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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JULHO 

 
IDENTIFICAÇÃO: 

Lar São Vicente de Paula de Paranapanema 

Endereço: Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1.385. 

Órgão Executor:Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema. 

Termo de Colaboração n°:01/2019. 

Programa:Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

Publico Alvo:Idosos. 

Número de Atendidos: 24 idosos. 

Telefone: (14) 3713-2097 

E-mail: lar-svp@uol.com 

Município: Paranapanema – SP. 

CNPJ: 50.791.417/0001-98 
 

Enfermagem: 

 Exames Laboratoriais/ Imagem 

José Machado 

 

 Consultas Externas e internações: 

Benedito Rodrigues Valentin 

Luzia Aparecida Braz 

             José Felipe de Proença 

 

 

Os idosos contam com seis refeições diárias que são servidas nos seguintes horários: 08h30hs – café 

da manhã; 10h00h – chá ou soro para hidratação; 13:30hs – almoço; 14:30hs – café da tarde; 17:30hs 

– Jantar e 20:00hs – café da noite, onde todos são medicados pela enfermagem e encaminhados até o 

leito onde são acompanhados a noite toda pela enfermeira de plantão que são orientadas e 

acompanhadas pelo enfermeiro chefe. No dia seguinte cada idoso acorda por volta das 07h00min, a 

equipe de enfermagem faz administração de medicamentos, auxiliam os idosos no banho de aspersão, 

auxiliam na vestimenta, controle de sinais vitais, curativos, auxiliam para refeitório café da manhã, 

encaminham os idosos ao sol pelamanhã e tarde, realiza troca de fraldas e todos os cuidados essenciais 

de higiene, acompanhamento de idosos as especialidades, em viagens a melhoria e hidratação. 
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Atividades desenvolvidas: 

 

 Foi realizado o acompanhamento Social durante este mês, com anotações nos prontuários de 

cada idoso alimentando com anotações o Plano individual do Idoso. 

 Esse mês foi realizado dois acolhimentos  

 As atividades desenvolvidas têm sido, roda de conversas,banho de sol matutino e vespertino, 

passeio quebra de rotina. 

 Comemoração dia da pizza 

 Churrasco dia dos avôs  

 Aniversario do mês  

 Corte de cabelo 

 Projeto de Musica com um cantor contratado pela comunidade. 

 Tivemos consultas externas com médicos especialistas em Odontologia. 

 Nesse mês foram efetivadas visitas a vários idosos cumprindo a solicitaçãode familiares. 

 A demanda por Instituições de Longa Permanência de Idosos – ILPI, com grau de 

dependência III, é cada vez maior e pode ser observada através do aumento de procura 

espontânea registradas pelas ILPS em toda a região. 

 O momento atual exige de todos, empatia e disponibilidade para escuta e afeto. A pessoa 

Idosa institucionalizada pode estar se sentindo frustrada, abandonada, ansiosa e com raiva por 

isso as rodas de conversa têm sidofundamentais nas atividades diárias. 

 Assim, oportunizando momentos diários de escuta é imprescindível e ajudará na adoção de 

medidas de suporte para os idosos em ILPI(instituição de Longa Permanência para idoso . 

 Nas quartas-feiras, os que são católicos, participam da missa que ocorre na capela da entidade. 

Aos que proferem de outra denominação autorizada pela Assistente Social ir quando 

acompanhado pelo familiar ou por pessoa das igrejas que possam buscá-los, também aos os 

idosos que queiram fazer visita, acompanhado de um familiar. 

  Visita do Pastor da Universal 

 Comunicação entre os usuários e familiares pelo telefone celular da instituição. 

 

 

 

Observação: 

 
 As missas retornaram gradativamente seguindo todo o protocolo de Cuidados e orientações da 

Vigilância Sanitária devido a Covid19, mantendo-se o distanciamento e apenas com os 

residentes da Instituição. 

 É extremamente necessário, neste momento de Pandemia, proteger os mais vulneráveis que 

fazem parte de um grupo de alto risco. Por isso, continuamsuspensas as visitas, salvo 

Familiares. 

 

 Para manter uma rede de suporte social ativa, engajadaem seus entes queridos e, pensando no 

bem-estar dos idosos, a ILPI continua com todos os seus meios de comunicação, telefones, 

mídias sociais, entre outras, reiterando a premente necessidade de contatos.  
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 É na faixa de idade iniciada aos 75 anos que o idoso fica mais propenso a adquirir doenças 

crônicas e a demandar cuidados específicos, pela sua condição de dependência e limitações 

causadas pela senilidade, o que deve determinar um acentuado aumento da demanda por  

cuidados de longa duração para idosos. 

 

 Quando o Estado e a Sociedade conseguem assegurar espaços onde esses idosos sintam-se 

queridos, acolhidos e respeitados, todos ganham e o mundo torna-se mais justo.  

 
 

 

 

 

 

Banho de Sol recreativo. 
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Aniversario do Mês  
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Dia da pizza 
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Churrasco dia dos avós  
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Corte de Cabelo 
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Passeio quebra de rotina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estância Turística de Paranapanema, 08 de julho de 2022. 

 

 
   __________________________                                                    

Bruna Tomé 

Assistente Social 

CRESS: 63139 

 

 

 














