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ATIVIDADES REALIZADAS 2019
LAR SÃO VICENTE DE PAULO
ABRIGAM ENTO
•
Foram acolhidos neste período idosos do 1 sexo masculino e 2 idosos do sexo
feminino . Houve 01 saída e 02 óbitos.
•
Abrigamento com fornecimento de alimentação, vestuário, artigos de uso pessoal e
medicamentos, e demais itens necessários ao bem estar e melhoria da qualidade de
vida do idoso.
• Instruções, orientações quanto às normas e horários da instituição e respeito aos
funcionários e demais usuários.
•
Delineamento de ações e estratégias necessárias para o atendimento à situação
específica do idoso
AÇÕES VOLTADAS PARA O DESABRIGAMENTO
•
•
•
•

Contatos constantes com a família para avaliação conjunta do desenvolvimento da
independência do idoso. Geralmente efetuados no dia de visitas.
Contatos com família para avaliação das mudanças sociais e estruturais da mesma.
Orientação familiar quanto à procura dos serviços prestados por outros municípios para
suporte familiar — CRAS — Programa Melhor em Casa, PSF.e CREAS.
Comunicação ao CRAS sobre abrigamento, desinternação e falecimento de idosos.

IDENTIFICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE FAMÍLIA EXTENSA OU AMPLIADA
Contatos com família na triagem, durante a internação do idoso e no decorrer da
•
estadia do mesmo.
Mobilização da família para: participação em eventos na instituição, manutenção de
•
vínculos familiares através de visitas e levando o idoso para participar da vida familiar,
acompanhamento a consultas médicas e internações hospitalares, cooperação em
promoções da ILPI, renovação de documentos etc.

•
•

Visitas de familiares e conhecidos aos usuários todas as terças-feiras, quintasfeiras e domingos das 14:00 às 16:00 horas
Passeio do idoso à casa de familiares respeitando-se a possibilidade das mesmas

DESENVOLVIMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR, GRU PAL E SOCIAL.
•
•

•
•
•
•

Assegurar vivências que possibilitem a redução e prevenção do isolamento social e que
pautem pelo respeito a si próprio e aos outros
Acompanhamento do assistido e da família - (acompanhamento da vida diária dos
idosos com comunicação a familiares sobre mudanças de comportamento ou
acidentes)
Acompanhamento quantitativo e qualitativo das visitas realizadas aos usuários.
Passeio do idoso em casa de familiares fortalecendo os laços afetivos; sempre
respeitando a possibilidade das mesmas e as condições físicas e psicológicas do idoso.
Passeio de idoso á praia junto com familiares
Festas de aniversários realizadas, de preferência na data do mesmo, oferecida por
madrinha do idoso e com a presença de funcionários, parentes e outros membros da
comunidade, proporcionando ao idoso sentindo de localização temporal, aumentando
a autoestima, a socialização e os vínculos familiares.- 20
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ATIVIDADES DE CONVÍVIO E DE ORGANIZAÇÃO DA VIDA COTIDIANA
•
•
•
•
•
•
•

•

Atendimento semanal com nutricionista com avaliação e acompanhamento nutricional e
elaboração de cardápios individuais.
Atendimento médico quinzenal — acompanhamento e solicitação de exames e avaliação
clínica dos internos
Orientações familiares quanto a ida do idoso para fim de semana ou passar dia em
Iam ília.
Manutenção espaço para manifestação do usuário quanto à satisfação com relação ao
serviço; prestado.
Estímulos para o desenvolvimento de hábitos saudáveis se lavar, ir ao banheiro, cuidar
da aparência;, comer e beber de forma correta.
Vacinação contra gripe
Hora de Lazer — sol e Revistas

Manutenção de ações que preservem a identidade, integridade e história do
usuário

•

•

•

•
•

•
•

Psicologia::
Trabalho realizado com pintura em desenhos com o objetivo de fortalecimento da
autoestima, que permite expressar sentimentos e pensamentos, melhorando a
comunicação, motricidade, concentração, inteligência emocional, autoconfiança,
movimentando assim o cérebro.
Trabalho Terapêutico corn pintura, trazendo bem estar físico e mental; melhora a
criatividade; reabilitação de movimentos; autoconhecimento; desenvolvimento de novas
habilidades; integração social; melhora a autoconfiança e exercita memória.
Trabalho de coordenação motora global, atenção, concentração, noção espacial,
postura, lateralidade de uma forma lúdica e divertida. Através do ouso de bambolês.
O jogo de dominó visando trabalhar questões de cognição, raciocínio lógico, atenção,
coordenação motora, inteligência e memória. Aprimorando também a socialização e
autoesti ma.
Trabalho individual de atendimento psicológico visando trabalhar aspecto emocional
devido a falecimento de urn dos usuários.
Utilização de filme no intuito de trabalhar a elaboração de raciocínio, atenção,
comunicação e estimulação visual e auditiva.

Fisioterapia:

•
•

•
•
•
•
•
•

Trabalho em grupo com uso de bolas em atividade com os idosos proporcionando
interatividade e descontração, proporcionando benefícios terapêuticos e ativação do
raciocínio, espacialidade, coordenação motora, socialização, alongamento, etc.
Fisioterapia ao ar livre: vivências 04
Fisioterapia em grupo com uso de bolas — atividade corn os idosos proporcionando
interatividade e descontração proporcionando benefícios terapêuticos .e ativação do
raciocínio, espacialidade, coordenação motora, socialização, alongamento , etc
ATENDIMENTOS
Médico: - 75
Psicologia -112
Nutricionista - 110 - com (Cardápios nutricionais individuais)
Serviço Social - 78
Fisioterapia - 318
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ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE DE SERVIÇOS LOCAIS
CRAS - 10
REDE DE SAÚDE- 31

CAPACITAÇÃO:
•
Curso de capacitação em Condições Clínicas e Agravos à Saúde Frequente em Pessoas
Idosas — Enfermeiro Ederson Tulio Souza — ministrado para funcionário desta ILPI
•
Enfermeiro desta ILPI — Ederson - Ederson, participou de Curso de qualificação: em:
—> Punção Intraóssea
PROMOÇÃO DE ACESSO A DOCUMENTAÇÃO PESSOAL
•
•
•
•
•
•

Informações sobre direitos do cidadão e de mecanismos para acessá-los
Orientações familiares em caso de processos de curatela - 01
Orientações familiares em casos de cessação de recebimentos do INSS do idoso - 01
Retirada de documentos quando necessário, e orientações familiares de como fazê-lo 01
Solicitação de Benefício de Prestação Continuada a usuários sem rendimentos - O
Fortalecimento e articulação dos serviços da ILPI com os demais serviços da rede sócio
assistencial,

DIAGNÓSTICO E ENCAMINHAMENTO PARA CADASTRAM ENTO SOCIOECONÔMICO
•
•
•

Contato com CRAS do município para verificação de inclusão do idoso no Cadastro
Único.
Contato com CRAS para atualização no Cadastro Único do endereço e da situação
asilar do idoso recém internado (07) ou desinternado (02), óbitos (05)
Orientação familiar para inclusão da família e do Idoso no Cadastro Único.

VISITA DOMICILIAR — Não foram realizadas visitas domiciliares.
ARTICULAÇÃO COM OUTRAS POLITICAS SETORIAIS
Hospital
Secretaria saúde
Conselho idoso
CMAS
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

•

Participação das atividades de passeios em locais da comunidade como: sorveterias 02,
pastelarias 02.

•

Cafés da tarde oferecidos por membros da comunidade Integração IdosoComunidade- 06
Café da tarde oferecido pelo Sindicato Rural de Altinópolis- "Projeto Jovem
Agricultor do Futuro"
Tarde de convivência com churrasco para os usuários - Tarde de lazer que
propicia ao idos momento de confraternização com funcionários- 04

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Festa Junina aberta á comunidade - 01
Festa de Páscoa corn a distribuição de Ovos, com a presença de membros da
comunidade - 01
Festa Junina aberta á comunidade - Socialização, perpetuação de crenças e
tradições religiosas. 01
Orações e comunhão realizadas por grupo da Pastoral da Saúde no recinto da
Instituição - 06
Ida à lojas para compras 5
Missa na capela da instituição —Juventude Vicentina 01
Presença na missa na Igreja Matriz 1
Dia da Beleza - Estagiárias do Curso de Estética do Centro Universitário Claretiano
Projeto Guri — apresentação de musicas solo e coral.
Visita de membros da Igreja Presbiteriana
Visita de membros do Lions Clube com apresentação musical do projeto "Cantando
com Leo.", com café da tarde para os idosos. Apresentação de alunos do" Projeto Guri"
: solo e coral
Participação na Feira do Conhecimento — Colégio Carlos Drummond de Andrade — Visita
de Idosos à feira.
Visita de alunos da Escola Dinâmica — com doações de alimentos
Visita de integrantes do Grupo Calebe (Igreja Universal do Reino de Deus) tarde de
confraternização com corte de cabelo e unhas esmaltadas e doações de alimentos.
Participação em evento municipal em comemoração ao Dia do Idoso , com jogos,
apresentação de coral do Projeto Guri, dança, etc
Visita de alunos do Colégio Carlos Drummond de Andrade
Tarde de convivência com churrasco para os usuários - Tarde de lazer que propicia ao
idos momento de confraternização com funcionários- 02
Orações e comunhão realizadas por grupo da Pastoral da Saúde no recinto da
Instituição - 04
Entrega de bonecas por membros da comunidade
Café da tarde oferecido por membros da comunidade — 06
Doações e visita de alunos do Programa Jovem Agricultor do Futuro: programa é
iniciativa do SENAR em parceria com o Sindicato Rural Patronal de Altinópolis.
Passeio em Pastelaria e Sorveteria
Corte de cabelo realizado gratuitamente por membros da comunidade — interação com
idoso - 04
Alunos do Colégio Carlos Drummond de Andrade organizaram campanha de
arrecadação e doação de itens de higiene
Participação na Feira do Conhecimento — Colégio Carlos Drummond de Andrade — Visita
de Idosos à feira.
Tarde da Pizza — oferecido por pizzaria "Bella Vista?"
Visita de alunos da EMEI Emirena V. F. Figueiredo
Visita de alunos da Escola Dinâmica — com doações de alimentos
Presença de integrantes do O Projeto "Quadradinhos de Amor" de São Paulo
entregando mantas confeccionadas com quadradinhos de crochê e cachecóis de tricô.
Participantes do EJC (Encontro de Jovens com Cristo) presentes no recinto da instituição
trazendo, muita música, doações de alimentos e de rosas.
Café da tarde fornecido pelo Clube da Melhor Idade.
Comemoração do Dia Internacional do idoso com participação em evento municipal
realizado no Centro Social Urbano com jogos, apresentação de coral do Projeto Guri,
dança, etc
Festa de Natal - Churrasco com participação de funcionários e usuários, realizada em
Chácara reforçando os vínculos afetivos entre os mesmos e quebrando a rotina das
Festas de Natal anteriores.
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MOBILIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE REDES SOCIAIS DE APOIO
•
•

Visita de participantes da Igreja Universal do Reino de Deus com corte de cabelos, e
embelezamento em geral.
Reunião no Fórum de Altinópolis para diretrizes quanto a aplicação de recursos
advindos de prestação de pena pecuniária

•

Churrasco Beneficente na quadra da APAE com o apoio da referida instituição.

•

Participação em programa de rádio da ALTFM — para divulgação sobre funcionamento e
atividades na ILPI
Visita de membros do Conselho Municipal do Idoso
Evento de "Porco no Rolete" realizado pelo Rotary Club Altinópolis com ajuda de
voluntários vicentinos e funcionários do Lar, com doação de arrecadação para esta ILPI.
Entrega de doações de alimentos pelo Banco Santander com a presença de gerente, de

•
•
•

funcionários e com apresentação de musicas ao violão
•
•

•
•
•

Visita de integrantes do projeto "Quadradinhos de Amor" com entrega de cachecóis e
mantas de lã.
Presença voluntária de profissionais da comunidade para corte de cabelo e manicure —
tendo como objetivo trabalhar questões referentes a higiene e a autoestima. Com fotos
de antes e depois.
Participação de mercados da cidade na arrecadação de cupons de Nota Fiscal
Colaboração da população com doações através de carnês da instituição
Colocação de antenas de televisão em quartos de usuários — doação da mão-de-obra
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