
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ 

LAR MÃE MARIANA 
 

Lar Mãe Mariana - Sede: Rua Monte Castelo, 116 - Bairro Biritiba - Poá/SP -Cep: 08562-460 

Fone: 4638-1475 - e-mail: larmaemariana@gmail.com.br - CNPJ: 43.870.179/0001-40 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Oficio N°40/2021 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 
 
A/C Patrícia Santos Batista. 
 
 
 
 
                   Vimos por meio desta, protocolar relatório de atividades circunstanciadas de 
junho de 2021, referente ao Edital nº 008/2017, com objeto de serviço de proteção especial 
de alta complexidade, acolhimento institucional para idosos – Modalidade II, conforme 
documentação em anexo. 
                  
 
 
 
   Agradecemos e reiterando o propósito de bem servir a nossa 
comunidade, subscrevemo-nos. 
 
 
 
 

Atenciosamente. 
 
 

Poá, 30 de junho de 2021. 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Junho de 2021 

Conveniado: Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana 

Endereço: Rua Monte Castelo, 116 – Biritiba – Poá – CEP 08562-460/ SP. 

Segmento conveniado: Acolhimento Institucional de Idosos 

Meta de atendimento Atual: até 50 idosos 

N º de atendimentos: 44 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
 

Descrição das Atividades - ENFERMAGEM 

 Reunião e discussão de casos com a equipe multidisciplinar: 

o Psicólogo, Nutricionista, Fisioterapeutas, Enfermeira, Educador Social e 

Assistente Social/Coordenadora; 

 SAE (Sistematização Assistência Enfermagem) 

 Higienização das unhas (corte); 

 Oferta de água conforme prescrição da nutricionista ou s/n; 

 Auxilio nas refeições e estimulo própria a deglutição; 

 Encaminhado ao banho de sol acompanhado pela equipe de cuidadores; 

 Acompanhamento em consultas ambulatoriais; 

 Medicado conforme prescrição médica; 

 Realizados curativos pelo (enfermeiro) de baixa e média complexidade; 

 Realizado banho de aspersão; 

 Realizado banho no leito s/n; 

 Organização do expurgo; 

 Realizada anotação de enfermagem; 

 Realizados procedimentos invasivos pelo enfermeiro pós prescrição médica; 

 Higienização em bolsa de colostomia e troca s/n; 

 Organização do posto enfermagem; 

 Limpeza concorrente cama dos idosos; 

 Estimulado as atividades ocupacionais; 

 Realizado troca de fralda de 4/4 ou s/n; 

 Realizada higiene intima s/n; 

 Manter privacidade ao idoso quando necessário; 

 Observar e trocar vestimenta quando sujo ou s/n; 

 Manter descarpack sempre visível e montado; 

 Observar sempre ao descarte de lixos infectantes (saco branco); 

 Acolhimento e receptividade de novos idosos; 

 Plano de ação; 
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 Anotar controle de sinais vitais; 

 Atentar se para qualquer alteração de comportamento do idoso; 

 Relatar sempre ao enfermeiro evidencia alterado; 

 Aprazar medicações conforme prescrição médica; 

 Atentar se para validades de medições; 

 Atentar se para vias de medicação (CPM); 

 Realizar cuidados e prevenção de quedas; 

 Estimular os idosos à vida social; 

 Incentivar atuação da equipe multidisciplinar; 

 Monitorizar e registrar entrada e saída de medições psicotrópicas (enfermeiro); 

 Realizar separações de psicotrópica (enfermeiro); 

 Realizar mudança decúbito em 3/3 horas; 

 Atentar-se par o uso do Hamper; 

 Atentar-se par integridade da pele; 

 Realizar lavagem das mãos antes e pós-procedimentos; 
 

Dados sobre os idosos 
 

Graus de Complexidades - Observando que para classificação dessas complexidades foi 

usado os seguintes critérios: 

 Autônomo – É todo idoso que tem por si só realizar suas necessidades, física e motora 

sem nenhuma dependência de auxílio; 

 Nível 1 – É todo idoso que necessita de pouco auxilio dos cuidados por ter boas 

mobilidades motoras e facilidades por desenvolver suas necessidades próprias em sã 

consciência; 

 Nível 2 – É todo idoso que desenvolve um déficit de locomoção, visual ou até mesmo 

falta parcial de um membro anatômico da espécie (Amputação); 

 Nível 3 – É todo idoso de pronta dependência dos cuidados integral, sendo ele um 

idoso mantido em cama ou até mesmo resistência de locomoção considerando assim 

um termo de (Acamado). 
 

 

Grau de complexidades 

Grau 
Quantidade 

% Comprometidos 
Masculino Feminino Total 

Autônomo 9 6 15 34,10% 

Nível.  1 3 8 11 25% 

Nível. 2 7 7 14 31,81 

Nível. 3 0 4 4 9,09% 

Total 19 25 44 100 

 

 Idosos acolhidos – Masculinos (0) e Femininos (0) 

 Óbitos   –  Masculinos (0) e Femininos (0) 
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CONSULTAS E EXAMES  

Nome Saída 
Consultas Externas 

Saída 
Consultas P.S (Pronto Socorro) 

Saída 
Consultas Internas 

Destino Especialista Destino Especialista Médico 
Tipo de 

Avaliação 

Adinalva Angélica     
   

   

Antônia Eugenia          

Albina de Campos Favacho           

Altair Fernando de Oliveira          

Ana Dina Chaves          

Benvinda Bitencourt T.          

Benedita Almeida           

Cecília Marciana Manoel          

Conceição Franco           

Demétrio L. da silva          

Eliana Ribeiro de Lima          

Francisco de A. Companhia. 
24/06/2021 R. Esmeralda Jd. Medina USG    23/06/2021 Dr. Mario Sales Rotina 

      24/06/2021 Dr. Mario Sales Aval. De exames 

Francisco Lúcio Nancy          

Amilton Alves          

Ilaura Ledy          

Joanna Toth    
   

   

Joana Maria da Conceição          

João Pedro Moreira          

José Xisto Filho  01/06/2021 Luzia P. Melo Ex.       
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Laboratoriais 

03/06/2021 Luzia P. Melo Quimioterapia       

10/06/2021 Luzia P. Melo Quimioterapia       

17/06/2021 Luzia P. Melo Quimioterapia       

21/06/2021 Luzia P. Melo 
Ex. 
Laboratoriais 

      

24/06/2021 Luzia P. Melo Quimioterapia       

José Julião    
   

   

Leonilda Pereira da Silva    
   

23/06/2021 Dr. Mario Sales Rotina 

Lourivaldo Jesus de S     
   

   

Lucia Inez Martins da Silva     
  

    

Manoelito Correia da Silva     
  

    

Maria de Lourdes T.de A.          

Maria Dolores  14/06/2021 Hosp. Medina  RX    15/06/2021 Dr. Mario Sales Aval. De exames 

Mercedes Domingues          

Mauro de Jesus Lopes          

Marcos Antônio          

Maria Alves          

Nancy Buonacielo           

Nelson Maziero          

Nelson Bonino 
22/06/2021 Jardim Medina 215 Dermatologista 

   
15/06/2021 Dr. Mario Sales Rotina 

30/06/2021 Luzia P. Melo Cirúrgica       
Neusa  Fiorin          

Odair Maçal          

Olga Enéas Ximenes 22/06/2021 UBS Calmon Viana 
Ex. 
Laboratoriais 

   15/06/2021 Dr. Mario Sales Rotina 

Pedro Cipriano da Silva          

Rodolfo Mack Filho 16/06/2021 Santa M. Itaquera 
Eco 
cardiograma 

   23/06/2021 Dr. Mario Sales Aval. De exames 
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Sinval Rodrigues     
   

   

Shintaro Ota          

Teresinha de Souza     
   

   

Vera L. Pereira Ferreira    
   

   

Vera Lúcia Romero          

Zulene Silva carvalho          

Total de Consultas 12 0 7 

                                                                                                 

 

Dados sobre a equipe 

 

Escala em dimensionamento de pessoal 

Função 
Plantão par Plantão impar 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

Técnico de Enfermagem 1 1 1 1 

Cuidadores 4 1 4 1 

Total 6 2 5 2 
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Descrição das Atividades – FISIOTERAPIA  

 Atendimento fisioterapêutico – aplicado individualmente a cada paciente conforme 

sua necessidade e/ou patologia onde utilizamos de diversas técnicas 

fisioterapêuticas, dentre elas: Cinesioterapia, Pilates solo, Eletrotermoterapia, 

Massoterapia, Auriculoterapia, Bandagem Funcional, Exercícios Cognitivos e 

Sensórios Motores; 

 Atendimento fisioterapêutico em grupo – Atividade que tem como objetivo 

estímulo social, cognitivo, sensório motor e funcional. Realizada semanalmente 

com pequenos grupos para manter o distanciamento entre eles; 

o Nesse mês houve a participação de 41 idosos no atendimento 

fisioterapêutico individual e/ou grupo, o que representa um total de 93% e 

03 idosos não atendidos o que representa o valor restante de 7%; 

o Ao total foram realizados 248 atendimentos neste período; 

o Anamnese com os idosos não atendidos nesse mês para acompanhamento 

de sua condição clínica, e com intuito de influenciar positivamente sobre os 

benefícios da atividade física; 

o  Todos os atendimentos seguem mantendo o distanciamento social e 

seguindo os novos protocolos de Biossegurança orientados pelo Conselho 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito-3) e da Instituição Lar Mãe 

Mariana; 

 

 A fisioterapia na instituição tem como objetivo específico manter e/ou aumentar 

força muscular, flexibilidade, melhorar equilíbrio e coordenação motora. Como 

objetivo geral prevenir risco de quedas, promover independência funcional, permitir 

que o idoso mantenha boa qualidade de vida, dentro das limitações que a patologia ou 

idade lhe impõe, sempre procurando atender o paciente com respeito, carinho e 

dedicação.  

 

 Atividade externa – Desde o início da pandemia existe a recomendação de se 

manter os idosos em isolamento social, mas os mesmos vêm apresentando um 

comportamento mais depressivo que tem interferido também nas pratica de 

atividades dentro da instituição. Dessa forma decidimos em reunião de equipe 

multidisciplinar pelo retorno das saídas com idosos de uma forma segura, com 

passeios na Van, através da ideia do sistema drive thru onde eles não saem do 

veículo para se alimentar, mas mesmo assim acabam interagindo socialmente entre 

eles, vendo diferentes paisagens, contribuindo assim para sua saúde emocional, 

permitindo aproveitar assim um tempo de qualidade.  

 Evolução e organização – Rotina diária que visa registar as evoluções dos idosos 

em prontuários e organização do setor seguindo novas orientações de 

biossegurança;  
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 Estimulação Cognitiva de Tempo – Marcação diária de data em lousa localizada 

em área comum de segunda à sexta-feira sendo um importante estímulo de tempo e 

espaço ao idoso;  

 Reunião e discussão de casos com a equipe multidisciplinar: 

o Psicólogo, Nutricionista, Fisioterapeutas, Enfermeira, Educador Social e 

Assistente Social/Coordenadora. 
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Descrição das Atividades – SERVIÇO SOCIAL. 

 Acolhimento;  

o Não houve avaliação de Acolhimento  

 Acompanhamento dos usuários e famílias – Com vista de aproximação e 

fortalecimento de vinculo;  

 Neste mês devido ao Decreto Estadual e considerando fase de transição 

Vermelha com medidas sanitárias de segurança; retomamos as visitas 

presenciais respeitando as regras que se segue: Um familiar apenas por 

semana, com tempo de permanência de 30 minutos, nos horários 

estabelecidos das 13h00min as 17h00min horas de segunda-feira a sexta-

feira.  

 Atendimento qualificado e escuta aos idosos;  

o Realizei neste mês escuta qualificada de 07 idosos para tirar dúvidas sobre 

assuntos diversos  

o Atendimentos telefônicos – Solicitação de vagas /esclarecimentos- Realizei 

41 atendimentos telefônicos de solicitação de vagas de acolhimento e 

encaminhamentos diversos. 

 Articulação com a rede Socioassistenciais – CRAS e CREAS; 

o Realizado via aplicativo de Conversa – WhatsApp 

o Reuniões; 

o Equipe multidisciplinar – continuamente de forma individualizada por 

setor.  

o Reuniões do Conselho de Assistência e Desenvolvimento Social – CMAS 

no dia 30/06/2021 

o Reunião do CMAS- Comitê da Conferência dia 16/06/2021 

o Discussões de Casos – equipe multidisciplinar- Quinzenais. 

o Discussão sobre regras Institucionais com a Diretoria.  Quintas-feiras. 

 Visitas de Monitoramento do Serviço  

o Neste mês tivemos visita da Senhora Michele no dia 09/06/2021 

 Elaboração do plano de trabalho – Relatório Quadrimestral  

 Elaboração de Instrumentais – Relatórios técnicos e ofícios; 

 Organização das documentações: 

o Relacionadas ao Serviço Social e documentações diversas  

 Mediação de conflitos – Gerados por idosos; 

o Realizado de forma continua.  

 Parceria com o cuidador de referência de aproximação e fortalecimento de 

vinculo; 

o Realizado de forma continua.  

 Elaboração e planejamento; 
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 Execução dos Eventos – com o apoio da equipe multidisciplinar; Neste mês 

realizamos 02 eventos:- Aniversariantes do Mês e Comemoração de dia das Mães.  

 Capacitação Profissional– Capacitação sobre violência contra pessoa idosa  –VIA 

GOOGLE MEET.  

 Participação em atividades e eventos – tem como intuito em acompanhar os idosos 

em passeios, atividades e eventos coletivos visando à integração deles na 

comunidade; - Permanece Suspenso em decorrência da Pandemia de Covid-19.  

 Previdência Social Cartório e fórum e hospitais; Realizei acompanhamento 

hospitalar com o idoso José Xisto para tratamento de quimioterapia nos dias 

10/06/2021; 17/06/2021; 21/06/2021. 

 Supervisão dos trabalhos desenvolvidos; 

o De Forma contínua; 

 Visita a idosos hospitalizados; não houve.  

 Articulação com as Organizações sociais do Munícipio de Poá  

o Continuamos com a parceria com a organização Social Batuíra para o 

Curso de Canto terapia, porém foi suspenso por tempo indeterminado, 

devido a Pandemia de Covid-19. 
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Descrição das Atividades – PSICOLOGIA  

 Acolhimento – O serviço de acolhimento é realizado por meio de entrevistas 

semiestruturada com o idoso e seus familiares com o objetivo de conhece-los 

previamente. Para isso, é realizado uma avaliação de rastreio cognitivo com o idoso, a 

fim, de identificar possíveis patologias pré-existentes;  

o Não ocorreram. 

 Reunião e discussão de casos com a equipe multidisciplinar: 

o Psicólogo, Nutricionista, Fisioterapeutas, Enfermeira, Educador Social e 

Assistente Social/Coordenadora; 

 Cine pipoca – Atividade semanal realizado com filmes previamente escolhidos que 

atendam e tragam ao idoso um momento de entretenimento e reflexão; 

o Este mês foram passados os seguintes filmes: 1) O milagre azul, 2) O último 

desejo de Sardar, 3) O primeiro mentiroso, 4) A Travessia; 

o A presença por sessão em média é de 12 idosos, o que representa 27% dos 

nossos idosos durante as sessões de cinema.  

 Realização de atividades religiosas – devido ao momento atual, percebeu-se a 

necessidade dos idosos em manter atividades religiosas, mas de forma virtual uma vez 

por semana. Alternando as crenças e credo de cada idoso. 

 Visitas e diálogos com os idosos nas áreas da instituição – Tem como objetivo 

realizar escuta qualificada, com intuito de trazer alternativas para ressignificar 

situações que tragam sofrimento e manter/criar vínculos com os idosos; 

 Atendimento/Orientação aos funcionários – Serviço aberto aos funcionários para a 

escuta e orientação. Quando necessário é realizado intervenções com o objetivo de 

minimizar conflitos e incentivar o relacionamento interpessoal entre funcionários; 

o Quando necessário. 

 Entrevistas de candidatos a cargos diversos – Atividade realizada quando existir a 

necessidade por parte da instituição; 

o Realizado avaliação para auxiliar de cozinha. 

 Levantamento das relações sociais e de integração dos idosos – Levantamento 

consiste em observação e escuta de relatos do convívio social entre os idosos, com 

intuito de compreender a relação entre eles, seja ela positiva ou negativa, e 

compreender as dificuldades existentes, a fim de estabelecer ou fortalecer os vínculos, 

quando possível, respeitando a individualidade de cada idoso com o objetivo de 

proporcionar integração social e comunitária e mediação de conflitos; 

 Mediação de conflitos – Gerado por idosos 

o Realizado de forma continua; 
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 Acompanhamento individualizado – Consiste em realizar escuta qualificada ao 

idoso que traz uma queixa pessoal que necessite de uma intervenção imediata ou de 

médio/longo prazo, bem como o acompanhamento de idosos recém acolhidos; 

o Esse mês foram atendidos 14 idosos com queixas pontuais de intervenção 

imediata e 1 idoso com acompanhamento de médio e longo prazo; 

o No acompanhamento de novos idosos consiste em atender com as metas 

estabelecidas no PIA (Plano Individual de Atendimento) que nesse mês 

contemplou 3 idosos (Ilaura Ledy, Olga Eneias Ximenes e Shintaro Ota), 

dentro do prazo dos 6 meses estabelecidos para o acompanhamento.  

 Acompanhamento das frequências de visitas feitas aos idosos – Realizado 

mensalmente de forma a acompanhar a qualidade quantitativa e qualitativa das visitas 

e mensura-las por meio de gráficos a fim e poder melhor compreender e fazer uso da 

informação quando necessário, bem como, intervir junto ao familiar ausente; com 

intuito de aproximar e fortalecer os vínculos afetivos; 

o Fortalecimento de Vínculos – Devido ao momento atual as visitas se 

encontram restritas/limitadas e as ligações em vídeo auxiliam na necessidade 

de contato com um familiar mais distante. As ligações costumam acontecer as 

quintas-feiras.  

 Avaliação de Setores – Atividade realizada quando existir a necessidade por parte da 

instituição; 

o Quando necessário. 

 Elaboração de Instrumentais e Projetos – Consiste em criar, elaborar e, quando 

necessários, readaptar documentos já existentes com objetivo de atender demandas 

especificas da equipe multidisciplinar e projetos sociais voltados aos idosos e a 

instituição; 

o Quando necessário; 

o Atualização do “Controle Geral” para a equipe multidisciplinar; 

 Participação em atividades e eventos – Tem como intuito em acompanhar os idosos 

em passeios, atividades e eventos coletivos visando a integração deles na comunidade; 

o Duas visitas a Pastelaria Miyashiro 

 Obs.: A visita é uma iniciativa de retomada com as atividades desse 

tipo, porém de maneira controlada e segura pelo sistema drive thru. 

 Acompanhamento em visitas – Consiste em acompanhar a Assistente Social e 

Enfermeira em visitas de acolhimento que requeiram avalição fora da instituição. 

o Quando necessário. 

 Acompanhamento em pesquisas e estágios – Atividade previamente solicitada por 

alunos ou pesquisadores na área da psicologia. 

o Não ocorreu. 
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Descrição das Atividades – NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

 Elaboração de cardápios – Segundo as necessidades nutricionais e adequação de macro 

e micronutrientes para os idosos, realizado quinzenalmente; 

o Cardápio à pedidos (desejos) – humanização no setor de nutrição dietética, 

onde colhemos informações dos desejos alimentares dos idosos residentes na 

instituição de forma a trazer bem estar pessoal e recuperar/ manter memória 

afetiva do seu paladar; 

o Dieta modificada leve semi-líquida espessada – Idosos que apresentam 

dificuldade de deglutição, refluxo ou perda ponderal de peso; 

o Dieta com Suplemento – Não suplementados nesse período, devido a redução 

de custos;  

 Elaboração da escala – do mês de julho de 2021; 

o Saída da Colaboradora Sonia;  

o Admissão da Colaboradora Michele; 

 Acompanhamento da limpeza e organização – Cozinha, dispensa interna e externa, 

limpeza de freezers, equipamentos, realizada pelo colaborador de auxiliar de cozinha; 

 Supervisões e treinamentos; 

o Controle de higiene ambiental, utensílios e equipamentos; 

o Supervisão do controle de estoque de não perecíveis, limpeza e descartáveis; 

o Avaliação dos idosos: Ilaura, José Xisto, Olga, Amilton, Nelson e Cecília toda 

semana para avaliar riscos nutricionais e manutenção da massa magra; 

 Atividade funcional – Introdução da idosa em atividades da cozinha como por exemplo, 

catando feijão e descascando batatas, desenvolvendo suas habilidades físicas, sociais e 

mentais, preservando sua capacidade funcional, e podendo influenciar de forma positiva 

na sua qualidade de vida e aspecto emocional; 

 Reunião e discussão de casos com a equipe multidisciplinar 

o Psicólogo, Nutricionista, Fisioterapeutas, Enfermeira, Educador Social e 

Assistente Social/Coordenadora; 

 Organização de eventos internos e externos – Atividade realizada com os idosos; 

o Cinema, todas as quartas-feiras; (com pipoca e refrigerante, ou suco natural).  

o Organização e supervisão do aniversariante do mês, respeitando todas as 

orientações higiênicas sanitárias das autoridades e da própria Instituição, 

mantendo distanciamento social entre eles; 

o Com novas orientações de manipulação, uso correto das máscaras e descarte 

com objetivo de prevenir a covid-19, seguindo recomendações do Crn³ de SP, 

Vigilância Sanitária e a Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana;  

 Doações diversas – Recebimento de doadores diversos (empresas, instituições, 

pessoas físicas), cujo o trabalho é selecionar, verificar qualidade, informações quanto 

ao vencimento e armazenamento correto.  
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Descrição das Atividades – EDUCADOR SOCIAL  

 

 Reunião e discussão de casos com a equipe multidisciplinar: 

o Psicólogo, Nutricionista, Fisioterapeutas, Enfermeira, Educador Social e 

Assistente Social/Coordenadora; 

 Atividades realizadas com os idosos:  

o 01/06 - Produção dos balões; 

o 03/06 - Cantoria com grupos menores + produção dos balões; 

o 05/06 - Cantoria e dança; 

o 08/06 - Produção dos balões; 

o 10/06 - Cantoria com grupos menores + produção dos balões; 

o 12/06 - Cantoria e dança; 

o 15/06 - Decoração junino; 

o 17/06 - Decoração junino + produção dos balões; 

o 19/06 - Cantoria e dança; 

o 22/06 - Cantoria com grupos menores; 

o 24/06 - Cantoria com grupos menores + pinturas; 

o 26/06 - Cantoria e dança; 

o 29/06 - Cantoria com grupos menores; 

 

Iniciamos o mês com produção de balões decorativos junino além finalização das 

máscaras em papel. Em paralelo, começamos as pinturas em madeira para um possível painel.                     

As cantorias completam todas as atividades propostas para cada mês. 

Dentro da produção dos balões contamos com as presenças dos idosos; Vera Lúcia, 

Eliane Ribeiro de Lima, Silval Rodrigues, Francisco Lúcio, Francisco de Assis da Compania e 

Albina de Campo Favacho. 
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Com as pinturas as participações foram dos idosos Eliane Ribeiro de Lima, Silval 

Rodrigues, Zulene e Vera Lúcia. 

 

 

Nas cantorias tivemos números variados de participações. Mas com presenças 

importantes dos idosos já citados acima, além da Antônia Eugênia, Marcos Antônio, Leonilda, 

Maria Joana e Nelson Maziero. 

 

  

 

Atividades essas que estão acompanhadas de danças brasileiras e trabalho de coro 

(respostas) para cada música cantada. Desenvolvendo um trabalho de dicção. 
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RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO                   

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS 

 

Junho 2021 

Nome da Instituição: Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana 

Capacidade máxima de Atendimentos: 50  

 

 1-Informações sobre os atendimentos: 

 

Indicadores- Faixa Etária e gênero 60 a 65 anos  66 a 70 anos  71 ou mais Soma 

Total Mas Fem. Mas Fem. Mas Fem. 

N° de idosos que vieram do mês anterior 01 05 02 02 16 18 44 

N° de idosos desligados no mês 00 00 00 00 00 00 00 

Nº de idosos que entraram no mês 00 00 00 00 01 00 00 

Total de atendidos no mês 01 05 02 02 16 18 44 

 

 2-Motivo do Acolhimento. 

                               

Conflito Familiar 0 

Sem referência Familiar 0 

Dificuldade econômica para o cuidado pessoal 0 

Óbito do cuidador responsável 0 

Vítima de Negligência – Maus Tratos 0 

Situação de Rua 0 

 

 3-Motivos de Saída  

 

Óbito 0 

Retorno à Convivência Familiar 0 

Transferência de Instituição 0 

Fora dos critérios da Instituição 0 

 

 4-Tempo de Permanência 

 

Até seis meses 03 

Sete meses a um ano 11 

Dois a quatro anos 14 

Acima de cinco anos 16 
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 5-Atividades Desenvolvidas 

 

Nº de Atividades Socioculturais 

(Lazer, Cultura). EXTERNAS  

02  Nº de Atendimentos telefônico- 

Solicitação de vaga de 

Acolhimento e informações  

41 

N° de atividades Socioculturais 

(Lazer e Cultura internos  

05   

N° de Atendimento telefônico 

de familiares  

20 Nº de consultas médicas 

/exames (internas e externas) 

19 

Nº de Eventos/festas internas. 02  Nº de terapias (Fisioterapia, 

odontologia, etc.). 

248 

Nº de visitas domiciliares 

realizadas 

0  Nº de famílias acompanhadas 

pela ausência de visitas 

11 

N° de atendimento a familiares 

pessoalmente 

02    

 

 6-Encaminhamentos realizados 

 

Aposentadoria/Pensão 0  Atendimento Jurídico 01 

Benefício de Prestação 

Continuada 

02 Programa de Transferência de 

Renda 

0 

 

 7-Outras Informações  

 

 

 

 

Nº famílias que não visitaram os 

idosos no mês 

0  Nº de internações hospitalares 0 

Nº de pessoas que recebem 

aposentadoria ou pensão 

17                                                                                                                                                              Nº de pessoas com grau de 

dependência I 

11 

N° de pessoas que não possuem 

Benefício 

02  Nº de pessoas com grau de 

dependência II 

14 

Nº de pessoas que recebem BPC 25  Nº de pessoas com grau de 

dependência III 

04 

Nº de pessoas sem família 08  Nº de pessoas com autonomia 15 

Nº de pessoas sem contato com 

familiares /e ou amigos  

16  

 

  

Nº de pessoas que receberam 

contato com familiares e/ou 

amigos  

30 
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RELAÇÃO DE IDOSOS ATENDIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 

Trabalho Voluntariado. 

 

AS ATIVIDADES EXECUTADAS POR VOLUNÁRIOS foi retomada de foprma 

gradual no mês de mãio  

 01 Auxiliar de cozinha; 

 02 Cabeleireiro; 

 03 Monitores (leitura); 

 01 Motorista. 

 02 Manicure; 

 02 Auxiliar de enfermagem, (uma vez por semana).  

 01 Médico Voluntário (uma vez por semana)  

 

N° Nome Completo 
Referência 

Vaga 
Acolhimento Desacolhimento Motivo 

01 Adinalva Angélica Entidade 25/07/2016   

02 
Antônia Eugênia dos 
Santos  

Entidade  06/12/2019   

03 Amilton Alves  CREAS 06/02/2019   

04 Ana Dina Chaves  CREAS  16/10/2019   

05 Albina Campos Favacho CREAS 16/06/2010   

06 Altair Fernando Oliveira CREAS 25/03/2008   

07 
Benedita Almeida dos 
Santos  

Entidade  16/01/2019   

08 Benvinda Bittencour Torres CREAS 15/06/2016   

        
09 

Cecília Marciana CREAS 01/06/2018   

10 Conceição Franco Entidade 04/01/2016   

11 Demetrio Leite da Silva CREAS 24/02/2017   

12 
Francisco de Assis da 
Conpania 

CREAS  11/12/2018   

13 Francisco Lúcio Nancy Entidade  22/10/2019   

14 Eliane Ribeiro de Lima  CREAS 13/03/2020   

15 Ilaura Ledy  CREAS  24/02/2021   

16 João Pedro Moreira CREAS 18/01/2000   

17 Joana Maria. da Conceição CREAS 26/03/2009   

18 Johanna Toth CREAS 29/08/2002   
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19 Jose Julião CREAS 25/07/2016   

20 José Xisto Filho CREAS 31/05/2011   

21 
Lourivaldo de Jesus 
carvalho 

CREAS 28/03/2017   

22 Leonilda Pereira da Silva  CREAS 21/08/2020   

23 Lúcia Inês Martins Silva CREAS 28/11/2012   

24 
Manoelito Correia da Silva 
 

CREAS 25/08/2015   

25 Maria Dolores Braga  CREAS 13/02/2019   

26 Marcos Antônio dos Santos  CREAS 07/08/2020   

27 Maria de Lourdes Araújo CREAS 
12/12/2005 
 

  

28 
Mercedes Domingues 
Ferreira  

CREAS  08/10/2019   

29 Maria Alves de Souza  CREAS 17/07/2020   

30 Mauro de Jesus Lopes CREAS 10/05/2018   

31 Nelson Benino de Paula CREAS 05/09/2018   

32 Nelson Maziero  CREAS  07/01/2020   

33 Nanci Buonacielo Entidade 09/04/2013   

34 Neusa Fiorim CREAS 23/06/2009   

35 Olga Eneas Ximenes  CREAS  09/02/2021   

36 Odair Martins Marçal  CREAS 03/05/2018   

37 Pedro Cipriano da Silva CREAS 06/03/2013   

38 Rodolfo Mack Filho CREAS 07/10/2015   

39 Shintaro Ota CREAS 08/03/2021   

40 Silval Rodrigues CREAS 26/03/2009   

41 Terezinha de Souza CREAS 12/09/2016   

42 Vera Lucia Romero CREAS 23/06/2009   

43 Vera Lúcia P.Silva Ferreira  Entidade  03/08/2020   

44 Zulene Silva de Carvalho  CREAS 10/07/2020   
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Pontos Facilitadores 

 

          Em relação à pandemia de Covid-19 a entidade permanece recebendo o apoio da 

sociedade civil no enfrentamento a pandemia, através de doações de alimentos, EPI’s e 

recursos financeiros. 

 

Pontos de Estrangulamento 

 

Considerando que, devido a pandemia do Corona Vírus (covid-19) toda sociedade foi 

impactada, inclusive aqueles que estão na linha de frente no combate a pandemia como é o 

caso do Lar Mãe Mariana. A instituição executa um serviço ESSENCIAL que não pode parar, 

neste sentido, continuaremos solicitando prioridade no atendimento a esta instituição, 

considerando a importância deste equipamento. 

A pandemia de Covid-19 nos trouxe à tona uma realidade já sentida e que se acentuou, 

entretanto, adotamos todas as estratégias possíveis para enfrenta-la, tendo como objetivo 

principal garantir a não proliferação do vírus Covid-19. 

Considerando que a entidade realiza em conformidade com a lei a execução do objeto 

faz reconhece-se que a população idosa que reside em nossa instituição, é mais vulnerável, 

com níveis variados de dependência e possui necessidades complexas. Por isso nossa 

preocupação é garantir a proteção integral, mas para isso precisamos de apoio do poder 

público municipal no combate à pandemia. Ainda não sabemos qual o impacto futuro ou o 

tempo de duração do isolamento social para que possamos medir, o que sabemos é que já 

diminuímos nossa receita e aumentamos as despesas.  

Informo neste relatório que o repasse federal referente às parcelas de Abril, Maio e 

Junho não foram realizados. 

         Considerando que temos atualmente 44 idosos acolhidos nesta Instituição. Sendo que 37 

do total são referenciados pelo CREAS.  
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