CEFAI – DRE IPIRANGA
FLUXO DE
ENCAMINHAMENTOS

CEFAI
O CEFAI – Centro de Formação e Acompanhamento à
Inclusão, acompanha o atendimento educacional do
aluno com deficiência, transtorno global do
desenvolvimento e superdotação/altas habilidades da
R.M.E.
O CEFAI é composto por um coordenador, oito PAAI e
conta com o apoio do Núcleo Multidisciplinar
(Fonoaudióloga, psicóloga e Assistente social).
Para suporte a tais atendimentos, em alguns casos, há
necessidade de encaminhamento para serviços de
saúde existentes na Rede de Proteção.

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
Infantil
Perfil do paciente: 0 a 17 anos e 11 meses
 Problema psíquico grave
 Deficiência intelectual moderada
 Transtornos moderados / Grave / Severo: TDAH, bipolaridade
 Autismo
Psicoses
 Neuroses
Os registros são imprescindíveis para os encaminhamentos para esse
serviço.

CER – Centro Especializado em
Reabilitação
Visa garantir o desenvolvimento de habilidades funcionais das
pessoas com deficiência para promover sua autonomia e
independência.
 Reabilitação Física;
 Reabilitação Intelectual;
 Reabilitação Auditiva;
 Reabilitação Visual.
CER II – Vila Mariana
CER II – Vila Prudente
CER III – Sé
CER IV – Flávio Gianotti

NISA - Núcleos Integrados de Saúde Auditiva
O que são:
 Serviços de referência para o desenvolvimento de ações de
saúde auditiva.
• NISA de média ou alta complexidade
O que fazem:
• Diagnóstico, tratamento, seleção,
• fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual,
• terapia fonoaudiológica,
• acompanhamento do uso do aparelho.
•
•
•
•

NISA Flávio Gianotti
NISA Ceci
NISA Italo Domingos Le Vocci ( Mooca)
NISA Santa Cecília

NIR- Núcleos Integrados de Reabilitação
O que são:
Equipe multiprofissional visando atendimento a pessoa que necessite de
reabilitação , atenção especial a:
 RN de Risco ou deficiência estabelecida,
 crianças com deficiência
 Atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor
O que fazem:
 Reabilitação,
 prevenção de deficiências secundárias,
 orientação familiar,
 prescrição, acompanhamento e concessão de órteses, próteses e
meios auxiliares de locomoção.
• NIR Vila Prudente
• NIR Flávio Gianotti

• NIR Ceci
• NIR Santa Cecília

Programa Acompanhante da Pessoa com
Deficiência
O que é:
Serviço integrado ao NIR, que tem por objetivo:
 atendimento e participação da pessoa com deficiência;
 intervenção para aumento da autonomia e protagonismo;
 fortalecimento e suporte às famílias.
O que faz:
As ações do programa são desenvolvidas por uma equipe composta por
enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional e acompanhantes da pessoa
com deficiência. A equipe cadastra a pessoa, avalia suas necessidades,
observa suas potencialidades, propõe e executa um projeto terapêutico com
a participação e parceria da família. O projeto terapêutico engloba ações no
domicílio, no território e em unidades de saúde.

SUS passa a oferecer estimulação precoce a
crianças de até 3 anos
PORTARIA Nº 355, DE 8 DE ABRIL DE 2016.

Inclui o procedimento de estimulação precoce para
desenvolvimento neuropsicomotor para atendimento na
Atenção Básica.
Decisão teve como base o Plano Nacional de
Enfrentamento à Microcefalia e o documento Diretrizes de
Estimulação Precoce, dirigido a profissionais da atenção
básica e da especializada.

NANI – Núcleo de Atendimento
Neuropsicológico Interdisciplinar
A criança vai para a fila de espera de
aproximadamente 2 anos
Avaliação neuropsicológica interdisciplinar que auxilia
o diagnóstico de crianças em casos de:
Transtorno de aprendizado.
Déficit de atenção e/ou hiperatividade.
Lesões cerebrais adquiridas.
Fones: (11) 5549-6899 (11) 5549-8476
Email: recepcao@cpnsp.com.br
Faixa etária: 5 a 15 anos de idade
Endereço: R. Embaú, N° 54 - Vila Clementino - Telefone: (11) 5549-6899

SRM – Sala de Recursos Multifuncionais
Encaminhamento é feito após avaliação pedagógica
envolvendo a equipe escolar, os professores que atuam no
AEE, família , supervisão escolar e outros profissionais
envolvidos no atendimento da criança, se necessário.
Atende a alunos da Unidade Educacional e do entorno;

Instituições Conveniadas de Educação
Especial

AEE- Atendimento Educacional
Especializado
AEC- Atividades de Enriquecimento
Educacional
IMT – Iniciação ao Mundo do Trabalho
EEE- Escola de Educação Especial

Instituições Conveniadas de Educação
Especial
APAE – ADEFAV – AACD – LARAMARA – NOSSA ESCOLA –
NOSSO LAR – AHIMSA – INSTITUTO EFORT – GRUPO BRASIL –
CAMINHANDO – ESPAÇO LIVRE – INSTITUTO SEVERINO
FABRIANI – SANTA CRUZ – MATER DEI – CENHA – NOVA
PROJETO – SANTA MARIA – ALTERNATIVA – SHALOM
AEE- Atendimento Educacional Especializado
AEC- Atividades de Enriquecimento Educacional
IMT – Iniciação ao Mundo do Trabalho
EEE- Escola de Educação Especial

Para entrar em contato com o
CEFAI:
smedreipirangacefai@prefeitura.sp.gov.br
asodero@prefeitura.sp.gov.br
Telefone - 33972857

