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assOCiaçãO dE assistênCia à Criança dEfiCiEntE (aaCd)

A Associação de Assistência à Criança Deficiente 
(AACD) é uma instituição filantrópica especializada no 
tratamento de deficientes físicos. Mantém um amplo 
serviço de assistência médica, pedagógica e social voltado, 
principalmente, às crianças e adolescentes, promovendo 
a reabilitação e reintegração social dessas pessoas. Hoje, 
96% das pessoas atendidas em consultas e terapias, na 
AACD, nada pagam pelo tratamento.

uma Tradição na 
práTiCa filanTrópiCa

são realizados, na instituição, cerca de cinco mil 
atendimentos por dia em suas sete unidades: 
AACD Ibirapuera (SP), AACD Mooca (SP), 
AACD Osasco (SP), AACD Pernambuco, 

AACD Minas Gerais, AACD Rio Grande do Sul, 
AACD Rio de Janeiro e AACD – Santa Catarina.

MISSão

“Tratar, reabilitar e reintegrar à sociedade crianças, 
adolescentes e adultos portadores de deficiência física.”

HISTÓrIA

A AACD foi fundada em 1950, pelo médico 
Renato da Costa Bomfim, com o objetivo de tratar 
e reabilitar vítimas de paralisia infantil, doença que 
vitimava grande parcela da população na década de 
50. Com o tempo, a associação se especializou no 
tratamento de deficiências físicas que comprome-
tem o aparelho locomotor. No ano 2000, quando 
completou meio século de vida, a AACD mudou de 
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nome graças a um plebiscito feito entre pacientes, 
que consideraram o nome original – Associação de 
Assistência à Criança Defeituosa - inadequado.

pAToloGIAS ATENDIDAS

Seqüela de acidente vascular cerebral; traumatis-
mo crânio encefálico; amputações; doenças neuro-
musculares; malformações congênitas; mielomenin-
gocele; lesão medular-paraplegia/tetraplegia; paralisia 
cerebral; síndromes genéticas, que comprometam o 
aparelho locomotor; paralisia infantil.

TErApIAS rEAlIZADAS  
NoS CENTroS DE rEABIlITAÇão

Fisioterapia; terapia ocupacional; fonoaudio-
logia; psicologia; pedagogia; natação terapêutica e 
hidroterapia; arte terapia; musicoterapia; programa 
trabalho eficiente.

ESpECIAlIDADES  
MÉDICAS DISpoNÍvEIS

Fisiatria, Ortopedia, Urologia, Pediatria, Neuroci-
rurgia, Neuropediatria, Dermatologia, Oftalmologia, 
Pneumologia, Gastroenterologia, Otorrinolaringolo-
gia, Psiquiatria, Cardiologia, Radiologia, Genética, 
Cirurgia Pediátrica e Cirurgia Plástica.

UNIDADES DA AACD

Sede – AACD São Paulo
A sede é construída em uma área de 25.109m² e 

tem capacidade para 2.430 atendimentos por dia. É 
dividida nas seguintes áreas: 

Centro Diagnóstico
Desde o início das atividades em 1996, o centro 

de diagnóstico da AACD atende pessoas portadoras 
ou não de deficiências físicas que necessitem realizar 
os seguintes exames: eletroneuromiografia; urodi-
nâmica; cardiologia (eletrocardiograma / ergometria 
/ ergoespirometria); raios X digital telecomandado; 
ultra-sonografia; tomografia computadorizada mo-
delo helicoidal; nasofibrolaringoscopia; videodegluto-
grama; e audiometria de respostas elétricas do tronco 
cerebral (BERA).

Centro de Reabilitação
No centro de reabilitação da AACD, certificado 

pelo ISO 9001, o paciente encontra uma equipe 
multidisciplinar especializada, explorando toda sua 
capacidade, a fim de desenvolver habilidades que 
superem suas próprias limitações, sejam elas físicas, 
sociais ou emocionais.

Laboratório de Marcha
Aparelhado para 

atender crianças e adul-
tos, recebe deficientes 
físicos ou pessoas com 
alterações da marcha, 
que necessitem de diag-
nóstico seguro e preci-
so. Por meio de gráficos 
computadorizados e da 
análise de dados de ele-
tromiografia dinâmica, 
o médico especialista 
emite um relatório que 
poderá ser interpretado 
por especialistas em 
ortopedia, fisiatria e neurologia. O preciso diagnóstico 
fornecido pelo laboratório de marcha permite que o 
médico intervenha, clínica ou cirurgicamente, com 
a segurança de estar agindo diretamente sobre a 
musculatura ou articulação afetada.

Laboratório de Bioengenharia
O laboratório de bioengenharia desenvolve pro-

jetos para promover o bem-estar e o conforto dos 
portadores de deficiência física. Dessa forma, os pro-
fissionais do laboratório se empenham em pesquisas 
no sentido de criar novos aparelhos e acessórios de 
reabilitação, baseados nas idéias do seu corpo clínico 
e nas publicações científicas internacionais. Além 
disso, trabalha para melhorar a qualidade dos produ-
tos atuais e dos processos de manufatura interna dos 
componentes das próteses e órteses desenvolvidos.

Ortopedia
A ortopedia da AACD acopla uma moderna 

filosofia de trabalho com técnicas e equipamentos 
da mais alta tecnologia, fazendo com que seja uma 
das maiores da América Latina. É considerada cen-
tro internacional de referência para a formação de 
técnicos em órteses e próteses. Desde sua criação, já 
promoveu 25 cursos, formando mais de 870 profis-
sionais vindos de 72 países. Em uma área de 1.673m² 
trabalham 86 técnicos na fabricação de vários mo-
delos de órteses e próteses para membros superiores 
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e inferiores, coletes para tratamento de deformidades 
ou qualquer outro tipo de acessório para reabilitação. 
Recentemente, iniciou a produção de almofadas da 
clínica de adequação postural e também a produção 
do estimulador eletrônico Dorsi-Flex (palmilha ele-
trônica). Apenas em 2005 foram produzidos 59.096 
aparelhos ortopédicos.

Mais recentemente, o setor tem aplicado a tecno-
logia Six Sigma para reduzir o tempo de confecção, 
adaptação e entrega de cadeiras de rodas com assento 
e encosto modelados conforme a necessidade do pa-
ciente – prática denominada de Célula Seating. Em 
princípio, as cadeiras demoravam, em média, 60 dias 
entre a primeira e última prova. Como resultado da 
implementação do Six Sigma, o prazo de entrega 
das cadeiras de rodas foi reduzido em 50%. O próxi-
mo objetivo é aumentar a produção de 96 para 150 
cadeiras por mês.

AACD Mooca (São Paulo)
Fundada em 17 de fevereiro de 1972, a unidade 

Mooca operava apenas como sede das salas de aula 
do setor escolar da AACD. Com a realização do I 
Teleton foi possível viabilizar sua reestruturação, 

criando o centro 
de reabilitação 
da Mooca para 
atender os mo-
radores da região 
leste da cidade 
de São Paulo. A 
re inauguração 

em 19 de abril de 1999. A unidade 
tem capacidade para realizar 603 atendimentos 
diários, exclusivamente para crianças de 0 a 14 
anos portadoras de deficiência física, em uma área 
de 1.460m². 

As patologias atendidas são: paralisia cerebral; 
doenças neuromusculares; malformações congêni-
tas; e mielomeningocele.

AACD Pernambuco
Inaugurada em 14 de maio de 1999, graças ao 

I Teleton, a AACD Pernambuco tem capacidade 
para realizar 613 atendimentos diários. A unidade, 
localizada em Recife, foi construída em uma área de 
3.175m² e também conta com oficina ortopédica. 

As patologias atendidas são: seqüelas de acidente 
vascular cerebral; traumatismo crânioencefálico; am-
putações; doenças neuromusculares; malformações 
congênitas; mielomeningocele; e paralisia cerebral.

AACD Rio Grande do Sul
Inaugurada no dia 10 de agosto de 2000, graças 

ao II Teleton, a AACD Rio Grande do Sul, está 
instalada em uma área de 2.678m², em Porto Alegre. 
Tem capacidade para realizar 643 atendimentos di-
ários, exclusivamente para crianças de 0 a 14 anos 
portadoras de deficiência física.

As patologias atendidas são: acidente vascular 
cerebral /traumatismo crânioencefálico; amputações; 
doenças neuromusculares; malformações congêni-
tas; mielomeningocele; e paralisia cerebral.

AACD Minas Gerais
Inaugurada em 31 de agosto de 2001, graças ao III 

Teleton, a AACD – Minas Gerais, em Uberlândia, 
está instalada em um terreno de 5.000m² e possui 
1.334 metros de área construída, com capacidade 
para realizar 590 atendimentos diários, exclusiva-
mente para crianças de 0 a 16 anos portadoras de 
deficiência física.

As patologias atendidas são: acidente vascular  
cerebral/traumatismo crânioencefálico; amputações; 
doenças neuromusculares; malformações congêni-
tas; mielomeningocele; e paralisia cerebral.

AACD Osasco
Inaugurada em 27 de junho de 2003, graças ao V 

Teleton, a AACD – Osasco, na Grande São Paulo, 
está instalada em um terreno de 14.408m² e possui 
5.978 m² de área construída, com capacidade para 
realizar até 1200 atendimentos diários , quando atin-
gir a capacidade plena. Atualmente realiza cerca de 
500 atendimentos dia.

As patologias atendidas são: acidente vascular  
cerebral/traumatismo crânioencefálico; amputações; 
doenças neuromusculares; malformações congêni-
tas; mielomeningocele; e paralisia cerebral.

AACD Rio de Janeiro 
Inaugurada em 28 de setembro, com os recursos 

do VII Teleton, a unidade da Baixada Fluminense 
da AACD ocupa 1.661m² de um terreno de 7 mil 
m², cedido pela Prefeitura de Nova Iguaçu. Quando 
atingir sua capacidade plena, a AACD Rio de Janeiro 
estará apta a realizar 650 atendimentos por dia.

As patologias atendidas são: paralisia cerebral, 
doenças neuromusculares, malformações congêni-
tas, mielomeningocele, amputações, lesão encefálica 
adquirida, lesão medular, seqüelas de poliomielite. 
Para isso, conta com atendimentos diários nas áreas: 
fisioterapia; terapia ocupacional; hidroterapia; peda-
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gogia; fonoaudiologia; psicologia; musicoterapia e 
especialidades médicas.

AACD Santa Catarina 
Inaugurada em 10 de novembro de 2006, a uni-

dade Santa Catarina (oitava unidade da instituição 
e quinta fora do Estado de São Paulo) está situada 
no bairro Ademar Garcia na cidade de Joinville. A 
unidade foi construída graças aos recursos do VIII 
Teleton.

A unidade trata pacientes com: paralisia cerebral, 
doenças neuromusculares, malformações congênitas, 
mielomeningocele, amputações, lesão encefálica 
adquirida, lesão medular, seqüelas de poliomielite. 
Para isso, conta com atendimentos diários nas áreas: 
fisioterapia; terapia ocupacional; hidroterapia; psico-
logia; fonoaudiologia; pedagogia; fisiatria; ortopedia; 
urologia; neuropediatria; neurocirurgia e pediatria.

O terreno ocupa aproximadamente 5 mil m², foi 
doado pela Prefeitura de Joinville para a construção 
da unidade. O prédio ocupa cerca de mil metros 
quadrados. O centro de reabilitação tem capacidade 
para realizar 150 atendimentos por dia e conta com 
o apoio de 30 funcionários.

rECUrSoS HUMANoS

Funcionários efetivos
A AACD conta com 1500 profissionais especializa-

dos atuando em diversas áreas de suas sete unidades.

Voluntariado
Atualmente a entidade conta com os serviços de 

1.700 voluntários – homens e mulheres, distribuídos 
entre todas as unidades, incluindo as escolas especiais 
(Victor Oliva e Santana). Todos dedicam parte de 
seu tempo (um dia na semana, durante quatro horas 
– das 8h às 12h ou das 13h às 17h) apoiando e dando 
retaguarda aos profissionais da instituição.

O Voluntariado da AACD contribui também 
para as arrecadações e são os responsáveis pelo 
bazar da instituição, aberto diariamente. O bazar 
comercializa os produtos doados sempre com custo 
abaixo do mercado, beneficiando, simultaneamente, 
os pacientes e suas famílias.

O trabalho do voluntariado na AACD segue os 
padrões de exigências dos países de Primeiro Mundo 
e a pessoa que se dispõe a integrar esse grupo deve 
ser maior de 25 anos e não estar movida por um 
apelo emocional momentâneo e sim por uma decisão 
madura e bem pensada.

TrATAMENToS DISpoNIBIlIZADoS

O tratamento na AACD é dividido por clínicas. 
Cada uma das clínicas possui um grupo de profissio-
nais habilitados a fornecer um tratamento consistente 
e uniforme ao paciente.

Clínica de Paralisia Cerebral
É a maior clínica na AACD, em número de 

pacientes e atendimentos. Atende crianças que 
sofreram um dano cerebral antes, durante ou após 
o parto, acarretando em seqüelas que acometeram 
vários órgãos e sistemas do 
organismo. O tratamento 
ministrado objetiva esti-
mular o desenvolvimento 
neuromotor e fazer com 
que possa usufruir me-
lhor suas habilidades. A 
criança é acompanhada 
por um período longo e o 
tratamento é oferecido de 
acordo com as necessida-
des de cada um.

Clínica de Lesão Medular
Atende pessoas tetraplégicas ou paraplégicas de-

vido a uma lesão na medula espinhal, cujas causas 
mais freqüentes são: ferimentos por arma de fogo, 
acidentes automobilísticos, mergulho e quedas. 
Dentre as causas não-traumáticas estão as tumorais, 
infecciosas, vasculares e degenerativas. O trabalho 
desta equipe utiliza recursos terapêuticos existentes 
para atingir as metas precisas e realistas para cada 
paciente, num tempo definido. Desta forma, procu-
ra-se atingir a independência e estimula-se reintegra-
ção social e profissional do paciente.

Clínica de Lesão Encefálica Adquirida
Atende pessoas portadoras de seqüela de acidente 

vascular cerebral e seqüelas de traumatismo cra-
niano, anóxias e seqüelas de infecções cerebrais. A 
equipe multidisciplinar faz o diagnóstico das múl-
tiplas incapacidades possíveis, traça o prognóstico e 
realiza o tratamento de reabilitação física, cognitiva 
e emocional.

Clínica de Mielomeningocele 
ou Spina Bífida

Atende pacientes portadores de malformações 
raquimedulares. As patologias atendidas por esta 
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equipe são: mielomeningocele, mielocele, lipome-
ningocele, agenesia da coluna lombo sacra e spina 
bífida oculta. Este grupo de doenças promove alte-
ração da função de vários órgãos e sistemas, sendo 
necessário uma extensa equipe multidisciplinar para 
o tratamento. seqüela de acidente vascular cerebral 
e seqüela

Clínica de Malformação Congênita
Atende pacientes portadores de artrogripose múl-

tipla congênita, osteogênese imperfeita, deficiência 
congênita do fêmur, amelias, hemimelias tibial, 
hemimelias fibular, hemimelias radial, hemimelias 
ulnar e outras síndromes genéticas com acometi-
mento músculo-esquelético.

Clínica de Amputados
Atende pessoas amputadas devido a causas di-

versas, como alterações vasculares, traumatismos, 
infecções, queimaduras e tumores. O trabalho de 
reabilitação visa à adaptação à prótese, buscando 
independência nas atividades da vida diária e rea-
daptação social e profissional.

Clínica de Doenças Neuromusculares
Esta clinica atende doenças que têm origem no 

músculo (miopatias) ou no nervo periférico (neu-
ropatias) adquiridas ou hereditárias. Atende pessoas 
portadoras de distrofias musculares, miopatias con-
gênitas, miotonias, amiotrofias espinhais, neuropatias 
hereditárias, esclerose lateral amiotrófica e ataxias, 
dentre outras.

Clínica de Poliomielite
Atende pacientes portadores de seqüelas de pa-

ralisia infantil. O tratamento oferecido varia desde 
a indicação de órteses (aparelhos ortopédicos) até a 
necessidade de cirurgias ortopédicas corretivas.

ATENDIMENTo por  
GrUpoS ESpECÍFICoS

Em algumas situações é necessário que os pacien-
tes sejam avaliados por um gru-
po específico de profissionais, 
independentemente da patologia 
de origem deste paciente. Esses 
grupos atendem pessoas oriun-
das de várias clínicas da AACD, 
mas que possuem sintomas em 
comum. São eles: 

Grupo de Escoliose 
Atende e trata pacientes portadores de deformi-

dades vertebrais. 

Grupo de Fixador Externo 
Avalia pacientes portadores de deformidades que 

possam, eventualmente, beneficiar-se com o uso de 
fixadores externos para a correção de deformidades 
complexas.

Grupo de Estimulação Precoce 
Atendem bebês portadores de paralisia cerebral, 

malformações congênitas ou mielomeningocele. O 
objetivo é atender um pequeno número de crianças 
portadoras da mesma doença que possuem atraso no 
desenvolvimento neurológico, que necessita ser esti-
mulado. Com o atendimento em grupos as crianças 
são tratadas por um número maior de profissionais 
ao mesmo tempo, facilitando o atendimento. Nestes 
casos, os familiares também recebem orientação mais 
consistente e de forma continuada.

Grupo de Dor 
Trata pacientes portadores de dores crônicas, 

resistentes a tratamentos convencionais. Atende 
pessoas oriundas das Clínicas de lesão medular, 
lesão encefálica adquirida e amputados. Seguindo 
metodologia moderna e avançada procura conter o 
quadro doloroso dos pacientes, facilitando o trata-
mento global de reabilitação.

Grupo de Orientação de Lesão Medular 
Avalia, orienta e acompanha, periodicamente, o 

paciente e seus familiares até que ele apresente con-
dições físicas e psicológicas para iniciar o programa 
de reabilitação, prevenindo complicações decorrentes 
da doença e dos cuidados inadequados.

Grupo de Disfagia 
Avalia pacientes provenientes das clínicas de 

paralisia cerebral, lesão encefálica adquirida e mie-
lomeningocele, que possuem dificuldades para de-
glutição. Esta dificuldade pode ser acompanhada de 

problemas respiratórios, 
gástricos e nutricionais. 
Com o tratamento ade-
quado o paciente adquire 
uma condição física mais 
adequada para ser sub-
metido ao tratamento de 
reabilitação.
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Grupo de adequação postural 
Avalia, de modo eficiente, a melhor prescrição 

para o paciente dependente de cadeira de rodas, pro-
piciando segurança e conforto.

Grupo de orientação infantil 
Atende crianças portadoras de paralisia cerebral 

gravemente acometidas, que necessitam de orienta-
ção para posicionamento adequado, alimentação e 
higiene básica.

Grupo de pedagogia 
Atende crianças com deficiência física que pos-

suem comprometimento cognitivo e não têm con-
dições iniciais de freqüentar classe escolar comum. 
Estas crianças são estimuladas e preparadas para um 
futuro encaminhamento escolar mais adequado.

SETorES

O tratamento e reabilitação dos pacientes está dividido 
entre os seguintes setores: fisioterapia, terapia ocupacio-
nal, psicologia, hidroterapia, musicoterapia, artereabilita-
ção, reabilitação desportiva, programa trabalho eficiente, 
odontologia, comissão de ensino e treinamento 

Psicologia
O setor tem como preocupação central a reabili-

tação de seus pacientes, visando à maior integração 
paciente x família x sociedade. Nos departamentos 
de Psicologia o trabalho realizado envolve tanto os 
pacientes como seus familiares. O objetivo deste 
procedimento é trabalhar o indivíduo como um todo, 
seus desejos e suas ações. No departamento de Psico-
logia Infantil as atividades desenvolvidas envolvem 
psicodiagnóstico, orientação familiar, preparação 
psicológica para cirurgia, atendimento hospitalar, 
atendimento escolar, grupos de psicoballet, grupos 
de adolescentes, dentre outros. Já no departamento 
de Psicologia Adulto os pacientes também são orien-
tados para o mercado de trabalho, para solução de 
problemas comportamentais e sexuais.

Reeducação Psicopedagógica
O setor de Reeducação Psicopedagógica atende 

crianças que tenham, no mínimo, 1 ano e meio de 
idade, com a participação da mãe ou responsável. 
Os profissionais que atuam nesse setor têm a pre-
ocupação de orientar paciente e família sobre as 
dificuldades que o deficiente físico encontrará para 
ingressar na escola.

Fisioterapia
A Fisioterapia é uma ciência que se utiliza de 

métodos e técnicas apropriadas, a fim de restaurar, 
desenvolver ou manter a capacidade funcional do 
indivíduo. Tem importante papel para facilitar a 
aquisição do desenvolvimento motor, diminuindo 
ao máximo a interferência de reflexos, bloqueios, 
contraturas e deformidades. É trabalhado o desenvol-
vimento das habilidades da criança estimulando suas 
funções e aumentando o grau de sua independência. 
É importante ressaltar que, quanto mais precoce-
mente se iniciar o trabalho, maiores serão as chances 
de sucesso dos tratamentos. Isto 
porque a plasticidade neural é 
mais eficiente durante os primei-
ros anos de vida.

É de senso comum que pa-
cientes com distúrbios motores, 
se beneficiam de tratamentos 
fisioterapêuticos. Para tanto, é 
necessário compreender a ope-
ração dos sistemas motores num 
sistema nervoso comprometido, 
identificar suas necessidades e 
planejar um tratamento que estimule seu poten-
cial.

Para que essas etapas do programa de tratamen-
to sejam cumpridas com eficiência, é necessária a 
existência de métodos adequados de avaliação. De 
maneira geral esses métodos podem ser classifica-
dos em dois grupos: Medidas discriminativas, que 
buscam definir ou não a presença de determinadas 
características ou funções; e Medidas Avaliativas, 
que medem a magnitude das mudanças ocorridas.

A utilização de um ou de outro método está dire-
tamente relacionada ao seu propósito. Os métodos 
discriminativos são usados para definir normalidade 
ou disfunção, sendo assim ideais para diagnosticar, 
investigar e/ou estabelecer a elegibilidade de um 
paciente para programas de reabilitação, não sendo 
portanto sensíveis às mudanças na evolução do pa-
ciente. Os Métodos Avaliativos utilizam como base a 
presença ou ausência de domínio sobre determinadas 
funções, sendo adequados, portanto, para planejar as 
modificações de conduta ao longo de um tratamento 
e avaliar seus efeitos.

Para a AACD, o método de avaliação ideal consis-
te no misto de medidas Discriminativas e Avaliativas. 
As primeiras são importantes num primeiro mo-
mento, quando se busca a compreensão dos sistemas 
motores operantes, e as segundas são importantes na 
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verificação da aquisição de 
novas possibilidades motoras. 
A AACD utiliza o Método 
Avaliativo GMFM (Men-
suração da Função Motora 
Grossa) sendo esse de caráter 
quantitativo, ou seja, mede 
o quanto uma criança pode 
realizar.

Oftalmologia
O setor de Oftalmologia realiza consultas oftalmo-

lógicas especializadas, com equipamentos completos 
e adaptados para os exames de refração. O objetivo é 
avaliar a necessidade de óculos, mapeando a retina 
para um estudo minucioso.

Além do atendimento oferecido no ambulatório, 
o corpo clínico do setor faz interconsultas no Hospi-
tal da AACD, sempre que necessário, participando 
também das avaliações globais realizadas em outros 
setores e colaborando para o bom encaminhamento 
de todos os pacientes. O setor de Oftalmologia realiza 
semanalmente uma reunião científica conjunta com 
o departamento de Estrabismo da Unifesp - Escola 
Paulista de Medicina, a fim de manter o corpo cli-
nico em constante atualização e discutir com uma 
equipe altamente especializada todos os casos de 
difícil resolução.

Setor Escolar
Oferece estudo para crianças portadoras de defici-

ência física nas séries de Educação Infantil (Jardim ao 
Pré-Escolar) e até a 4ª série do Ensino Fundamental. 
O objetivo do curso, que possui currículo oficial e 
é reconhecido pelo MEC, é preparar os alunos para 
ingressarem nas escolas de padrão convencional a 
partir da 5ª série do Ensino Fundamental.

A proposta pedagógica visa ao aprendizado por 
meio de vivências, desenvolvimento de projetos e 
dramatizações de uma forma contextualizada. Os 
profissionais contratados pela AACD têm nível 
superior e formação especializada para educação de 
portadores de deficiência física.

Na sede da AACD há sete salas de aula com ca-
pacidade para 128 alunos. E por meio de convênios 
com a Secretaria Municipal e Secretaria Estadual 
de Educação, o setor Escolar conta com as unidades 
externas: Centro de Reabilitação da Mooca, com 
capacidade para 61 alunos; Escola Estadual Prof. 
Victor Oliva, na Vila Madalena, com capacidade 
para 37 alunos; Escola Estadual Bueno Aires, em 

Santana, com capacidade 
para 59 alunos; Ibirapuera, 
com capacidade para 125 
alunos e Pinheiros, com ca-
pacidade para 30 alunos.

Os pacientes matricu-
lados na Escola de Educa-
ção Especial da AACD são 

portadores de diversas patologias, sendo 
mais freqüente a Paralisia Cerebral sem compro-
metimento mental. A Informática Educacional faz 
parte da rotina de sala de aula, atuando como mais 
um importante recurso pedagógico. Alunos e profes-
sores navegam pela rede mundial de acordo com as 
necessidades dos trabalhos desenvolvidos em classe. 
O recurso permite também a comunicação interna 
e externa entre os usuários, por meio do correio ele-
trônico: aacd.escola@aacd.org.br.

Como atividades extra-curriculares, além de infor-
mática, os alunos têm Educação Física e Educação 
Musical, conforme conteúdo programático exigido 
pelas Diretrizes Básicas do Curso Fundamental.

ArTE-rEABIlITAÇão 

O trabalho da Arte-Reabilitação tem como prin-
cipal característica a construção da interface que se 
estabelece entre o universo da ciência e da arte. O 
fundamento dessa terapia é promover a reabilitação 
do deficiente utilizando técnicas artísticas como pin-
tar, desenhar, colar, construir, esculpir, dramatizar, 
cortar e criar. 

A Arte-Reabilitação amplia o conhecimento e 
vivência do paciente e aplica-se ao tratamento de 
diversas patologias como mielomeningocele, mal-
formação congênita, traumatismo crânioencefálico, 
acidente vascular cerebral, lesão medular, distrofia 
muscular, amputações e outras.

Não há limitação de idade para tratamento no 
setor de Arte-Reabilitação da AACD. Há atividades 
para crianças, adolescentes e adultos com diferen-
tes diagnósticos, sendo que a maioria das crianças 
é portadora de paralisia cerebral. Anualmente, a 
AACD organiza uma Exposição de Arte em local 
adequado, para a apresentação da produção artística 
dos pacientes do setor.

Musico-reabilitação
Desenvolve um trabalho de reabilitação funda-

mentado na abordagem musical. Essa atividade, além 
de contribuir para o desenvolvimento do paciente, 
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auxilia no processo de integração social. Comple-
mentando o trabalho do setor, são realizadas algumas 
apresentações de recitais e canto coral em eventos 
internos e externos. 

O atendimento pode ser individual ou em gru-
po, com pacientes a partir de 6 anos. O objetivo 
principal é o estímulo lúdico, através de programas 
especialmente desenvolvidos com temas de interes-
se do grupo. A música é o ponto de apoio para a 
atividade que está sendo executada pelo terapeuta e 
o grupo utiliza instrumentos de percussão. Ao final 
do atendimento as crianças elaboram um registro 
da atividade através de desenho próprio, ou atividade 
que reforce o tema desenvolvido.

Odontologia
A AACD possui clínicas especiais de odontologia 

para o atendimento infantil e adulto, são elas: 
Clínica de Bebês: atende crianças entre 0 e 3 anos 

de idade, orienta pais e responsáveis sobre os cuidados 
com a saúde bucal, promove palestras para grupos 
de pais e outros setores da Associação. 
Os procedimentos executados visam 
promover a saúde para crianças na 
fase inicial da dentição decídua. 

Clínica do 1º Molar: objetiva a 
prevenção de problemas bucais em 
crianças na faixa etária entre 6 e 8 
anos de idade. Nesse período dá-se o 
início da dentição mista e irrompem 
os primeiros molares permanentes 
assim como os incisivos, dentes fun-
damentais para função e estética dos 
pacientes em fase de reabilitação. 

Clínica de Rotina: atende crianças 
e adolescentes a partir de 6 anos.

Clínica de Adultos: atendimento para adultos 
portadores de deficiência física em geral, especiali-
zada no atendimento a portadores de lesão medular 
e traumatismo crânioencefálico.

FoNoAUDIoloGIA

A fonoaudiologia é a ciência que lida com os 
distúrbios da comunicação e com as dificuldades 
na alimentação. A maioria dos pacientes adultos 
e crianças que freqüentam o Centro de Reabilita-
ção tem problemas de origem neurológica e, desta 
forma, apresentarão deficiências na esfera fonoau-
diológica.

Os fonoaudiólogos da AACD são especializados 

em diferentes áreas, atendendo, preferencialmente, 
pacientes com patologias dentro de sua especiali-
zação. Eles desenvolvem atividades como: treino de 
alimentação em crianças com paralisia cerebral; 
terapia de fala e linguagem; trabalho de comunicação 
alternativa, método P.C.S. para crianças impossibi-
litadas de falar ou com muita dificuldade para tal 
– individual ou em grupos; terapia de crianças com 
paralisia cerebral e deficiência auditiva associada; 
terapia de crianças e adultos com doenças neuro-
musculares; avaliação de adultos e crianças; terapia 
de adultos – afasias, estimulação cognitiva, paralisias 
faciais e alterações de fala; terapia de fala com o 
auxílio  do computador – Programa Speech Viewer 
– IBM; Programa Hanen, para pais de crianças 
portadores de retardo de linguagem. 

HIDroTErApIA

A Hidroterapia contribui de maneira significativa 
para a integração dos pacientes no processo de rea-

bilitação. Proporciona sociabilização, 
independência e prazer pela terapia 
em meio líquido.

O setor atua nas áreas de reabili-
tação infantil e adulto, portadores das 
seguintes patologias: encefalopatia 
crônica não progressiva (PC); doenças 
neuromusculares; lesão encefálica 
infantil adquirida (LEIA); acidente 
vascular cerebral (AVC); trauma-
tismo crânio encefálico (TCE); lesão 
medular; malformação congênita; 
amputados; doenças reumatológicas.

O atendimento é feito de forma 
individual ou em grupo, em piscina 

aquecida com temperatura variando entre 31 e 32 
graus. A Hidroterapia desenvolve dois tipos de aten-
dimento: a natação terapêutica e a terapia esportiva. 
A primeira atua na reabilitação do deficiente e o 
trabalho é realizado individualmente ou em duplas, 
com programas estruturados a partir do diagnóstico 
de cada paciente. O segundo é constituído de ativi-
dades que visam preparar os pacientes de melhor 
desempenho para a participação em competições. 

Outra atividade do setor é a natação para bebês, 
desenvolvida pelo Grunab (Grupo de Natação para 
Bebês portadores de deficiência), que conta com a 
participação das mães, durante a terapia.

O setor de Natação, também é responsável pelo 
treinamento e supervisão de uma equipe de compe-

açãO sOCial

UMA TrADIÇão NA prÁTICA FIlANTrÓpICA

A AACD 
desenvolve 

algumas 
atividades 
produtivas 
e realiza 

campanhas de 
arrecadação de 

donativos



CASE STUDIES
3�

tição de Tênis de Mesa (treinado na AACD) e Tênis 
de Campo (treinado na Academia de Tênis de Campo 
Seven Set Tênis)  

TErApIA oCUpACIoNAl

A Terapia Ocupacional (TO) objetiva restaurar, 
fortalecer e melhorar o desempenho do paciente, 
facilitando o aprendizado de funções essenciais, 
ao mesmo tempo em que colabora para manter a 
saúde.

A intervenção dessa terapia se concentra nas 
áreas de desempenho funcional, como atividades da 
vida diária, trabalho, atividades produtivas, entrete-
nimento e lazer. 

Na AACD existem dois setores de TO que ofe-
recem atendimento diferenciado para pacientes de 

0 a 15 anos e 
a partir de 15 
anos, adequan-
do espaço físi-
co, abordagens 
e dinâmica de 
atendimento às 
especificidades 
da faixa etária.

O setor TO Infantil atende em 
média 780 pacientes por semana em modalidades que 
incluem: atendimento individual, grupal, orientações 
de órteses para MMSS (membros superiores), AVD’s 
(Atividades da Vida Diária), Adequação Postural 
(indicação de cadeira de rodas e adaptações) entre 
outras. Presta atendimento a crianças e adolescentes 
portadores de Paralisia Cerebral, Mielomeningocele, 
Malformação Congênita, Lesões Encefálicas Infantis 
Adquiridas, Doenças Neuromusculares e atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor.

O setor de TO Adulto conta com seis profissionais, 
atendendo portadores de Lesão Medular, TCE (Trau-
ma Crânio Encefálico), AVC (Acidente Vascular 
Cerebral), Amputações de MMSS, Malformações 
Congênitas e Pré e Pós Operatório de cirurgias de 
MMSS envolvendo diversas patologias. São aten-
didos em média 320 pacientes por semana, nas 
modalidades de atendimento individual, orientação, 
confecção de órteses (MMSS) e adaptações, adequa-
ção postural, sistema de mapeamento de pressão-X 
sensor, prescrição de cadeira de rodas e avaliação de 
FES e Biofeedback para MMSS.

Anualmente o setor de TO oferece quatro vagas 
para residência com duração de 1 ano letivo, sendo 

um semestre no setor adulto e outro setor infantil. O 
processo seletivo é realizado em janeiro.

proGrAMA TrABAlHo EFICIENTE

O Programa Trabalho Eficiente desenvolve 
atividades para restaurar e preservar a capacidade 
profissional do paciente em reabilitação. A orienta-
ção profissional é fundamental no desenvolvimento 
global do indivíduo, sendo parte integrante e vital 
do processo de reabilitação. A inclusão do adulto 
portador de deficiência física no mercado de trabalho, 
como etapa final do processo de reabilitação, eleva a 
auto-estima do indivíduo.

Os métodos utilizados são entrevistas individuais 
ou em grupo, orientação educacional, com aplica-
ção de testes específicos, se necessário; contatos com 
instituições e firmas prestadoras de serviços, pes-
quisando vagas existentes no mercado de trabalho; 
encaminhamento; reavaliação dos indivíduos após 
o encaminhamento, para uma efetiva reintegração 
e contatos com os empregadores para avaliação de 
cada caso.

Para contratar um profissional cadastrado no 
programa o telefone é (11) 5576-0627 fax.: (11) 
5576-0871.

rECUrSoS FINANCEIroS

Para conseguir atender gratuitamente pacientes 
carentes e manter-se em funcionamento, a AACD 
desenvolve algumas atividades produtivas e realiza 
campanhas de arrecadação de donativos. São elas:
• Hospital Abreu Sodré – de cada duas ou três cirur-
gias realizadas, subsidia uma cirurgia gratuita.
• Oficina Ortopédica – oferece produtos fabricados e 
comercializados no Brasil e em outros países a preços 
acessíveis. O resultado retorna para a instituição 
ajudando a manter o centro de reabilitação.
• Centro de Diagnóstico – realiza exames para convê-
nios e particulares, portadores ou não de deficiência 
física, possibilitando custear tratamento de pacientes 
carentes.
• Cartão de Natal e Brindes –cartões de Natal e brin-
des comerciais, como agendas, chaveiros, canetas e 
outros, são personalizados com o nome do cliente. 
A campanha existe há mais de dez anos. Os cartões 
são famosos pelas gravuras, escolhidas através de 
um concurso que reúne artistas plásticos de todo 
o Brasil.
• Campanha do Cofrinho – são malotes com o logoti-
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po da AACD que ficam expostos ao público em mais 
de 6.800 estabelecimentos cadastrados no Brasil.
• Fundo Pró Infância da AACD – Sem ônus, com 
base na lei de renúncia fiscal, pessoas físicas e ju-
rídicas podem doar parte do seu Imposto de Renda 
para um dos cinco projetos do Fundo Pró-Infância 
da AACD. Por meio dos Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, nas esferas Municipal, 
Estadual e Federal as empresas podem deduzir 1% 
do IR devido e as pessoas físicas até 6%. O “Fundo 
Pró-Infância da AACD” é composto 
pelos seguintes projetos: “Redução de 
Fila de espera para cirurgias”, “Re-
dução de fila de espera para aparelho 
ortopédicos” e “Dores não articulares: 
O enigma das dores de crescimento” 
(inscritos e aprovados pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA  de São 
Paulo); “Manutenção do Centro de 
Reabilitação” (inscrito no CMDCA 
de Porto Alegre) e “Ampliação em 5% 
no número de atendimentos (inscrito 
no Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Recife). 

Contamos também com a ajuda de Sócios Mante-
nedores que contribuem periodicamente com valores 
espontâneos, através de boleto bancários ou em fatu-
ras de cartões de créditos enviado às suas residências. 
Atualmente contamos com 31.463 mantenedores.

Há outros tipos de fontes de recursos, como: a 
lanchonete, bazar dos voluntários e do Hospital, 
parcerias com empresas, doações diversas vendidas 
nestes estabelecimentos ou utilizadas na própria 
instituição, entre outros. 

HoSpITAl ABrEU SoDrÉ

Considerado um dos mais modernos e bem equi-
pados hospitais do Brasil, realizou 6.526 internações. 
Destas, 5.694 foram interações cirúrgicas, 152 para 
reabilitação, 410 internações não cirúrgicas. Além de 
apresentar um dos mais baixos índices de infecção 
hospitalar do país e receber do Ministério da Saúde 
uma das melhores avaliações do setor, é um hospital 
acreditado pela Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). O Abreu Sodré é um dos mais importantes 
centros de artroscopia, cirurgia artroplastia e cirurgia 
da coluna vertebral.

Pertencente ao complexo central da AACD, o 

Hospital Abreu Sodré não se restringe ao atendimento 
de portadores de deficiência física. Aberto, também, a 
pacientes não deficientes, está habilitado para a reali-
zação de várias cirurgias eletivas. Os recursos gerados 
por esses tratamentos são destinados ao atendimento 
gratuito de pacientes carentes.

Anualmente, o Grupo Ativo do Hospital Abreu 
Sodré, que se dedica ao estudo de técnicas aplicadas à 
cirurgia ortopédica, promove o Simpósio Internacio-
nal de Técnicas Minimamente Invasivas Aplicadas 

à Ortopedia e Coluna Vertebral, evento 
que reúne especialistas do Brasil e do 
mundo.

Seu corpo clínico é aberto para mé-
dicos credenciados e conta com mais 
de 500 especialistas. A equipe multi-
profissional é composta por médicos 
de várias especialidades, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeutas, entre 
outros.

Considerado um dos melhores 
hospitais na área de ortopedia, possui 
modernas instalações, oito salas de ci-
rurgia; cinco leitos individualizados da 
Unidade e Terapia Intensiva (UTI) e 

85 leitos somados os setores de enfermaria e de apar-
tamentos. Em 2005, o hospital adquiriu uma caixa 
artroplastia para a realização de cirurgias ortopédicas 
e da coluna.

O alto grau de excelência do Abreu Sodré torna 
confortável a estadia do paciente, em leitos com 
amplo espaço e decoração agradável. Além disso, 
acompanhantes e visitas podem contar com o esta-
cionamento local, loja de conveniência, restaurante 
e lanchonete.

O centro de diagnóstico da AACD oferece, entre 
outros exames, eletroneuromiografia, urodinâmica, 
eletrocardiograma, ergometria, ergoespirometria, ra-
diografia, ultra-sonografia, tomografia computadori-
zada, nasofibrolaringoscopia e videodeglutograma.

rESUMo DAS FoNTES DE rECEITA

Oficina Ortopédica; Hospital Abreu Sodré; Con-
tribuição de associados; Donativos em espécie; Cen-
tro de Reabilitação (pacientes pagantes/convênios); 
Cofrinhos; Centro de Diagnósticos (pacientes pagan-
tes/convênios); Ações do voluntariado; Lanchonete; 
Estacionamento; Teleton; Cartões e brindes de Natal; 
Produtos com a marca AACD comercializados em 
quiosques de shopping-centers.
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proJETo TElEToN

O Teleton, uma maratona televisiva que visa 
arrecadar recursos para a causa dos deficientes físi-
cos, é outra importante fonte de recursos da AACD. 
Desde 1998, a AACD – que tem os direitos no Brasil 
sobre a marca Teleton há 25 anos – realiza uma 
parceria mais efetiva com o SBT para a produção 
e veiculação da programação do Teleton. Graças a 
este projeto foi possível viabilizar a construção de 
cinco unidades da AACD.

O Teleton foi criado há 41 anos nos Estados 
Unidos pelo ator Jerry Lewis, que tem um filho de-
ficiente físico. Mais de 20 países da Europa, América 
do Norte e América do Sul também possuem os 
direitos do projeto e realizam suas maratonas televi-
sivas anualmente. A América Latina já possui uma 
organização dos 11 países que realizam o Teleton, a 
Oritel (Organização Internacional dos Teletons). 

No Brasil, a primeira edição do Teleton, arrecadou 
R$ 14.855.000, que foram utilizados para construir 
e equipar o centro de reabilitação da AACD Per-
nambuco, hoje em franco funcionamento. 

O Teleton de 1999 re-
cebeu R$ 10.147.000 que 
foram aplicados na cons-
trução do centro da AACD 
– Rio Grande do Sul, inau-
gurado em agosto de 2000. 
Já a maratona de 2000 
conseguiu arrecadar R$ 
10.226.000 e, graças a es-
ses recursos, foi construída 
a AACD - Minas Gerais. Em 2001 o Teleton 
rendeu R$ 11.847.000, que foram utilizados para 
a manutenção dos centros já existentes, bem como 
para a ampliação do número de atendimentos na 
AACD – sede, em São Paulo, que ganhou mais 11 
mil metros quadrados.

Em 2002 o Teleton foi responsável pela arreca-
dação de R$ 16.015.454,00. Parte destes recursos foi 
utilizada para a construção da AACD - Osasco. Em 
2003 o Teleton alcançou a marca dos R$ 15 milhões, 
sendo o Rio de Janeiro o estado escolhido para sediar 
o sétimo centro de reabilitação. 

Em 2004, o projeto teve receita de R$ 16.616.032,00 
a ser aplicada na manutenção dos sete centros já 
existentes. Além disso, parte do dinheiro arrecadado 
foi aplicado na ampliação, em 1.250m², do Hospital 
Abreu Sodré, em São Paulo, onde foram construídos 
18 apartamentos, em cinco pavimentos. Além disso, 

outra parte do valor foi aplicada na ampliação, em 
40%, dos quartos da Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI) do mesmo hospital. 

Em 2005 o programa foi responsável pela arre-
cadação de R$ 16.150.890,00, que estão sendo in-
vestidos na construção da AACD – Santa Catarina, 
instalações e equipamentos da unidade, treinamento 
de pessoal e manutenção dos centros de reabilitação 
já existentes. 

O Teleton 2006 começou como manda a tradição: 
mostrando onde e como foi empregada a arrecadação 
do programa anterior. Com riqueza de detalhes, Silvio 
Santos apresentou ao público a nova unidade da 
AACD-Santa Catarina. A nona edição do programa 
arrecadou 16.162.588,00, que serão investidos na 
manutenção das unidades construídas e na redução 
de filas de espera por cirurgias.  O dinheiro permitirá à 
AACD manter os atendimentos e ampliar o número 
de cirurgias de escoliose realizadas todos os meses, 
ajudando a reduzir drasticamente a fila de espera por 
este tipo de cirurgia.  

A “CorrENTE Do BEM”

A Corrente do Bem é um 
projeto dentro do Teleton, que 
veio envolver e somar ao es-
pírito de solidariedade à causa 
da deficiência física no Brasil 
possibilitando a participação 
direta de crianças de escolas 
públicas e privadas de seus 

familiares e amigos.
Em 1999, ano do segundo Teleton, Felipe, um 

menino de 6 anos ficou muito aflito enquanto assistia 
ao programa com sua família  porque a meta ainda 
não tinha sido  alcançada. Foi para seu quarto, pegou 
seu cofrinho e insistiu que os pais o levassem até o 
programa para entregá-lo ao banco.

Na entrada, foram confundidos com convidados e 
entraram no estúdio. A mãe conta toda a situação a 
uma assistente que se comove e leva o fato a Hebe e 
Silvio. Felipe é chamado no palco para doar ao vivo 
sua economia de R$ 74,00.

Silvio Santos propõe que no próximo ano, Felipe 
doasse o dobro e no ano seguinte ele apresentou R$ 
320,00. Em 2001, R$ 570,00, em 2002, R$ 1.250,00; 
em 2003, R$ 2.750,00; em 2004, R$ 5.570,00; e em 
2005, R$ 7.316,00. Ano após ano ele vem cumprin-
do a promessa, se comprometendo cada vez mais e 
envolvendo mais e mais pessoas no projeto. 
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Hoje com 13 anos, Felipe mobiliza toda a sua 
família e sua escola na participação do Teleton.

Deste gesto de solidariedade surgiu a idéia de 
mobilizar mais escolas a participarem deste projeto. 
A iniciativa ganhou uma identidade própria dentro 
do Teleton: “Corrente do Bem Teleton”.

oBJETIvo

Uma campanha de sensibilização e arrecadação 
dentro do Teleton com a participação de Felipe em 
palestras envolvendo alunos de escolas particulares 
e públicas, bem como a comunidade, através da 
distribuição de um cofrinho.

Envolver o maior número de escolas na partici-
pação da Corrente do Bem. Os recursos obtidos vão 
para o Teleton.

plANo E ExECUÇão

1ª Fase 
Envolvimento de 120 voluntários da AACD com 

o Felipe na elaboração de palestras e contatos com 
escolas da Grande São Paulo, interior e unidades da 
AACD.

2ª Fase 
Realização de 115 palestras de sensibilização nas 

escolas e distribuição de cofrinhos com a autorização 
e apoio dos pais, direção das escolas e professores. 
Foram três meses de campanha, onde distribuímos 
material de apoio: cartazetes, folhetos explicativos da 
campanha e faixas para as escolas participantes.

3ª Fase 
Prestação de contas das escolas nos programas 

do SBT onde cada escola participante depositava o 
resultado da campanha em um grande cofre (réplica 
do pequeno).

rESUlTADoS

Um total de 137 escolas foi envolvido nessa 
campanha, e mais de 170 mil cofrinhos foram dis-
tribuídos.

EM 2006, UM MIlHão DE CrIANÇAS

A Corrente do Bem Teleton 2006, ação que 
acontece nas escolas e empresas com o objetivo de 
incentivar a participação da comunidade em proje-

tos sociais, arrecadou mais de R$ 500 mil.  Projeto 
iniciado em 1999, quando um garoto de 6 anos doou 
seu ‘cofrinho’ de moedas para o programa que não 
havia atingido a meta de arrecadação, o Corrente do 
Bem expandiu sua atuação para todo o país.

Na edição de 2006 foram distribuídos 250 mil 
cofrinhos para que as crianças pudessem levantar 
contribuições para o Teleton 2006, maratona televi-
siva que visa arrecadar recursos para Associação de 
Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Magda de Jesus, coordenadora do Voluntariado 
da AACD, ressalta o empenho da cidade de Barueri 
– primeiro município brasileiro a firmar uma parce-
ria integral com a campanha AACD/Teleton. Pela 
primeira vez, o apoio de uma 
cidade foi geral – empresários, 
escolas, funcionários públi-
cos municipais e comunida-
de. Todos contribuíram com 
doações espontâneas ou por 
meio de  eventos realizados. 
“A importância arrecadada é 
muito importante, uma vez 
que contribui para as muitas missões da AACD, en-
tretanto, ficamos mais recompensados ainda pelo fato 
de mobilizar cerca de 1 milhão de crianças, em razão 
de uma ação solidária”, comenta Magda de Jesus.

O valor arrecadado em 2006 representa um cres-
cimento de três mil vezes em relação do primeiro 
ano.  “A iniciativa tem um importante papel social à 
medida que ensina às crianças que, mesmo com uma 
contribuição mínima, podemos ajudar a transformar 
a vida de muitas pessoas”, afirma. 

O sucesso da ação é atribuído às parcerias com a 
Fundação Bradesco, que conta com 120 mil alunos 
em todo o território nacional, 15 Secretarias Munici-
pais e diversos outros parceiros com a RRJ, empresa 
de transporte de valores.

O Teleton se consolidou como a maior plata-
forma de comunicação social, não só pela grande 
quantidade de horas no ar, mas, principalmente, 
pela mobilização de milhares de pessoas em todas 
as regiões do país em prol de uma causa nobre. “O 
programa já possibilitou o atendimento de 5 milhões 
de crianças portadoras de necessidades especiais”, 
acrescenta Angelo Franzão, vice-presidente volun-
tário da AACD e diretor-geral do Teleton. 

A edição de 2006 do evento, realizado em par-
ceria com o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), 
cumpriu a meta de ultrapassar os R$ 16,2 milhões 
obtidos em 2005 e, os recursos estão sendo usados 
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para a manutenção dos centros de reabilitação da 
AACD e para reduzir a fila de espera de cirurgias 
de escoliose, que já passa de 620 casos. 

Dezessete cidades aderiram ao projeto com apoio 
do poder público municipal, secretarias da educação 
e associações, além de universidades.

Foram arrecadados R$ 250 mil, que contribuíram 
para a construção da oitava unidade de AACD em 

Joinville (SC). 
Mais do que arrecadar o dinheiro, essa campanha 

gera uma mobilização de toda a sociedade em prol 
dos deficientes físicos. Ela traz à tona toda a vontade 
de ajudar inerente aos brasileiros e faz com que cada 
vez mais pessoas, desde crianças participem desta 
grande ação “Corrente do Bem Teleton” como uma 
grande família.

assOCiaçãO dE assistênCia à Criança dEfiCiEntE (aaCd)

Angelo Franzão é vice-presidente voluntário da AACD e diretor-
geral do Teleton; 
Philippe Audenhove é diretor executivo voluntário do Teleton; 
magda de Jesus é coordenadora do voluntariado da AACD.

Text Box
Fonte: Case Estudies, ano 11, n. 62, p. 24-36, maio/jun. 2007.




