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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2017.

A ASSOCIAÇAO DOS DEFICICIENTES FISICOS DE ALAGOA ADEFAL, durante o ano de 2017 realizou as seguintes atividades:

PARTICIPAÇAO NOS CONSELHOS






Conselho Estadual de Saúde, como Titular.
Conselho Municipal de Saúde, como Titular.
Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência como titular.
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência como titular.
Conselho Municipal de Assistência Social como suplente.

ASSEMBLEIAS
Foram realizadas três assembleias durante o ano de 2017, sendo uma ordinária
e duas extraordinárias.

INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABAHO
Através da inclusão mercado de trabalho, foram encaminhados para o mercado
de trabalho 2.130 currículos, destes foram selecionados 93 pessoas. Foram realizadas visitas
de acompanhamento e de avaliação de evolução da pessoa com deficiência inserida no
mercado de trabalho, além de palestra de conscientização junto as empresas quanto da
importância do cumprimento da Lei de Cotas

SERVIÇO DE REABILITAÇAO FISICA
Foram atendidas 1.677 pessoas, na reabilitação, sendo 772 masculino e 905
feminino. Estes serviços foram realizados com 68 profissionais distribuído da seguinte forma:
07 assistentes sociais, 09 Auxiliar de enfermagem, 02 Enfermeiros, 05 Fisioterapeutas, 19
Fonoaudióloga, 06 Médicos, 06 Nutricionistas, 04 Pedagoga, 01 psicólogos, 09 Terapeutas
ocupacionais.

SERVIÇOS DE ORTESE E PROTESE
O Serviço de Órteses e Próteses gerencia todo processo de concessão de
equipamentos para pessoas com deficiência, a equipe formada por 01 assistente social, 01
psicólogo, 01 fisioterapeuta, 01 técnico e 01 medidor ortopedista. Foram concedidos os
seguintes equipamentos:



















Adaptação de encosto 01
Almofadas de assento para prevenção de úlcera 15.
Andador 45.
Apoio lateral 41.
Bengalas 303.
Cadeiras de banho 260
Cadeira de banho com encosto reclinável 21.
Cadeira de banho em concha, Banhita 18.
Cadeira de rodas para banho com aro de propulsão. 31
Cadeira de rodas monobloco 61.
Cadeira de rodas de obeso 61.
Cadeira de rodas paraplégico 405.
Cadeira de rodas tetraplégico 178.
Cadeira motorizadas 110.
Mesa de atividades 01
Muletas axilar 26
Órtese 457.
Prótese 234

REABILITAÇAO AUDITIVA
Reabilitação auditiva foram atendidas 6.124 pessoas para avaliação de
concessão de aparelhos, sendo 2.568 masculino e 3.556 feminino. O serviço foi realizado com
12 profissionais, da seguinte forma: assistente social 02, Fonodiologa 07, Otorrino 04. Foram
concedidos 1.424 aparelhos auditivos.

ATIVIDADES DE ECOTERAPIA
São realizadas atividades de ecoterapia através de um convenio com a
secretaria de Estado da saúde, onde são atendidas 100 crianças no serviço, onde este serviço
são terceirizados.

EXAMES DE ESTUDO URODINAMICOS
Foram realizados 400 exames de Estudo Urodinâmico através de convênio com
a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Alagoas.

SERVIÇOS DE REABILITAÇAO INFANTO JUVENIL/ TEA
O serviço atendeu 5.294 pessoas, sendo 3.419 masculino, e 1.875 feminino.
Para estes atendimentos contamos com 27 profissionais. Assistentes sociais 03. Fisioterapeuta
04. Pedagoga 04. Psicólogo 05 terapeuta ocupacional 03.

SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS.
A ADEFAL realizou serviços oftalmológicos através de consultas, este serviço
esta sendo realizado com recursos próprios. O serviço oferece 20 consultas mês (Obs.: Já
encaminhamos o pedido de credenciamento junto ao SUS).

CONVÍVIO SOCIAL DA PESSOA IDOSA COM DEFICIÊNCIA
Foram feitas atividades com 25 pessoas idosas, sendo acompanhado uma vez
por mês, com os seguintes profissionais: um psicólogo. O1 terapeuta ocupacional e 01
assistente social.

BALCAO JURÍIDICO
O Balcão Jurídico tem como finalidade trabalhar institucionalmente e atender
aos nossos usuários apenas nas orientações.
CONVENIO ELETROBRAS
Temos um convênio com Eletrobrás na prestação de serviços na área
administrativa como: telefonista, recepcionista, atendente, digitação, serviços burocráticos. O
pessoal que presta estes serviços são pessoas com deficiência contratada no regime CLT pela
ADEFAL, são funcionários nossos, estamos hoje com 40 pessoas com deficiências físicas
realizando estes serviços.

TELEMARKETING

Realizamos serviços de telemarketing, com o objetivo de buscar doações junto
a comunidade, estas são aplicadas nas diversas atividades sociais realizada pela a ADEFAL,
para operacionalização deste serviço contamos com 12 colaboradores, entre motoboy,
telefonista e coordenador. Os valores mensais arrecadados variam entre 20 mil a 22 mil reais.

ESPORTE
A ADEFAL desenvolve, hoje, as seguintes atividades esportivas: Basquete em
Cadeira de Rodas, Atletismo, Natação. Atendemos 50 pessoas nestas atividades, e contamos
com os seguintes profissionais: 04 educadores físicos, 01 Fisioterapeutas. 01 psicólogo.

QUADRO ADMINISTRATIVO
Nosso quadro administrativo de apoio nível médio conta com:




113 funcionários CLT;
14 jovens aprendizes;
05 voluntários.

ATIVIDADES CULTURAIS











São realizadas as atividades culturais em datas comemorativas;
Carnaval com apresentação do Bloco Balança Mais Não Cai;
Atividades em comemoração ao Dia do Autismo;
Atividades em comemoração ao Dia das Mães;
Atividades do São Joao da ADEFAL;
Atividades em comemoração ao aniversario da ADEFAL;
Atividades da Semana da Pessoa com Deficiência;
Atividades ao dia nacional de lutas;
Atividades ao Dia da Criança;
Atividades natalinas.

CAPACITAÇAO PROFISSIONAL



Realização de capacitação profissional nível superior e nível médio.
Realização do encontro anual dos colaboradores.

ATIVIDADES DE
DEFICIÊNCIA

ADAPTAÇÃO

DE

CARROS

PARA

PESSOAS

COM

Fora, realizada 109 adaptações. Este serviço é realizado por uma pessoa com
deficiência e os recursos oriundos destes serviços são investidos 50% em melhoria das
instalações da ADEFAL e 50% para a pessoa que realiza as adaptações. No total foram
arrecadados R$ 42.250,00 (quarenta e dois mil duzentos e cinquenta reais). Deste valor ficou
para a ADEFAL R$ 21.125,00 (vinte e um mil reais cento e vinte e cinco reais), porém, foi
dado R$ 5.438.39 (cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos) de
isenção, ficando apenas para ADEFAL R$ 15.686,61 (quinze mil seiscentos .e oitenta e seis
reais e sessenta e um centavos).

PATRIMÔNIO

A ADEFAL está, atualmente, composta dos seguintes patrimônios:








01 ônibus adquirido com recursos próprios;
01 van adquirida através da SMTT;
O1 van adquirida pelo Ministério da Saúde, porém não está em nome da ADEFAL;
01 Space Fox;
01 sede própria na Rua Clementino do Monte, 312, Farol, Maceió – AL;
01 casa adquirida com recursos próprios, na rua Clementino do Monte;
02 terrenos, na Rua Manoel Leal, Farol, medindo 10x30 metros.

CUSTEIO DAS ATIVIDADES
As atratividades da ADEFAL são realizadas com recursos oriundos das
seguintes receitas:





Convênio Secretaria de Saúde do Município de Maceió;
Convênio com a Eletrobras;
Adaptações de transportes;
Convenio com a Secretaria de Estado da Saúde.
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