Relatório de Atividades Sociais 2018

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE MANTIDA
LAR DE IDOSOS TABEA
CNPJ: 26.739.679/0001-29
Data de Inscrição: 12/12/2016
Código e descrição da atividade econômica principal:
87.11-5-02 – Instituição de longa permanência para idosos
Código e descrição das atividades econômicas secundárias:
Não informada
Endereço: Rua Benjamim Constant, 339
Bairro: Centro
Telefone: (55) 3375 6150
CEP: 98280-000
Cidade: Panambi, RS

II - DOCUMENTOS E TÍTULOS

Títulos do Município de Panambi/RS

Órgão Emitente

Ano da Publicação

Validade

Atestado de Renovação de Inscrição nº 001

Conselho Municipal do
Idoso

26/09/2017

03 anos

Comprovante de Inscrição nº 011

Conselho Municipal de
Assistência Social

21/09/2017

Indeterminado
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Alvará de Licença para Localização nº 1744, Controle de Emissão 879/2013, de 07/05/2013.



Alvará Sanitário nº 1744, Controle de Emissão 140/2013, de 20/07/2013.

III - APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE
O Lar de Idosos Tabea é uma associação civil sem fins lucrativos que oferece Serviço de Proteção
Social de Alta Complexidade, ou seja, de acolhimento institucional para idosos de ambos os sexos, com 60
anos ou mais, independentes ou com algum grau de dependência. A natureza do acolhimento é de longa
permanência, temporária ou na modalidade Centro Dia, em consonância com o Estatuto do Idoso, Capítulo
II, Art. 48, quando esgotadas todas as possibilidades de autocuidado, autossustento ou convívio com os
familiares, ou ainda por escolha própria. As instalações são devidamente apropriadas para o atendimento
integral do idoso, possuindo capacidade para o atendimento de 60 cidadãos idosos com a atual equipe de
colaboradores.
A instituição foi criada em 1955 pela Sociedade Batista de Beneficência Tabea (SBBT). Em dezembro
de 2016, por motivos legais, a SBBT efetuou a cisão das duas unidades prestadoras de serviços de
acolhimento para idosos, as quais passaram a constituir nova pessoa jurídica independente daquela, no
entanto, preservando a mesma diretoria estatutária, patrimônio e quadro de colaboradores.
A instituição encerrou o ano de 2018 com 33 colaboradores que prestam os serviços de administração,
manutenção, limpeza, lavanderia, alimentação e assistência de enfermagem com plantão 24h. Conta ainda
com assessoria jurídica e de nutricionista e oferece atendimento médico e fisioterápico através da rede
SUS, serviço de internet, bem como apoio espiritual e emocional.
O Lar oferece também atividades culturais, físicas e de recreação. O envolvimento da família no dia
a dia dos moradores é estimulado, o convívio da mesma com o idoso dentro e fora do Lar é incentivado. Os
moradores podem receber seus familiares a qualquer hora e utilizar os espaços comunitários para realizar
seus encontros ou confraternizações, bem como receber outras visitas em amplo horário de visitação.
Diversas organizações do município possuem vínculo com a instituição e realizam programações de
toda ordem ao longo do ano todo e não apenas em datas especiais. Também são organizados passeios ou
visitas com os moradores a espaços nos quais são oferecidos programas culturais ou de lazer.
IV - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
O Lar de Idosos Tabea é uma associação civil sem fins lucrativos (cf. Art.1º do Estatuto Social, de
03/12/16), cuja finalidade é “... cooperar com a promoção da dignidade da pessoa humana, especialmente
o idoso, através de ações e programas de atendimento e na defesa e garantia de direitos visando a
contribuir com a transformação social e a melhoria na qualidade de vida” (cf. Art. 2º), sem fazer distinção
alguma quanto a raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso dos usuários, atendendo ao
princípio da universalidade do atendimento (cf. Art.5º).
V - OBJETIVOS

Geral
Promover o bem-estar físico, emocional, social e espiritual do idoso, com a finalidade de que todos tenham
um final de vida digno.
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Específicos







Oportunizar ao idoso um ambiente sadio de convívio. Primar por um bom relacionamento entre os
usuários e entre esses e seus familiares.
Proporcionar ao idoso um local de aconchego, de repouso, de carinho, de valorização como ser
humano, bem como garantir os seus direitos.
Oferecer ao idoso assistência espiritual, emocional, física e moral.
Promover ações de sociabilidade, culturais, recreativas, para fortalecer vínculos e buscar o bem-estar
psicológico, emocional e físico do idoso, desenvolvendo potencialidades e melhoria na qualidade de
vida.
Oferecer espaços de convívio, tendo como objetivo a promoção de autoconhecimento quanto à
condição de vida, motivação para novos projetos de vida e a prevenção ao isolamento.
Oferecer atendimento na área da saúde dos idosos no que diz respeito à prevenção, promoção,
planejamento, recuperação e reabilitação da saúde.

VI – METAS ALCANÇADAS
















Foi dado continuidade ao atendimento com qualidade em regime de casa-Lar, oferecendo aos idosos
conforto e dignidade de vida, atendendo-os nas suas necessidades básicas, sempre em consonância
com o Estatuto do Idoso e o SUAS - Sistema Único da Assistência Social.
Foi mantida a parceria com a Prefeitura Municipal de Panambi, viabilizando o atendimento de médica
da ESF três vezes por mês dentro do Lar de Idosos Tabea, bem como com a Farmácia Municipal para a
garantia do fornecimento de medicamentos da rede básica do SUS.
Foi mantido o Convênio com a Unijuí, a partir do qual foram realizados estágios supervisionados e
voluntários dos acadêmicos do curso de Psicologia.
Foi mantida a parceria com profissionais voluntários para assessoria em projetos e áreas de trabalho
com objetivo de melhorar o atendimento e reduzir/otimizar os custos de manutenção.
Foi dada continuidade aos treinamentos a funcionários para garantir a qualidade dos serviços
prestados.
Foram desenvolvidas inúmeras atividades culturais e de lazer, melhorando assim a qualidade de vida
dos idosos, atividades essas oferecidas diariamente entre segunda e sexta-feira e desenvolvidas por
voluntários que mantém vínculo com a instituição através de Termo de Adesão com Base na Lei do
Voluntário (Lei Nº 9.608/98).
Foi mantida a parceria com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana que realiza cultos mensais no Lar
há mais de 27 anos.
Foi mantida a parceria com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus que realiza momento musical
mensal no Lar há mais de 22 anos.
Foi mantida a parceria com a Igreja Batista Emanuel que cede seus pastores para realizar momentos
devocionais antes do café da manhã.
Foi mantida a parceria com a Igreja Batista Arco-Íris que cede seu pastor e um casal de voluntários para
realizar momentos devocionais antes do café da manhã.
Foi mantido o Projeto Oficina Arte faz Parte criado em 2011, com atividades semanais desenvolvidas
por duas voluntárias nas quartas-feiras.
Foi mantido o Projeto Palavra Bíblica (antigo Momento de Reflexão) desenvolvido todas as quintasfeiras, bem como oferecidos atendimentos individualizados e cultos fúnebres pelo pastor remunerado
pela Igreja Batista Emanuel, sempre que houve solicitação pessoal de idoso ou familiar.
Foi mantido o Projeto Capelania ao Idoso desenvolvido por 26 acadêmicos do curso de Teologia da
Faculdade Batista Pioneira de Ijuí, coordenados pelo Professor Josemar Modes, os quais se revezam nas
programações semanais nas sextas-feiras.
Foi mantido o Projeto Oficina de Ginástica criado no início de 2014, com atividades semanais
desenvolvidas por duas Fisioterapeutas voluntárias nas sextas-feiras.
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Foram promovidas diversas programações e confraternizações com a participação de organizações da
comunidade panambiense e também de Ijuí.
Foi mantida a comunidade no Facebook, visando estreitar o vínculo entre os idosos residentes e seus
familiares, bem como entre o dia a dia do Lar e o da comunidade local, o que se mostrou eficiente.
Foi mantida a contratação da assessoria jurídica contínua de um escritório, visando atender ao
significativo aumento das demandas que exigem conhecimento técnico especializado na área.
Foi dado continuidade ao estudo de custos de manutenção da instituição através de dois profissionais
voluntários que compõe o Conselho Executivo da instituição.
Foi mantida parceria com a Empresa SAUR S/A, a qual promoveu eventos voltados para os idosos no Dia
das Mães, no Dia dos Pais e no Natal.
Foi realizado esforço novamente para encaminhamento de projetos técnicos de reforma e para
aquisição de equipamentos, visando captação de recursos públicos junto ao Ministério Público do
Trabalho em Santo Ângelo e à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Panambi, uma vez que as
entradas regulares não cobrem custos com reformas e novos equipamentos.

VII - FONTES DE RECURSOS
De acordo com o Art. 1º do Estatuto Social, o Lar de Idosos Tabea, “é uma associação privada sem
fins lucrativos” que, conforme seu Art. 2º, Parágrafo 2º, “aplicará suas receitas, recursos e eventual
resultado operacional integralmente na manutenção e no desenvolvimento das finalidades institucionais e
na manutenção do seu patrimônio no território nacional”.
A manutenção da Entidade foi feita com a mensalidade cobrada dos familiares e dos usuários (em
conformidade com os parágrafos 1° e 2° do Artigo 35 do Estatuto do Idoso - comprometimento de no
máximo 70% do benefício previdenciário do idoso na mensalidade), com doações de pessoas físicas e
jurídicas, com promoções e eventos, com convênios municipais da Prefeitura de Panambi e parcerias com
empresas privadas. Assim, a origem dos recursos financeiros esteve distribuída da seguinte forma:
ORIGEM DOS RECURSOS
Própria (recursos decorrentes de mensalidades, promoções ou eventos e refeições avulsas
oferecidas a terceiros)
Privada (doações de produtos alimentícios de pessoas jurídicas)
Privada (doações diversas em produto ou espécie de pessoas físicas)
Pública (recursos de convênios municipais, conforme tabela abaixo)

RECURSOS PÚBLICOS
Contrato de Prestação de Serviço de 02/01/2011
Poder Executivo Municipal
7º Termo Aditivo de 02/01/2018
R$ 300,00 mensais/idoso
Nº de Beneficiados: 01 idosa
Resumo do objetivo: O objeto do presente contrato é
a prestação de serviço em empresa destinada a
domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos, com ou sem vínculo familiar, em
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condições de liberdade, dignidade e cidadania, em
conformidade com o que estabelece a Lei 10.741 de
1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso.
Contrato de Prestação de Serviço

Contrato de Prestação de Serviço

Poder Executivo Municipal

Poder Executivo Municipal

1º Termo Aditivo

2º Termo Aditivo

Data da Publicação: 02/01/2018

Data da Publicação: 31/05/2018

R$ 1.188,46 mensais

R$ 1.900,00 mensais

Beneficiada: Lucinéia dos Santos

Beneficiada: Ilma Fischer

Resumo do objetivo: Atendimento integral à pessoa
civilmente incapaz portadora de deficiência física e
intelectual, institucionalizada mediante Mandado de
Acolhimento, no que se refere à manutenção da
unidade de acolhimento, à alimentação, à limpeza
da unidade, aos serviços de lavanderia e à
assistência à saúde.

Resumo do objetivo: Atendimento integral à pessoa
idosa com necessidade de cuidados diários de
enfermagem e que se encontra em situação de
vulnerabilidade social, sem apoio adequado da
família.

VIII - JUSTIFICATIVAS
Estatísticas e estudos em todo mundo mostram que a expectativa média de vida continua
aumentando muito nos últimos anos. As razões são diversas: progressos na área médica, tanto em
conhecimento quanto em capacidade de tratamento das mais diversas doenças, evolução tecnológica,
melhoria das condições de vida gerais, etc. Com isso, o tamanho da população idosa no mundo inteiro
aumentou. A situação é a mesma no Brasil. Aqui, no entanto, as condições de vida dos idosos estão longe
das ideais, por exemplo, por causa dos problemas crônicos na previdência social. Além disso, com o
aumento da longevidade, a incidência de doenças crônicas debilitantes que levam o idoso a depender de
terceiros para os autocuidados da vida diária aumentou significativamente, com o que há necessidade de
cuidadores de idosos e profissionais de saúde especializados para atendê-lo 24h, de domingo a domingo.
Afora isso, com as mudanças sociais havidas nas últimas décadas, a mulher que era a cuidadora histórica na
família passou a ingressar no mercado de trabalho. Daí a importância e necessidade de entidades que
ofereçam infraestrutura adequada e quadro de profissionais especializados para atender o idoso com
dignidade, segurança, cuidado e atenção aos idosos.
IX - INFRAESTRUTURA
O Lar de Idosos Tabea está localizado a 300m do centro da cidade, numa área de cerca de
11.500m2, totalmente cercada. Possui mais de 3.500m 2 de área construída. Na ampla área verde, existe um
bosque com mata nativa, uma pista para caminhadas, equipada com corrimões e com cerca de 500 m de
extensão, um pomar e jardins com bancos.
A instituição tem capacidade para acolher até 60 idosos. Atualmente as unidades de acolhimento
estão organizadas em 50 unidades, sendo duas coletivas com banheiro privativo e 48 unidades privativas,
todas elas no prédio central, além de uma casa que abriga um casal de idosos. As 21 unidades privativas
sem banheiro privativo dispõem de banheiro coletivo na ala, por sexo e para no máximo 4 pessoas, sendo
que no total há 6 banheiros coletivos. O Lar Tabea possui 3 salas de convivência equipadas com mesa de
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jogos, televisão, home theater, videocassete e DVD, um salão de eventos, duas sacadas com ampla vista
para bairros e centro da cidade, um ambulatório de enfermagem, uma sala para consultas médicas, uma
sala para acolhimento, uma sala para reuniões, amplo refeitório com capacidade para até 80 pessoas, uma
cozinha e uma lavanderia industriais e uma biblioteca para retirada de livros e revistas.

X - RECURSOS HUMANOS
A instituição encerrou o ano de 2018 com um quadro de 33 funcionários assalariados, dentre os
quais uma diretora remunerada. Manteve além disso 4 prestadores de serviços mensais autônomos (1
Nutricionista, 2 Advogados, 1 Contabilista). Contou, além disso, com 25 voluntários permanentes que
prestaram serviço nas áreas de atividade física, de espiritualidade, de lazer, de custos, finanças e gestão de
recursos humanos e de assessoria técnica nas manutenções e reformas de equipamentos e da estrutura
física.
XI - PÚBLICO ALVO
O Lar atendeu idosos com idade igual ou superior a 60 anos, bem como suas famílias, e manteve
acolhida uma jovem de 27 anos em situação de risco, encaminhada através de Mandado Judicial de
Acolhimento. Foi mantida uma média de 39 acolhidos, sendo que 90% dos residentes possuem Grau III de
dependência.
XII - INSERÇÃO SOCIAL
O Lar de Idosos Tabea desenvolveu atividades direcionadas para os idosos, visando uma melhor
qualidade de vida. Com as atividades diárias realizadas nas dependências da instituição, o Lar proporcionou
aos usuários vivenciar música, cultura e lazer. Além disso, proporcionou a participação em várias
programações e eventos que foram desenvolvidos na comunidade local, como por exemplo, no programa
mensal da ACADEMIM (Academia da Idade Maior) da Igreja Batista. Além disso, diversos grupos da
comunidade local e também grupos do município de Ijuí realizaram programações nas dependências do
Lar.

Relatório de Atividades e Serviços
Em média, o Lar de Idosos Tabea atendeu 39 idosos ininterruptamente, durante 24h, ao longo de
todo o ano de 2018, com abrangência municipal e regional, utilizando os recursos financeiros conforme
descrito no item VII do presente documento. A seguir são descritas as atividades realizadas, com a
qualificação e a quantificação das mesmas, bem como, detalhados os serviços prestados.
1 - QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
1.1 - Acolhimento a idosos
O atendimento foi realizado em tempo integral e de forma personalizada, de acordo com as
necessidades específicas de cada idoso, tendo por base um Plano de Cuidados individualizado. A equipe de
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Enfermagem realizou atendimento ambulatorial 24h, e suas ações foram de prevenção, acompanhamento,
atendimento especializado e encaminhamento para consultas médicas e exames diagnósticos, assim como
de acompanhamento para atendimentos de emergência no Pronto Socorro e para internações hospitalares
na rede privada e pública de saúde do município e de Ijuí ou Cruz Alta. A alimentação foi supervisionada
por Nutricionista. Os idosos receberam 6 refeições diárias, preparadas na cozinha do Lar. A lavanderia
processou diariamente cerca de 100 kg de roupa de cama, mesa e banho e de uso pessoal. Nas unidades de
acolhimento, foi realizada faxina geral uma vez por semana e diariamente foi feito o serviço de revisão nas
mesmas.
No momento do acolhimento na Entidade, tanto o idoso quanto a sua família foram sempre
informados do Regimento Interno que explicita as normas de funcionamento do Lar e receberam cópia do
mesmo. O processo de acolhimento consistiu no preenchimento da Ficha de Admissão e da Ficha de
Consulta de Enfermagem, a partir das quais foi gerado o Contrato de Prestação de Serviço com o idoso e
seu(s) familiar(es) ou responsável legal. Além da Ficha de Consulta de Enfermagem, a partir da qual é
definido se o idoso é independente ou se enquadra em algum grau de dependência para os autocuidados
da vida diária, a Enfermeira realizou um exame físico detalhado com base em formulário padrão que
estabelece o roteiro para o referido exame. Para o acompanhamento da inclusão do novo morador no Lar,
foi elaborado um Plano de Cuidados personalizado e realizada avaliação diária do estado de saúde pela
equipe de Enfermagem.
1.2 - Lazer e convivência
O Lar realizou a manutenção da infraestrutura de lazer que é acessível a todos os usuários e que
conta com salas de convivência, biblioteca, salão de eventos, pista para caminhadas, pomar, bosque e
jardim com canteiros de flores e bancos. Ofereceu também atividades culturais, de lazer e terapia
ocupacional. O envolvimento da família no dia a dia dos moradores foi estimulado, o convívio da mesma
com o idoso dentro e fora do Lar foi incentivado. Os moradores puderam receber seus familiares a
qualquer hora e utilizar os espaços comunitários para realizar seus encontros ou confraternizações.
Diversas organizações do município que possuem vínculo com a instituição realizaram programações de
toda ordem ao longo do ano todo e não apenas em datas especiais. Também foram organizados passeios e
visitas com os moradores a espaços nos quais foram oferecidos programas culturais ou de lazer.

1.3 - Cidadania
A entidade ofereceu todo o apoio necessário ao acolhido no que se refere à garantia de seus
direitos. Além de dar acesso irrestrito da família ao acolhido, a entidade auxiliou o idoso em suas idas ao
banco, cartório, igreja e outros locais, na compra de alimentos e produtos de higiene pessoal e em outras
necessidades do dia a dia.
1.4 - Atendimento às famílias
A entidade desenvolveu ações voltadas para o resgate de vínculos afetivos fragilizados em relação à
família durante o período de visita aos idosos, de reuniões mediadas e através de eventos planejados para
os idosos e seus familiares, visando o comprometimento da família no que diz respeito ao desempenho de
suas funções básicas enquanto grupo familiar, considerando a vulnerabilidade afetiva e também a
socioeconômica no caso de alguns usuários.
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1.5 - Capelania
A instituição ofereceu diversos momentos de reflexão sobre temas da espiritualidade humana e
disponibilizou o atendimento individualizado pelo capelão remunerado pela Igreja Batista Emanuel, bem
como por ministros e padres das paróquias locais, mediante solicitação pessoal ou de familiares. O Lar
também organizou cultos fúnebres no salão de eventos quando manifestado o desejo por parte dos
familiares.
2 - QUANTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE

Nº DE
ATENDIMENTOS

Alimentação (total anual de refeições pela média diária)

85.410

Limpeza (total anual de faxinas semanais e revisões diárias de segunda-feira a sábado)

11.232

Lavanderia (total anual de atendimentos de segunda-feira a sábado)

11.232

Banhos (média anual)

5.616

Trocas de fraldas

58.400

Atendimento das Enfermeiras a familiares

148

Encaminhamentos a internação hospitalar em Panambi

08

Encaminhamentos a internação hospitalar em Cruz Alta, Ijuí, Augusto Pestana e
Passo Fundo

04

Encaminhamentos emergência e urgência Pronto Socorro

24

Encaminhamentos e acompanhamentos de consulta SUS nas dependências do Lar

747

Encaminhamentos e acompanhamentos de consulta particular com médicos
diversos nas dependências do Lar

02

Encaminhamentos de consulta SUS em Panambi fora das dependências do Lar

21

Encaminhamentos e acompanhamentos de consulta particular ou plano de saúde
fora das dependências do Lar

08

Encaminhamentos e acompanhamentos de consulta ao Pronto Socorro

21

Encaminhamentos a consulta especializada SUS em Ijuí, Passo Fundo e Cruz Alta

12

Encaminhamentos a consulta especializada particular ou UNIMED em Passo Fundo
e Ijuí

15

Encaminhamentos para atendimentos de fisioterapia SUS nas dependências do lar

20
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Encaminhamentos para atendimentos de fisioterapia UNIMED nas dependências
do Lar
Encaminhamentos para atendimentos de fisioterapia particular nas dependências
do Lar

07
295

Encaminhamentos para exame ou procedimento SUS em Panambi

96

Encaminhamentos para exame ou procedimento SUS em Ijuí e Cruz Alta

01

Encaminhamentos para exame ou procedimento particular ou plano de saúde em
Panambi

16

Encaminhamentos para exame preventivo (colo do útero)

0

Atendimentos odontológicos SUS

09

Atendimentos psicoterapêuticos por estagiários da UNIJUÍ

15

Atendimentos de psicólogos particulares

0

Atendimentos da Nutricionista

49

Retirada de medicamentos na Farmácia Municipal e outras

120

Projeto “Oficina Beleza E Cia”

137

Projeto “Oficina Arte faz Parte”

542

Projeto “Palavra Bíblica”

362

Projeto “Oficina Academia Longevidade”

259

Projeto “Capelania ao Idoso”

327

Passeios culturais e de lazer, participação em eventos e programações diversas
realizadas fora do Lar
Eventos e programações especiais, visita de grupos diversos e confraternizações
realizadas nas dependências do Lar
TOTAL DE ATENDIMENTOS

0
1102
176.257

TOTAL DE ATENDIDOS (OU BENEFICIÁRIOS)

39 idosos (as)

3 - SERVIÇOS PRESTADOS
3.1 - MORADIA
Os usuários ocuparam unidades de acolhimento privativas ou coletivas para no máximo duas
pessoas de forma a garantir a privacidade e a ética, bem como o necessário ambiente de repouso e de
reabilitação, e para também oferecer o necessário resguardo do idoso com alteração cognitiva controlada
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ou com comprometimento cognitivo, visando proporcionar atendimento integral de acordo com as
necessidades específicas do quadro de saúde de cada usuário.
3.2 - ALIMENTAÇÃO
Café da manhã: Teve início com um momento de reflexão no próprio refeitório, o qual foi ministrado pela
diretora ou por uma das supervisoras da entidade e por moradores voluntários. Em seguida, era servido o
café da manhã. Os idosos dependentes receberam as refeições na unidade de acolhimento e, quando
necessário, foram alimentados por profissional da equipe de Enfermagem. Pães de todos os tipos foram
produzidos na própria cozinha do Lar, foram oferecidos diariamente no mínimo uma fruta, queijos, frios,
margarina, mel, opções variadas de geleias, bolos, etc., assim como café com leite e chá. Houve especial
atenção aos moradores diabéticos e hipertensos, para os quais foi adaptado o cardápio.
Almoço: Os alimentos foram servidos em baixelas nas 12 mesas do refeitório, de acordo com o número de
idosos que ocupava cada uma delas. Antes de se servirem, como é prática na instituição, era entoado um
cântico ou feita uma oração de agradecimento. Os idosos dependentes receberam a refeição na unidade de
acolhimento e, quando necessário, foram alimentados por profissional da equipe de Enfermagem. Houve
especial atenção aos moradores diabéticos e hipertensos, para os quais foi adaptado o cardápio.
Jantar: Foi igualmente servido no refeitório e iniciou com um momento de oração. Os idosos dependentes
receberam a refeição na unidade de acolhimento e, quando necessário, foram alimentados por profissional
da equipe de Enfermagem. Assim como no café da manhã, são servidos pães diversos, bem como queijos,
frios, margarina, mel, opções variadas de geleias, salgados assados, bolos, etc., assim como café com leite e
chá. Além disso, foram oferecidos diariamente dois tipos de sopa. Houve especial atenção aos moradores
diabéticos e hipertensos, para os quais foi adaptado o cardápio.
Lanches: Diariamente foram oferecidos 3 lanches entre as refeições principais, observando-se que fossem
nutritivos e leves. Os idosos independentes serviram-se dos mesmos no refeitório e os dependentes foram
servidos nas unidades de acolhimento ou nas salas comunitárias quando lá se encontravam. Houve especial
atenção aos moradores diabéticos e hipertensos, para os quais foi adaptado o cardápio.
3.3 – LIMPEZA
Uma equipe de Auxiliares de Limpeza realizou a faxina geral de cada unidade de acolhimento uma
vez por semana e nos demais dias, exceto aos domingos, efetuou a limpeza de manutenção, perfazendo um
total anual de 11.232 atendimentos.
3.4 - LAVANDERIA
Os profissionais do setor processaram diariamente em torno de 100 kg de roupa, perfazendo um
total anual de 11.232 atendimentos, sendo que tiveram à disposição 2 lavadoras, 1 centrífuga e 1 secadora
industriais, bem como ampla área ao ar livre para secagem das roupas de cama, mesa, banho e de uso
pessoal. A mesma foi recolhida nos banheiros coletivos e nas áreas de expurgo, sendo que aqueles que são
independentes a levavam até a Lavanderia para ser processada. Todas as roupas são identificadas
internamente com as iniciais do nome. São devidamente separadas antes da lavagem, a qual prevê todos
os processos e produtos químicos necessários para que a roupa ao final esteja limpa e desinfetada.
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3.5 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
O serviço de Enfermagem é um importante trabalho na Instituição de Longa Permanência para
Idosos, visto que todo o idoso necessita de um amparo especializado no atendimento à sua saúde. E, para
haver uma padronização no trabalho desenvolvido pelos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e
Cuidadores de Idosos, o Lar de Idosos Tabea dispõe de um Manual de Normas, Rotinas e Técnicas de
Enfermagem, o qual visa orientar os profissionais quando houver dúvidas e servir de guia nos momentos
em que a Enfermeira Responsável Técnica não estiver presente, garantindo assim que o trabalho seja
desenvolvido com responsabilidade, sem dano algum ao usuário.
A rotina do trabalho diurno desenvolvido pelo setor de Enfermagem no atendimento aos residentes teve
início às 7h e término às 19h e consistiu no seguinte:
1º Café (7:00 às 9:00h)
2º Ministração dos medicamentos (8:00h)
3º Banhos, trocas de fraldas e saída dos quartos para o ar livre ou salas comunitárias (9:00 às 11:15h)
4º Ministração dos medicamentos (10:00h)
5º Almoço (11:15 às 12:30h)
6º Medicamentos (12:00h)
7º Repouso (12:30 às 14:00h)
8º Ministração dos medicamentos (14:00h)
9º Banhos, trocas de fraldas e saída dos quartos para o ar livre ou salas comunitárias (14:00 às 16:20h)
10º Ministração dos medicamentos (16:00h)
11º Jantar (16:20 às 17:30h)
12º Ministração dos medicamentos (18:00h)
13º Troca de fraldas e acomodação dos moradores em seus aposentos (17:30 às 19:00h)
14º Passagem de plantão (18:55h)
A rotina do trabalho noturno desenvolvido pelo setor de Enfermagem no atendimento aos residentes teve
início às 19h e término às 7h e consistiu no seguinte:
1º Ministração dos medicamentos e verificação de PA (19:00 às 20:30h)
2º Ministração dos lanches (20:30 às 21:00h)
3º Retirada de medicamentos para os próximos horários (21:00 às 22:00h)
4º Troca de fraldas e ministração dos medicamentos (22:00 às 00:00h)
5º Folga (00:00 às 01:00h)
6º Ronda (1:00 às 2:00h)
7º Troca de fraldas (2:00 às 3:00h)
8º Ronda (3:00 às 4:00)
9º Troca de fraldas, ministração dos medicamentos e verificação da PA (4:00 às 7:00h)
10º Passagem de plantão (6:55h)

CONCLUSÃO
Ao longo do ano de 2018, foram alcançados os seguintes resultados:


Desenvolvimento integral dos idosos, contemplando-os com a necessária assistência nas áreas física,
psíquica, espiritual e social.
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Inclusão dos idosos na entidade e na comunidade local, garantindo-lhes o acesso aos bens e serviços
sociais com qualidade.
Preservação e fortalecimento dos vínculos familiares.

As ações desenvolvidas no período estiveram em consonância com o objetivo da instituição,
relacionadas ao trabalho diário e ao que foi planejado no atendimento direto aos usuários, familiares e
comunidade. A participação e o envolvimento da família foi mantido e ampliado através da realização de
programações especiais e reuniões nas quais foi promovido o diálogo e o fortalecimento dos vínculos com
o idoso e a instituição.
O resultado geral foi bastante satisfatório, sendo que algumas ações foram revistas e
reestruturadas e novas rotinas de atendimento foram implementadas de forma a qualificar ainda mais os
serviços prestados, o que foi possível através de convênios e parcerias com organizações públicas e
privadas, bem como através da capacitação dos funcionários/colaboradores e do aumento do quadro dos
mesmos.
As maiores dificuldades continuaram relacionadas à adequação da infraestrutura às exigências
legais. Para o ano de 2019, está prevista a adequação da infraestrutura ao novo PPCI, na medida em que os
recursos permitirem, sendo que o referido plano está em análise no Corpo de Bombeiros desde
05/05/2016.
Administrativamente, a instituição continuou a se estruturar e a se atualizar a fim de qualificar
ainda mais os atendimentos prestados e de apresentar para a sociedade o trabalho desenvolvido.
O Lar de Idosos Tabea, como outras Instituições de Longa Permanência para Idosos, também
enfrenta dificuldades, porém com significativa credibilidade perante a comunidade.

Panambi, 10 de março de 2019.

Heidi Reinke
Diretora
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