Centro de Reabilitação

O conjunto de tantos talentos peculiares 
resulta em uma Instituição de excelência.

O Conselho de Administração e Diretoria agradecem pelo 
trabalho e dedicação de cada um de seus colaboradores.  

Equipe da Unidade de Saúde 
da Família - Santa Edwirges

Equipe da Unidade de Saúde 
da Família - Nove de Julho 

Equipe da Unidade de Saúde 
da Família - Vila Dutra

Equipe da Unidade de Saúde 
da Família - Vila São Paulo 

Equipe da Unidade de Saúde da Família - 
Pousada da Esperança II



 
Avenida Nações Unidas, 53-40, Pres. Geisel, Bauru, 

São Paulo  *  Fone: (14) 4009-1000
www.sorribauru.com.br  •  www.facebook.com/

SORRIBAURU  •  contato@sorribauru.com.br
 
 
 

Horário de Atendimento
Segunda a Sexta-feira das 7h às 18h.

Especiais agradecimentos:
Ao Edmilson (Cabelo) da Empório Mais Comunicação Integrada, 
ao Júnior Custódio, ao Olício Pelosi, à Lili Pelosi e à Grafilar 

Gráfica por mais um ano de trabalho comprometido e voluntário 
na elaboração do relatório anual da SORRI-BAURU.


