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PLANO INTEGRADO 
 

O Instituto Guanabara, também designado pela sigla I.G., fundado na cidade 

de Salvador/Bahia em 20 de janeiro de 1970, é uma Associação Civil, de direito 

privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, com sede na Rua Rodolfo 

Pimentel, nº 101, Brotas, CEP 40.283-220, Salvador/Bahia. 

O trabalho a ser desenvolvido no Instituto Guanabara tem como objetivo 

promover melhoria da qualidade de vida, defesa e garantia dos direitos e exercício 

da cidadania, prestando atendimento nas áreas da assistência social, saúde e 

educação às pessoas com deficiência intelectual e outros transtornos através do 

trabalho multi e interdisciplinar de forma continuada e planejada visando habilitar 

e/ou reabilitar a pessoa, incluindo e inserindo-a na sociedade. 

Os pacientes serão inseridos através das avaliações que identificarão as 

demandas e assim será elaborado um plano de tratamento em cada área de 

atendimento, nas quais, será realizada uma sessão semanal, totalizando quatro 

sessões mensais. 

Cumprindo o Decreto 7.611/2011, o Instituto Guanabara passou a funcionar 

como Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE). 

No setor pedagógico nas salas de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado), o trabalho a ser desenvolvido visa promover o desenvolvimento 

biopsicossocial e minimizar as limitações inerentes do sujeito com deficiência 

intelectual, proporcionando condições de integração, acessibilidade e 

acompanhamento no ensino regular, bem como de inserção no mercado de 

trabalho. Tal ação ocorrerá através da estimulação neurossensorial e da utilização 

de recursos especializados que respeitem suas individualidades. 

Nas sessões de psicologia, os atendimentos realizados serão instrumentos de 

ação e prevenção junto à pessoa. Terão como objetivos restabelecer e/ou minimizar 

as perdas estruturais, emocionais, comportamentais e psíquicas; desenvolver e/ou 

facilitar o crescimento interno, autonomia e independência, bem como o 

desenvolvimento de condutas que facilitem a adequação às normas sociais e 

reorganizar as relações familiares através dos atendimentos aos pais e/ou 
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responsáveis. Nas sessões serão utilizados recursos direcionados para alcançar os 

objetivos e serão consideradas as diversidades de cada um. 

O trabalho que será desenvolvido pelo setor de fonoaudiologia tem como 

objetivo propiciar o desenvolvimento e otimização da comunicação proporcionando 

situações de estimulação da linguagem oral e/ou escrita, interação da pessoa com o 

meio externo, adequação do discurso narrativo e das habilidades sintático-

semânticas, e ampliação lexial por meio do aprimoramento das funções cognitivas, 

perceptivas, processos atencionais e apropriação fonológica através de estratégias 

direcionadas, lúdicas e contextualizadas no uso funcional da linguagem. 

A terapia ocupacional tem como objetivo habilitar e/ou reabilitar pessoas com 

dificuldades específicas (física, sensorial, comportamental, mental ou social), 

favorecendo a independência e autonomia destes indivíduos nas suas atividades 

cotidianas (escola, domicílio e/ou comunidade) além de promover a inserção à 

participação social. 

Quando houver demanda para o setor de fisioterapia, nas sessões serão 

realizadas atividades visando intervenção sobre o movimento humano em todas as 

suas formas de expressão (alteração patológicas e cinético-funcionais, dentre 

outras). Serão utilizadas técnicas que visem melhorar a mobilização, amplitude de 

movimento, coordenação motora e equilíbrio, bem como a marcha e assim melhorar 

a independência funcional e consequentemente a qualidade de vida. 

Nos atendimentos realizados pelo serviço social será possível reconhecer a 

inclusão como garantia do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade 

orientada pela aceitação das diferenças individuais tendo como um dos suportes o 

atendimento clínico especializado como complemento para atender às 

especificidades e as necessidades individuais. A família terá destaque considerando 

que ela se transforma através do tempo e quando estruturada deve adotar fronteiras 

flexíveis para se adaptar às mudanças. 

O processo das avaliações será continuo e gradual de acordo com cada área e 

suas especificidades. 

Salvador, 02 de janeiro de 2017. 

 


