RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
NO EXERCÍCIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.
RESIDENCIAL/SEADS
I) DADOS DA ENTIDADE:
Entidade: LAR VICENTINO
CNPJ n.º 44.442.804/0001-16
E-MAIL: larvicentinopen@terra.com.br
Localização da sede: Rua Altino Vaz de Mello, 2.800 – Vila Santa Terezinha
MUNICIPIO: Penápolis UF: S/P
CEP: 16.303.458
Atividade: Entidade Beneficente de Assistencial Social
Numero atendido: media 56
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II) HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA ENTIDADE:
A Entidade foi fundada em 05/01/1938 por um grupo de Vicentinos, com o objetivo benemérito de
acolher idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social,
espiritual e de lazer, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e
mental. A diretoria é eleita para um mandato de dois anos, cujos diretores não têm remuneração ou
qualquer tipo de retribuição financeira.

III) NONE E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:
PRESIDENTE: BENONE SOARES DE QUEIROZ JUNIOR: brasileiro casado, empresário residente e
domiciliado à Av. Santa Clara, 447 centro CEP 16300-000, Penápolis, SP, portadora do RG nº 8.426.1821 e do CPF 061.628.818-22.
ADMINISTRADOR: EDIVALDO BONFIM DOS SANTOS, brasileiro casado, administrador, residente e
domiciliado à Rua Elias Alves Penteado, nº 351, Vilage Regina, CEP 16300-000, Penápolis, SP, portador
do RG nº 17.645.201-1 e do CPF nº 078.570.538-48.
IV) FINALIDADE ESTATUTÁRIA:
O serviço foi implantado a 80 anos, e a 43 anos atende neste endereço , sendo a única entidade que
presta assistência ao idoso em forma de internato de longa permanência, idosos de ambos os sexos
carentes, que apresentam vulnerabilidade social, sem vinculo familiar, ou que tendo o vinculo não tenha
condições de receber os cuidados básicos que estejam necessitando. Esse serviço é prestado ao idoso
semi-dependente ou independente, mas de alguma forma em situação de incapacidade para suprir sua
subsistência com moradia, alimentação, saúde, cuidados pessoais e convivência familiar.
O atendimento é voltado ao exercício de oferecer acolhimento, qualidade de vida, integração social.
Prima pelo desenvolvimento de atividades no dia a dia e em datas comemorativas e culturais, dentro e
fora da instituição, fortalecendo esses encontros oportunando a conservação das tradições.

V) RECURSOS HUMANOS:
Composição do pessoal:
A Entidade conta com uma equipe multidisciplinar para realizar atendimentos aos idosos, abrangendo
varias áreas e com estrutura compatível em vários setores, que juntos totalizam a oferta de integridade
no atendimento com eficiência, digno, acolhedor, organizado e que permitem o fortalecimento dos
vínculos do convívio social.
Administração: A equipe de administração é composta um administrador, uma auxiliar e um financeiro
que cuidam da parte financeira etc.
Equipe de enfermagem: A equipe e composta por um Médico, uma enfermeira padrão, auxiliares de
enfermagem e cuidadores. O atendimento é realizado 24 h por dia, através dos auxiliares e cuidadores
com a supervisão da Enfermeira, auxiliando os idosos nas necessidades diárias.
Assistente Social: Contamos com uma profissional que por 17 horas semanais trabalha com a
responsabilidade de atender as necessidades da instituição, assegurando a proteção e bem estar dos
idosos.
Relação com os idosos:
Responsável pelo primeiro contato para solicitação de vaga, agendamento para avaliação de grau de
dependência e acompanhamento em todo o processo da admissão do idoso na instituição. Busca
assegurar os acessos dos idosos aos serviços disponíveis, conforme dispõe no Estatuto do Idoso em
atividades de educação, cultura e lazer e, na rede de proteção social: na área de assistência social, saúde
e previdência.
Relação com a família ou responsável:
Procura manter ou restaurar vínculos familiares, mediante atendimento, sempre que necessário. Esse
relacionamento é muito importante no período de adaptação do idoso, buscando sua autonomia, sua
inclusão social junto aos demais idosos e funcionários, visando seu conforto e qualidade de vida. Com o
objetivo de fortalecimento do vínculo familiar, é orientado aos familiares passear ou passar um final de
semana com o idoso em suas residências. As saídas sempre dependem da autorização do Lar para que
haja controle.
Regularização documental:
Quando o idoso acolhido não possui documentação pessoal e benefícios sociais assegurados na Lei
Orgânica da Assistência Social (Loas), o setor regulariza a documentação necessária para possível acesso
e realiza encaminhamentos para benefícios previdenciários.
Relação com Parceiros:
Como instituição filantrópica, as parcerias são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho,
complementando o serviço especializado oferecido. Através de projetos e solicitações, mantém e busca
novas parcerias nas diversas ações realizadas.
Assistência Psicológica: Contamos com uma psicóloga por um período de 10 meses com carga horária
de 12 horas semanais, os atendimentos foram realizados de forma individual e em grupo. Os
atendimentos variavam de acordo com a demanda decorrente de cada idoso, com isso buscando uma
melhoria na qualidade de vida e visando uma saúde mental melhor.
Terapia Ocupacional: Contamos com uma terapeuta ocupacional que atende 21horas/ semanais,
objetivando restaurar ou reforçar capacidades funcionais, visando atingir o grau Maximo possível de
autonomia e independência. Sempre buscando alcançar uma melhora na qualidade de vida e inserindo
atividades como recurso terapêutico no cotidiano do idoso.

Fisioterapia: O setor é composto por duas fisioterapeutas, por um período de 20 horas /semanais, os
atendimentos são realizados de forma individual e também em grupo.
O tratamento varia de acordo com a queixa e necessidade de cada idoso. Buscando aumentar a
independência e qualidade de vida.
Nutrição: Contamos com uma nutricionista responsável pela alimentação, dieta e orientação das
cozinheiras no preparo da alimentação.

Cozinha: A equipe é composta por três cozinheiras, que seguem orientação, e preparam 5 (cinco)
refeições diárias. Alguns dos internos receberam alimentação especial, orientada pelo médico.
Serviço Lavanderia e Limpeza em Geral : A equipe é responsável pela lavagem e higienização das
roupas e limpeza do espaço em geral.
Motorista: Contamos com um motorista que transporta os idosos para consultas e passeios externos.
Operadores de Telemarkenting e Mensageiros: A equipe é formada por duas operadoras de
telemarkenting e dois mensageiros que trabalham em conjunto na arrecadação de doações.
Digitadores: Contamos com digitadores voluntários que trabalham
arrecadadas na cidade.

na digitação de nota fiscal

Grupo de Voluntários e Estagiários: Contamos com um grupo de voluntárias religiosas e outro no
bazar que semanalmente vem até a entidade. Também contamos com um grupo de cabeleleiros que
mensalmente vem doar seus serviços.
VI) ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE:
Proteção aos idosos de sistema asilar: Assistimos pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60
anos, carentes em situação de exclusão social, abandonados ou sem família, e alguns que possuem e
não tem condições de mantê-los em casa por motivo de trabalho.
Colaboração com algumas Entidades: As doações recebidas em excesso, tais como alimentos,
legumes, verduras, roupas, moveis, distribuímos a outras Entidades.
Assistência Material: Manutenção dos bens e dos quartos dos idosos, quartos coletivos para 4
pessoas, separas por ala feminina e masculina, com banheiros privativos. Manutenção de toda extrutura
em geral.
Alimentação: Os internos recebem 05(cinco) refeições diárias, sendo: café da manhã, lanche da
manha, almoço, café da tarde, jantar, e a noite chá, bolacha ou torrada, tudo de acordo com as
recomendações pelo responsável.

VII) AÇÕES REALIZADAS PELA ÁREA DE ATUAÇÃO:
Assistência Social:
No decorrer do ano foram realizados vários atendimentos de acordo com a necessidade da demanda dos
idosos.
Escuta Qualificada/contatos com famílias: Foi realizado uma media de 12 atendimentos mês
com o objetivo de ouvir os idosos, foram realizados e recebidas uma media de 04 ligações mês
para comunicar algo sobre o idosos e também dar informações quando a família liga.
Entrevista Social e Triagem: Foram realizadas durante este período uma média de 38 entre
entrevistas sociais e triagem para obter informações sobre o idoso e família que procurou o Lar
para abrigamento.
Licenças Terapêuticas/ Visitas: Neste período ouve uma média de 09 saídas de idosos de licença
terapêutica no mês e uma média de 23 idosos mês receberam visitas na entidade de família e
amigos.
Trabalhos realizados fora da Entidade: Saída para acompanhar idosos em passeio, para realização
triagens e visitas.

Assistência Psicológica:
No decorrer doa ano foram realizados sessões de psicologia de acordo com a demanda oferecida por cada
idoso.
Atendimento individual em media
08 vezes por semana, como forma de acolhimento e
prevenção.
Atendimento em grupo 01 vez por semana visando as relações sociais.
Dinâmica de grupo 01 vez por mês; com o objetivo de estimular as relações interpessoais e
desenvolvimento psicomotor e cognição.
Assistência da Terapia Ocupacional:
Durante o ano osidos os participaram de varias atividades, que foram selecionadas de acordo com o
interesse e necessidade de cada idoso. Tais como:
Atividades de vida diária e de vida prática que envolve orientação sobre o auto cuidado e
atividades do cotidiano;
Promover a independência e auto- estima o maior tempo possível, e se necessário indicar
tecnologia assistiva.
Estimulação de socialização, promovendo as relações interpessoais;
Realizado semanalmente atividades de caminhada e praça de exercício
Acompanhei mensalmente o funcionário da Biblioteca Municipal que desenvolveu o projeto Conto
de História na Entidade;
Acompanhei quinzenalmente veterinária que desenvolveu o projeto Pet Terapia na Entidade.
Inserido atividades significativas no cotidiano do idoso, de acordo com sua necessidade e
interesse.
Foi atendido diariamente uma media de 07 idosos dia.

4) Assistência Fisioterápica e Física:

No decorrer do ano foram realizadas sessões de fisioterapia conforme a necessidade do idos. Tais como:
Caminhadas semanais (2 x), seguida de atividades ao ar livre na “ Praça de Exercícios” ;
Alongamentos e exercícios ativos de acordo com as limitações de cada um;
Analgesia, quando necessário, fortalecimento muscular, treino de marcha e equilíbrio,
-Mobilização ativo -assistido das articulações;
Fisioterapia respiratória, para fortalecimento pulmonar;

-Fortalecimento e prevenção de escaras.
Ao todo foram atendidos em média de 14 idosos por dia.

Assistência Médica/enfermagem/cuidadores:
No período contamos com o apoio da equipe de enfermagem.

Equipe Técnica:
No período foi realizada reuniões junto com o Administrador para discussão de casos e intercorrências
e avaliações dos trabalhos desenvolvidos.
VIII- AÇOES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS:

Lar Vicentino presta atendimento ao idoso e família, proporcionando atenção ao idoso fragilizado,
atividades ocupacionais e lazer de acordo com as necessidades dos mesmo, visando a melhoria de sua
qualidade de vida, autonomia e integração comunitária.
Neste sentido a instituição
promove diversas atividades internas e externas com seus residentes,
através de parceria com pessoas ou organizações da sociedade Penápolis, destacamos abaixo algumas
atividades tradicionais realizadas:
Aniversário do Lar Vicentino
Baile de carnaval;
Pascoa;
Dia das mães;
Festa Junina
Dia do avo;
Dia dos pais;
Comemoração da Semana do Idoso (com atividades diversas a semana toda) como: ( Passeio de
trenzinho, Apresentação de Danças, Jantar com Musica, Tarde Flashback, e desfile dos Idosos).
Comemoração de Natal em Família.

Parcerias da comunidade:
Aula de dança e alongamentos;
Baile dos anos sessenta
Apresentação de danças;
Apresentação de musicas;
Visitas de evangelização;
Visitas dos doutores do Coração.
Aos aniversariantes foi oferecido pelo grupo ECC mensalmente bolo com refrigerante, musica e
presentes;
Tarde do pastel;
Missa na capela do Lar,
Escolas diversas;
Grupos religiosos;
Clube de serviços grupos de jovens;
Visitas da comunidade em geral.

Recreação e lazer fora da entidade:
No período foram realizados passeis variados com alguns idosos tais como:
Passeio no Penápolis Garden Shopping;
Visita na Biblioteca Municipal;
Uma idosa foi convidada a participar de um café da manha oferecido em homenagem ao dia da
mulher;
Passeio no pesque-pague;
Bingo e palestra com café da manha no CRAS;
Missa nas igrejas Santuário e Santa Clara;
Passeio na exposição de orquídeas;
Realização de compra no comércio etc.

A estes usuários busca-se prevenir a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito a
convivência familiar e comunitária, reduzir e prevenir situação de isolamento, desenvolvendo atividades
sócios culturais que promovam a interação entre o idoso e comunidade, estimular e orientar as
famílias sobre a importância do convívio familiar, oferecer aos usuários atividades de lazer, culturais,
esportivas e ocupacionais internas e externas, desenvolver ações preventivas para a sua independência
e auto-cuidado, através das atividades de vida diária e atividades de vida pratica; Promover acesso aos
demais órgãos do sistema de garantia de direitos e às demais políticas públicas setoriais, oferecer

assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com as suas crenças, promover independência,
autonomia e melhoria na qualidade de vida.

Família:
Durante este período foram realizados atendimentos com as famílias de acordo com as necessidades.
Contatos telefônicos para falar sobre saúde;
Licença terapêuticas
Solicitar visitas para os mesmos;
Realizado atendimentos com as famílias no Lar e feito orientações necessárias.
As ocorrências das visitas ocorrem na sua maioria semanalmente, temos trabalhado bastante a
importância da família para o bem estar dos idosos.

Religião:
Semanalmente são realizadas reuniões de orações feito por grupos de voluntários, e mensalmente foi
realizada missa na capela da Entidade.

Parceiros envolvidos:
Secretarias: (Saúde, Assistência Social e Educação e Conselhos) . A Assistente Social fez parte
do Conselho Municipal do Idoso e o administrador e faz parte do Conselho Municipal de
Assistência Social.
Visita do Conselho Metropolitano de Presidente Prudente;
Visita do conselho Central de Araçatuba e funcionários da Vila Vicentina Frederico Osanã de
Martinópolis.

IX) Análise dos Resultados Alcançados:
Com relação ao atendimento 80% dos idosos foram atendidos, com objetivo de prevenir e recuperar
patologias. Os outros 20% não foram atendidos devido a resistência que apresentam em realizar os
atendimentos oferecidos.
Em relação às visitas e saídas terapêuticas com familiares ou amigos, os idosos
saíram da rotina
favorecendo o fortalecimentos de vinculo familiar e social. Tivemos um excelente retorno com relação aos
eventos realizados pelo Lar. Não conseguimos a conclusão do projeto de Revitalização das salas de
Terapia Ocupacional e Fisioterapia por falta de recursos financeiros.
Conseguimos concretizar alguns projetos beneficiando o atendimento e a qualidade de vida.
Projetos realizados:
Aquisição de cadeiras de descanso com mobilidades;
Aquisição de fraldas para um bom período do ano;
Doações diversas durante o ano.
Foi adquirido um veiculo de carga para transporte de doações. (como Fiel depositário).

Notou-se aumento de motivação por parte dos idosos dentro de suas limitações,
tivemos boa
participação das famílias no evento de final de ano. Continua-se contando com participação importante
da população tendo iniciativa de estimular a interação social e intergeracional, conhecendo o trabalho
realizado na entidade e contribuindo na qualidade do serviço prestado, que é o objetivo principal do Lar
Vicentino.

X) Pontos de Estrangulamentos:
O ano de 2018 foi um ano de lutas e vitórias principalmente ao que se refere ao atendimento e
acolhimento aos idosos que por aqui passaram e por aqui permanecem.
Sabemos que estudos apontam aumento de expectativa de vida das pessoas idosas e que teríamos que
ampliar a quantidade de vagas, porem por falta de estrutura física e recursos financeiros fica inviável. É
notória a necessidade de implantação de locais que também ofereçam atendimento destinado a
população idosa de Penápolis e Região. O trabalho é árduo e contínuo para que em 2019 possamos dar
seqüência no atendimento oferecido.

Responsável pela Execução:

Penápolis, 27 de março de 2019.

Dulcinéia Teixeira
CRESS. 46.227

