CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE
Fundação: 15-12-1991
C N P J 64.717.556/0001-86

Rua Vereador José dos Santos - nº 245 - Estância Antônio Novaes - Peruíbe/SP - CEP 11.750-000
E-mail – crp.1@hotmail.com
Site: www.crp1.org.br
Fone – 13 3456-2815 / 13 3456-3261
RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Execução Mensal: maio/2019

Órgão executor: Casa de Repouso Nossa Convenio nº: AS07/2019
Senhora Aparecida de Peruíbe

Recurso Mensal Recebido: R$ 43.706,25

Rua Vereador Jose dos Santos, 245. Estância Fonte Municipal: R$39.065,00
Antônio Novaes. Peruíbe-SP.

Fonte Estadual: R$1.241,25
Fonte Federal: R$3.400,00

Projeto: Abrigo

Exercício: 2019

Número de atendidos: 22

Público Alvo: Idosos

Descrição da Execução:
Número de atendidos Mês

Lotação Mês Anterior

22


22

Acolhimento

2

Óbito

0

Desabrigamento

1

Ações Desenvolvidas:

A Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida de Peruíbe atende um total de 22 idosos no
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de ambos os sexos a partir dos 60
anos de idade, dependentes ou independentes, em situação de risco pessoal e social
decorrente do abandono familiar, da pobreza e da violação de direitos.
Mantemos os serviços de atendimento integral da equipe de enfermagem por 24 horas de
caráter preventivo e curativo promovendo os cuidados diários como banho, higiene pessoal,
medicação conforme prescrição médica, aferição de sinais vitais, curativos em geral conforme
necessidade dos institucionalizados; acompanhamento das refeições e dietas orientada pela
Nutricionista, o médico prestador de serviços que realiza os atendimentos de cunho curativo e
preventivo das patologias pré-existentes, o Fisioterapeuta que trabalha com a prevenção e o
tratamento das doenças e lesões, além da reabilitação física e funcional do idoso.


Coordenação:

A coordenadora supervisionou o funcionamento geral da Instituição juntamente com o
auxílio da Equipe Técnica e Operacional.
- Atendimento ao público em geral;
- Acolhimento e acompanhamento de visitantes colaboradores e de familiares e amigos dos
idosos atendidos por esta instituição;
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- Recebimento de doações para o bazar e instituição;
- Elaboração e organização de escala de folgas dos funcionários da entidade realizadas pelo
setor administrativo;
- Encaminhamento de colaboradores para férias;
- Entrevistas para cobertura de colaboradores em férias;
- Agendamento de grupos visitantes;
- Ofícios diversos;
- Documentação diversas para o funcionamento da Instituição;
- Orientações com os colaboradores;
- Reuniões com a Diretoria;
- Contatos frequentes com equipe técnica, colaboradores e idosos.
- Reunião junto as voluntarias Nair Marsala e Cléa para elaboração do livro sobre a história da
Entidade (Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida de Peruíbe).


Setor de Nutrição:

No serviço de acolhimento o setor da nutrição atua no planejamento das compras do setor e
na elaboração de cardápios semanalmente para (5) cinco refeições diárias: Café da manhã,
Almoço, Lanche da tarde, jantar e Ceia, com o objetivo de garantir a qualidade da
alimentação dos pacientes e da equipe do RH e sendo assim mantendo o bom
funcionamento do setor.
Orienta e prescreve dietas individuais e de grupo quando necessário.
Realiza atividade da Cozinha Terapêutica uma vez por mês;
Neste mês foi realizado a atividade da Cozinha Terapêutica conforme fotos anexas.
Elaboração de sobremesa com creme de confeiteiro e frutas sortidas
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Setor de Fisioterapia:

Realizou 34 atendimentos;
O trabalho do fisioterapeuta é voltado com a prevenção e o tratamento de doenças e
lesões, além da reabilitação física e funcional, buscando desenvolver o cognitivo de cada
paciente.
Realiza atividades físicas, bem como orienta cada paciente conforme suas necessidades
apresentadas.
Exercícios Físicos Adaptados, alongamento e passeio externo



Serviço Social:

Atendimentos individuais para o resgate a autoestima acontecendo de maneira informal,
utilizando das dependências da instituição como corredores, quartos, sala de TV e pátio,
Atendimento individual e grupal utilizando a sala específica da Assistente Social para a
escuta diferenciada;
Realizado Discussão de Caso com a equipe Interdisciplinar CRP e CREAS;
Realizado Discussão de Caso em equipe interdisciplinar CRP e Tatiane (Psicóloga) e Judith
(Assistente Social) ambas lotadas no Recanto Vida;
Visita ao Hospital Regional de Itanhaém junto a equipe interdisciplinar (Psicóloga e
Enfermeira) para atendimento ao idoso Cicero;
Desabrigamento do idoso Jose de Souza Prado;
Abrigamento do idoso Cicero e da idosa Sonia.
Realizado Discussão de Caso com equipe CRP para orientar abrigamento a idosa Ângela.
Solicitação de Recadastramento Pro Social – Drads/Santos.
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DESCRIÇÃO ESPECÍFICA:
- Possibilitar a entrada e permanência de pessoas da comunidade contribuindo na
integração e socialização;
- Acolher, atender e responder as solicitações de cada usuário;
- Inserir e acompanhar o desenvolvimento dos acolhidos em atividades oferecidas pela
Equipe Técnica da Instituição.
- Promover o acesso à renda e documentação conforme a necessidade de cada idoso;
- Articulação com a Rede;
- Atendimento ao público;
- Contato telefônico para localização de parentes dos idosos acolhidos;
- Realização ligações telefônicas pelos idosos
- Transição na mudança de Diretoria, posse será realizada dia 29/06/2019.

PERIODO DE FUNCIONAMENTO: O Serviço Social funciona de segunda feira a sexta
feira das 9:30 as 16:00 horas cumprindo carga horaria de 30 horas semanais.

Reuniões/Capacitações:
Reunião de Equipe Interdisciplinar – Equipe Técnica

O setor social focou na supervisão e no funcionamento geral da Instituição, bem como nas
documentações de abrigamento, desabrigamento;
A equipe permanece elaborando o instrumental de evolução para os prontuários e para as
ações realizadas.
Através do nosso registro foi possível verificar que 10 pacientes receberam visitas de seus
familiares e amigos e 03 Visitas para os idosos em geral (Alunos da Escola Carmen Miranda,
Dona Luciene e Luiz, Dona Nideli).
Os idosos que participam de atividades religiosas, tiveram seus direitos garantidos e
participaram dos cultos e missas mensais;
Recebemos a visita

do monitoramento da Secretaria

Desenvolvimento Social (Rosana e Silvia);

Municipal de

Assistência

e
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Socialização - Festas, Eventos, Confraternizações e Passeios:
- Realização da visita de 30 alunos do Ensino médio da Escola Carmen Miranda e a professora
Alcione;
- Projeto Embelezando as mulheres em homenagem ao “Dia das Mães”;
- Comemoração dos aniversariantes do mês (Usuários e Colaboradores);
- Realização de Missa toda terceira terça feira de cada mês;
- Visita do grupo Nosso Lar.
- Culto e santa ceia da igreja Assembleia de Deus Internacional Independente da cidade de
Itanhaém;


Psicologia:

Realizou 42 atendimentos individual
Realizou 331 atendimentos grupal
Realizou 12 atendimentos familiar
Realizou 09 atendimentos telefônicos para familiares;
Realizou 05 acompanhamentos na visita para idosos;
Realizou 02 visitas Domiciliar

O trabalho é voltado para atendimentos grupais e individuais, contribuindo na reabilitação
cognitiva, oferecendo apoio, equilíbrio e estimular a auto-estima visando no processo de
envelhecimento saudável, bem como orientação e suporte aos familiares dos acolhidos.
Orientação e auxílio aos profissionais da Instituição para melhor desempenho junto aos
pacientes.
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Enfermagem:

Realizado 114 atendimentos da Enfermeira
Realizado 28 atendimentos médico
A equipe do setor da Enfermagem executa os cuidados específicos de saúde por meio de
atendimentos, procedimentos e orientações junto a supervisão da Enfermeira chefe;
A Equipe é habilitada, treinada e supervisionada dentro da carga horaria da enfermeira
contratada, a qual também presta atendimento de caráter preventivo e curativo, favorecendo
um envelhecimento saudável;
Os técnicos de enfermagem/auxiliares e cuidadores cumpre uma carga horaria de 12x36 e a
enfermeira chefe uma carga horaria de 44 horas semanais.
O médico é um profissional prestador de serviço, que cumpre uma carga horaria de oito
horas semanais e os atendimentos realizados por ele tem o objetivo de cujo curativo e
preventivo das patologias pré-existentes.

Peruíbe, 31 de maio de 2019.

____________________________
Erika Regina Viola de Freitas Tabata
Assistente Social – CRESS 48.408

_______________________
Jose Bazilio de Lucena
Presidente

