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1. INTRODUÇÃO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, constituída sob forma de associação civil, dotada 

de personalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos, de caráter social, é uma entidade de assistência 

socialque presta serviços ou realiza ações sócio assistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários 

e para quem deles necessitar, sem discriminação, observada a Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993, bem como 

habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, e de 

promoção da sua inclusão à vida comunitária no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência, de 

forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde. 

 

 

2. FUNDAÇÃO 

A APAEde Anápolis foi fundada em assembleia realizada em 06 de setembro de 1969, na cidade de Anápolis, 

está registrada no 2º Tabelionato de Protestos, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Anápolis, Estado 

de Goiás, sob o nº 134/100, Livro A-154/116-137. 

 

2.1 VISÃO DA APAE 

Movimento de pais, amigos e pessoas com deficiência, de excelência e referência no país, na defesa dos 

direitos e prestação de serviços nas áreas de assistência social, educação e saúde. 

 

2.2 MISSÃO DA APAE 

Promover e articular ações de defesa e garantia de direitos, prevenção, orientação, habilitação e 

reabilitação,prestação de serviços, atendimento e apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa 

com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. 

 

 

3. OBJETIVOS 

I –Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e 

múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, 

buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; 

II – Prestar serviço de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, e a promoção de sua integração à 

vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, 

de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; 

III – Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; 

IV – Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida 

para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla. 
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4. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DA APAE 

 

4.1 UNIDADES NO CNPJ 01.113.810/0001-17 

Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS 

Endereço: Rua Zaqueu Crispim Qd. 02, Lt 22, Setor Bougainville, CEP: 75.075-560, Município: Anápolis-GO 

Telefone: (62) 3098-3535 e-mail: direcao@apaeaps.org.br 

 

I –Escola “Maria Montessori”, fundada em 08 de setembro de 1969, registrada no Departamento de Ensino da 

Secretaria do Estado de Goiás, sob o n.º 151/70, executa uma proposta pedagógica voltada para atender as necessidades 

educativas da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla visando a sua habilitação e reabilitação, onde se pretende a 

execução de uma dinâmica de ações que contemplem temas que venham resgatar a visão de totalidade dos usuários; 

estabelecer princípios curriculares que possibilitem a participação e corresponsabilização dos usuários, priorizar uma ação 

pedagógica voltada à construção de cidadãos conscientes; garantir o acesso ao conhecimento sistematizado 

estabelecendo dessa forma políticas de valorização às pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla na garantia de 

defesa de seus direitos e deveres como forma de garantir sua inclusão social, educacional e profissional. 

 

II –Ambulatório Multidisciplinar Especializado (AME), criado em 22 de junho de 2001, o AME é serviço 

policlínico responsável pelo atendimento e acompanhamento do Programa Estadual de Triagem Neonatal (através de 

detecção precoce pelo Teste do Pezinho), utilizando-se de todos os serviços especializados necessários e de profissionais 

devidamente capacitados, em busca da diminuição das morbidades relacionadas às patologias congênitas, com diminuição 

de sequelas. Faz parte deste ambulatório o serviço de Busca Ativa, responsável pela certificação da continuidade dos 

tratamentos iniciados. Tem como atividades: (I) Promover a prevenção de sequelas e proliferação de doenças neonatais; 

(II) Oferecer atendimento especializado aos serviços ofertados; (III) Possibilitar a integração social dos indivíduos usuários 

dos serviços; (IV) Oferecer orientação e apoio as famílias dos usuários. 

Com a publicação da portaria 2.024, de 19 de outubro de 2016, a Apae Anápolis foi habilitada como Serviço de 

Referência em Doenças Raras, sendo o primeiro do Brasil, Eixo I – Doença Rara de Origem Genética: 1 – Anomalias 

Congênitas; Doença Rara de Origem Genética: 2 – Deficiência Intelectual Associada a Doenças Raras; Doença Rara de 

Origem Genética: 3 – Erro Inato de Metabolismo e Eixo III – Doenças Raras Infecciosas. Tem como atividades: (I) Atenção 

diagnóstica; (II) Atenção terapêutica específica para uma ou mais doenças raras; (III) Atenção multidisciplinar aos usuários 

do serviço, de acordo com os eixos assistenciais especificados anteriormente; (IV) Possibilitar a integração social dos 

indivíduos usuários do serviço; (V) Oferecer orientação familiar, bem como, apoio às famílias dos usuários; (VI) contra 

referenciar os usuários para os centros especializados em reabilitação concernentes ao diagnóstico de cada usuário. 

 

III - Centro Especializado de Reabilitação (CER III – Física) 

O serviço de Reabilitação Física realiza atendimentos Multidisciplinar e Interdisciplinar de Assistência Social, 

Medicina (Fisiatria), Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Terapia Ocupacional, no que diz 

respeito a avaliação e tratamento de pessoas com Deficiências Físicas onde entende-se por deficiência física a alteração 

completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

neurológica e ou sensorial como; sequela de traumas, politraumatizadospré e pós-operatório de cirurgias ortopédicas, lesão 
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medular, sequela de AVC, amputação ou ausência de membros, TCE, doenças neuromusculares, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções.  

 

4.2 UNIDADES NO CNPJ 01.113.810/0002-06 

Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS 

Endereço: Av. José Lourenço Dias nº 1.390, Centro, CEP: 75.020-010, Anápolis-GO. 

Telefone: (62) 3098-2525 e-mail: apae@apaeaps.org.br 

 

I – O Laboratório da APAE foi criado para rastrear doenças do recém-nascido a fim de prevenir a deficiência 

intelectual e/ou óbitos. Promovendo com a participação da família, a prevenção e a manutenção da saúde, contribuindo 

para os diagnósticos, terapêutica, prevenção e prognósticos corretos por meio da análise e interpretação de materiais 

humanos biológicos, assegurando aos usuários resultados confiáveis e rápidos, e contribuindo para o crescimento e bem-

estar da sociedade. Atualmente é referência no Estado de Goiás em triagem neonatal (teste do pezinho e teste da 

orelhinha) e realização de exames especializados, credenciado pelo Ministério da Saúde. 

Atualmente é referência no Estado de Goiás em Triagem Neonatal (teste do pezinho e teste da orelhinha) 

credenciado pelo Ministério da Saúde e em 19 de Outubro de 2016 foi publicada a Portaria de Nº 2024 que habilita a APAE 

Anápolis como Serviço de Referência em Doenças Raras, onde o Laboratório realiza os exames para a investigação destas 

patologias. São realizados também diversos exames especializados, como dosagens hormonais, virais, tumorais e drogas 

de monitoramento. 

 

II – A Administração Geralé constituída pelos seguintes departamentos: Superintendência, Assessoria Jurídica, 

Departamento Financeiro, Compras, Contabilidade, Faturamento, Comunicação, Recursos Humanos, Departamento de 

Pessoal, Tecnologia da Informação, Almoxarifado, Coordenações das áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, 

para execução dos objetivos estatutários.  

 

 

4.3 UNIDADES NO CNPJ 01.113.810/0005-40 

Centro Especializado de Reabilitação (CER III – Intelectual e Auditiva) 

Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS 

Endereço: Rua Coronel Aquiles de Pina nº 116, CentroCEP: 75.020-070, Município: Anápolis-GO 

Telefone: (62) 3099-6969 e-mail: apae@apaeaps.org.br 

 

Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual – CER III – Com a Portaria 496/2013, a 

APAE Anápolis foi habilitada pelo Ministério da Saúde como CERIII – Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Física 

e Intelectual. A Instituição que já atendia pacientes com deficiência auditiva e intelectual (desde 2009), por meio do CRASA 

– Centro de Reabilitação e Atenção à Saúde Auditivapassou a atender também pelo SUS as pessoas com deficiência 

física. 
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Criado em 06 de maio de 2013, o CER III é uma unidade de atenção ambulatorial especializada em reabilitação 

que realiza diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em reabilitação, 

concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à 

saúde no município e região, nas modalidades de reabilitação física, auditiva e intelectual. Todo atendimento do CER III é 

realizado de forma articulada com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, através de Projeto 

Terapêutico Singular, cuja construção envolverá a equipe, o usuário e sua família. O CER III poderá também, em parceria 

com instituições de ensino e pesquisa, contribuir com o avanço e a produção de conhecimento e inovação tecnológica em 

reabilitação e ser pólo de qualificação profissional.  Estabelece ainda, processos de educação permanente para as equipes 

multiprofissionais, garantindo atualização e aprimoramento profissional. A unidade conta com uma equipe multidisciplinar 

composta pelos seguintes profissionais: médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, musicoterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, psicopedagoga, pedagoga, enfermeira, técnica em enfermagem, assistente social, nutricionista e 

equipe administrativa. 

 

5. REGISTROS – TÍTULOS E CERTIFICAÇÕES DA APAE 

 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 245/70 

 Utilidade Pública Estadual – Decreto-Lei nº 204/70 

 Registro Conselho Municipal de Assistência Social – 25/2000 

 Registro Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – 14/1993 

 Registro Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 Registro Conselho Municipal do Idoso – 2016  

 CEBAS – Certificação deferida por meio do Proc. nº 71010.002303/2007-71 Protocolo Tempestivo Proc. Nº 

71000.003685/2015-89 

 Certificado expedido pelo Instituto Doar de “Melhor ONG da Região Centro-Oeste” 

 Certificado expedido pelo Instituto Doar de “100 melhores ONGs do Brasil em 2017” 

 

6. ORIGEM DOS RECURSOS 

 Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Anápolis 

 Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho 

 Secretaria Municipal de Educação 

 Secretaria Estadual de Educação 

 Convênio com UFG – Universidade Federal de Goiás 

 Convênio com PUC – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

 Convênio com UEG – Universidade Estadual de Goiás 

 Convênio com a UniEVANGÉLICA 

 Convênio com Faculdade Anhanguera Educacional 

 Convênio com Faculdade Metropolitana de Anápolis 

 Convênio com IEL – Instituto EuvaldoLodi 

 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação / Programa Dinheiro Direto na Escola 
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 Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Anápolis 

 Convênio com OVG – Organização das Voluntárias de Goiás 

 Secretaria Municipal de Saúde – Triagem Neonatal,Doenças Raras e CER III – Centro Especializado em 

Reabilitação Auditiva, Intelectual e Física 

 Convênio com Unimed / Unicred 

 Doações de Pessoas Físicas 

 Doações de Pessoas Jurídicas 

 Gratuidades Subvenções Tributárias 

 Outras Receitas Próprias 

 

7. INFRAESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS DA APAE 

7.1 INFRAESTRUTURA 

Descrição Quantidade 

Número de sala de diretoria / superintendência 03 

Número de salas de secretaria 02 

Número de salas de coordenações 08 

Número de salas de aula 25 

Número de salas de fisioterapia 03 

Número de salas de fonoaudiologias 08 

Número de salas de psicomotricidade 01 

Número de salas de música/musicoterapia 01 

Número de salas de dança 01 

Número de salas de educação física 01 

Número de salas de oficina profissionalizante 05 

Número de salas de nutrição 01 

Número de salas de enfermagem 01 

Número de salas de serviço social 02 

Número de salas de psicologia 04 

Número de salas de terapia ocupacional 03 

Número de salas de biblioteca 01 

Número de salas de coordenação pedagógica 02 

Número de salas de professores 01 

Número de salas de odontologia 01 

Número de salas de refeitório 01 
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Número de cozinhas (usuários) 02 

Número de cozinhas (colaboradores) 02 

Número de laboratórios de informática  02 

Número de banheiros de professores  02 

Número de banheiros alunos 08 

Número de banheiros usuários 20 

Número de banheiros colaboradores 11 

Número de quadra poliesportiva  01 

Número de piscinas  02 

Número de lavanderia (área de serviço) 02 

Número de salas de área técnica laboratorial 08 

Número de Sala de CME – Central de Material de Esterilização/Desinfecção 02 

Número de salas de clube de mães 01 

Número de salas de convivência 03 

Número de salas de reunião 03 

Número de salas administrativo  23 

Número de salas recepção 06 

Número de consultórios médicos 05 

Número de sala de confecção/exposição 02 

Número de salas recursos pedagógicos/figurino 02 

Número de salas de prontuários 03 

Número de salas almoxarifados 03 

Número de salas de coleta 03 

Número de salas de manutenção 01 

Centro de Apoio ao usuário 01 

Auditório 01 

Casa de Atividades de Vida Diária – Casa AVD 01 

Parque Sensorial 01 

Lanchonete 01 

Guaritas 01 

Estacionamento 01 
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7.2 RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Tipos de profissionais 

Quantidade de profissionais que compõem a equipe da APAE (por tipo) 
Quantidade 

Administrativo Gestão 13 

Advogado (a)  01 

Assistente Social 04 

Atendente de Clínica 01 

Auxiliar Administrativo 23 

Auxiliar Laboratório 02 

Biomédico (a) 08 

Contínuo 01 

Coordenador 05 

Costureira 0 

Educador Social 02 

Encarregado de Cozinha 01 

Enfermeiro (a) 02 

Estagiário (a) Remunerado 06 

Estagiário (a) não Remunerado 83 

Fisioterapeuta 09 

Farmacêutico /bioquímico 01 

Fonoaudiólogo (a) 11 

Manutenção 01 

Mensageiro 02 

Médico (a) 10 

Merendeira 01 

Monitora de ônibus 03 

Motorista 03 

Musicoterapeuta 01 

Nutricionista 01 
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Odontólogo (a) 01 

Operador as de telemarketing 04 

Portaria Vigia 05 

Psicólogo (a) 07 

Recepcionista 07 

Secretária 01 

Técnico (a) de laboratório 07 

Técnica Enfermagem 01 

Telefonista 02 

Terapeuta Ocupacional 04 

Servidores Cedidos pela Secretaria Estadual de Educação 82 

Servidores Cedidos pela Secretaria Municipal de Educação 21 

Superintendente 01 

Voluntários Permanentes 119 

Voluntários Eventuais 449 

Jovem Aprendiz 03 

Professor de Música 01 

Instrutor de Dança 01 

TOTAL 911 

 

8. AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

A APAE de Anápolis em 2017 desenvolveu gratuitamente, ações de assistência social como direito à proteção 

social, tendo a centralidade na família para atingir as capacidades humanas, maior autonomia, habilitação, reabilitação e 

inclusão social das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla. 

As ações desenvolvidas foram alicerçadas nos objetivos da área de Assistência Social, contemplando Educação 

Especial, a Saúde e aos programas de apoio e assistência às famílias dos usuários inscritos nos diversos programas de 

atendimento que a instituição oferece às pessoas com deficiência. 

O Serviço Social da APAE trabalha com foco no reconhecimento, acesso e garantia de direitos sociais, 

autonomia, inclusão social e a melhoria na qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla.  

As atividades são desenvolvidas de forma integradas, continuadas e voltadas para a proteção social. Essas 

ações têm por finalidade promover a defesa e garantia dos direitos, bem como suas necessidades sociais. Os projetos 

executados estão descritos abaixo:  
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8.1 PROJETO DE TRIAGEM PARA ELEGIBILIDADE DO USUÁRIO 

O projeto dispõe de equipe multidisciplinar (Assistente Social, Médico, Psicólogo, Fonoaudiólogo, 

Psicopedagogo) responsável pelo processo de triagem para verificar a elegibilidade do usuário para inserção nos 

programas educacionais e demais programas da instituição. A triagem é um procedimento interno da instituição com intuito 

de avaliação e indicação terapêutica às pessoas com deficiência, bem como obtenção de informações do seu quadro social 

e econômico(para identificação de benefícios assistenciais).A seleção e inserção dos usuários obedecem aos critérios 

estabelecidos pela APAE Anápolis em consonância com o Plano Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 e Resolução 

CNAS nº 109/99 e tem como objetivo atender as famílias para que todas possam alcançar as políticas públicas. 

Público Alvo:Pessoas com deficiência. 

Dia/Horário/Periodicidade: De segunda a sexta feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h durante o ano todo. 

Abrangência Territorial: Anápolis e região. 

Resultados Obtidos: Foram atendidas gratuitamente 14.500 pessoas com deficiência. 

Ações Realizada: Atendimento aos usuários regulados pelo Sistema de Regulação de Goiás (SISREG);Estudo de caso; 

Avaliação com equipe multidisciplinar; Encaminhamentos educacionais e/ou clínicos; Orientação à família sobre os 

atendimentosofertados; Avaliação social às famílias de pessoas com deficiência através de estudo socioeconômico. 

 

 

8.2 PROJETO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA FAMÍLIA 

AAPAE Anápolis trabalhou de forma continuada desenvolvendo ações sócio assistenciais de forma gratuita, 

atendendo os usuários nas suas demandas e garantia de direitos.O serviço social e equipe multidisciplinar (Assistente 

Social, Médico, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Fisioterapeuta, Musicoterapeuta, Terapeuta Ocupacional, 

Odontólogo, Enfermeiro, Professor, Nutricionista e Advogado) realizaram atendimentos individuais e com a família para 

fortalecer a função protetiva, no intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, minimizando os riscos sociais, para 

prevenir a ruptura dos vínculos familiares, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas. Os 

atendimentos contribuíram para autonomia e promoção de aquisições sociais e materiais às famílias, acessos a benefícios, 

programas de transferência de renda e serviços sócio assistenciais, para a inserção das famílias na rede de proteção social 

de assistência social, promoção de acesso aos demais serviços setoriais, contribuíram para o usufruto de direitos. Foi 

realizado apoio às famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da 

promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares. 

Público Alvo: Pessoas com deficiência e suas famílias. 

Dia/Horário/Periodicidade: De segunda a sexta feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h durante o ano todo. 

Abrangência Territorial:Anápolis e região. 

Resultados Obtidos: Foram atendidas 13.772 pessoas com deficiência e suas famílias. 

Ações Realizadas: Atendimentos individuais, em grupo e com as famílias;Visitas domiciliares em articulação com a rede 

de proteção;Orientação e encaminhamento no que tange às Políticas de Assistência Social, buscando complementaridades 

das ações de políticas de Saúde e Educação na rede de serviços socioassistencial, tais como: CAPS, CRAS, CREAS, 

INSS(Benefício Assistencial) e Secretaria de Assistência Social para inserção em programas sociais de moradia, Bolsa 

Escola, PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e também de direitos violados;Informação de dados de 

frequência dos alunos no Programa Bolsa Família do Governo Federal;Doações de cestas básicas e medicamentos; 

Encaminhamentos para rede de saúde, educação e outros serviços; Encaminhamentos para Receita Federal para abertura 

de processo de aquisição de veículo com isenção de imposto de produtos industrializados – IPI; Encaminhamentos para 
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Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás para abertura de processo de aquisição de veículo com isenção de ICMS, IOF 

e IPVA;Encaminhamentos e abertura de processo para concessão de passe livre (Municipal, Intermunicipal, e 

Interestadual) em favor da pessoa com deficiência; Articulação com Secretaria Municipal de Assistência Social dos 

Municípios circunvizinhos para viabilizar transporte público à pessoa com deficiência para garantia do atendimento na 

APAE Anápolis; Atendimento jurídico familiar.  

 

8.3 PROJETO CLUBE DE MÃES 

Este projeto visou qualificação das mães/responsáveis legais que necessitam permanecer na instituição 

enquanto osusuários recebem atendimentos nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social. Foram realizados 

atendimentos, através de oficinas (artesanato, culinária e costura), além de proporcionar a elas o dia da beleza, passeios e 

momentos de confraternização. O projeto teve envolvimento de gestor,coordenador, instrutores e equipe de apoio.O 

atendimento teve como objetivo desenvolver a autonomia financeira das famílias da pessoa com deficiência e redução da 

situação de vulnerabilidade ou risco social. 

Público Alvo: 96 mães/responsáveis legais da pessoa com deficiência. 

Dia/Horário/Periodicidade: Segunda a Sexta feira das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

Abrangência Territorial: Anápolis e região. 

Resultados Obtidos: 96 mães/responsáveis legais foram atendidas no projeto sendo observada melhoria do 

relacionamento familiar e contribuição na geração de renda. 

 

Ações Realizadas: Capacitação na área de artesanato em geral, bordados, pintura, culinária, palestras educativas, 

gincanas, passeios, recreação, dia da beleza e confraternizações. 
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8.4 ATENDIMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL 

Descrição 
Quanti

dade 

Triagem  1.378 

Estudo de Caso 791 

Atendimento Sócio assistencial  11.100 

Atendimento individual à família 18.800 

Atendimento de grupo à família (oficinas e reuniões) 508 

Busca Ativa 3.610 

Famílias atendidas em programas socioeducativos 85 

Famílias atendidas em programas de transferência de renda (BPC, PETI, Bolsa Família) 2.420 

Famílias atendidas que estão inseridas em programas de inclusão Produtivas 62 

Visitas domiciliares 98 

Encaminhamentos para rede saúde (medicações, consultas, exames e transportes) 1.745 

Encaminhamentos para rede de educação (escolas municipais e estaduais) 253 

Encaminhamentos para Conselho Tutelar 98 

Encaminhamentos Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (Ministério Público, Juizado) 252 

Encaminhamentos para rede de atendimento básico a famílias / crianças de 0 a 6 anos (CRAS) 86 

Encaminhamentos para rede de atendimento básico a famílias / crianças e adolescentes 7 a 14 anos (CRAS) 140 

Encaminhamentos para rede de atendimento básico a famílias / juventude de 15 a 17 anos (CRAS) 73 

Encaminhamentos para rede de atendimento básico a famílias / juventude de 18 a 24 anos (CRAS) 70 

Encaminhamentos para rede de atendimento básico a famílias / idoso 211 

Encaminhamentos para rede de atendimento especial – pessoa com deficiência  236 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 42.016 
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9. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM EDUCAÇÃO – HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

A APAE Anápolis realizou ações em atendimento educacional visando habilitação e reabilitação da pessoa com 

deficiência, bem como ações articuladas com os atendimentos em saúde, esporte, lazer, com objetivo de garantir aos 

usuários sua inserção social e no mercado de trabalho. O atendimento educacional foi realizado através de convênio com 

as Secretarias Municipal e Estadual de Educaçãona cessão de pessoal para oferecer educação especial às pessoas com 

deficiência intelectual e/ou múltipla desde o nascimento até a idade adulta, e por meio de parceria com o FNDE – Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação via repasse de recursos financeiros. 

 

9.1 ESCOLA “MARIA MONTESSORI” 

A Escola “Maria Montessori” foi autorizada para ministrar a Educação Básica na modalidade de Educação 

Especial pela Resolução CEE/CEB nº 440, de 15 de outubro de 2015, seguindo as normas da Legislação. No ano de 2017, 

contou com 624 alunos matriculados.  

O presente documento tem como objetivo explicitar as ações desenvolvidas no ano de 2017, representando a 

síntese do pensamento administrativo, pedagógico, institucional e retrata a trajetória que vem sendo percorrida na 

consolidação do desejo de uma educação de qualidade, na modalidade da Educação Especial, na execução dos Projetos 

Específicos em cada modalidade oferecida: Ensino Fundamental: Período Inicial da 1ª fase do fundamental, Educação 

Especial de Jovens e Adultos – EEJA integrada ao Programa de Formação Inicial para o Trabalho – FIT, Projetos 

Pedagógicos Específicos – PPE e o Atendimento Educacional Especializado – AEE. 

O Projeto Político Pedagógico foi elaborado de forma coletiva com a participação da equipe pedagógica, técnica 

e da equipe clínica. As ações educacionais desenvolvidas garantem o acesso ao conhecimento sistematizado e 

estabelecem políticas de valorização às pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla na garantia de defesa de seus 

direitos e deveres como forma de garantir sua inclusão social, educacional e profissional. Foram desenvolvidos vários 

projetos, entre eles: Informática – básica e softwares educativos, Esportes - Capoeira, Dança, Atletismo, Futebol de Salão e 

outras modalidades, Artes Cênicas e Plásticas, Música, Teatro, Brinquedoteca, Recreação Aquática, Educação Física, 

Arte-Educação e outros. 

A Escola “Maria Montessori” conta com um refeitório e durante o ano de 2017 foram oferecidas 221.318 

refeições aos usuários. 

 

9.2 RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Vínculo Departamento Função Carga Horária Qtde 

Secretaria Estadual de 
Educação 

Administrativo 

Secretário Geral 40 h 01 

Auxiliar Administrativo 40 h 04 

Auxiliar de Serviços Gerais 40 h 08 

Vigia 40 h  01 

Apoio e Higienização 40 h 02 

Coordenação Coordenadoras Pedagógicas 40 h 04 
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Pavilhão Escolar 

Professor Apoio à Inclusão 60 h 02 

Professor Apoio à Inclusão 30 h 06 

Professor EEJA 60 h 05 

Professor AEE 30 h 12 

Professor AEE 40 h 02 

Professor PPE 30 h 16 

Professor PPE 60 h 02 

Professor PI 30h 06 

Professor PI 60 h 03 

Técnico do FIT 30 h 01 

Técnico do FIT 40 h 01 

Técnico do FIT 60h 04 

Professor Educação Física 30 h 01 

Professor Educação Física 40 h 02 

Professor de Dança 20 h 01 

Professor de Teatro 30 h  01 

Instrutor de Dança 20 h 01 

Cozinha Merendeira 40 h 04 

Secretaria Municipal de 
Educação 

Administrativo 

Gestora 40 h 01 

Coordenadora de Voluntários 40 h 01 

Telefonista 30 h 01 

Auxiliar Serviços Gerais 40 h 01 

Auxiliar Serviços Gerais 30 h 01 

Merendeira 40 h 01 

Pavilhão Escolar 

Professor de Estimulação  30 h 02 

Professor de Artes 40 h 01 

Professor de Ensino Especial 30 h 12 

Professor de Ensino Especial 40 h 01 

APAE Cozinha 
Merendeira 40 h 01 

Encarregada de Cozinha 20 h 01 
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Guarita 
Porteiro diurno 12 X 36 01 

Vigias Noturno 12 X 36 03 

Informática Digital Educador Social 40 h 02 

Limpeza Aux. Serviços Gerais 40 h 05 

Pavilhão Escolar 
Professor de música 30 h 01 

Professor de dança 30 h 01 

Recepção/Telefonista Telefonista 30 h 01 

Secretaria 

Aux. Serv. Documentação 20 h  01 

Aux. Administrativo 40 h 01 

Menor Aprendiz 30 h  01 

Setor de Manutenção Oficial de Manutenção 40 h 01 

Transporte Escolar Monitoras 40 h 03 

TOTAL 135 

 

 

 

9.3 PROJETO GESTÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

O projeto teve como objetivo direcionar os serviços de gestão e coordenação pedagógica, orientando e 

avaliando o serviço pedagógico junto aos professores e usuários. Em parceria com a gestão de assistência social, 

desenvolveu ações junto aos pais/familiares da pessoa com deficiência propiciando atendimento de qualidade e melhoria 

na qualidade de vida, e informações para fortalecimento de vínculos. A gestão e coordenação pedagógica conduziram os 

trabalhos no decorrer do ano de 2017, iniciando no mês de janeiro com a acolhida dos usuários e familiares. O fechamento 

do projeto ocorreu com o encerramento do ano letivo, e culminância dos demais projetos da área educacional. 

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla. 

Abrangência Territorial: Anápolis e região. 

Dia/Horário/Periodicidade: Das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Resultados Obtidos: 629 usuários com atendimentos especializados por meio de atividades educacionais. 

Ações Realizadas: Integrando-se à gestão escolar e equipe docente foram realizadas as seguintes ações: Planejamento 

Anual geral e específico; Organização e orientação de atividades coletivas; Participação junto à equipe técnica de estudos 

de casos; Supervisão e orientação de atividades diárias; Atendimento a pais/familiares; Atendimento e orientação a 

professores; Comparecimento e participação em reuniões na Secretaria Municipal e Estadual de Educação e reuniões 

internas na APAE; Participação no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação; Organização, 

realização e avaliação de atividades pedagógicas de cunho recreativo e de eventos comemorativos. 

 

9.4 EDUCAÇÃO PRECOCE 
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Atendimento educacional e preventivo destinado a crianças na faixa etária de 0 a 3 anos com problemas 

evolutivos decorrentes de fatores genéticos, orgânicos e/ou ambientais. Tem como finalidade promover o desenvolvimento 

e o processo de aprendizagem da criança, de modo a ampliar suas perspectivas educacionais, sociais e culturais, bem 

como a melhoria da qualidade de vida pessoal, familiar e coletiva. O programa objetiva, ainda, evitar o surgimento de 

sequelas adicionais (no caso de bebês de risco) e minimizar o efeito de deficiências ou defasagens já existentes. 

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla de zero a cinco anos e onze meses. 

Dia/Horário/Periodicidade: Atendimentos duas vezes por semana das 7h às 11h e 13h às 17h. 

Abrangência Territorial: Anápolis e região. 

Resultados Obtidos: Foram atendidas gratuitamente 98 crianças com deficiência intelectual e/ou múltipla. 

Ações Realizadas: Foram realizados atendimentos individuais nas áreas educacional, clínico-terapêutico com equipe 

multiprofissional: dos fatores estruturais (maturação, estruturação psíquica e cognitiva) e instrumentais (linguagem e 

comunicação, brincar, aprendizagem, psicomotricidade, início da autonomia e socialização) de forma que a criança consiga 

o melhor desenvolvimento possível. Momentos de reflexões com os pais foram realizadas a respeito dos desafios de serem 

pais de pessoas com deficiência.  

 

9.5 ENSINO FUNDAMENTAL – PERÍODO INICIAL – PI 

O Período Inicial da 1ª fase do fundamental tem duração de 04 anos. Na perspectiva do currículo funcional, 

tem a finalidade de identificar as necessidades pedagógicas, habilidades e potencialidades do educando e propor por meio 

de variadas estratégias, a introdução ao processo de alfabetização e letramento, promovendo o desenvolvimento das 

habilidades adaptativas de autonomia pessoal e de competência social, e das habilidades intelectuais gerais. O plano 

curricular desta fase será desenvolvido observando-se as habilidades sociais, práticas e intelectuais e também a base 

nacional comum: Linguagem (Língua portuguesa, Arte, e Educação Física); Matemática, Ciências, História e Geografia. 

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, na faixa etária de 7 a 14 anos, com dificuldades de 

comunicação, motora, interação social, comportamento e aprendizagem. 

Dia/Horário/Periodicidade: Segunda à sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

Abrangência territorial: Anápolis e região. 

Resultados Obtidos: Foram atendidos 56 usuários com deficiência intelectual e/ou múltipla, observados o estímulo e 

manutenção das conquistas individuais. 

Ações Realizadas: Foram realizadas atividades de desenvolvimento das funções como linguagem, atenção dirigida, 

memória voluntária, participação em jogos, pinturas, desenhos, escrita, cálculo simples, gestos e outros. Atividades para 

percepção visual, olfativas, auditivas e psicomotoras, sensações táteis; Atividades que desenvolvem as expressões 

comunicativas; Atividades de vida diária possibilitando o desenvolvimento de sua independência e autonomia, com a 

realização de atividades extraclasse. Foram realizadas reuniões com a família para apoiar, orientar e conscientizar sobre 

seu papel estimulador e transformador na promoção da independência, autonomia e inclusão do usuário em seu seio 

familiar, na escola e, sobretudo, na sociedade. Executou o Projeto: "Criarte – O desafio de crescer com a arte”, 

oportunizando situações de aprendizagem tendo como aporte as linguagens artísticas do cotidiano. 

 

9.6 PROJETO PEDAGÓGICO ESPECÍFICO – PPE 

Destinado aos educandos a partir de 14 anos de idade com deficiência intelectual, associada, ou não, a outras 

deficiências. utilizando um currículo funcional, cuja finalidade é desenvolver ações educativas que enfatizam o 

desenvolvimento de capacidades e habilidades que os tornem independentes, produtivos e, consequentemente, mais 

aceitos socialmente, contemplando: habilidades sociais, o domínio da vida diária (que se caracteriza pela autonomia no lar, 
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na escola e na comunidade), o domínio laborativo (que inclui a ocupação no lar e a iniciação para o trabalho) e habilidades 

intelectuais gerais (com adaptações curriculares significativas e ênfase nas atividades de artes, cultura e lazer). O Objetivo 

é proporcionar condições para que o aluno com deficiência intelectual acentuada desenvolva as habilidades e 

competências básicas para a sua inclusão social, por meio de atividades educacionais no que se refere à interação com o 

meio, apropriação de códigos gráficos, valorizando os aspectos sócio afetivo e cultural, oportunizando qualidade de vida, 

autonomia e autogestão para o exercício pleno da cidadania 

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, a partir de 14 anos, com dificuldades de comunicação, 

motora, interação social, comportamento e aprendizagem. 

Dia/Horário/Periodicidade: Segunda à sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h. 

Abrangência territorial: Anápolis e região. 

Resultados Obtidos: Foram atendidos 151 usuários com deficiência intelectual e/ou múltipla, observados o estímulo e 

manutenção das conquistas individuais. 

Ações Realizadas: Foram realizadas atividades de desenvolvimento das funções como linguagem, atenção dirigida, 

memória voluntária, participação em jogos, pinturas, desenhos, escrita, cálculo simples, gestos e outros. Atividades para 

percepção visual, olfativas, auditivas e psicomotoras, sensações táteis; Atividades que desenvolvem as expressões 

comunicativas; Atividades de vida diária possibilitando ao usuário vivência em diversos ambientes (Casa Viva), visando sua 

autonomia; Realização de atividades extraclasse. Foram realizadas reuniões com a família para apoiar, orientar e 

conscientizar sobre seu papel estimulador e transformador na promoção da independência, autonomia e inclusão do 

usuário em seu seio familiar, na escola e, sobretudo, na sociedade. Executou o Projeto: "Trabalhando talentos regionais 

e descobrindo talentos especiais”, nas turmas fixas, possibilitando ao educando o conhecimento sobre a arte de maneira 

lúdica e com os alunos da Casa Viva desenvolveu aII Edição do Projeto: “Eu defendo, eu cuido, eu amo, a Pessoa com 

Deficiência”, proporcionando condições para que os alunos por meio de vivencias práticas em todos os ambientes da casa 

pudessem desenvolver no dia a dia a sua independência e autonomia e estarem aptos a viver melhor nesta fase da vida, 

culminando com um momento de apresentações artísticas e exposições do trabalho realizado durante o ano. 

 

 

9.7 PROJETO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE 

O projeto foi realizado em parceria com a Rede Regular de Ensino objetivando a acessibilidade do usuário no 

ensino regular com a participação, aprendizagem e continuidade em níveis mais elevados de ensino. As atividades no AEE 

contribuem para minimizar as barreiras enfrentadas pela pessoa com deficiência que impedem ou limitam o usuário de 

alcançar os objetivos educacionais. É trabalhado o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à 

aquisição de conhecimentos, por meio das experiências de jogos, brincadeiras, músicas, filmes e historias, oportunizando 

ao usuário a vivência lúdica para evolução da linguagem, do pensamento, da socialização, da iniciativa e da 

autoestima.Destina-se ao usuário matriculado na rede comum de ensino, de forma a complementar, com atendimento no 

contra turno, desvinculado da necessidade de produção acadêmica, com uma equipe de Professores de Atendimento 

Educacional Especializado, Professores de Apoio à Inclusão, coordenador pedagógico e diretor.  

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla matriculados na rede comum de ensino. 

Dia/Horário/Periodicidade: Funciona no contra turno, no período das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Abrangência Territorial:Anápolis e região. 

Resultados Obtidos: Foram atendidos 174 usuários sendo oferecido um conjunto de recursos educacionais e estratégias 

de apoio proporcionando ao usuário diferente alternativas de atendimento de acordo com as necessidades de cada um. 

Ações Realizadas: Foram realizados atendimentos em ambientes temáticos nas áreas de linguagem oral e escrita, 

raciocínio lógico, artes e informática. Foram realizado suporte aos usuários e aos professores da rede de ensino por meio 
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de visitas às escolas e plantões de dúvidas. Foram realizadas oficinas práticas com a presença da equipe da escola 

comum, professores do AEE, coordenação e equipe multidisciplinar, bem como encontros de capacitação. Foi desenvolvido 

o Projeto: "Alegria de Brincar e Aprender”, com o objetivo de propiciar de maneira lúdica e prazerosa o desenvolvimento 

integral dos alunos. 

 

 

9.8 PROJETO EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JOVENS E ADULTOS – EEJA 

Voltada para educandos com idade igual ou superior a 15 (quinze) anos (completos). Contempla a formação 

básica do Ensino Fundamental. A proposta curricular consolida a oferta de ensino a pessoas com defasagem idade/ano 

escolar, por ter ingressado na escola e não ter dado continuidade aos seus estudos ou por nunca ter frequentado uma 

escola devido à condição de pessoas com déficit intelectual ou outras defasagens que caracterizam o aluno com 

Deficiência Intelectual e Múltipla. Tem a finalidade de resgatar habilidades e potencialidades de forma individualizada, nas 

diferentes áreas do conhecimento, tais como: língua portuguesa, artes, ciências, matemática, educação física, geografia e 

história. Tais áreas diretamente articuladas com as atividades de Habilidades Práticas Operacionais oferecidas com o 

intuito de orientação para a vida, para o trabalho e inclusão social. A proposta da EEJA prevê a articulação direta com a 

Formação Inicial para o Trabalho (FIT), nas áreas de Reciclagem, Culinária, Horta e Jardinagem, Iniciação de Corte e 

Costura e Serigrafia. 

Público Alvo: Pessoas acima de 15 anos com deficiência intelectual e/ou múltipla. 

Dia/Horário/Periodicidade: Segunda a sexta-feira, das 07hàs 11h e das 13h às 17h. 

Abrangência Territorial: Anápolis e região. 

Resultados Obtidos: Foram atendidos neste projeto 150 usuários. 

Ações Realizadas: Aplicação de um currículo funcional para 150 usuários atendendo suas necessidades educacionais 

específicas. 

 

 

9.9 PROJETO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – FORMAÇÃO INICIAL PARA O TRABALHO – FIT 

O projeto no ano de 2017 teve como tema gerador “Educação e Cidadania e Valores” e as ações foram 

embasados na sua ressignificação com conteúdos e currículos apropriados para a faixa etária atendida. Teve como 

objetivo trabalhar habilidades, aptidões, potencialidades do usuário oferecendo preparação, colocação e acompanhamento 

no trabalho. 

O projeto desenvolveu atividades laborais para autogestão e autonomia, preparando com apoio das oficinas 

abaixo referenciadas, as condições necessárias aos usuários a partir de 15 anos para inserção no mercado de trabalho, 

visando valorização pessoal e profissional. O projeto é voltado para pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla com 

autonomia em atividade diária básica. Foram realizados atendimentos psicológicos individuais e em grupo, e atividades 

para trabalhar aspectos de linguagem, expressão da fala, alimentação, comunicação em geral, limitações e anseios. Foram 

realizados encaminhamentos dos usuários, que apresentaram perfil compatível com o programa, para as empresas que 

ofereceram vagas para pessoas com deficiência, e em seguida realizou-se acompanhamento e avaliação contínua do 

desempenho do usuário no trabalho. Com uma equipe de professores, técnicos para os cursos práticos, coordenador 

pedagógico, diretora, secretária geral o projeto teve como finalidade levar o usuário a aprender uma profissão e aprimorar 

seus conhecimentos em diversas áreas, por meio de uma proposta modular fundamentada na construção de competências 

e habilidades. Neste projeto o usuário permanece em tempo integral na escola, sendo que num período participa de cursos 
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específicos e no outro participa da parte acadêmica por meio da Educação Especial de Jovens e Adultos, com conteúdos 

modulares com temas que favorecem a sua permanência no mercado de trabalho. 

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla acima de 15 anos de idade. 

Dia/Horário/Periodicidade: Segunda a sexta feira, em período integral. 

Abrangência Territorial: Anápolis e região. 

Resultados Obtidos: Foram 150 usuários beneficiados no projeto e 20 foram inseridos no mercado de trabalho. Os 

usuários que ainda não foram inseridos no mercado de trabalho tiveram desempenho satisfatório, uma vez que, adquiriram 

um nível maior de autonomia pessoal e desenvolveram padrões de comportamento (variáveis do trabalho e variáveis 

pessoais do usuário que correspondam aos exigidos nas empresas). O projeto facilitou a compreensão do mundo do 

trabalho, da entrevista de emprego, apresentações pessoais, direitos e deveres do trabalhador, relação no trabalho, 

etc.Treinou hábitos e atitudes essenciais para a realização do trabalho. Propiciou uma auto avaliação quanto às aspirações 

e limitações pessoais para determinadas tarefas e capacitou para o ingresso na etapa da qualificação para o trabalho. As 

empresas parceiras do projeto são: Carrefour, CDA Araguaia, Arroz Tio Jorge, Delta Limpeza, Floresta Supermercado, 

HiperVip, Laboratório Farmacêutico Geolab, Granja GM, Mc Donald’s, Laboratório Neoquímica, Rações Guabi, RG Service, 

Super Vi, Laboratório Teuto, Supermercado Rio Vermelho, APAE de Anápolis, Pérola Distribuição,Havan, Câmara 

Municipal de Anápolis e Granol. Os usuários inseridos no mercado de trabalho mantêm atendimentos na APAE, uma vez 

por mês por meio de um encontro com a equipe multidisciplinar para suporte às dificuldades, visando a permanência com 

sucesso. 

Ações Realizadas: As atividades no Projeto FIT tem duas modalidades específicas que se entrelaçam, em espaços de 

formação distinta, com a conjugação da teoria e da prática: 

 

 

I) Sala de Formação de Conteúdos Acadêmicos e de Gestão: teve como atividades o conteúdo modular, com temas 

específicos nas áreas de Habilidades Básicas, Específicas e de Gestão. Os conhecimentos acadêmicos foram distribuídos 

em ciclos de aprendizagem considerando o nível de conhecimento do usuário. Os módulos foram ministrados de acordo 

com carga horária específica tendo em vista o conteúdo (relevância, complexidade e objetividade). O procedimento 

pedagógico de realização da ação teve uma parte teórica, prática e estágio supervisionado. Módulos realizados: 

 Autonomia e Autogestão: Durante o ano de 2017 foram realizadas audiências públicas, fóruns e seminários que 

levaram a sociedade a reconhecer a capacidade e potencial da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla e 

fortalecê-la para que ela própria possa reivindicar seus direitos,  

 Meio Ambiente: A ação Meio Ambiente levou a comunidade escolar a repensar suas atitudes, em relação ao meio 

ambiente. 

 Semana do Trabalhador: Aconteceu na data 23 a 26 de maio e promoveu a reflexão e discussão sobre a 

importância do trabalho para as pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e consequentemente para poder 

exercer sua plena cidadania. 

 Hora do Almoço: Auxílio aos usuários a refletirem e vivenciarem sobre a hora do almoço reconhecendo-o como 

um momento de aprendizagem, valorização, cidadania e utilidade para sua vida cotidiana.  

 Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla: Aconteceu em 21 a 28 de agosto e 

ressaltou a importância de entender, discutir conceitos, ideias, sugestões e temas relacionados com a vida das 

pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla.  

 Criando Laços – Escola e Família: Criou laços de parceria família e escola na busca de um maior envolvimento 

no processo ensino aprendizagem, promovendo uma parceria através do intercâmbio escola e família. 
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 Baile dos Amigos: Foi realizado na data 24 de agosto e promoveu o desenvolvimento de relacionamentos 

interpessoais por intermédio de um momento de lazer. 

 ACAMPAPAE: Foi realizado na data 28 de novembro e levou o usuário a tomar decisõescorretas nos momentos 

de lazer respeitando normas e regras da escola e do local. 

 Passeio no Hot Park:No dia 29 de Novembro, os alunos do projeto FIT da Escola Maria Montessori passaram o 

dia no Hot Park, na cidade do Rio Quente-GO,com momentos de descontração emuita diversão. 

 Viajando na Leitura: Foi realizado durante o período letivo com o objetivo de incentivar a leitura, buscando um 

estreitamento entre o mundo e a literatura. 

 

 

II) Sala de Formação Prática (Oficinas): Propiciou maior variedade de experiências de trabalho em atividades práticas e 

complementares para que o usuário, por meio de suas vivências, possa melhor definir seu interesse e desenvolver suas 

capacidades e potencialidades para o trabalho. Oficinas realizadas:  

 Corte e Costura: Capacitou os usuários para serem auxiliares de costura por meio de atividades que envolvam 

costura em geral e a confecção de peças para decoração.  

 Horta e Jardinagem: Promoveu aos usuários habilidades e capacidades pertinentes às tarefas laborais 

relacionadas às atividades que trabalhem com a terra – horta e jardinagem.  

 Culinária/Panificação: Capacitou os usuários para o preparo de massas para pães, roscas, broas e outras 

quitandas em geral, usando adequadamente os materiais, ingredientes e equipamentos, observando as medidas 

de higiene e segurança no trabalho.  

 Serigrafia: Capacitou os usuários na arte da serigrafia e no desenvolvimento da criatividade através da arte de 

SilkScreen.  

 Reciclagem de Papel: Capacitou os usuários para confecção do papel reciclado e do papel artesanal, com uso de 

técnicas e manuseio de matéria prima reciclável. 

 

 

9.10 PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

O projeto de Educação Física na Instituição visou desenvolver as competências: cognitiva, cultural e social para 

garantir qualidade de vida às pessoas com deficiência. Teve como objetivo oportunizar aos usuários conhecimento e 

participação ativa em diferentes atividades corporais, buscando assim, o desenvolvimento de suas capacidades 

psicomotoras, a aquisição de hábitos e atitudes de cooperação, respeito ao próximo e solidariedade, contribuindo para o 

despertar da consciência crítica, da autoconfiança e da criatividade, tão importante para o resgate da cidadania e para o 

processo de inclusão social com uma equipe de educadores físicos, coordenador pedagógico, diretor e secretária. 

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla da Escola “Maria Montessori”. 

Abrangência Territorial: Anápolis e região. 

Dia/Horário/Periodicidade: Das 07h15min às 11h15min e das 13h às 17h. 

Resultados Obtidos: 463 usuários beneficiados com atendimentos de educação física. O projeto possibilitou 

conhecimento ao usuário na tomada de consciência do próprio corpo; Promoveu o desenvolvimento físico, emocional, 

mental e social do usuário; Criou o hábito de práticas recreativas para o aproveitamento das horas de lazer; Desenvolveu 

as qualidades físicas: força, resistência, equilíbrio, agilidade e ritmo respeitando os limites de cada um; Melhorou o 

relacionamento do usuário com os colegas e com os professores, percebendo-se como parte integrante de um grupo e de 

uma sociedade; Conheceu, vivenciou e valorizouas diferentes manifestações de nossa cultura corporal, tais como jogos, 
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danças, brincadeiras populares; Ampliou o repertório motor, bem como desenvolveu e aperfeiçoou os movimentos naturais, 

aprendendo a adequá-los a diferentes situações; Desenvolveu os aspectos psicomotores relacionados ao esquema 

corporal, orientação temporal e espacial, lateralidade e coordenação motora ampla e fina; Adquiriu maior flexibilidade e 

capacidade de relaxamento; Melhorou a percepção sensorial envolvendo os cinco sentidos (visão, audição, tato, olfato e 

paladar); Realizou com maior facilidade as atividades da vida autônoma (AVA); Adquiriu maior consciência corporal; Adotou 

atitudes de cooperação e respeito às diferenças individuais em todas as atividades desenvolvidas; Percebeu e respeitou os 

diferentes momentos de uma aula, sabendo esperar a sua vez e compreendendo a importância de cada atividade proposta. 

Ações Realizadas: Foram executadas as seguintes atividades: Massagens, alongamentos e atividades de relaxamento, 

atividades lúdicas com o uso de recursos materiais, gincanas, jogos internos, brincadeiras infantis diversas; músicas, 

dramatizações; atividades de conteste; excursões, passeios; atividades baseadas em habilidades motoras básicas, 

atividades recreativas livres e dirigidas, atividades historiadas, discussões e conversas dirigidas, circuitos, caminhadas 

direcionadas utilizando o ambiente natural para trabalhar alguns dos objetivos propostos e atividades dirigidas na piscina, 

além de outros eventos descritos abaixo: 
 

Data Descrição Local de Realização Participantes 

23 a 27/01/2017 Gincanas de Integração 
Ginásio Poliesportivo de 

Anápolis-GO 
400 pessoas 

24/05/2017 Minimaratona de Revezamento 
Calçadas no quarteirão 

em volta da Escola 
150 pessoas 

31/05/2017 Dia do Desafio Pátio da Escola 400 pessoas 

11/08/2017 Jogos Internos para o Estudante Escola Maria Montessori 400 pessoas 

31/10/2017 Dia da Criança Jóquei Clube de Anápolis 500 pessoas 

08 a 10/11/2017 Jogos da Pestalozzi de Goiânia 
SESI Ferreira Pacheco, 

Goiânia-GO 

22 usuários e 02 

professores 

Segundas e quartas 

11h15min às 12h30min 
Treinamentos – Futsal 

Poliesportivo da Escola 

“Maria Montessori” 
20 usuários 

Terças e quintas 

11h15min às 12h30min 
Treinamentos – Handebol 

Poliesportivo da Escola 

“Maria Montessori” 
20 usuários 

Terças e quintas 

7h15min às 8h30min 
Treinamentos - Atletismo 

Calçadas no quarteirão 

em volta da Escola 
30 usuários 

Segunda à 

sexta11h15min às 

12h30min 

Treinamentos - Natação 

Piscina da Escola “Maria 

Montessori” 30 usuários 

 

 

9.11 PROJETO DE ARTES 

O Projeto de Artes oportunizou o conhecimento do universo amplo e múltiplo das artes aos usuários com 

deficiência intelectual e/ou múltipla, promovendo motivação, criatividade, satisfação pessoal, desenvolvimento do potencial 
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artístico e socialização entre os participantes. Com uma equipe de professores de artes visuais, dança, música e teatro, 

coordenador pedagógico, diretor e secretária. 

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla.  

Abrangência Territorial: Anápolis e região. 

Dia/Horário/Periodicidade:Segunda à sexta-feira das 07h15min às 11h15min e das 13h às 17h, durante todo o ano. 

Resultados Obtidos: 463 usuários beneficiados com atendimentos em artes. O projeto possibilitou ao usuário o 

autoconhecimento e a identificação com o mundo através da arte; Promoveu a inclusão social por meio de manifestações 

artísticas; Propiciou o desenvolvimento global do usuário, de suas habilidades e competências; Preparou o usuário para 

apresentações artísticas; Buscou a desinibição do usuário por meio de apresentações em eventos promovidos pela Escola 

“Maria Montessori”; Realizou eventos culturais a fim de apresentar números artísticos realizados pelos usuários; Divulgou 

dons e talentos por meio de apresentações artísticas; Favoreceu a troca de experiências em âmbito local, regional, 

estadual e nacional; Fortaleceu a autoestima do usuário; Despertou o interesse do usuário para novas áreas de atuação. 

Ações Realizadas: Foram realizadas várias apresentações e participações artísticas pelos usuários listadas abaixo: 

 

Data Descrição Local de Realização Participantes 

07/02, 31/05, 16/08 

e 22/11/2017 
Reunião de Pais 

Auditório da Escola “Maria 

Montessori” 
180 a 220 pais 

24/02/2017 Projeto Carnaval 
Auditório da Escola “Maria 

Montessori” 
300 usuários 

20 a 24/03/2017 Projeto Bandeira da Paz  
Escolas Estaduais e Teatro 

Municipal de Anápolis 
2.000 pessoas 

20/03/2017 
Trabalho Coletivo – Apresentação projeto 

Pinóquio 

Auditório da Escola “Maria 

Montessori” 
150 pessoas 

21/03/2016 Culto Ecumênico Abrigo do Caminho 160 pessoas 

21/03/2017 
Homenagem na Câmara Municipal – Dia 

do Síndrome de Down 
Câmara Municipal de Anápolis 400 pessoas 

24/03/2017 Encontro Estadual das APAEs 
Auditório da Escola “Maria 

Montessori” 
60 pessoas 

29/03/2017 
Caminhada Dia Síndrome de Down e 

Autista 
Parque Ipiranga 500 pessoas 

12/04/2017 Culto Ecumênico da Páscoa 
Refeitório da Escola “Maria 

Montessori” 
300 pessoas 

02/05/2017 Seminário da APAE 
Auditório da Escola “Maria 

Montessori” 
200 pessoas 

16/05/2017 Evento de Fenilcetonúria (AME) 
Auditório da Escola “Maria 

Montessori” 
50 pessoas 
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23/05/2017 Abertura Oficial da Semana do Trabalho 
Auditório da Escola “Maria 

Montessori” 
250 pessoas 

30/05/2017 
Projeto Concebra - Inauguração da Tela 

Interativa 
Pavilhão da Escola 60 pessoas 

02/06/2017 Festa Junina da ACIA DAIA – Anápolis - GO 800 pessoas 

09/06/2017 XIII Baile da Amizade Stillus Hall, Anápolis-GO 1.500 pessoas 

23/06/2017 Festa Junina Unimed Refeitório e Pátio da Escola 450 pessoas 

24/06/2017 Festa Junina Comunidade  Refeitório e Pátio da Escola 750 pessoas 

26/06/2017 Projeto Bandeira da Paz Teatro Municipal, Anápolis-GO 400 pessoas 

29/06/2017 Quadrilha na Praça Praça Dom Emanuel Anápolis 500 pessoas 

29/06/2017 Formatura Projeto ID Auditório da Unimed Anápolis-GO 300 pessoas 

10/08/2017 Jogos Estudantis do Estado de Goiás 
Ginásio Newton de Faria, 

Anápolis-GO 
10.000 pessoas 

23/08/2017 Baile do Amigo 
Auditório da Escola “Maria 

Montessori” 
450 pessoas 

06/09/2017 Desfile do Projeto Lamparina Diógenes 
Calçadas no quarteirão em volta 

da Escola 
500 pessoas 

12/09/2017 Dia da Diversidade UniEvangélica de Anápolis 1.500 pessoas 

15/09/2017 Passeio na Pecuária Pecuária de Anápolis 400 pessoas 

21/09/2017 Palestra sobre Deficiência 
Associação de Cegos de 

Anápolis 
1.000 pessoas 

29/09/2017 Dia “D” – Ministério do Trabalho Senac Anápolis 1.500 pessoas 

10/10/2017 
Semana das Crianças - 18º Batalhão da 

Polícia Militar 
Jaiara, Anápolis-GO 300 pessoas 

03/11/2017 Congresso Nacional das APAES Natal - GO 2.500 pessoas 

24/11/2017 10ª Edição do Programa Agrinho 
Centro de Convenções PUC 

Goiânia 
2.000 pessoas 

17/11/2017 Exposição de Artes Visuais Granol, Anápolis-GO 350 pessoas 

28/11/2017 Dia de Doar Anashopping 1.000 pessoas 
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12/12/2017 12º Momento Cultural 
Teatro São Francisco, Anápolis-

GO 
1.000 pessoas 

14/12/2017 Dia dos Padrinhos Escola “Maria Montessori” 1.500 pessoas 

18 a 20/05/2017 Congresso Estadual das APAES Jaraguá - GO 800 pessoas 

21/12/2017 Chegada do Papai Noel Escola “Maria Montessori” 600 pessoas 

 

A APAE Anápolis, em 24 de Novembro de 2017, foi premiada em 1º Lugar na categoria Desenho Educação 

Especial para o aluno Jonatas Araújo Nascimento e a professora Nelma Maria Granja no Programa Agrinho 2017: 

Realizado pelo SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria com a FAEG – Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado de Goiás e empresas parceiras, teve como objetivo incentivar a prática pedagógica através de projetos 

que contemplem a construção do conhecimento, proporcionando a inserção de temas de relevância social, cultural, 

econômica, politica e ambiental, visando melhorias constantes de hábitos e atitudes e recebeu. 

 

 

9.12 PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

O Projeto Laboratório de Informática ofereceu ao usuário conhecimento para a utilização de computadores e dos 

meios tecnológicos para o desenvolvimento das habilidades nos aspectos motor, raciocínio lógico, matemático, linguagem 

multidisciplinar. 

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla. 

Dia/Horário/Periodicidade: Das 07h15min às 11h15min e das 13h às 17h. 

Abrangência Territorial: Anápolis e região. 

Resultados Obtidos: 380 usuários foram beneficiados com atendimento em informática. O projeto possibilitou ao usuário a 

identificação dos componentes de microcomputadores e seus periféricos; a utilização adequada do mouse e do teclado, 

acesso à internet, conhecimento de softwares, realização de pesquisas e outros. O projeto também contribuiu para 

estimulação das áreas sensoriais, cognitivas e motoras, estimulação do raciocínio lógico, da memória, atenção e 

concentração, colaborou com a leitura e a escrita, e no processo de entendimento da relação do usuário no convívio social, 

contribuindo no processo de educação especial. 

Ações Realizadas: Foram realizados trabalhos com softwares de jogos educativos, atividades educativas em consonância 

com os conteúdos estudados nas salas de aula, pesquisas e produção de textos (jornal, bilhete, cartas, cartões), utilização 

de internet, curso de digitação. 

 

 

9.13 PROJETO DE EXTENSÃO/CAPACITAÇÃO 

Com uma equipe de coordenador, secretária, professores e equipe de apoio atende e organiza pesquisas e 

capacitações, inerentes às atividades desenvolvidas pela APAE Anápolis, promovendo e apoiando eventos relacionados ao 

ensino e pesquisa, incentivando a capacitação de profissionais e realizando atividades de extensão com a finalidade de 

aprimorar o conhecimento para o atendimento à pessoa com deficiência. 

Público Alvo: Colaboradores da APAE, estagiários, voluntários e comunidade em geral. 
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Dia/Horário/Periodicidade:De segunda à sexta das 07h30min às 12h e das 14h às 22h. 

Abrangência Territorial: Anápolis e Região. 

Resultados Obtidos: 798 beneficiárioscapacitados por meio de cursos/eventos realizados na APAE na cidade de Anápolis 

e região para pessoas que tenham interesse nos temas abordados. 

Ações Realizadas: Foram realizados vários eventos: 

 Curso de Inclusão Digital: No decorrer de todo o ano de 2017 foram oferecidos à comunidade, cursos gratuitos de 

acesso à inclusão digital e social (Informática Básica e Cidadania; Excel Avançado e Cidadania; Montagem, 

Manutenção de Computadores e Cidadania; Word Avançado e Cidadania; Power Point Avançado; Digitação; Oficina 

de Internet) incluindo o “Curso de Informática Básica Aplicada à Educação Especial e Cidadania” para atender os 

alunos matriculados da Escola “Maria Montessori”. 

 Seminários da APAE Anápolis: Foram realizados dois seminários gratuitos durante o ano de 2017, o X Seminário 

da APAE foi realizadoem 02 de Maio e 2017 e o XI Seminário da APAE no dia 20 de Novembro de 2017, que 

propagou as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas na APAE Anápolis,promoveu a integração de 

estudantes e profissionais da APAE e da comunidade e propiciou a divulgação de eventos científicos e culturais. 

 II AMOR APAEANO: eventorealizado em 18 de Outubrogratuitamente a todos os colaboradores da APAE, 

estagiários, voluntários e servidores cedidos do estado de Goiás e município de Anápolis com o intuito de promover a 

capacitação e integração e de todos os evolvidos nas prestações de serviços da APAE Anápolis. 

 

9.14 ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – AÇÕES EM EDUCAÇÃO 

Descrição Quantidade 

Gestão e Coordenação Pedagógica 7.790 

Educação Precoce 980 

ASI – Autonomia, Socialização e Interação 1.510 

AEE – Atendimento Educacional Especializado 1.740 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 1.500 

Educação Profissional – Formação Inicial para o Trabalho – FIT 1.500 

Educação Física (dados repassados pelas professoras) 66.906 

Artes 89.208 

Laboratório de Informática 3.800 

Oficina de Corte e Costura 1.500 

Oficina de Horta e Jardinagem 1.500 

Oficina de Culinária 1.500 

Oficina de Serigrafia 1.500 

Oficina de Reciclagem de Papel 1.500 

Extensão / Capacitação 798 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 183.232 
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Baile da Amizade Churrasco beneficente

Quadrilha na praça Momento cultural

Desfile 7 de setembro Dia das madrinhas

Bazar MMartan Festa junina
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10. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE – HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

10.1 LABORATÓRIO DA APAE 

O Laboratório da APAE Anápolis realizou a Triagem Neonatal (teste do pezinho) nos recém-nascidos do 

Estado de Goiásatravés do Sistema Único de Saúde, garantindo o diagnóstico, a prevenção e/ou tratamento precoce de 

doenças que podem causar deficiência.No exame do teste do pezinho foram investigadas seis patologias conforme 

preconizado pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal – Ministério da Saúde. O Laboratório realizou busca ativa, feita 

por uma equipe de assistência social, de todos os recém-nascidos que apresentaram exames alterados. Detectada alguma 

doença, o usuário foi encaminhado ao Ambulatório Multidisciplinar Especializado da APAE, serviço competentepara 

garantir o tratamento do usuário diagnosticado com alguma patologia. Além disso, o laboratório também realizou exames 

especializados como dosagens hormonais, marcadores virais e tumorais, entre outros,via Sistema Único de Saúde, 

atendendo a demanda do município de Anápolis e região. 

Em 19 de Outubro de 2017 foi publicada a Portaria de Nº 2024 que Habilita a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Anápolis, Estado de Goiás, como Serviço de Referência em Doenças Raras (DR), onde o Laboratório 

realiza os exames para a investigação destas patologias. O público alvo é de crianças de 0 a 18 anos da região Centro 

Oeste. 

 O escopo de atendimento para Doenças Raras da APAE Anápolis se baseia nos seguintes eixos:  

Eixo I – Doença Rara de Origem Genética: Anomalias Congênitas ou de Manifestação Tardia; Deficiências 

Intelectuais Associadas a Doenças Raras; Erros Inatos do Metabolismo (EIM); 

Eixo III – Doenças Raras de Origem Não Genética: Doenças Raras Infecciosas. 

 

 

10.1.1 PROJETO EM SAÚDE – PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL – DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

O projeto de Triagem Neonatal visou a identificação e intervenção precoce de deficiências através de 

exames realizados por profissionais de saúde em crianças de 0 a 30 dias de vida, para detectar, o mais cedo possível, as 

principais doenças e fatores de risco, sendo fundamentais para o planejamento das condutas clínicas e intervenções mais 

eficazes. 

A APAE Anápolis realizou a Triagem Neonatal pelo Teste do Pezinho sendo a coleta ideal realizada a partir 

de 48 horas até trinta dias de vida do bebê. Tem o objetivo de detectar doenças metabólicas, genéticas e/ou infecciosas 

que podem causar problemas de saúde, como a deficiência intelectual, e que, em sua maioria, podem ser tratadas antes 

dos primeiros sintomas. As doenças investigadas hoje no Programa de Triagem Neonatal pela rede pública de saúde – 

SUS são: Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria, Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, 

Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase. A equipe conta com Biomédicos, Farmacêutico/Bioquímico, 

Auxiliar de Laboratório, Técnicos de laboratório, Coordenadora, Assistente Social e Equipe Administrativa. 

Dia/Horário/Periodicidade: Segunda à sexta-feira das 07h às 17h. 

Abrangência Territorial: Teste do Pezinho – É realizado nos recém-nascidos de todos os municípios do Estado de Goiás.  

Resultados Obtidos: No Teste do Pezinho foram triados 69.053 recém-nascidos, totalizando 414.417exames laboratoriais, 

detectado 87 usuários doentes e encaminhados para acompanhamento no Ambulatório Multidisciplinar da APAE.  

Ações Realizadas: Treinamento da equipe dos postos de saúde dos municípios do Estado de Goiás para coleta de 

sangue em papel filtro e realização do Teste do Pezinho, onde foram treinados 29 municípios com 170 participantes; envio 
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de material para posto de coleta dos municípios; coleta de sangue no laboratório da APAE; processamento do material 

biológico no laboratório da APAE e realização dos exames; Análise dos resultados; busca ativa pelo Serviço Social dos 

pacientes com alguma patologia detectada; informação ao usuário e a família a respeito da patologia e encaminhamento 

para AME – Ambulatório Multidisciplinar Especializado dos usuários com exames alterados. 

 

10.1.2 PROJETO EM SAÚDE – EXAMES ESPECIALIZADOS – DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

O Laboratório APAE Anápolis realizou diversos exames especializados pela rede SUS tais como: 

hormonais, imunológicos, hematológicos, marcadores tumorais, marcadores virais, drogas de monitoramento, Teste do 

Suor (exame que confirma o diagnóstico da Fibrose Cística para crianças de até 2 anos e 11 meses de idade) entre outros 

abrangendo a toda população de Anápolis e todos os Estados, no caso do Teste do Suor, sendo dotado de equipamentos 

modernos e com excelente nível de capacidade física, tecnológica e profissional. A equipe conta com Biomédicos, 

Farmacêutico/Bioquímico,Auxiliar de Laboratório, Técnicos de Laboratório, Coordenadora, e Equipe Administrativa. 

Dia/Horário/Periodicidade: Segunda à sexta-feira das 07h às 17h 

Abrangência Territorial:Os exames realizados pelo SUS abrangem o município de Anápolis. 

Público Alvo:Toda a população do município de Anápolis. 

Resultados Obtidos: Foram atendidos 22.283 usuários pela rede SUS sendo 54.522 exames realizados. 

Ações Realizadas: Atendimento a demanda do município de Anápolis; atendimento aos usuários do Centro de Testagem 

e Aconselhamento (CTA) para o Programa de Hepatite e HIV; Atendimento aos usuários do Programa de Triagem Neonatal 

através do Ambulatório Multidisciplinar Especializado (AME) – APAE Anápolis; atendimento aos usuários do Laboratório 

Central do Município de Anápolis – LACEMA; realização do exame confirmatório de Fibrose Cística – Teste do Suor. 

 

10.1.3 PROJETO EM SAÚDE – SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS RARAS (DR) – DIAGNÓSTICO 

LABORATORIAL 

As Doenças Raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas e variam não só de 

doença para doença, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. Manifestações relativamente 

frequentes podem simular doenças comuns, dificultando o seu diagnóstico, causando elevado sofrimento clínico e 

psicossocial aos afetados, bem como para suas famílias.  As Doenças Raras são geralmente crônicas, progressivas, 

degenerativas e até incapacitantes, afetando a qualidade de vida das pessoas e de suas famílias. 

Atendimento de exames laboratoriais das Doenças Raras: A Atenção Básica encaminha/referencia de 

forma regulada ao Serviço de Referência em DR, com relatório clínico resumido, paciente com suspeita clínica. Este 

paciente é atendido pela equipe do AME de acordo com o eixo específico e o médico seguindo critérios clínicos e da 

Portaria Nº 2.024, de 19 de outubro de 2016 solicita exames diagnósticos que serão realizados no Laboratório APAE 

Anápolis. A solicitação dos procedimentos diagnósticos pelo profissional de saúde é feita por meio de Autorização de 

Procedimentos Ambulatoriais (APAC), requisição que é avaliada pelo gestor local para autorização ou não de realização do 

procedimento.  

Desse modo, os exames ajudam tanto no diagnóstico e cuidado dos pacientes afetados, quanto na 

obtenção de dados a respeito dessas doenças. Esses dados permitem o estabelecimento de linhas de cuidado cada vez 

melhores e mais adequadas à necessidade dos pacientes e à demanda.  

A equipe conta com Biomédicos, Farmacêutico/Bioquímico, Auxiliar de Laboratório, Técnicos de 

Laboratório, Coordenadora, Assistente Social e Equipe Administrativa. 
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Dia/Horário/Periodicidade: Segunda à sexta-feira das 07h às 17h 

Abrangência Territorial: Região Centro Oeste 

Público Alvo: Crianças de 0 a 18 anos 

Resultados Obtidos: Foram atendidos 109 usuários pela rede SUS sendo 427 exames realizados para investigação de 

Doenças Raras. 

Ações Realizadas: Contratação da equipe de trabalho (médico geneticista, nutricionista, enfermeira, 

psicólogo),estabelecimento de fluxos de atendimento clínico e laboratorial, inserção de procedimentos principais e 

secundários no sistema de informação (Sistema Multilab), padronização de exames e realização dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinamento para postos de coleta Manutenção da certificação ISO 

Realização do teste do pezinho Realização do teste da orelhinha 



 
 

 

32 
 

10.2 AMBULATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO – AME 

 

10.2.1 PROJETO EM SAÚDE – PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL – DIAGNÓSTICO CLÍNICO, 

ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO 

O Ambulatório Multidisciplinar Especializado – AME realizou diagnóstico clínico, acompanhamento e 

tratamento dos usuários diagnosticados pelo exame do Teste do Pezinho em qualquer das patologias inseridas no 

programa de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde. O AME contou com aBusca Ativa, setor primordial para o 

andamento do programa, por se tratar de uma política de estratégia de acompanhamento com a finalidade de seguimento 

do atendimento, tratamento e acompanhamento após diagnóstico propiciando a melhoria da qualidade de vida dos 

usuários, concomitantemente proporcionando segurança e tranquilidade às famílias.Possui uma equipe multidisciplinar 

formada por Enfermeiros, Psicólogos, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionistas, Endocrinopediatra, Pneumopediatra, 

Gastropediatra, Pediatra, Hematologistas, Endocrinologista,Odontólogo eAssistentes Sociais. 

Público Alvo:Usuários diagnosticados através do Teste do Pezinho (Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria, Anemia 

Falciforme e outras Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase). 

Dia/Horário/Periodicidade: Segunda a sexta-feira,das 07 às 11h e das 13h às 17h. 

Abrangência Territorial: Estado de Goiás. 

Resultados Obtidos: 7.861 procedimentos foram realizados no ano de 2017 no âmbito do atendimento de 

5.284beneficiários triados pelo Teste do Pezinho. Promoveu a prevenção de sequelas e proliferação de doenças neonatais 

através de aconselhamento genético, proporcionou atendimento especializado aos serviços oferecidos,possibilitando a 

integração social dos usuários e ofereceu orientação familiar, bem como, apoio às famílias. 

Ações Realizadas: Foram realizadas as seguintes ações no Ambulatório Multidisciplinar Especializado: 

 Enfermagem:O setor de enfermagem atendeu as necessidades do usuário em todo seu ciclo vital melhorando suas 

necessidades e respeitando a vida e a dignidade humana, atuando na promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação da saúde de acordo com os preceitos éticos e legais. Promoveu parcerias com ESF (Estratégia de Saúde 

da Família) e rede hospitalar para assistência aos usuários em campanhas de vacinação. Realizou ações preventivas 

e atividades informativas junto aos usuários e às famílias. Participou dos programas e das atividades de assistência 

integral aos usuários. Manteve os cuidados de enfermagem no que diz respeito à orientação de curativo. Encaminhou 

e acompanhou pacientes em consultas médicas e exames. Prestou serviços de primeiros socorros.  

 Odontologia: O setor de odontologia assistiu o indivíduo em suas necessidades de saúde bucal, orientou e promoveu 

prevenção e tratamento, bem como o seu bem estar físico e social. Realizou atendimentos preventivos e curativos 

básicos, atendimentos clínicos em dentística, periodontia e atendimentos de urgência. Promoveu a saúde bucal 

através de orientação preventiva relacionada à doença da cárie e periodontal. Orientou a família quanto à maneira 

adequada de prevenção da saúde bucal, hábitos de higiene oral e controle de dieta.  

 Psicologia: O setor de psicologia realizou atendimentos individuais e em grupo no intuito de promover o bem-estar de 

todos os envolvidos no tratamento. Orientou à família e/ou responsáveis dos usuários no processo de 

desenvolvimento e melhoria da condição de vida. Realizou palestras motivacionais e de cunho educativo. 

 Fisioterapia:A fisioterapia trabalhou na prevenção, habilitação e reabilitação dos usuários com fibrose cística, 

aprimorando a condição respiratória. Os usuários tiveram melhora no controle respiratório e diminuição das crises 

respiratórias e aumento da capacidade ventilatória. Estabeleceu metas junto às famílias, orientando sobre cuidados 
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quando o usuário apresentar problemas respiratórios. Fez anamnese, avaliações e encaminhamentos de pacientes 

com anemia falciforme que tiveram alterações neurológicas.  

 Fonoaudiologia:A fonoaudiologia realizou atendimentos individualmente e em grupo, orientou e avaliou os usuários 

do ambulatório de hipotireoidismo congênito e realizou encaminhamento para o Município de origem do usuário.  

 Nutrição:O setor de nutrição desenvolveu trabalhos voltados aos usuários diagnosticados com Fenilcetonúria, 

trabalhando dieta específica. Realizou atividades na Cozinha Experimental na criação de cardápios e mostra de 

preparação de alimentos. Participou do acompanhamento multiprofissional ofertado aos usuários de Fibrose Cística, 

auxiliando no processo alimentar. Fez orientações aos usuários de Anemia Falciforme e encaminhamentos para o 

Município de origem do usuário. 

 Medicina: O setor médico desenvolveu trabalhos relacionados ao acompanhamento e tratamento de usuários 

diagnosticados, através do teste do pezinho com Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doenças Falciformes e 

outras Hemoglobinopatias, Fibrose cística, Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase. Através das 

especialidades de pediatria, endocrinologia, gastropediatria, pneumopediatria, hematologia, preveniu e/ou tratou 

possíveis alterações provocadas pelas patologias, promovendo assim qualidade de vida. Realizou consultas. 

Encaminhou para exames e terapias específicas. Auxiliou nos processos para aquisição de medicamentos do 

Componente Farmacêutico Especializado. 

 Serviço Social: O Serviço Social realizou busca ativa às famílias dos recém-nascidos diagnosticados através do 

Teste do Pezinho. Participou do acompanhamento multidisciplinar dos usuários, busca de redes de apoio, orientou e 

encaminhou acerca dos direitos e benefícios e exames complementares ao tratamento. Realizou estudo 

socioeconômico para detectar o diagnóstico social dos usuários das políticas públicas, compreendendo a realidade 

familiar, social e comunitária, garantindo maior eficácia do conjunto de respostas sociais possibilitando a garantia e 

defesa dos direitos sociais (alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação, segurança, previdência e assistência 

social). Foi traçado o perfil de cada família e minimizado os problemas existentes. 

 Centro de Apoio: O centro de apoio oferece acolhimento aos usuários que fazem acompanhamento e tratamento no 

AME para que possam passar o dia no serviço, onde foi ofertado alimentação, dormitório para bebês, cantinho da 

criança e local para banho das mesmas. O serviço proporcionou uma tranquilidade e segurança ao usuário nos 

atendimentos médicos e com equipe multidisciplinar. 
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10.3 CER III – CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL, AUDITIVA E FÍSICA 

 

10.3.1 PROJETO HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

OCentro Especializado em Reabilitação – CER III realizou atendimentos ambulatoriais em diagnóstico, 

avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em reabilitação, concessão, adaptação e 

manutenção de tecnologia assistiva e próteses auditivas, constituindo-se referência para a rede de atenção à saúde no 

município e região, nas modalidades de reabilitação física, auditiva e intelectual. Todo atendimento do CER III é realizado 

de forma articulada com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, através de Projeto Terapêutico 

Singular, cuja construção envolveu a equipe, o usuário e família. Estabeleceu ainda, processos de educação permanente 

para as equipes multiprofissionais, garantindo atualização e aprimoramento profissional. 

As famílias são acompanhadas, orientadas e estimuladas sobre a importância da participação e frequência 

efetiva nos atendimentos ofertados, garantindo assim o acesso à saúde e alcance de melhor qualidade de vida. A 

instituição ainda propicia e apoia a participação das famílias e usuários junto aos conselhos de representatividade da 

pessoa com deficiência na busca e garantia dos seus direitos. 

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo, pessoas com deficiência física, 

pessoas com deficiência auditiva, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Dia/Horário/Periodicidade: Segunda a sexta-feira,das 07hàs 18h. 

Abrangência Territorial: Anápolis e Região. 

Resultados Obtidos: No CER III foram assistidos 22.035 beneficiários se realizados 120.019 procedimentos, sendo 

82.270 na reabilitação intelectual, 25.677procedimentos na reabilitação auditiva e 12.072 na reabilitação física.  

 

I) Habilitação e reabilitaçãoda pessoa com deficiência intelectual 

O Centro Especializado em Reabilitação – CER III realizou a habilitação/reabilitação da pessoa com deficiência 

intelectual através de ações executadas por equipes multiprofissionais e desenvolvidas a partir das necessidades de cada 

usuário e de acordo com o impacto da deficiência sobre sua funcionalidade, por meio de uma abordagem interdisciplinar e 

o envolvimento direto de profissionais, cuidadores e familiares. Realizou diagnóstico e avaliação funcional da deficiência 

intelectual, realizou a estimulação global, orientou cuidadores, acompanhantes e familiares baseados no Projeto 

Terapêutico Singular, visando o processo de inclusão social e continuidade do cuidado. Garantiu atendimento em 

habilitação/reabilitação, prescrição e encaminhamentos.Promoveuarticulação com outros pontos de atenção da rede de 

cuidados da pessoa com deficiência, proporcionando a integralidade do cuidado. Conta com equipe de psiquiatra, 

neuropediatra, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo, psicopedagogo, 

musicoterapeuta, nutricionista, assistente social, enfermeira, odontólogo e apoio administrativo. 

O CER III realizou 88.882atendimentos em saúde na habilitação e reabilitação para 8.304beneficiários com 

deficiência intelectual e/ou Transtorno do Espectro do Autismo, promovendo melhor qualidade de vida, autonomia e 

integração psicossocial do usuário atendido no programa, que compreendeu as seguintes ações:  
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 Psicologia: Os atendimentos em psicologia promoveu o bem-estar da pessoa com deficiência intelectual e transtorno 

do espectro do autismo e de todos os envolvidos no tratamento. A psicologia atuou na triagem realizando anamnese e 

avaliação psicológica e identificou quadros sugestivos de Deficiência Intelectual e/ou Transtorno do Espectro do 

Autismo, definiu junto à equipe de triagem a elegibilidade para o serviço de reabilitação intelectual. Efetivou 

avaliações, intervenções, orientações, encaminhamentos e relatórios. Realizou atendimento individual e/ou em grupo 

ao usuário e suas famílias. Fez orientações aos demais profissionais apoiando todo o processo de reabilitação. 

Orientou cuidadores e professores da rede comum de ensino.  

 Fisioterapia:Os atendimentos de fisioterapia preveniram, habilitou e reabilitouusuários que apresentaram alterações 

do sistema músculo-esquelético, cardiorrespiratório, neurológico, restabelecendo as funções, a fim de melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes, contribuiu com o processo de reintegração social. Efetivou anamnese e avaliação de 

pacientes que foram encaminhados pela equipe de triagem. Realizou atendimentos individuais e em grupo de 

orientação sobre forma de cuidado, estimulação e manuseio, treinou pais e cuidadores. Efetivou orientações aos 

demais profissionais, apoiou todo o processo de reabilitação e o desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular. 

Fez reavaliações e encaminhamentos. 

 Terapia Ocupacional: Os atendimentos de terapia ocupacional estimulou a pessoa com deficiência intelectual e/ou 

transtorno do espectro do autismo, com prejuízos funcionais e/ou com alterações sensoriais, com disfunção 

ocupacional em suas atividades de vida diária e vida prática, nos casos dos usuários que não conseguiam realizar de 

maneira satisfatória as atividades de trabalho, lazer e autocuidado.A terapia ocupacional ofertou ao paciente o 

máximo de qualidade de vida possível, fazendo com que ele percebesse sua capacidade de realizar desde as tarefas 

mais simples até as mais complexas, explorando o ambiente que vive e participa. Habilitou, reabilitou e integrou o 

indivíduo como um todo, restaurouou preservou as capacidades funcionais evitando novos déficits, visou a 

independência, autonomia, qualidade de vida e integridade. Realizou triagem e avaliação. Atuou junto à equipe 

multidisciplinar desenvolvendo o Projeto Terapêutico Singular em parceria com os familiares e cuidadores. Realizou 

atendimentos em grupo e individual. Orientou à família e os profissionais da entidade. Efetivou adaptações para 

melhor realização e treino das AVDs (Atividades de Vida Diárias) e AVPs (Atividades de Vidas Práticas). 

 Fonoaudiologia: O setor de fonoaudiologia desenvolveu trabalhos junto a pessoa com deficiência intelectual e/ou 

transtorno do espectro do autismo ligados à fala, a aquisição, compreensão e estruturação da linguagem, voz, 

audição e motricidade oral. Avaliou individualmente o usuário conhecendo melhor suas dificuldades e estabeleceu o 

trabalho a ser desenvolvido. Preveniu, habilitou e reabilitoudistúrbios da comunicação oral e escrita, aquisição, 

compreensão e estruturação da linguagem, voz, audição e motricidade orofacial.Atendeu individualmente e em grupo. 

Orientou à família informando sobre o trabalho a ser desenvolvido com o usuário, destacando a importância da 

parceria com a mesma para se obter resultados satisfatórios.Fez orientações aos demais profissionais apoiando todo 

o processo de reabilitação e o desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular.  

 Nutrição: Os atendimentos de nutrição visaram a segurança alimentar e à atenção dietética a pessoa com deficiência 

intelectual e/ou transtorno do espectro do autismo. Avaliou as necessidades nutricionais de indivíduos ou grupos para 

a promoção, manutenção e recuperação da saúde. Trabalhou no âmbito da nutrição humana e alimentação, 

interpretou e compreendeu fatores biológicos, sociais, culturais e políticos e criou soluções que garantiram melhor 

qualidade de vida para o usuário, auxiliou na promoção da saúde e apoiouna evolução do usuário no processo de 

reabilitação. Fez avaliação nutricional dos usuários e encaminhamentos médicos. Orientou familiares e equipe. 

Realizou atendimentos individuais e em grupo. 
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 Psicopedagogia: Os atendimentos de psicopedagogia avaliaram o processo de aprendizagem da pessoa com 

deficiência intelectual e/ou transtorno do espectro do autismo acima de 07 anos de idade. Identificou os pontos que 

dificultam a aprendizagem, atuou de maneira preventiva para evitá-los e, ainda, propiciou estratégias e ferramentas 

que facilitaram o aprendizado. Realizou avaliação e atuou junto à equipe multidisciplinar desenvolvendo o Projeto 

Terapêutico Singular em parceria com os familiares e cuidadores. Realizou atendimentos em grupo e individual. 

Orientoua família, professores e os profissionais da equipe multidisciplinar favorecendo o processo de aprendizagem. 

 Pedagogia: Os atendimentos de pedagogia garantiram melhor qualidade do aprendizado, estimulou e auxiliou no 

desenvolvimento cognitivo da pessoa com deficiência intelectual e/ou transtorno do espectro do autismo menores de 

7 anos e contribuiu com a inserção social do usuário. Realizou avaliação e atuou junto à equipe multidisciplinar 

desenvolvendo o Projeto Terapêutico Singular em parceria com os familiares e cuidadores. Realizou atendimentos em 

grupo e individual. Orientoua família, professores e os profissionais da equipe multidisciplinar favorecendo o processo 

de aprendizagem. 

 Musicoterapia: O setor de musicoterapia utilizou a música e/ou seus elementos constituintesfacilitando e 

promovendo comunicação, relacionamento, aprendizado, mobilização, expressão, organização e outros objetivos 

terapêuticos relevantes, a fim de atender as necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas dos 

usuários. A musicoterapia desenvolveupotenciais e/ou restaurou funções do indivíduo garantindo melhor qualidade de 

vida, através de prevenção, reabilitação ou tratamento. Realizou avaliação e atuou junto à equipe multidisciplinar 

desenvolvendo o Projeto Terapêutico Singular em parceria com os familiares e cuidadores. Realizou atendimentos em 

grupo e individual. Orientou as famílias, professores e os profissionais da equipe multidisciplinar favorecendo o 

processo de aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual e autismo. 

 Medicina: O setor de medicina realizou atendimentos de neuropediatria e psiquiatria, acompanhou e tratou os 

usuários com deficiência intelectual e/ou múltipla, transtorno do espetro do autismo, participou de estudos de casos 

junto à equipe, traçou junto às famílias o plano terapêutico, através de estabelecimentos de metas, alcançou os 

objetivos propostos.Participou da triagem definindo elegibilidade ou não para a inserção na instituição. Realizou 

consultas, encaminhou para exames e terapias específicas. Auxiliou nos processos para aquisição de medicamentos 

do Componente Farmacêutico Especializado. 

 Serviço Social: O setor de serviço social realizou entrevista inicial com usuário, efetivou busca ativa(em casos de 

abandonos e faltas ao tratamento), encaminhamentos, visitas domiciliares, acompanhamentos e orientação ao 

paciente, entre outras ações como informação ao paciente dos direitos sociais, minimizando a vulnerabilidade e risco 

social. Contribuiu para a garantia de direitos e exercício da cidadania dos usuários com deficiência intelectual e/ou 

autista e suas famílias. 

 Enfermagem: O setor de enfermagem atendeu as necessidades do usuário em todo seu ciclo vital respeitando a vida 

e a dignidade humana, atuou na promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde de acordo com os 

preceitos éticos e legais.Promoveu parcerias comESF (Estratégia de Saúde da Família) e rede hospitalar para 

assistência aos usuários em campanhas de vacinação, realização de exames de alta complexidade, internações, 

ações preventivas, realizou atividades informativas junto à comunidade e às famílias no projeto APAE em ação na 

comunidade e em outros eventos, participou dos programas e das atividades de assistência integral aos usuários, 

manteve os cuidados de enfermagem no que diz respeito à orientação de curativos, encaminhou e acompanhou 

pacientes em consultas médicas e exames, orientou os profissionais da área da educação, prestou serviços de 

primeiros socorros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emocional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Social
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 Odontologia: O setor de odontologia assistiu o usuário em suas necessidades de saúde bucal, orientou e promoveu 

prevenção e tratamento, bem como o seu bem estar físico e social. Realizou atendimentos preventivos e curativos 

básicos, atendimentos clínicos em dentística, periodontia e atendimentos de urgência. Promoveu a saúde bucal 

através de orientação preventiva relacionada à doença da cárie e periodontal. Orientou a família quanto à maneira 

adequada de prevenção da saúde bucal, hábitos de higiene oral e controle de dieta. Encaminhou usuários para 

avaliação clínica e centros especializados. 

 

 Hidroterapia: O serviço de reabilitação realizou ação específica durante todo o ano para intensificar o tratamento e 

potencializar a evolução dos usuários. A hidroterapia envolve fisioterapia aquática para exercícios terapêuticos 

realizados em piscina aquecida e coberta, com orientação total e restrita ao profissional de fisioterapia, onde, através 

do uso de inúmeras técnicas de reabilitação associadas às propriedades físicas da água, proporcionou aos usuários 

efeitos fisiológicos que surgiram imediatamente após a imersão. O profissional de fisioterapia elaborou plano de 

tratamento, juntamente com as famílias, estabeleceu metas, visando aumento de amplitude de movimento articular, 

fortalecimento muscular e treino da resistência, reeducação de músculos paralisados, melhorou a circulação e 

diminuiu edemas, aliviouador e espasmos musculares, manteve e promoveu a melhora do equilíbrio, propriocepção, 

coordenação e postura. 

 

 Casa Viva: Foi criado um ambiente adequado (casa terapêutica) para treino e repetição das funções de atividades de 

vida diária que contribuiu para o processo de reabilitação e melhoria da qualidade de vida dos usuários.  

 

 Parque Sensorial:Os atendimentos no parque sensorial terapêutico trabalharam os aspectos sensoriais e motores 

para auxiliar o desenvolvimento global do usuário com deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo.Foi 

trabalhado atividades como balançar, pular, rodar, subir e descer, bem como explorar texturas diferenciadas que 

ajudaram a estimular o sistema nervoso central potencializando o tratamento do usuário. 

 

 Mães que cantam: Nesta ação foi trabalhado o vínculo mãe/bebê através de atendimentos com musicoterapeuta e 

psicólogo, especialmente no impacto da notícia do diagnóstico do usuário no seio familiar, trabalhou a ansiedade da 

mãe em relação ao tratamento, bem como outras demandas familiares. O atendimento foi realizado com a mãe e o 

usuário. A música foi o elemento principal utilizado na terapia. Os atendimentos favoreceram a comunicação das 

demandas psicológicas aos terapeutas permitindo que as intervenções fossem feitas facilitando o processo de 

reabilitação. 

 

 Amparo: A equipe de psicologia realizou uma vez por mês a ação “Amparo”, abordou temáticas específicas 

auxiliando o desenvolvimento biopsicossocial das famílias potencializando a evolução dos usuários. Minimizou o 

impacto no sistema familiar da notícia da chegada de uma criança especial na família. Diminuiu as inúmeras 

dificuldades emocionais dos pais e da família que interferem significativamente no desenvolvimento da criança. 

Contribuiu com a melhora do quadro psicológico dos cuidadores.  

 

 Psicoeducação: Esta ação auxiliou as famíliasa compreender o desenvolvimento infantil, o diagnóstico, o 

funcionamento e o impacto da patologia no sistema nervoso central e os comportamentos relacionados a cada 

diagnóstico. Ao compreender todos esses aspectos, as famílias elaboraram expectativas mais reais sobre a criança e 
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o tratamento, auxiliando os terapeutas e potencializado as intervenções. As famílias entenderam o diagnóstico e as 

consequências dele sobre o organismo e o ambiente, adotando estratégias adequadas para lidar com a situação. Os 

atendimentos ajudaram as famílias a contribuir no processo de reabilitação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência auditiva 

 

O Centro Especializado em Reabilitação – CER III realizou a habilitação/reabilitação da pessoa com deficiência 

auditiva efetivando a concessão de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) e sistema de frequência modulada 

(FM). Garantiu o aproveitamento da audição residual da pessoa com deficiência auditiva através do processo de 

reabilitação auditiva, incluindo: diagnóstico, consultas e exames audiológicos, seleção, adaptação, concessão de AASI e 

terapia fonoaudiológica. A reabilitação auditiva fez acompanhamento periódico da perda auditiva com o objetivo de 

monitorar e realizar possíveis modificações nas características eletroacústicas do aparelho auditivo utilizado pelo usuário, 

bem como para as orientações quanto ao uso e manuseio do AASI. Conta com equipe de otorrinolaringologista, psicólogo, 

fonoaudiólogo, pedagogo, psicopedagogo, musicoterapeuta, nutricionista, assistente social e apoio administrativo. 

O programa de reabilitação auditiva garantiu à pessoa com deficiência auditiva o melhor uso possível do seu 

resíduo auditivo. Ofereceu processo de reabilitação desde a seleção e adaptação do tipo e características tecnológicas do 

AASI adequados as características audiológicas e necessidades acústicas do usuário, ofereceuacompanhamentoperiódico 

commonitoramento audiológico da perda auditiva e da amplificação, orientação e treino do manuseio do AASI, até a terapia 

fonoaudiológica para o desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem do usuário. 

O serviço de atenção auditiva ofereceu os seguintes atendimentos aos usuários: Avaliação otorrinolaringológica, 

Avaliação audiológica, Anamnese fonoaudiológica, Audiometria de reforço visual (VRA) ou audiometria lúdica, 

Imitanciometria, Observação de respostas comportamentais a estímulos sonoros, Emissões otoacústicas evocadas por 

transiente e produto de distorção, Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) de curtae/ou média latência 

com especificidade de frequência, Audiometria tonal limiar ou audiometria condicionada por via aérea e via óssea, 

Logoaudiometria (LDV, LRF, IRF), Avaliação da linguagem, Testes de percepção da fala, Questionários de avaliação do 

Cinema Azul Projeto AMPARO 
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desempenho auditivo, Audiometria em campo Livre, Ganho de inserção, Seleção e adaptação de próteses auditivas, 

Seleção e adaptação de recursos de tecnologia assistiva. 

O Teste da Orelhinha é um exame de avaliação auditiva feito em recém-nascidos do município de Anápolis e 

região para o diagnóstico precoce de perda auditiva. O teste é muito importante para que os processos de intervenção e 

reabilitação possam ser iniciados o mais brevemente possível.O exame é realizado por meio dos procedimentos de  

Emissões Otoacústicas Evocadas e/ou Potencial Evocado Auditivo de triagem. A APAE Anápolis realiza o exame como 

parte do programa de triagem neonatal e caso seja detectada alguma alteração o usuário é encaminhado para o Centro 

Especializado em Reabilitação CER III- reabilitação auditiva, para fechamento do diagnóstico e posteriormente os casos 

identificados com perda auditiva permanente serão reabilitados. O recém-nascido é avaliado por equipe multidisciplinar 

composta por médicos,  fonoaudiólogos, assistentes sociais e psicólogos. No Teste da Orelhinha foram triados 3.853 

recém-nascidos, e encaminhados 11 usuários para diagnóstico e 87 usuários para monitoramento audiológico. 

O CER III realizou 25.506atendimentos em saúde na habilitação e reabilitação de 8.059beneficiários com 

deficiência auditiva, promovendo melhor qualidade de vida, autonomia e integração psicossocial do usuário atendido no 

programa, que compreendeu as seguintes ações:  

 Otorrinolaringologia: O profissional realizou os atendimentos iniciais dentro do programa de saúde auditiva através 

de consultas, diagnósticos e tratamentos de acordo com a necessidade individual de cada paciente. 

 Fonoaudiologia: O setor de fonoaudiologia atendeu usuários com risco, suspeita ou deficiência auditiva confirmada. 

Realizou a triagem e monitoramento da audição de neonatos. Efetivou atenção diagnóstica e terapêutica 

especializada, garantidas a partir do processo de referência e contra referência do paciente com deficiência auditiva.  

 Serviço Social: O setor de serviço social realizou entrevista inicial com usuário, efetivou busca ativa (em casos de 

nabandonos e faltas ao tratamento), encaminhamentos, visitas domiciliares, acompanhamentos e orientação ao 

paciente até a entrega do AASI, entre outras ações como informação ao paciente dos direitos sociais, minimizando a 

vulnerabilidade e risco social. Contribuiu para a garantia de direitos e exercício da cidadania dos usuários com 

deficiência auditiva. 

 Psicologia: Os atendimentos de psicologia dentro do programa de saúde auditiva garantiram a melhoria da qualidade 

de vida da pessoa com deficiência auditiva, através de ações de orientação, acompanhamento e intervenção, durante 

todo o processo de atendimento. Fez encaminhamentos, relatórios, realizou atendimento e orientação à família e/ou 

responsáveis pelos setores. Atendimento individual e em grupo, mediu o nível de satisfação dos pacientes a partir da 

aplicação de questionário objetivo, pré e pós adaptação de AASI.   

 Psicoeducação: Esta ação auxiliou as famíliasa compreender o desenvolvimento infantil, o diagnóstico, o 

funcionamento e o impacto da patologia no sistema nervoso central e os comportamentos relacionados a cada 

diagnóstico. Ao compreender todos esses aspectos as famílias elaboraram expectativas mais reais sobre o usuário e 

o tratamento, auxiliando os terapeutas e potencializado as intervenções. As famílias entenderam o diagnóstico e a 

consequência dele sobre o organismo e o ambiente, adotando estratégias adequadas para lidar com a situação. Os 

atendimentos ajudaram as famílias a contribuir no processo de reabilitação.  
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III) Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência física 

 

O Centro Especializado em Reabilitação – CER III realizou a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência 

física, compreendendo a avaliação física das condições clínicas, anatomofisiológicas e funcionais, identificando o grau de 

incapacidade, bem como as habilidades remanescentes ou preservadas. A estratégia terapêutica utilizada foi pautada na 

individualidade do usuário interligada com suas necessidades de saúde, acadêmicas, domésticas e laborais. A equipe 

multiprofissional forneceu todas as informações necessárias à família contribuindo com o bom entendimento da condição 

atual do usuário, bem como as etapas que compõem a terapêutica construída, a participação da família foi fundamental no 

processo de habilitação/reabilitação. 

 O CER III realizou diagnóstico e avaliação funcional da deficiência física, estimulação global, efetivou 

orientações a cuidadores, acompanhantes e familiares baseados no Projeto Terapêutico Singular, visando o processo de 

inclusão social e continuidade do cuidado. Promoveu articulação com outros pontos de atenção da rede de cuidados da 

pessoa com deficiência, proporcionando a integralidade do cuidado. Conta com equipe de fisiatra, psicólogo, fisioterapeuta, 

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, enfermeira e apoio administrativo. 

O CER III realizou 14.195 atendimentos em saúde na habilitação e reabilitação para 2.448 beneficiários com 

deficiência física, melhorando a funcionalidade e promovendo autonomia e independência dos usuários, que compreendeu 

as seguintes ações:  

 Fisioterapia: O setor realizou avaliação fisioterapêutica nas áreas neurológicas e ortopédicas, fez atendimentos 

individuais executando procedimentos como exercícios posturais, treinos proprioceptivos, estimulação sensorial, 

treino de marcha e equilíbrio, exercícios aeróbicos, exercícios ativos ritmados, atividades de alongamento, 

fortalecimento muscular, estimulação vestibular, estimulação precoce, estimulação sensorial, estimulação cognitiva, 

saúde funcional, transferência e posturas, treino de atividades de vida diária (AVD’S), reabilitação de membros 

superiores e inferiores, prescrição de cadeiras de rodas, prescrição de órteses/ próteses, grupos de orientação e 

treino de pais e cuidadores, orientou sobre as formas de cuidado, estimulação e manuseio. Fez orientações aos 

demais profissionais apoiando todo o processo de reabilitação e o desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular. 

Efetivou reavaliações e encaminhamentos. A fisioterapia atendeu usuários com comprometimento da função física,pré 

Reabilitação auditiva Adaptação de aparelhos auditivos 
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e pós-operatório de cirurgias ortopédicas, politraumatizados (acidentados), amputados e artrogripose múltipla 

congênita, bem como comprometimento neurológico e/ou sensorial, sequela de AVC – Acidente Vascular Cerebral, 

TCE – Traumatismo Crânio-encefálico, lesão medular, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares, 

síndromes genéticas que comprometam o aparelho locomotor e lesão de plexo braquial. 

 Fonoaudiologia: O setor de fonoaudiologia desenvolveu trabalhos ligados à fala, a aquisição, compreensão e 

estruturação da linguagem, voz, audição e motricidade oral. Avaliou individualmente o usuário a fim de conhecer 

melhor suas dificuldades e estabeleceu o trabalho a ser desenvolvido. A fonoaudiologia preveniu, habilitou e reabilitou 

os distúrbios da comunicação oral e escrita, aquisição, compreensão e estruturação da linguagem, voz, audição e 

motricidade orofacial.Atendeu individualmente e também em grupo de orientação ao usuário e à família a fim de 

informá-los sobre o trabalho a ser desenvolvido, destacando a importância da parceria com a mesma para se obter 

resultados satisfatórios.Fez orientações aos demais profissionais apoiando todo o processo de reabilitação e o 

desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular. Fez reavaliações e encaminhamentos. A fonoaudiologia atendeu 

usuários com comprometimento neurológico e/ou sensorial, sequela de AVC – Acidente Vascular Cerebral, TCE – 

Traumatismo Crânio-encefálico, lesão medular, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares, 

síndromes genéticas que comprometam o aparelho locomotor. 

 Psicologia: Os atendimentos de psicologia promoveram o bem-estar da pessoa com deficiência e de todos os 

envolvidos no tratamento da mesma. Atuou na triagem realizando anamnese, avaliação psicológica e 

neuropsicológica. Fez avaliações, intervenções, orientações, encaminhamentos e relatórios. Realizou atendimento 

individual e/ou em grupo ao usuário e suas famílias. Fez orientações aos demais profissionais apoiando todo o 

processo de reabilitação. Realizou projetos específicos no apoio e integração das famílias e desenvolveu o Projeto 

Terapêutico Singular do usuário. Fez reavaliações e encaminhamentos. A psicologia atendeu usuários com 

comprometimento neurológico e/ou sensorial, sequela de AVC – Acidente Vascular Cerebral, TCE – Traumatismo 

Crânio-encefálico, lesão medular, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares, síndromes genéticas 

que comprometam o aparelho locomotor e lesão de plexo braquial. 

 Terapia ocupacional: Os atendimentos em terapia ocupacional estimularam usuários com disfunção ocupacional em 

suas atividades de vida diária e vida prática, nos casos dos usuários que não conseguiam realizar de maneira 

satisfatória as atividades de trabalho, lazer e autocuidado. A terapia ocupacional ofertou ao usuário o máximo de 

qualidade de vida possível, fazendo com que ele percebesse sua capacidade de realizar desde as tarefas mais 

simples até as mais complexas, explorando o ambiente que vive e participa. Habilitou, reabilitou e integrou o indivíduo 

como um todo, restaurouou preservou as capacidades funcionais evitando novos déficits, visou a independência, 

qualidade de vida e integridade. Realizou avaliação funcional. Atuou junto à equipe multidisciplinar desenvolvendo o 

Projeto Terapêutico Singular em parceria com os familiares e cuidadores. Realizou atendimentos em grupo e 

individual. Orientou à família e os profissionais da instituição. Efetivou adaptações para melhor realização e treino das 

AVDs (Atividade de Vida Diária) e AVPs (Atividade de Vida Prática). O setor atendeu usuários com comprometimento 

neurológico e/ou sensorial: sequela de AVC – Acidente Vascular Cerebral, TCE – Traumatismo Crânio-encefálico, 

lesão medular, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares, síndromes genéticas que comprometam o 

aparelho locomotor e lesão de plexo braquial. 

 Nutrição: O nutricionista visou à segurança alimentar e à atenção dietética do usuário. Avaliou as necessidades 

nutricionais de indivíduos ou grupos para a promoção, manutenção e recuperação da saúde. Trabalhou no âmbito da 

nutrição humana e alimentação, interpretando e compreendendo fatores biológicos, sociais, culturais e políticos para 

criar soluções que garantam uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência física, auxiliando na 
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promoção da saúde e apoio a evolução do usuário no processo de reabilitação. Fez avaliação nutricional dos usuários 

e encaminhamentos médicos necessários. Orientou familiares/cuidadores e equipe. Realizou atendimentos individuais 

e grupos de orientação.Atendeu usuários com comprometimento da função física,pré e pós-operatório de cirurgias 

ortopédicas, politraumatizados (acidentados), amputados e artrogripose múltipla congênita, bem como 

comprometimento neurológico e/ou sensorial, sequela de AVC – Acidente Vascular Cerebral, TCE – Traumatismo 

Crânio-encefálico, lesão medular, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares, síndromes genéticas 

que comprometam o aparelho locomotor e lesão de plexo braquial. 

 Fisiatria:O médico fisiatra realizou o atendimento inicial dentro do programa de reabilitação física através de 

consultas, diagnósticos e tratamentos de acordo com a necessidade individual de cada usuário. Fez o 

acompanhamento e reavaliação do usuário em reabilitação.  Atendeu usuários com comprometimento da função física 

pré e pós-operatório de cirurgias ortopédicas, politraumatizados (acidentados), amputados e artrogripose múltipla 

congênita, bem como comprometimento neurológico e/ou sensorial: sequela de AVC – Acidente Vascular Cerebral, 

TCE – Traumatismo Crânio-encefálico, lesão medular, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares, 

síndromes genéticas que comprometam o aparelho locomotor e lesão de plexo braquial. 

 Serviço Social: O setor de serviço social realizou entrevista inicial com usuário, efetivou busca ativa(em casos de 

abandonos e faltas ao tratamento), encaminhamentos, visitas domiciliares, acompanhamentos e orientação ao 

paciente, entre outras ações como informação ao paciente dos direitos sociais, minimizando a vulnerabilidade e risco 

social. Contribuiu para a garantia de direitos e exercício da cidadania dos usuários com deficiência física e suas 

famílias.Atendeu usuários com comprometimento neurológico e/ou sensorial, sequela de AVC – Acidente Vascular 

Cerebral, TCE – Traumatismo Crânio-encefálico,lesão medular, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias 

musculares, síndromes genéticas que comprometam o aparelho locomotor e lesão de plexo braquial. 

 Enfermagem: O setor de enfermagem atuou na promoção da saúde da pessoa com deficiência física, entre outras 

atividades executou, orientou, demonstrou, supervisionou e reavaliou as condições de autocuidado dos usuários. Os 

atendimentos foramdestinados a prevenção de complicações como as úlceras de pressão, infecções urinárias e 

refluxo urinário, como também no tratamento de feridas, realizando o acompanhamento e orientação dos curativos. 

Acompanhou os usuários durante a consulta médica, orientou os profissionais da equipe multidisciplinar e prestou 

atendimentos de primeiros socorros.Atendeu usuários com comprometimento neurológico e/ou sensorial, sequela de 

AVC – Acidente Vascular Cerebral, TCE – Traumatismo Crânio-encefálico, lesão medular, paralisia cerebral, 

mielomeningocele, distrofias musculares, síndromes genéticas que comprometam o aparelho locomotor e lesão de 

plexo braquial. 

 Hidroterapia: O serviço de reabilitação realizou ação específica durante todo o ano para intensificar o tratamento e 

potencializar a evolução dos usuários. A hidroterapia envolve fisioterapia aquática para exercícios terapêuticos 

realizados em piscina aquecida e coberta, com orientação total e restrita ao profissional de fisioterapia, onde, através 

do uso de inúmeras técnicas de reabilitação associadas às propriedades físicas da água, proporcionou aos usuários 

efeitos fisiológicos que surgiram imediatamente após a imersão. Elaborou plano de tratamento, juntamente com as 

famílias, estabeleceu metas, visando aumento de amplitude de movimento articular, fortalecimento muscular e treino 

da resistência, reeducação de músculos paralisados, melhorou a circulação e diminuiu edemas, aliviouador e 

espasmos musculares, manteve e melhorou o equilíbrio, propriocepção, coordenação e postura.  

 Casa Viva: Foi criado um ambiente adequado (casa terapêutica) para treino e repetição das funções de atividades de 

vida diária que contribuiu para o processo de reabilitação e melhoria da qualidade de vida dos usuários.  
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 Parque Sensorial:Os atendimentos no parque sensorial terapêutico trabalharamos aspectos sensoriais e motores 

para auxiliar o desenvolvimento global do usuário com deficiência física. Foi trabalhado atividades como balançar, 

pular, rodar, subir e descer, bem como explorar texturas diferenciadas que ajudaram a estimular o sistema nervoso 

central potencializando o tratamento do usuário. 

 Cuidando do Cuidador:O CER III desenvolveu uma ação para proporcionar bem-estar biopsicossocial do cuidador 

da pessoa com deficiência física, realizou atividades melhorando a qualidade de vida e prevenção do adoecimento 

dos cuidadores dos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – AÇÕES EM SAÚDE 

 

Descrição - Procedimentos Quantidade 

Acompanhamento Aparelho Auditivo                    347 

Acompanhamento Biotinidase                      17 

Acompanhamento Fenilcetonúria                    387 

Acompanhamento Fibrose                    148 

Acompanhamento Hemoglobinopatia                    647 

Acompanhamento Hiperplasia                    219  

Acompanhamento Hipotireoidismo                1.195 

Acompanhamento Neurosensorial              68.725 

Acompanhamento Pedagógico Intelectual Precoce                    599 

Acompanhamento Psicopedagógico Intelectual                    934 

Acompanhamento Psicopedagógico Intelectual Precoce                      32  

Hidroterapia Reabilitação física 
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Aconselhamento Genético                    197  

Adaptador Assento Quadril 2 

Aparelho Tipo A                    239  

Aparelho Tipo B                    936  

Aparelho Tipo C                    425  

Atendimento Fisioterapia Física                4.877  

Audiometria Reforço Visual 3 

Audiometria Campo Livre                1.117  

Audiometria de Reforço                      52  

Audiometria Tonal                2.060  

Avaliação Auditiva Comportamental                    126  

Avaliação Clínica Anomalia Congenita                      33  

Avaliação Clínica Def. Intelectual                      23  

Avaliação Clínica Erros Inatos 9 

Cadeira de Rodas Adulto / infantil                      18  

Cadeira de Rodas Banho assento                      11  

Cadeira de Rodas Banho Concha 2 

Cadeira de Rodas Banho Encosto  1 

Cadeira de Rodas Tetrap. Padrão 9 

Cadeiras de Rodas Banho Aro Prop. 4 

Cadeiras de Rodas Motorizada 7 

Consulta Endocrinologia                    188  

Consulta Enfermagem                1.627  

Consulta Fisiatria                    448  

Consulta Fisioterapia                    212  

Consulta Fonoaudiologia                    119  

Consulta Hematologia                    402  

Consulta Neurologia                    954  

Consulta Nutrição                    765  

Consulta Odontologia                1.079  

Consulta Otorrino                2.851  
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Consulta Pediatria                    524  

Consulta Pneumologia                    201  

Consulta Psicologia                    670  

Consulta Psiquiatria                    355  

Consulta Serviço Social                5.224  

Consulta Terapia Ocupacional                      55  

Emissões Otoacústicas                    188  

Fisioterapia Músculo Esquelético                3.979  

Imitanciometria                1.989  

Logoaudiometria                2.064  

Molde Auricular                    393  

Mucopolisacarídeos 5 

Painel Sindrome Deleções                      26  

Perfil Aminoacido Quanti. 3 

Pesquisa Ganho Inserção                    949  

Potencial Evocado Auditivo                    513  

Reavaliação Deficiência Auditiva                    777  

Reavaliação Deficiência Auditiva < 3anos                      11  

Remoção de Cerúmen                    303  

Seleção e Avaliação Principal                1.536  

Sistema Frequência Modulada 3 

Terapia em Grupo Psicopedagogia 9 

Terapia em Grupo Fonoaudiologia                     361  

Terapia em Grupo Musicoterapia                     551  

Terapia em Grupo Psicologia                    476  

Terapia em Grupo Terapia Ocupacional  4 

Terapia Individual Fonoaudiologia                8.075  

Terapia Individual Musicoterapia Intelectual                1.778  

Terapia Individual Psicologia                3.393  

Terapia Individual Terapia Ocupacional                3.786  

Teste da Orelhinha                3.801  
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Tratamento Intensivo Física                    146  

Triagem Potencial Evocado                      72  

SOMA DOS PROCEDIMENTOS DO AME + CER III            134.266  

Teste do Pezinho 414.417 

Exames Laboratoriais 54.522 

Exames Doenças Raras 427 

SOMA DO LABORATÓRIO 469.366 

TOTAL GERAL 603.632 

 

 

11. AÇÕES DE CAPTAÇÕES DE RECURSOS EM SAÚDE – ATIVIDADE-MEIO 

 

11.1 PROJETO EM SAÚDE – EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS 

Como atividade meio, a APAE Anápolis capta recursos por meio da realização de exames laboratoriais e 

exames especializados não cobertos pelo Sistema Único de Saúde, para a rede conveniada e particular. São exames 

laboratoriais hormonais, imunológicos, hematológicos, Teste do Suor (usuários acima de 2 anos e 11 meses de idade). 

Teste da Orelhinha e o Teste do Pezinho através de uma versão mais completa onde são investigadas mais de quarenta 

patologias. 

Dia/Horário/Periodicidade: Segunda à sexta-feira das 07h às 17h. 

Abrangência Territorial:Exames Laboratoriais – município de Anápolis e região. Teste do Pezinho – realizado em alguns 
municípios do Estado de Goiás e demais regiões, através de convênios firmados entre a rede conveniada/particular e a 
APAE. Teste da Orelhinha – realizado nas demais regiões pela rede conveniada e particular. 

Resultados Obtidos: Exames Laboratoriais Especializados:realização de4.386 exames em 2.464 pacientes; Teste do 

Pezinho: realização de 23.926 exames em 2.546 recém-nascidos; Teste do Olhinho: 2.128 exames em 2.128 recém-

nascidos. 

Ações Realizadas:  

 Exames Laboratoriais: Atendimento a demanda do município de Anápolis por meio de planos de saúde conveniado 

e pedidos médicos particulares e demais regiões conveniadas; realização do exame Teste do Suor para investigação 

da patologia Fibrose Cística em pacientes com suspeita clínica a partir de pedidos médicos particulares eacima de 2 

anos e 11 meses de idade.  

 Teste do Pezinho: Treinamento da equipe da rede conveniada/particular para coleta de sangue em papel filtro e 

transporte do mesmo; realização do Teste do Pezinho nas versões ampliadas; envio de material para rede 

conveniada/particular, coleta de sangue no laboratório da APAE, processamento do material biológico no laboratório 

da APAE e realização dos exames, Análise dos resultados, informação e orientação ao convênio e a família a respeito 

da patologia em questão. Teste da Orelhinha: Realização dos procedimentos de  Emissões Otoacústicas Evocadas 

e/ou Potencial Evocado Auditivo, Análise dos resultados, Monitoramento, Consultas médicas e equipe multidisciplinar, 

Encaminhamento dos usuários com exames alterados para reabilitação auditiva. 
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 Teste do Olhinho: Também chamado de Triagem Ocular ou Teste do Reflexo Vermelho e consiste na avaliação da 

transparência dos meios oculares buscando a detecção de quaisquer opacidades corneanas, cristalinianas ou vítreas. 

 

 

11.2 ATENDIMENTOS EM SAÚDE – ATIVIDADE-MEIO 

Descrição - Procedimentos Quantidade 

Exames Laboratoriais 4.386 

Teste do Pezinho 23.926 

Teste da Orelhinha 2.128 

TOTAL 30.440 

 

 

11.3 QUADRO COMPARATIVO SUS X NÃO SUS 

QUADRO COMPARATIVO SUS X NÃO SUS 

Descrição SUS Não SUS TOTAL % 

Procedimentos Realizados 603.632 30.440 634.072 95,20 

 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A APAE Anápolis cumpriu os objetivos e metas propostos no plano de ação, atendendo suas finalidades 

estatutárias. As ações realizadas no ano de 2017 foram executadas gratuitamente aos usuários e teve como finalidade 

habilitar e reabilitar a pessoa com deficiência, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida e minimizando riscos 

sociais. 

 

 

 

 

Dr. Hélio José Lopes 
Presidente 


