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   RELATORIO ANUAL DE RESULTADOS ANO 2019- 
 
I-IDENTIFICAÇÃO. 
EXECUTOR ABRIGO VÓ TEREZA. 

PROGRAMA/PROJETO. 

ENDEREÇO RUA DAS ORTENCIAS 40 BAIRRO CIDADE JARDIM- BIRIGUI 

PÚBLICO ATENDIDO-   IDOSAS. 

CAPACIDADE INSTALADA       32  

ATENDIDOS NO ANO               39 IDOSAS- 

DEMANDA REPRIMIDA DO ANO      12 
 
II- AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS. 

Para a avaliação de resultados do Plano de Trabalho foi utilizado para avaliação o método 

qualitativo e quantitativo, sendo os seguintes profissionais envolvidos. 

-Assistente Social (01) Psicóloga (01) Nutricionista (01) Coordenador (01) Enfermeiro (01) 

Fisioterapeuta (01) Educador Físico (01) -01 Monitora de Artesanato. 

 O monitoramento foi realizado através dos instrumentais 

Livro de Visitas das famílias na O.S.C. 

-Registro dos Prontuários 

-Termo de saída do idoso 

Registro de grupo de visitantes. 

Ficha de procedimentos diários 

-PIA 

-Lista de Presença nas Atividades Grupais. 

-Orientação  Sócio familiar- 

-Trabalho Interdisciplinar. 

Resultados Obtidos Indicadores Qualitativos 

-Melhora nas relações familiares 

-Resgate de vínculos afetivos fragilizados. 

-Sentimento de valorização através da proteção e do acolhimento institucional 

Garantia de proteção integral 

Resultados Quantitativos 

-90% das famílias das idosas realizaram visitas. 

- 30% das famílias mantiveram contato telefônico quando não puderam visitar. 

-50% das idosas participaram por vontade própria das atividades propostas pela Instituição 
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-20% dos idosos sejam encaminhamentos e acompanhamentos realizados pelo CREAS  

Indicador não  Alcançados. 

05% dos idosos possam retornar ao convívio familiar Indicador não Alcançado. 

 30% dos idosos alcançaram restabelecimento físico adequado através  de terapias especificas 

--Atendimentos individuais     100%  

- Atendimento em grupo          50% 

O envelhecimento pode ser entendido como um processo múltiplo e complexo de contínuas 

mudanças ao longo do curso da vida, influenciado pela integração de fatores sociais e 

comportamentais. Além de todas as questões presentes em sua trajetória, ainda precisa superar 

preconceitos por ser velho e ser considerado inútil e incapaz. A função social que é atribuída ao 

idoso, foi culturalmente constituída e se concretiza através do estabelecimento de valores morais e 

expectativas de conduta para cada uma delas. A existência social do idoso representa que este não é 

apenas um indivíduo, sujeito biológico, que se restringe a um processo de evolução do nascimento 

até a morte, pois a velhice, mais que um conceito biológico, é uma construção social que deve 

revestir-se de valor. Infelizmente na maioria das vezes o valor atribuído é negativo, frisando a 

incapacidade, fragilidade ou inadequação do idoso frente à sociedade. Na família, o idoso também 

sofre com a perda ou diminuição de sua função social. Em muitas situações, os filhos e netos 

desconsideram a trajetória e as atividades desempenhadas ao longo da vida por estes idosos, os 

quais foram chefes e provedores. Assim, ao se pensar nos aspectos sociais da velhice remetem 

diretamente aos papéis sociais que os idosos assumiram durante toda sua vida e a perda destes 

papéis a partir do momento em que alcançaram esta etapa de vida. A nossa avaliação surge da 

necessidade de manter a integração do segmento idoso ao contexto social, confirmando que a idade 

não é condicionante da incapacidade, da perda de direitos básicos, nem muito mesmo do abandono. 

O trabalho desenvolvido em caráter de continuidade por ser uma instituição denominada de longa 

permanência/ ILPI’ tem como objetivo a promoção do bem estar das acolhidas e da continuidade do 

mesmo. 

Iniciamos o ano de 2019 com a reunião técnica onde foi realizado o Calendário Anual com as 

Descrições de Atividades de cada setor, e o foco principal é atender as acolhidas sempre pautadas 

nas Diretrizes e respeitando suas individualidades, continuamos  a reforma do prédio iniciada em 

2018, onde foi executado parcialmente devido a falta de recursos. Continuou a Capacitação com  

Equipe de Liderança com o profissional Carlos Eduardo com o objetivo de alcançar uma Gestão.de 

alta qualidade.Com essa capacitação a O.S.C criou sua CARTA DE VALORES, que ficou assim 

definida Transparencia,Dedicação,Fé,União. “Podemos contar com as parcerias das Igrejas 

Evangélicas, Grupo de Amigas, Igreja Católica, Comunidade Espirita, Voluntários e Sociedade em 
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geral” que contribuíram com o trabalho de momento ecumênico, cultura lazer trazendo a 

apresentação de músicas, teatro, socialização, além de proporcionar momentos de descontração 

como dia da beleza com manicure, pedicuro, cabeleireiras e confraternização a fim de somar pontos 

positivos no conforto oferecido as nossas acolhidas. O coral Harmonia executou durante o ano de 

2019 momentos importante de descontração através da música. O projeto “Leitinho da Vovó” do 

Instituto Noroeste além das doações proporcionou o encontro Intergeracionais com a integração de 

seus alunos e as idosas acolhidas tornando um momento único e prazeroso, além da troca de 

algumas experiências entre as crianças e as idosas. Contamos também com a parceria do Cras  2 de 

referencia Palmira Baptista de Oliveira Albani com a oficina de musica no segundo semestre. 

contamos com o Projeto de Leitura desenvolvida todas as quintas feiras pela Jornalista, Patrícia 

Iniciou se também o Projeto Mãos de Tereza com um grupo de professoras aposentadas que se 

reúnem todas as segundas feiras para bordar panos de prato toalhas e que a venda é revertida ao 

Abrigo e também voluntários na confecção de pães e rosquinhas. O recurso para a confecção dos 

bordados é proveniente de Chás beneficentes que as voluntarias realiza com esse objetivo, e as  

vendas do artesanato é revertida a OSC.Iniciou o projeto de  vendas de pães e rosquinhas,onde a 

matéria prima é através de doações e também com recurso próprio. 

-O ano contou com diversas atividades para nossas 32 idosas o que trouxe agregação de valores, 

diversão e contribuições para o Abrigo Vó Tereza. Conforme o cronograma das atividades foi 

realizado as comemorações das aniversariantes do mês, a O. S. C, comemorou junto às acolhidas 

familiares comunidades os 13 anos de fundação do ABRIGO VO TEREZA e contamos com a 

parceria do IPIS Entidade que atende a crianças em situação de vulnerabilidade social e 

apresentaram uma peça de teatro contando o inicio que através de um sonho o Sr. Aristides Sanches 

recebeu a missão de criar esse espaço para acolher idosas que necessitassem de auxilio. 

Aproveitando a data a Diretoria fez uma reinauguração do prédio, pois uma parte da reforma foi 

concretizada como na sala de fisioterapia e a colocação de grades que gentilmente foram doados 

pela sociedade, os almoços de domingo que tem a colaboração de voluntário, proporcionando as 

idosas um cardápio diferenciado, comemorações do dia das mães; vacina contra a gripe para as 

idosas e funcionários fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde visita da Vigilância Sanitária de 

Birigui; comemoração ao dia da Mulher com visitas de grupos de crianças, Dia da Vovó com o 

projeto Neto por um Dia, realização da FESTA JUNINA nas dependências do Salão de Festa da 

Igreja Nossa Senhora de Fátima em Birigui com a presença das vovós que estavam aptas para 

passeio externo; parcerias com diversos segmentos da sociedade para efetivação da garantia de 

direitos sociais das idosas; quantificamos recursos na comunidade local, visando o enfrentamento 

frente às necessidades específicas do atendimento ao segmento idoso; executamos atendimento 
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individual, familiar e/ou da equipe interdisciplinar, no intuito de refletirmos sobre a perspectiva do 

sistema de efetivação da valorização pessoal, familiar e social das idosas acolhidas; organização e 

execução dos objetivos propostos no Plano de Ação e sistematização do processo de trabalho; 

auxilio assessoria, orientação às idosas acolhidas e os familiares que necessitam; analise do plano 

individual de atendimento – PIA; realizações de e avaliações médicas com oftalmologista  Dr. Bem 

Hur; visita de algumas pessoas que fazem parte da comunidade “Igreja da Graça”;, Festa Junina no 

pátio do ABRIGO “VÓ TEREZA, onde tivemos a presença e a participação dos familiares das 

idosas e funcionários do abrigo e também o grupo de Danças da Terceira Idade , atualização de 

cadastro das idosas funcional do SUAS e do NIS  Dia do  Idoso participamos do 2º Sextando Na 

Praça com organização do Conselho do Idoso, Centro Dia do Idoso e Parceria com a Secretária da 

Saúde. 

 Realizamos eventos beneficentes para a arrecadação de fundos como: Leilão, Festa Junina. 

Realizado Confraternização Natalina com as Acolhidas, Familiares, Colaboradores e Diretoria. 

 

Saúde- As idosas atendidas pelo “Abrigo Vó Tereza” receberam tratamento médico quando assim  

se faz  necessário, seja para  prevenção, promoção, recuperação da saúde ou mesmo para consultas, 

internações, medicamentos, urgência/emergência e quais quer procedimentos. Havendo confirmado 

a real necessidade foram encaminhados ao Pronto Atendimento (Pronto Socorro Municipal, médico 

especialistas cooperadores do abrigo, Unidades Básicas de Saúde, Posto de Saúde Mental, entre 

outros.), e receberam atendimento condizente a qualquer pessoa na sua idade. Os familiares foram 

imediatamente contatados, cumprindo-se conforme pactuado em Contrato de Prestação de Serviços, 

a contra partida da família para com o seu idoso Este ano tivemos internações na Santa Casa  

encaminhamentos a UBS , Ambulatório da Saúde Mental ,realizada a Campanha Outubro Rosa .  

Em questão da saúde contamos com o atendimento do SUS, e o atendimento particular, sempre 

buscando profissionais em seus consultórios, parceiros do “Abrigo”. 

Resultados Alcançados 

Melhora na qualidade de vida 

-Diminuição na patogenicidade e virulência, aumento na expectativa de vida 

-Apoio da rede publica de saúde local referencia e contra referencia dos casos encaminhados  

 

-Serviço Social: O trabalho realizado pelo Setor Social sempre em contato com as redes 

socioassistenciais. Cras, Creas Centro Dia. Também participando no Conselho Municipal de 

Assistência. Social, Conselho Municipal do Idoso desenvolveu ações com as 32 idosas acolhidas 

com o objetivo de: 
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- Detectar violações de direitos das idosas acolhidas 

-Obter diagnósticos e indicadores de quantificação e qualificação dos serviços oferecidos que 

possibilitaram e proporcionaram verdadeiramente a busca pela qualidade de vida das idosas 

acolhidas. 

Obter o alcance da autoestima, da confiança, da valorização e transparência do trabalho executado. 

-Resgatar e estreitar vínculos familiares. 

-Desenvolver sensibilidade individual coletiva e criativa 

-Identificar situações dificultosas e conflitantes no convívio dentro da Instituição. 

-Atualizar prontuários 

- As usuárias estiveram presentes na maioria dos eventos e atividades propostas (aquelas que 

estavam aptas a participarem) podendo opinar sobre as ações e/ou atividades a serem desenvolvidas, 

participando das reflexões e decisões referentes.  Foram realizadas reuniões grupais objetivando a 

interação e engajamento entre elas, onde alcançamos a consciência e necessidade do respeito e 

cooperação uma com a outra, a fim de inseri-las no contexto atual em que vivem. Realizou ações 

voltadas ao lazer, social e cultural, procurando a melhoria nos vínculos familiares e dos cuidados 

com a saúde, buscando despertar o envolvimento das usuárias ao objetivo do acolhimento 

institucional, propiciando positivamente mais qualidade de vida. Realizou a organização dos 

prontuários individuais de cada usuária; executou visitas domiciliares da triagem que antecedem a 

avaliação para o acolhimento institucional das idosas; participou das reuniões técnicas do grupo de 

funcionários e colaboradores do “Abrigo”, das reuniões da diretoria e organizou a relação de 

demanda, contatando e orientando todos que buscaram pelo “Abrigo” Trabalhamos esse ano com 

apoio da Central de Penas, com Estagiários e Voluntários e Grupos Sociais. 

Resultados Alcançados 

 Proteção e garantia dos direitos constitucionais do idoso acolhido 

-Melhora na qualidade de vida e harmonia entre os idosos, familiares e colaboradores. 

-Família: De acordo com os regulamentos da instituição o familiar/responsável deve manter seu 

vínculo familiar com a idosa acolhida institucionalmente, através de visitas periódicas. 

O “Abrigo” manteve contato satisfatório com os familiares das idosas acolhidas. Um número 

bastante positivo visita constantemente o “Abrigo”, conforme registro no livro de presença, 

participam dos eventos realizados na instituição em benefício das idosas, são chamados caso haja a 

necessidade de sua presença e respondem prontamente Em contatos grupais ou individuais, 

discutimos sobre o resgate de relações familiares, de forma que motive a reflexão sobre a idosa no 

âmbito familiar e institucional. Realizamos reunião sócia educativa pactuada no Plano de Ação, 
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para reflexão sobre questões de fortalecimento dos vínculos familiares, Desafios do 

Envelhecimento, Cidadania. 

 Logicamente temos casos de idosas que estão praticamente abandonadas pela família, mesmo 

sendo contatados para estar vindo visitá-las e apesar de todo trabalho realizado pelo serviço social 

de reaproximação e fortalecimento de vínculos familiares. Orientamos que o familiar deve evitar 

prática de atos que possam caracterizar o abandono da idosa, sob pena de estar infringindo os 

preceitos da Lei n º 10.741/2003, que regulamenta o estatuto do idoso. 

Alguns familiares levaram suas idosas para passeios externos e convívio familiar. Temos que 

reconhecer o quanto influencia as idosas o contato com o seus entes queridos, principalmente com 

relação à melhora no quadro de suas patologias.  

90 % dos Familiares participantes. 

- Psicologia-A profissional de Psicologia, que vem desenvolvendo o trabalho dentro da instituição 

com terapia cognitiva, atuando junto ao idoso com o objetivo na mudança de comportamento, 

fazendo recreação com o lúdico e com a personalidade, e recursos pessoais conforme demandas.  

Deu continuidade na oficina de Alfabetização onde as idosas que despertaram interesse estão sendo  

estimuladas a desenvolver e ou melhorar sua capacidade da escrita ,desenhos ,pinturas, foi realizado 

com grande aproveitamento. 

Resultados Alcançados 

Diminui o isolamento e aliviar o sofrimento  trazidos pelo envelhecimento 

-Melhora na qualidade de vida e harmonia entre os idosos 

-Promoveu a integração social e cultural dos participantes, estimulando a coordenação motora, 

raciocínio e criatividade. 

Fisioterapia: Foi desenvolvido   programas com o objetivo de: 

-Diminuição de patologias e processos dolorosos 

-melhor qualidade de vida e melhoramento físico restabelecer, preservar e prevenir problemas 

relacionados com a saúde das idosas. Observamos que em alguns casos puderam reverter situações 

como, das cadeirantes. 

Resultados Alcançados 

-Melhora no condicionamento Físico 

-Melhora na disposição para caminhar e realizar outras atividades propostas. 

-Diminuição dos problemas de saúde que foram somatizados 

100% das Idosas participaram das atividades. 

 

 



   “ABRIGO VÓ TEREZA” 
                        Rua das Ortências, 40 – Cidade Jardim 

                                                     
      Birigui – SP –       CEP 16.200-000 – Tel.: (18) 3641-3153 

 
 

7 
 

Educação Física Atividade foi realizada  em grupo e individualmente, com o objetivo de 

- Melhora significativa de todas as capacidades motoras 

Fortalecimento da massa muscular e óssea 

-Reduzir numero de quedas e de doenças relacionadas à idade prevenção e reabilitação da 

Resultados Alcançados  

-Melhora no Condicionamento Físico  

Participação de 80% das idosas. 

 

Nutrição-Sob a orientação da nutricionista e responsabilidades das cozinheiras com o objetivo de 

bem estar saúde e alimentação adequada e balanceada, foi elaborado e administrado todas as 

refeições, cujo controle e resultado serão feito através de relatórios nutricionais com base nos 

relatórios da enfermagem e depoimento das idosas. 

Resultados Alcançados 

-Qualidade de vida, bem estar, prazer pela alimentação, manutenção da saúde. 

Participação de 100% das idosas. 

 
                                 
 
   QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Nome Função Formação Vínculo 

Empregatício 
Carga 
Horária 

Competências 
e Habilidades 

Élcio Cleber Feitosa 
Sanches 

Presidente da 
Instituição 

Contador Membro da 
Diretoria 

Assistência 
ininterrupta 

Administrativa 
Gestão 

Dr. Joseff Said 
Boutros  

Médico Medicina Responsável 
Técnico 

Assistência 
quando 
necessário 

Prescrição e 
Avaliação Médica 

Regina Marchetti Assistente 
Social 

Serviço Social Contratada 20 horas  Triagem-Avaliação 
Acompanhamento  
Supervisão Social 

Mara Ligia Verri  Psicóloga Psicologia Contratada 20 Horas   Psicologia 
. 

Caroline Botelho 
Rodrigues Correa 

Fisioterapeuta Fisioterapia Terceirizada 10 Horas  Acompanhamento 
Fisioterápico 

Daniela 

Genaro Pulzatto 

Nutricionista Nutrição Contratada 30 Horas  Avaliação Nutricional 
e  
Elaboração de                        
Cardápios 

Antônio Carlos 
Santos 

Enfermeiro .Enfermagem Contratado 30 Horas 
 

Prescrição e Aval. .de 
Enf. Supervisão de 
Equipe. 

Nathalia de Oliveira 

Pironalli 

Auxiliar  

De  

Enfermagem 

Auxiliar 

 

Contratada 36 Horas Cuidados de 

Enfermagem 

Divanda Pedro 
 

Auxiliar 
Enfermagem 

Auxiliar Enf. Contratada 36 Horas  Cuidados de 
Enfermagem e 
Anotações em 
relatórios 
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Aparecida Moisés da 
Silva 

Auxiliar  
Enfermagem 

Auxiliar 
Enfermagem 

Contratada  36 Horas  Cuidados de 
Enfermagem e 
Anotações em 
relatórios 

Gení Maria da Silva 
Oliveira 

Técnica 
Enfermagem 

Técnico Enf. Contratada 36 Horas  Cuidados de 
Enfermagem e 
Anotações em 
relatórios 

Leonice Campos 
Chiesse Moreno 

Técnica 
Enfermagem 

Técnico Enf. Contratada   36 Horas  
 

Cuidados de 
Enfermagem e 
Anotações em 
relatórios 

Izabel Cristina Lima 
Secco 

Técnico de 
Enfermagem 

Técnico de 
Enfermagem 

Contratada 36 Horas  Cuidados de 
Enfermagem. 

Cesar Cacure Mensageiro Ens. Superior Contratado 36 Horas  Executar funções 
Conf. Normas 
Estabelecidas. 

Ingrid B. Moraes Op. Telem.. Ensino Médio Contratada 36 Horas  Executar funções 
Conf. Normas 
Estabelecidas. 

Jéssica Zulli Operadora 
Telemarketing 

Superior 
Incompleto. 

Contratada  36 Horas  Executar funções 
Conforme, Normas 
Est.. 

Eduard Emanuel 
Andrade Yamaguti 

 
 
Educador Físico 

 
.Educação 
Física 

 
Terceirizado 

  
03 Horas 
 

Executar funções 
Conf. Normas Est.. 

Andreia Regina 
Valera 

Monitora de 
Artesanato 

Ensino 
Superior 

Terceirizado 02 Horas Executar funções 
Conf. Normas 
Estabelecidas. 

Lilian Guariza 
Ritz 

Cuidadora de 
Idosos 
institucional 

Ensino Médio Contratada 44 Cuidados Gerais com 

as Idosas 

Aparecida .Frameschi Cuidadora de 
Idoso 

Ensino 
Fundamental 

Contratada 44 horas  Cuidados Gerais com 
as Idosas 

Valéria Carla Cortez 
de Oliveira Cavalcanti 

Cuidadora 
Idosos 
institucional 

Ensino Médio 
 

Contratada 44 horas  Cuidados Gerais com 
as Idosas 

 Juliana Daniela 
Frameschi Martho 

Cuidadora 
Idosos 
institucional 

Ensino 
Fundamental 

Contratada 44 horas s Cuidados Gerais com 
as Idosas 

Veronica Moreira Cozinheira Ensino 
Fundamental 

Contratada 44 horas  Execução do 
Cardápio elaborado 
pela Nutricionista  

Rosiane da Silva 
Ribeiro 

Cozinheira Ensino 
Fundamental 

Contratada 44 horas  Execução do 
Cardápio elaborado 
pela Nutricionista  

Izabel Cristina Lima 
Secco 

Técnico de 
Enfermagem 

Técnico de 
Enfermagem 

Contratada 36 horas  Cuidados de 
Enfermagem. 

Silvana 

Maria de  

Souza 

Serviços 

Gerais 

Ensino 

Médio 

Contratada 44 Horas Executar limpeza 

conforme Normas 

Estabelecidas 

Daniela Marcelino 
Lima 

 
Serviços Gerais 

Ensino Médio Contratada 44 Horas Executar limpeza 
conforme Normas 
Estabelecidas 

Maria Andreia 
Feliciano 

Serviços Gerais Ensino  
Médio 

Contratada 
 

44 horas  
 

Executar limpeza 
conforma Normas 
Estabelecidas 
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PASSEIO MENSAL JANEIRO 2019-IDA AO SHOPING DE ARAÇATUBA. 
 
 
 
 

 
 
DIA DE COMPRAS- ESTIMULANDO A AUTONOMIA. 
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Passeio Mensal Lanchonete Supermercado Mufatto  
 
 
 
 
 
CARNAVAL- O HOJE E O ONTEM SE ENCONTRA PARA FAZER A FOLIA. 
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                                             ATIVIDADES FISICAS 
                                CORPO E MENTE EM MOVIMENTO 
 
 
 

 
 
. 

 
 
                                           ATIVIDADES COM EDUCADOR FISICO. 
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SALA DE FISIOTERAPIA ANTES E DEPOIS DA REFORMA 
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HOMENAGEM AO DIA DA MULHER  
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CAPACITAÇÃO  DINAMICA CONSTRUÇÃO DA CARTA DE VALORES DA ORGANIZAÇÃO 
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 Aniversário-13 Anos de Fundação do Abrigo Vó Tereza  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                  

 
 
 
 
                       Voluntárias do Projeto Mãos de Tereza. 
 
                                 O AMOR ATRAVES DE UM BORDADO 
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                                                                            FESTA JUNINA  

–  
 
 
       O ONTEM SE FAZ PRESENTE HOJE E ELAS TRAZEM NA MEMORIA. 
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COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO 
 
. 
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  COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO- 
 

   
 
 SER VOLUNTARIO É TRANSFORMAR O SEU TEMPO EM AMOR 
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                                            VISITAS DE CRIANÇAS DA CATEQUESE 
 
 
 

 
 
 
            PROJETO NETO POR UM DIA  -O AMOR NÃO DIMINUI ELE SE DIVIDE 
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                                                      OFICINA PEDAGOGICA 
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 REUNIAO FAMILIAR  

 
 

 
 
OUTUBRO ROSA-PALESTRA PARA IDOSAS E FUNCIONARIA 
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                                                          MÉDICO VOLUNTARIO. 
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ALMOÇO NATALINO COM FAMILIARES  
FAMILIA É TUDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         PASSEIO MENSAL-AS LUZES DE NATAL ENCANTAM  
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                  PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO ABRIGO INCIO DA REFORMA EM 2017-  
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