Atividades Oferecidas pela Cape

Serviços

Serviço Social

Psicologia

Descrição das Atividades
Admissão / Anamnese Social
(entrevista) / Orientação
Sociofamiliar

Os atendimentos acontecem diariamente.

Encaminhamento para
benefícios sociais

Os
encaminhamentos
são
emitidos
conforme a identificação da demanda para
os CRAS/CREAS das cidades de origem e
ainda INSS para requerimento do BPC.

Busca ativa de convênios /
Rede Socioassistencial

As visitas institucionais acontecem para
articular a rede de serviços entre os
Hospitais: Baleia, Clínicas e Santa Casa
BH; Hemominas, DREMINAS, Conselho
Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.

Assistência Hospitalar

Acompanhamento
aos
acolhidos
familiares na Rede de Atenção a Saúde.

Atendimento e orientação
individual

Assistência Hospitalar
Nutrição

Período de Execução
Janeiro a Dezembro / 2015
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Os atendimentos são realizados de forma a
atender os acolhildos e familiares,
acompanhando todo o processo do
tratamento.
Acompanhamento
aos
acolhidos
familiares na Rede de Atenção a Saúde.

e

Acompanhamento Individual

Os atendimentos acontecem uma vez na
semana (quartas-feiras).

Acompanhamento Nutricional

Os atendimentos acontecem semanalmente
às quartas-feiras
É realizado a triagem de risco nutricional
para identificar o risco nutricional do
paciente e avaliação do estado nutricional
nas primeiras 48 horas, identificando os
níveis de assistência em nutrição para
estabelecer
condutas
dietoterápicas
adequadas;
Utilizamos a avaliação do estado nutricional
para identificar a ocorrência, a natureza
(etiologia) e a extensão (magnitude) das
alterações nutricionais para elaborar os
diagnósticos de nutrição para planejar as
condutas e intervenções.

Os atendimentos acontecem duas vezes na
semana (quartas e sextas-feiras), no
horário de 14h as 17h.
Fisioterapia e
Massoterapia

Acompanhamento individual

O atendimento infanto-juvenil é realizado
através de orientação e prescrição médica,
sendo
reabilitação
física,
facial
e
cardiorrespiratória.
Os pais são atendidos com massoterapia e
orientação postural.
Os atendimentos acontecem de segunda a
sexta, no horário de 9h as 12h.

Acupuntura

Acompanhamento individual

No atendimento infanto-juvenil é utilizada a
técnica de auriculoterapia com aplicações
de sementes e cristais.
No atendimento aos pais é utilizada a
técnica de auriculoterapia e acupuntura.

Acompanhamento Pedagógico

As atividades são realizadas de acordo com
etapa ou ciclo no qual a criança esta
inserida. De terça a sexta-feiras de 13h às
17h.

Contato com escolas das
cidades de referência

O contato com as escolas de origem das
crianças/adolescentes é realizado logo que
se dá a admissão dos mesmos na CAPE.

Escola CAPE

Projeto Valorização
Social

Oficinas de Artes

As oficinas são direcionadas aos pais,
promovendo a valorização pessoal – social
e estímulo à geração de renda.
Toda segunda-feira, de 14h às 17h.

Projeto Dia Feliz

Grupo de
Convivência

Confraternização mensal

Realizado toda última quinta-feira do mês,
dia em que as crianças/adolescentes são
liberadas para comer doces, pipocas, bolo.

Passeio Cultural

Os passeios são realizados em museus e
parques de Belo Horizonte, considerando a
boa imunidade das crianças/adolescentes.

Momento de reflexão e
fortalecimento para os pais no
processo de tratamento dos
filhos

Desenvolvido pelo Serviço Social e
Psicologia,semanalmente às segundafeiras, de 16:30 as 18h.

