
Fundação Síndrome Fundação Síndrome de Downde Down

Barão Geraldo Barão Geraldo -- CampinasCampinasBarão Geraldo Barão Geraldo -- CampinasCampinas



� A Fundação Síndrome de Down tem por objetivo 

oferecer um serviço multidisciplinar de referência e 

qualidade no atendimento da pessoa com deficiência 

intelectual (preponderantemente Síndrome de Down) na 

região de saúde de Campinas, promovendo seu 

desenvolvimento integral e sua inserção social através 

de técnicas de promoção da saúde;de técnicas de promoção da saúde;

� Atualmente atende mensalmente 94 usuários SUS e 

suas famílias, além de 10 vagas para o projeto do 

convênio sócio laboral,



� Acolher, avaliar e elaborar plano terapêutico às 

crianças, adolescentes e adultos com deficiência 

intelectual (preponderantemente Síndrome de Down);

� Oferecer a assistência terapêutica, reabilitação para 

inclusão social através de atendimento nos serviços de 

atenção terapêutica, vida adulta, inserção e formação 

para o mercado de trabalho e atenção à família;



� Oferecer o atendimento multidisciplinar composto pelos 

profissionais:  fisioterapia, terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, psicologia, assistência social e medicina;

� Oferecer os serviços de apoio multidisciplinar a 

familiares, responsáveis e cuidadores, além de apoio 

matricial atuando como serviço especializado em 

deficiência intelectual para parceiros e toda a rede SUS, deficiência intelectual para parceiros e toda a rede SUS, 

dentro dos princípios  da intersetorialidade, clínica 

ampliada, e equidade ( em breve vagas disponíveis no 

sistema SOL);

� Garantir o processo de autonomia e independência do 

usuário e de afirmação do seu processo de cidadania;



� Ampliação e sistematização dos programas de 

atendimento,favorecendo a construção da subjetividade 

e inclusão social dos usuários:

� Criação e implementação do grupo de família de 0 a 3 

anos com objetivo de melhorar as relações familiares;

� Ampliação da oferta de grupos de família, com a 

desmistificação da deficiência, empoderamento dos 

direitos, favorecendo a maior inclusão social;

� Atendimento conjunto de bebê e pais no primeiro ano 

de vida visando auxiliar no processo de aceitação da 

deficiência;



� Criação e implementação do projeto sócio laboral 

destinado às pessoas com deficiência que não tem 

oportunidade de inserção ao mercado de trabalho formal;

� Inclusão no mercado de trabalho de 33 jovens e adultos 

nos últimos anos;

� Criação do serviço de vida adulta,  com  mini-cursos ( 

manejo de dinheiro, conhecimentos gerais, ateliê de 

pintura), disponibilizando 35 vagas para os usuários pintura), disponibilizando 35 vagas para os usuários 

acima de 16 anos;

� Ampliação do programa de lazer; 

� Criação de grupos de atendimento de fisioterapia 

aquática para mães e bebes.


