São Paulo, 20 de março de 2020
Diante do atual cenário de pandemia do COVID19, respeitando sempre a ética e o compromisso
com as famílias dos nossos pacientes e lembrando que precisamos reinventar os nossos serviços
para não deixar nenhum dos necessitados sem atendimento. A partir do dia 23/03/2020 as nossas
duas unidades fecharão.
Desta

forma,

elaboramos

uma

proposta

de

intervenção

temporária, em

formato

de

telemonitoramento (on line), mas não substituta, ao atendimento que os nossos pacientes recebem
na Clinica.
Assim manteremos o suporte aos pacientes e famílias nesse momento tão extremo que nossa
sociedade vive e contendo as perdas de aquisições dos nossos pacientes, garantindo estimulação
adequada.
Enfatizamos que todos os conselhos que regulamentam nossas atividades estão de acordo com as
propostas realizadas, frisando a importância de tal monitoramento a fim de contermos a propagação
deste vírus.
Os objetivos específicos de cada paciente que estiver de acordo serão passados por escrito. As
metodologias oferecidas por todos os nossos serviços (fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia,
terapia ocupacional, musicoterapia, pedagogia, psicopedagogia especializada, educação física,
fisioterapia, nutrição, artes e psicomotricidade) serão:
1) Formação de Responsáveis - Ensinar aos responsáveis, conceitos básicos para
manejo de comportamentos e treino de habilidades.
2) Orientação de Responsáveis - Direcionar conduta para treino de habilidades e
atividades a serem realizadas em ambiente natural, inserindo rotinas diárias na casa.
3) Análise de vídeos – O terapeuta pontuará aos responsáveis, sugestões para direcionar
comportamentos a serem implementados.

Para algumas áreas, haverão condutas gerais e singulares, a saber:
1) Nutrição – Acrescentará com orientação quanto ao repertorio alimentar e ajuste de
suplementação, se necessário.
Inclusão de atividades sensoriais com alimentos para trabalhar dessensibilização tátil
e olfativas, trabalhando, assim a relação da criança, com os alimentos.
2) Terapia Ocupacional – Acompanhamento quanto a dieta sensorial e orientações de
atividades básicas de vida diária.
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Elaboração de dieta sensorial quando necessário pensado individualmente para cada
paciente, continuidade dos objetivos propostos em consultório em ambiente domiciliar,
orientações de atividades de vida diária.
3) Musicoterapia – Ressaltamos que não é necessário que algum membro da família saiba
tocar algum instrumento musical ou tenha habilidades musicais para a realização das
atividades. Além disso, não é necessário que a família tenha instrumentos musicais em
casa, visto que é possível cantar, fazer sons com percussão corporal, construir
instrumentos com materiais recicláveis, entre outros. O importante nesse momento é
usar a criatividade.
4) Educação Física, Fisioterapia e Psicomotricidade – Elaboração de mini vídeos com
atividades a serem realizadas no ambiente familiar.
5) Artes e Pedagogia Especializada – As terapeutas irão selecionar atividades dirigidas
e não dirigidas para serem realizadas pelos pais/cuidadores com as crianças em
ambiente natural de forma lúdica, respeitando a necessidade das crianças, dentro das
possibilidades de materiais e rotina da família.

Apesar da distancia física, continuaremos em contato com toda equipe, realizando
encontros semanais para discussão.
Apesar do distanciamento físico, estaremos mais próximos do que nunca!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Qualquer duvida, nos colocamos a disposição.
Sem mais
Equipe Comunicare
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