
RELATÓRIO ANUAL – 2021

               I-IDENTIFICAÇÃO

Organização da Sociedade Civil – OSC:  LAR VICENTINO 

Endereço: Rua: Altino Vaz de Mello, 2800- Bairro: Santa Terezinha.

Telefone: (18) 3654 1683

CEP:16.303.458

Presidente: Aparecido Pedro da Silva

Nível de Proteção: Alta Cumplicidade

Serviço: Acolhimento Institucional para Idosos

Faixa Etária: 60 anos

Valor dos Recursos: R$ 117.294,64

Estadual: R$ 59.690,64                       Municipal:  R$ 28.000,00                              Federal: R$ 29.604,00            

Outras fontes de recursos: (Próprio/campanhas): Telemarketing, Nota Fiscal Paulista, Natal Solidário.



     

 II- ATENDIMENTOS 

Mês Pactuada Atendida Inclusões Desligamentos

Janeiro 52 48 - 01
Fevereiro 52 49 02 01
Março 52 49 01 01

Abril 52 49 01 -
Maio 52 49 01 02
Junho 52 49 01 -
Julho 52 49 - 03
Agosto 52 52 03 01

Setembro 52 51 01 01
Outubro 52 51 - 02
Novembro 52 50 - 01
Dezembro 52 47 - 04



III-EQUIPE ENVOLVIDA NO SERVIÇO

QUANTIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO FONTE DE 
PAGAMENTO

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

ESTAGIÁRIO VOLUNTÁRIO

01 Superior Administrador CLT 40 horas 
01 Superior Auxiliar Administrativo CLT 39 horas 
01 Superior Assistente Social CLT 18 horas 
01 Fundamental Copeira CLT 14 horas 
01 Fundamental Cozinheira CLT 14 horas 
01 Fundamental Cozinheira CLT 32 horas 
01 Ensino Médio Cuidadora de idoso CLT 26 horas
01 Ensino Médio Cuidadora de idoso CLT 38 horas
01      Ensino Médio Cuidador de idoso CLT 34 horas 
01 Ensino Médio Cuidador de idoso CLT 34 horas
01 Ensino Médio Cuidador de idoso CLT 34 horas
01 Ensino Médio Cuidador de idoso CLT 44 horas
01 Ensino Médio Cuidador de idoso CLT 44 horas
01 Ensino Médio Cuidador de idoso CLT 44 horas
01 Fundamental Motorista CLT 02 horas 
01 Fundamental Serviços Gerais CLT 32 horas 
01 Fundamental Serviços Gerais CLT 18 horas 
01 Fundamental Serviços Gerais CLT 23 horas 
01 Fundamental Serviços Gerais CLT 34 horas 
01 Fundamental Serviços Gerais CLT 38 horas 
01 Fundamental Serviços Gerais CLT 32 horas 
01 Superior Terapeuta Ocupacional CLT 19 horas 



IV- ATIVIDADES DENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS:

Assistência Social

DESCRIÇÕES DAS 
ATIVIDADES

QUANTIDADE OBJETIVOS RESULTADOS IMPACTO OBSERVAÇÕES

Acolhidas 10 Acolher pessoas em 
vulnerabilidade social. 
 
 

Alcançados com êxito. 
Acolhimentos: Lídia Alves de 
Araújo e Luzia Fernandes 
Valverde

 Fase de adaptação as 
vezes complicada, pois 
por medida protetiva o 
idoso quando entra tem 
que ficar por uns dias 
em isolamento. 

As visitas foram 
liberadas com horário 
marcado, quatro por 
dia e com medidas 
protetivas elaboradas 
pela entidade.

Ligações 
telefônicas e 
vídeos:     
média de 13 
mês  

 Manter vinculo mesmo que 
seja por meio de 
comunicação telefônica ou 
vídeo. 

Mesmo que distantes ao 
receber a ligação os idosos 
ficam felizes, pois sabem que 
estão sendo lembrados de 
alguma forma. Principalmente 
a chamada de vídeo. 

Os idosos já se atuaram 
em receber ou fazer 
ligações, e sempre estão 
solicitando fazer a 
mesma. 

Trabalho realizado 
constantemente para 
manter contato 
familiar. 

Atendimento   Social 
com Usuários/Famílias 
em geral 

Licenças terapêuticas 
ainda não liberadas.

Visitas liberadas com 
medida protetiva 
elaborada pela entidade.

Visitas média 
mensal de 12 
mês: 

A família é a esperança do 
idoso para manter as 
relações afetivas e também a 
solução para evitar o 
sentimento de abandono. 

Os vínculos familiares são 
importantes porque eles são 
as raízes que os mantem 
firmes e saudáveis. Por isso a 
necessidade de cuidar desses 
laços para que eles se 
mantenham cada vez mais 
fortes. 

Ainda sentem a falta da 
visita dentro da 
instituição e 
principalmente de 
poder tocar em seus 
entes queridos.

As licenças 
terapêuticas ainda 
continuam suspensas 
até segunda ordem da 
administração. 



Contatos com 
família para 
tratar de 
assuntos 
relacionados 
ao idosos e 
outros: 

Sempre que necessário seja 
por doença, comunicar 
alguma mudança, orientar 
sobre a necessidade de 
visitas ou ligações. 

Estes contatos são de suma 
importância para manter a 
participação da família na vida 
e acontecimentos das coisas 
relacionadas ao seu ente 
institucionalizados.

Ainda que seja difícil as 
vezes manter o contato, 
não se pode desistir 
pois e muito importante 
que a família fique 
ciente das coisas que 
acometem ao idoso. 

Atendimentos diversos/

Atendimento 
realizado com 
a rede e 
comunidade:

 

Diariamente são recebidas 
ligações para saber sobre o 
funcionamento da entidade. 
E fazer solicitação de vagas. 
Atendimento realizado 
presencial, telefone ou 
email.

Quando aas vagas são 
solicitadas e registradas, é 
realizada a triagem para 
avaliação assistencial e de 
saúde. 

Muitas vezes tem 
incompreensão da 
família que solicita vaga 
quando e informada 
sobre a falta da mesma. 

As triagens são 
realizadas pela 
Assistente Social e 
Enfermeira. 

Atendimento social com 
o usuário: 

10 média 
mensal 

É importante saber ouvir em 
um atendimento, 
demonstrar envolvimento, 
preocupação, interesse na 
abordagem. 

Na escuta ativa é abordada a 
importância do bom 
relacionamento com os 
amigos, a boa criação de 
vinculo, minimizar conflitos e 
principalmente a boa amizade. 

A escuta ativa é uma 
pratica muito 
significativa, como o 
nome sugere 
(concentrar –se no que 
está sendo dito em vês 
de apenas ouvir o que o 
idoso está falando) A 
escuta ativa envolve em 
ouvir todos os sentidos. 

Muitas vezes o próprio 
idosos vem a minha 
sala para ser ouvido. 
Seja por algo sério ou 
apenas conversar. 

Capacitação/ 
participação em 
palestras e eventos: 

Participação em palestras, 
capacitações, cursos, 
conferencias e conselhos. 

Aprimorar conhecimentos e 
reflexão sobre as Políticas de 
Assistência Social e preposição 
de novas soluções e ideias. 
 



Terapia Ocupacional

Reuniões para 
Discussões de casos com 
a rede

           04 Realizar atendimento 
especializado com 
encaminhamento da rede. 

Alcançado objetivo solicitado 
quando conseguimos o 
abrigamento solicitado. 

Dificuldade em atender 
as solicitações em todos 
os casos, as vezes por 
falta de vaga ou não se 
enquadrarem no perfil. 

Reuniões de Equipe             03 Realizadas com objetivo de 
programar as atividades e 
melhora no atendimento. 

Alcançado, sempre 
procurando o bem estar e 
melhora no atendimento.

Melhora no 
entrosamento da 
equipe. 

DESCRIÇÕES DAS 
ATIVIDADES

QUANTIDADE OBJETIVOS RESULTADOS IMPACTO OBSERVAÇÕES

Atividades de vida diária 
e vida pratica (média 
Mensal) 

10 Habilitar e reabilitar o idoso 
para desempenhar as 
atividades de vida diária 
(auto cuidado e higiene 
pessoal) e nas atividades 
instrumentais de vida diária 
(Cozinhar, uso do telefone) 

Avaliar a capacidade 
funcional, manter, promover a 
independência e autonomia o 
maior tempo possível.

O declínio cognitivo 
causado por algumas 
doenças neuro 
degenerativas 
compromete a 
capacidade funcional de 
alguns idosos. 

Algumas atividades 
externas estão suspensas 
devido a pandemia, ex 
compras no comercio, 
nesse caso o produto e 
trazido no condicional para 
o idosos escolher.

Artesanato (média 
mensal) 

07 Estimular a criatividade, 
ativar os canais sensoriais 
estimular aspectos 
cognitivos, motores e sociais. 

Contribuir para o bem estar e 
qualidade de vida, formando 
novas conexões neurais, 
através de atividades 
desafiadoras. 

Atividade de artesanato 
com a temática das 
datas comemorativas 
estimula também a 
orientação temporal em 
idosos com 



Fisioterapia

comprometimento 
cognitivo leve e 
moderado. 

Jogos Música, Roda de 
Conversa e atividades 
religiosas. (Média 
mensal de cada 
atividade)

          10 Potencializar as habilidades 
do idoso e motiva-los a 
descobrir novas maneiras de 
desempenhar seus papeis 
ocupacionais e realizar 
atividades significativas.

Usado de um novo recurso 
terapêutico, através do tablet 
foi possível realizar jogos de 
estimulação cognitiva e outras 
atividades de acordo com o 
interesse de cada idoso. 

Possibilitar novas 
conexões neurais. 

DESCRIÇÕES DAS 
ATIVIDADES

QUANTIDADE OBJETIVOS RESULTADOS IMPACTO OBSERVAÇÕES

Caminhadas e Praças de 
exercícios

 (Média mensal)

20 Promover bem estar 
independência e qualidade 
de vida 

Condicionamento físico, 
fortalecer musculatura e 
alongamentos. 

Resistência e negação 
para participar

Além da parte física os 
idosos interagem entre 
eles, promovendo melhoria 
na auto estima e 
socialização

Fisioterapia Respiratória
(Média mensal) 

18 Tratar doenças respiratórias 
e fortalecimento pulmonar.

Satisfatória melhora no 
padrão cardiorrespiratório. 

Resistência ao 
tratamento a longo 
prazo

Tratamento realizado em 
idosos com algum 
problema crônico e 
preventivo.

Prevenção de Escaras 
(Média mensal)

02 Tratar e prevenir surgimento 
de escaras.

Evolução e cicatrização Tempo de cicatrização a 
longo prazo

Realizado em idosos 
acamados ou pós 
hospitalizados.



Apoio da Enfermagem:   A equipe e de suma importância para o bem estar e saúde do idoso, a ela e destinada os cuidados de saúde, higiene, acompanhamento na   
alimentação apoiando etc.

 Nutrição: A nutricionista elabora os cardápios diários acompanhando a necessidade de cada um, também faz a parte de aproveitamento de doações utilizando na 
elaboração dos cardápios. 

Ações desenvolvidas da equipe com o usuário 

Fisioterapia Motora
(Média mensal)

25 Mobilizar articulações, 
fortalecimento muscular, 
treino de marcha e 
alongamento. 

Satisfatório Idoso quer resultado 
imediato, mas o 
tratamento é demorado

Manter integridade 
articular e ganho de ADM

Eletroterapia
 (Média mensal)

100 Diminuir processos 
inflamatórios, edemas, 
melhora na circulação, 
melhora do quadro álgico. 

Diminuição das queixas e 
melhora em suas AVDs.

Resistência no 
atendimento 

Atender o idoso de acordo 
com sua necessidade ou 
patologia. 

DESCRIÇÕES DAS 
ATIVIDADES

QUANTIDADE OBJETIVOS RESULTADOS IMPACTO OBSERVAÇÕES

Atividades recreativas/
Comemoração de 
aniversários.

01 vês ao mês Integração, diversão e 
movimentação entre os 
idosos. Comemorações dos 
aniversariantes do mês. 

Resultado esperado com as 
atividades de bingo, passeios e 
outras. Bolo e muita 
descontração no dia do 
aniversário. 

A falta da participação 
de grupos de serviço e 
comunidade devido a 
pandemia. 

Mensalmente o Grupo do 
ECC oferece o bolo e 
refrigerante para a 
comemoração. 

Aniversário do Lar Geral Relembrar a data da Integração e comemoração. Foi realizado um café da 



Vicentino fundação da Entidade tarde especial com 
salgadinho e bolo e 
também foi entregue os 
prêmios do Natal Solidário 

Dia das mulheres Mulheres Lembrar a data especial com 
a realização um café da 
manhã especial e 
homenagem. 

As mulheres ficaram muito 
satisfeitas em receber a 
lembrancinha e lisonjeadas 
por serem lembradas. 

Manha muita alegria e 
integração

O evento foi realizado no 
jardim do Lar. 

Pascoa Geral Lembrando datas especiais e 
não deixar passar em 
branco. 

Realizado um vento no salão 
de convivência onde foram 
distribuídos ovos de pascoa 
aos idosos. 

Integração e 
comemoração.

Participação de idosos e 
funcionários. 

Dia das Mães Geral Atividade realizada para 
comemorar a data especial, 
com um café da tarde 
especial com homenagens e 
presentes. 

 Satisfação pela lembrança da 
data, em receber homenagem 
e presentes. 

As mulheres recebem 
tudo com muito carinho 
e alegria. Uma delas 
quis falar. 

Devido a pandemia e 
continuidade do 
isolamento o evento foi 
realizado somente com 
funcionários e idosos.

Festa junina Geral Atividade realizada com 
músicas e comidas típicas.

Satisfação pessoal, melhora na 
auto estima e integração  

Realização sem 
voluntários devido a 
pandemia. 

Participação funcionários e 
idosos.

Dia dos Paes Geral Atividade realizada com 
homenagem um café da 
manhã especial aos pães 
com um mimo para cada um.

Resultado satisfatório, pois, 
estava nítido no semblante de 
cada idoso ao receber sua 
homenagem.

Evento realizado entre 
funcionários e idosos 
devido a pandemia. 

Participação de 
funcionários e idosos.

Semana do idoso Geral Semana de conscientização 
da importância do idoso. 
 

Realização de: 
- Tarde de cinema e 
brincadeiras 
-Ensaio Fotográfico
- tarde tropical

Evento este ano 
realizado sem a 
participação de 
voluntários devido a 
pandemia e 
distanciamento social. 

Colaboradores em doação 
e empréstimos.

Aniversário de Penápolis Geral Manha de interação e Feito painel com homenagem Manha especial com Participação funcionários e 



diversão, lembrando da 
importância da data. 

a Cidade e idosos registraram 
o que achavam da cidade. 

muita integração. idosos.

Exposição no Shopping 
das fotos do ensaio 
fotográfico. 

 Geral Foi realizado em dezembro/ 
janeiro exposição das fotos 
do ensaio fotográfico no 
Shopping da cidade. 

Ouve uma repercussão muito 
boa pelos visitantes da 
comunidade e redes sociais. 

Satisfação em ver o 
resultado do trabalho 
em equipe. Com a 
colaboração de 
membros da 
comunidade. 

Colaboração do Shopping, 
fotografo, museu do sol e 
pessoas da comunidade. 

Projeto Rotaract de 
Penápolis 

Todos Presentear os idosos no 
natal, com pedido individual 
de cada um. 

A equipe pergunta o que cada 
um quer ganhar, tira foto e 
encaminha ao gruo de jovens 
eles fazem a divulgação e 
arrecadam o presente. 

Pena que por mais um 
ano eles não puderam 
vir 

Confraternização de 
Natal 

Geral Manter a importância da 
fraternidade e amor ao 
próximo.

Momentos de muita emoção e 
alegria. Realizado almoço 
especial com distribuição de 
panetones e pão de mel com 
mensagem para cada um. 

Infelizmente mais um 
ano sem poder realizar 
o natal em família, mas 
várias fizeram ligações 
em vídeo ou enviaram 
vídeo com mensagens. 

Almoço doado por uma 
pessoa da comunidade. 

Doações:  Diversas Recebemos várias doações 
diversificadas da 
comunidade em geral. 

Alimentos, roupas, presentes 
etc.



V- DIFICULDADES DE EXECUÇÃO: 

DESCRIÇÃO DAS DIFICULDADES PROPOSTA DE SUPERAÇÃO DESCRIÇÃO DAS SUPERAÇÕES RESOLUTIVIDADE
Devido a necessidade da 
continuidade do isolamento 
social, foi um ano com bastante 
dificuldades. Não podendo 
também realizar atividades 
externa, licenças terapêuticas e 
visitas. Casos de COVI na 
entidade. 

 Retomada das atividades externas e licenças 
terapêuticas, retorno das visitas de familiares 
dentro da entidade (todos com normas de 
proteção a serem estabelecidas).

Com toda dificuldade encontrada 
devido a pandemia e com casos de 
covid na entidade, conseguimos ter 
um ano com muita luta e 
superação. 

Conseguir da melhor forma 
possível realizar atividades e 
superar as dificuldades , para que 
os idosos possam não sentir ou 
passar por mais um ano isolados. 

Resistencia ou não compreensão 
das atividades

Determinação a não desistir do idoso. Compreensão momentânea Insistência e determinação nas 
ações com os idosos. 

Penápolis 25 de fevereiro de 2022

                                                                                                                                     

                                                                                                                       

_______________________________________                            __________________________________
                Dulcineia Teixeira                                                                                                                   Aparecido Pedro da Sila 

  Assistente Social                                                                                                                      Presidente da Entidade
                                CRESS 46.227



                                   



         


