
SERVIÇO DE PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



SANTA DULCE DOS POBRES

"SE DEUS VIESSE À NOSSA PORTA, COMO SERIA RECEBIDO? 
AQUELE QUE BATE À NOSSA PORTA, EM BUSCA DE CONFORTO PARA A SUA DOR, 
PARA O SEU SOFRIMENTO, É UM OUTRO CRISTO QUE NOS PROCURA"



Dados Institucionais

CNPJ: 15.178.551/0001-17
Tipo: Pessoa jurídica
Endereço: Av. Dendezeiros Bonfim, 161 - Bonfim
Cidade: Salvador - BA / CEP: 40415-006
Telefone: (71) 3310 - 1111
E-mail: superintendencia@irmadulce.org.br

Maria Rita de Souza Britto Lopes Pontes

Superintendente



As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) abrigam um dos maiores complexos de

saúde com atendimento 100% gratuito do Brasil, com quase 3,5 milhões de

atendimentos ambulatoriais por ano a usuários do Sistema Único de Saúde

(SUS), entre idosos, pessoas com deficiência e com deformidades craniofaciais,

pacientes sociais, crianças e adolescentes em situação de risco social,

dependentes de substâncias psicoativas e pessoas em situação de rua.

A OSID abriga 21 núcleos de atendimento. Desses, 19 apresentam atuação na

Saúde, a exemplo do Hospital Santo Antônio, do Centro Geriátrico, Hospital da

Criança, Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência, Centro Especializado

em Reabilitação CER-IV, da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia e do

Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas, entre outros.

Ã





Unidade habilitada para atendimento mensal a 700 pessoas com deficiência, nas temáticas de

reabilitação física, intelectual, auditiva e visual, em todas as faixas etárias. Conta atualmente com

equipe técnica multiprofissional composta por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,

fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, enfermeiros, odontólogo ,

musicoterapeutas e profissionais de ed. física. As ações de habilitação/reabilitação são executadas a

partir das necessidades de cada pessoa atendida, privilegiando aspectos relacionados ao

desenvolvimento, à inclusão social, ao desempenho nas atividades e a sua participação na família,

comunidade e sociedade.



Atendimentos 

individuais e em grupo.

Intervenção precoce 

Avaliação funcional da 

visão 

Treino e concessão de

recursos visuais (lupas,

telescopio, e bengalas)

Concessão de cadeiras

de rodas, órteses e

próteses

Odontologia 

especializada 

Concessão de OPM

auditivo: Aparelhos

Auditivos -AASI e

Sistemas de Frequência

Modulada Pessoal - FM

Implante coclear

bilateral

Treinos de orientação e 

mobilidade

oficinas terapêuticas de 

horta, expressão 

artística, expressão 

corporal, bocha 

adaptada, capoeira, 

jogos e brincadeiras 

Musicoterapia com 

educação física. 



O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com

Deficiência da OSID atende 139 (centro e trinta e nove)

crianças e adolescentes, na faixa etária de 00 a 17 anos,

prevendo ações interdisciplinares, para ofertar

atendimentos continuados e de fortalecimento de vínculos

com a comunidade. Visa a melhoria na qualidade de vida,

bem como o apoio à família no exercício da sua função de

cuidado e proteção, fortalecendo vínculos familiares,

potencializando a autonomia para uma vida independente e

prevenindo a institucionalização.



Contribuir para o 

fortalecimento 

da família no 

desempenho de 

sua função 

protetiva;

Contribuir para a 

construção 

progressiva da 

autonomia;

Estimular a 

participação na 

vida comunitária 

e social;

Contribuir para a 

superação de 

barreiras físicas e 

atitudinais;

Desenvolver 

capacidades 

adaptativas das 

crianças e 

adolescentes com 

deficiência para a 

vida diária e 

instrumental;

Referenciar as 

crianças, 

adolescentes, na 

faixa etária de 00 a 

17 anos, e suas 

famílias aos 

Serviços 

Socioassistenciais 

(CRAS, CREAS, 

Centros de 

Convivência);

Contribuir para 

romper os 

padrões 

violadores de 

direitos no 

interior da família 

e na sociedade;

´



PERÍODO JANEIRO 2021 – DEZEMBRO 2023



ITEM ESPECIFICAÇÃO TOTAL

1 Material de Consumo R$ 432.478,04

2
Serviços de Terceiros -

Pessoa Física
R$ 448.181,60

3
Encargos / 

Provisionamentos
R$ 105.571,48

4
Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica
R$ 9.014,44

-
TOTAL EXERCÍCIO

2021 – 2023
R$ 995.245,56

PERÍODO JANEIRO 2021 A DEZEMBRO 2023

PLANO DE 
APLICAÇÃO 

DOS RECURSOS



TERMO DE 

COLABORAÇÃO



CONTATOS

Luciana Silva - Coordenação

Email: escritorio.projetos@irmadulce.org.br
Telefone: (71) 3310 - 1435 / 98360 - 5189

Escritório de Gerenciamento de Projetos

Mariana Pimental - Assessora

Email: mariana.pimentel@irmadulce.org.br
Telefone: (71) 3310 – 1338 / 99201 - 1932

Assessoria de Marketing


