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Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral - NACPC/CERII
__________________________________________________16 Anos de Missão e Realizações
Release 21 de Setembro de 2017 – Dia Nacional de Luta da Pessoa com deficiência

A data 21 de setembro foi instituída em 14 de julho de 2005, pela Lei Nº 11.133. Na verdade, ela começou a ser
lembrada em 1982, por iniciativa de movimentos sociais.
O NACPC COMEMORA O 21 de SETEMBRO lançando PROJETO “CÃO TERAPEUTA” , COM NOVA PARCERIA !

Há, aproximadamente, 1 ano, estava funcionando, em todo vapor, o Projeto “Cão Solidário”,
idealizado e iniciado por um grupo de estudantes de 11 anos de uma escola de Salvador em parceria com o
NACPC, o qual traziam seus cachorros de estimação para interagirem com as crianças e jovens com
deficiência atendidos pela Instituição, através de uma abordagem lúdica e incentivando todos nós a
refletirmos mais sobre as Potencialidades da Pessoa com Deficiência e sobre a importância de um mundo
mais cooperativo e de parcerias sérias intrasetoriais, mesmo sendo estudantes do 6º ano de uma escola de
Salvador. Eles , para nós, Foram exemplos de pessoas “changemakers”. As alunas Amanda, Isabela e Maria
Eduarda, iniciaram o projeto em abril de 2016, seguindo o ano em seu desenvolvimento e despertando
alegria no ambiente do NACPC, além de interesse de outros voluntários nesta linha de ação.
E vem novidade por aí !! 21 de setembro de 2017!
"Lançamento do PROJETO Cão Terapeuta "
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Estamos, em entusiamo, a desenvolver um novo Projeto
nesta linha, e com a participação de um grupo parceiro, o
GNAP, um centro de especialidades em saúde domiciliar com
foco em reabilitação, o qual possui a prática especializada da
Terapia Assistida com Animais em Salvador e topou estar
conosco, sendo voluntários, partícipes e condutores nesta
missão: “trazer a Terapia Assistida com Especialistas para o
Circuito de Reabilitação do Nacpc/CERII” e, assim,
contribuirmos mais para melhora da vida de dezenas de
Crianças e Jovens com Deficiência, através deste lindo
trabalho com animais, auxiliando o despertar de
potencialidades de todos nós e o processo de Reabilitação e
Inclusão de Pessoas com Deficiência! O Projeto será lançado
e terá início, no NACPC, 21 de setembro 2017 ( Quinta-feira),
às 14h !

Amanda, Isabela e Maria Eduarda são autoras do projeto
Cão Solidário, em 2016. (Foto: Divulgação NACPC)

A Parceria NACPC e GNAP está sendo conduzida pelas Direções Técnica e Clínica do NACPC, Dra
Daniela Caribé (Fisioterapeuta) e Dra Daniela Matsuda(Médica) e o Núcleo de Psicologia GNAP, coordenado
por Dra Tatiane Seixas e Dr Jorge Castellucci (Psicólogos), quem serão responsáveis em aplicar o Projeto no
NACPC, como voluntários, tendo o apoio dos técnicos do NACPC/CERII, durante 1 ano de ações, as quais
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envolverão sessões especializadas, terapêuticas, com cães treinados para este fim, como o nosso mais novo
amigo ANGUS, da raça labrador, nascido de uma ninhada de cães terapeutas e trazido de Porto Alegre,
componente da Equipe GNAP.
Esta parceria entre o NACPC, entidade
sem fins lucrativos, centro especializado em
reabilitação física e intelectual, a qual existe
há 16 anos e o Grupo GNAP, referência
regional em reabilitação e saúde domiciliar há
7

anos,

está

proporcionando

novas

possibilidades no processo de reabilitação e
inclusão para as dezenas de crianças e jovens
que participarão do Projeto Cão Solidário
2017, além de chamar atenção para práticas
mais integradas de saúde, como é a TERAPIA
ASSISTIDA COM ANIMAIS, trazendo mais esta
inovação , já que esta prática especializada
com cães ainda não é tão difundida em nosso
Estado, para a realidade da Área de
Reabilitação na cidade do Salvador. Assim,
agradecemos, mais uma vez, a colaboração
voluntária do GNAP com o NACPC para
construção

deste

TERAPEUTA”,

neste

PROJETO
novo

desafio

“CÃO
em

“SONHARMOS JUNTOS”, realizando mais uma
ação que pode ser transformadora de Vidas,
versando sobre e contribuindo para práticas

Foto: Dra Daniela Matsuda ( Médica NACPC), Sra Dalva dos Santos
da Silva e a Criança Andreza Nicole , partícipes do Programa
NACPC/CERII, juntas comDra Tatiane Seixas ( Psicóloga GNAP) e o
mais novo Amigo Voluntário do NACPC, o cão ANGUS, em sessões
de aclimatação para início do Projeto na data 21 de setembro de
2017, Dia Nacional da Luta da Pessoa com deficiência.

de reabilitação inclusiva e saúde integral,ressaltando o modelo biopsicossocial sugerido pela Organização
Mundial de Saúde, o qual compartilha e transmite a ideia e os valores de uma abordagem que tem como
centro de atenção o Ser Humano em suas facetas biológicas, psicoafetivas e sociais, adotando uma postura
mais universal referente à diversidade humana.
Atualmente, o NACPC atende cerca de 450 pessoas com deficiências físicas, intelectuais e múltiplas,
realizando em média 10 mil atendimentos por mês, e está localizado em uma área de, aproximadamente,
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8.000m², com estrutura referencial para Tecnologias Sociais, oferecendo atendimentos de Reabilitação,
Saúde, Educação e Promoção Social.
Além disto, há no NACPC o Núcleo Familiar, projeto este que promove atendimentos especiais para as
famílias e acompanhantes destes tantos meninas e meninos com deficiências que frequentam a Instituição,
assim como, é ofertado, através do Refeitório NACPC, alimento, diariamente, para todos que chegam ao
NACPC, cerca de 9 mil refeições , com cardápio variado. O trabalho desenvolvido tem muitas vertentes,
desde a reabilitação para Inclusão, a inclusão escolar de crianças e adolescentes, o atendimento centrado na
família até as complexas demandas acolhidas pelo serviço social do NACPC.
A Organização traz chancelas de instituições reconhecidas internacionalmente como UNESCO e
ASHOKA, além de premiações locais e nacionais, das quais se destacam o Troféu Você e a Paz, o selo Top Of
Mind, Prêmio Itaí-Unicef, Prêmio Brasil Social, reconhecimento da câmara municipal de Salvador, através do
Prêmio Cidadão Voluntário concedido ao fundador e presidente do NACPC. Vale ressaltar a titulação de
Fellow Ashoka, outorgada ao fundador e presidente do NACPC, diante do empreendedorismo do trabalho
desenvolvido em prol à pessoa com deficiência. Também vale ressaltar a parceria internacional técnicocientífica com a empresa russa “ Adeli Training and Methods Rehabilitation Center Limited”, inaugurando
em , 2010, o primeiro serviço da América Latina a trabalhar com a reabilitação através do Método Adeli Suit
e sua tecnológica vestimenta elástica, considerada uma órtese dinâmica, o TRAJE ADELI.
O NACPC trabalha em uma perspectiva conceitual com foco na saúde e não na doença, substitui o
estigma da deficiência pela funcionalidade e defende a legitimidade da biologia diferente e da inclusão.
Ratifica, assim, a construção e fortalecimento de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência. E novos
desafios estão sempre presentes e prontos a serem enfrentados. Nossa coragem se renova no olhar de
cada criança que antes não sorria, não falava, sequer vocalizava, que antes nem a si próprio se percebia...
Renova-se no esforço de cada terapeuta, de cada professor, de cada pai e de cada mãe, de cada voluntário
e cada colaborador.
Que cada um que se junte ao nosso grupo, que compartilhe da mesma crença, que aceite o mesmo
desafio, possa ter a esperança de que com trabalho, amor, doação e ações concretas mudamos um
pouquinho o mundo a nossa volta e acrescentamos mais uma pedrinha na construção da estrada da
cooperação e do verdadeiro amor...
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