Socialização e atendimento humanizado
A tipiﬁcação Nacional dos Serviços Socioassistencias estabelece que o
atendimento no Asilo São Vicente de Paulo é de “Proteção Social Especial de Alta Complexidade”. Para se enquadrar nas exigências de atendimento, algumas áreas são de extrema importância para o bem estar
das moradoras e a promoção de sua dignidade e direitos. Esta atuação é
conduzida de forma interdisciplinar, tendo em seu quadro de equipe:

Asilo
São Vicente de Paulo
Há 88 anos atendendo
à população de Curitiba
e Região
Desde sua fundação, em 1926, o Asilo São Vicente de Paulo teve
sua importância no atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, foi uma casa de “mendicância” atendendo a todos que
necessitassem: crianças, jovens, adultos, idosos e até famílias inteiras. Sua administração era realizada pela Congregação das Irmãs
Passionistas (1926 a 2004). A partir de determinações da assistência social e políticas de atendimento ao idoso, em 2004, passou a
atender apenas mulheres, com 60 anos ou mais, que precisassem
de um serviço de acolhimento institucional de longa permanência.
E assim, o Asilo São Vicente de Paulo é considerado um dos mais
antigos do Paraná. Desde 2009, a administração da instituição está
sob responsabilidade da Ação Social do Paraná.
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O dia a dia das moradoras pondera todos os aspectos de
atendimento em que o Asilo é conduzido. Adota-se rodas de
conversas e escuta qualiﬁcada (espontânea ou estimulada),
assim a equipe tem ciência dos interesses coletivos e
individuais. Esta dinâmica é utilizada nas instâncias técnicas
da instituição e aplicado no plano de trabalho, pois, é através
das manifestações de desejos, interesses e desinteresses,
satisfação e insatisfação, que se identiﬁca qual o caminho
a seguir, de uma forma humanizada e, dentro do possível,
individualizada. Todo o processo é avaliado continuamente e
documentada as percepções diárias dos proﬁssionais.

A partir dessas estruturas de atendimento, e apoio dos mais de 80 voluntários
contínuos, o Asilo São Vicente de Paulo é capacitado para promover o
atendimento de qualidade das 172 moradoras (capacidade da unidade).

O resgate histórico de vida, também é peça fundamental para
incorporar o plano individual de atendimento. A construção
do histórico favorece a dignidade e poupa desgastes,
direcionando as ações em todas as áreas para efetivação
do acolhimento integral. A parte documental das moradoras
entra neste quesito com o encaminhamento, se necessário.

E essa atuação considera o perﬁl de cada idosa, além de suas diferentes
necessidades e graus de dependência, pois são mulheres com 60 anos ou
mais, em situação de risco e vulnerabilidade social, com vínculos familiares
fragilizados ou rompidos, e, que por esses motivos, necessitam de medidas
protetivas de abrigamento. As regiões de origens variam entre Curitiba e
Pinhais, Paraná.
Mapear o perﬁl das moradoras consiste no acompanhamento e avaliação do
quadro clinico, psicológico e social da moradora, nos primeiros sete dias de
acolhimento a idosa passa no setor de enfermagem, avalia-se as condições
de saúde e delimitação do grau de dependência. Em conjunto, os setores
de psicologia e serviço social encaminham-se ao lar de residência da idosa.
Hoje o Asilo é dividido em três lares: Flores, São Vicente e São José, cada
um exerce o atendimento conforme o grau de dependência das idosas.
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Valorização da autonomia

Resgate familiar

Incentivar a autonomia das mulheres é visão das
ações da Ação Social do Paraná e Asilo, dentre
todas as atividades promovidas, idas ao supermercado, administração dos próprios recursos,
decisões, etc., elevam a autoestima e a autovalorização. Atividades externas também são benvindas, foram oportunizados momentos de socialização e convivência comunitária através de acesso
à cultura e passeios: Bailes em outros asilos; piqueniques; visita ao zoológico, parques de Curitiba,
restaurantes e teatro.

A atuação do Asilo São Vicente de Paulo visa o resgate dos vínculos familiares afetivos para as moradoras. A equipe faz a busca por familiares e amigos para tentativas de reaproximação, além de telefonemas constantes para informações sobre a
situação de saúde das idosas.

As moradoras também usufruem de atenção para os
cuidados com a beleza, a unidade conta com um salão equipados para as especiﬁcidades das moradoras. Com parceria de doadores, nas segundas-feiras,
as moradoras fazem tratamentos capilares, manicure e pedicure, podologia e tratamentos de beleza.

Voluntários

Assistência Espiritual
Foram celebradas missas e novenas com a participação do Movimento de Irmãos
da Arquidiocese de Curitiba na animação da liturgia e também visitas e orações de
outras instituições religiosas.

O estímulo à convivência comunitária acontece no Programa de Voluntariado, são visitas realizadas com acolhimentos dos voluntários para com o Asilo, e das moradoras
para com os visitantes, momentos de interação e socialização. Há também um grupo
que atua diariamente na unidade com oﬁcinas de tapeçaria, artesanato, costura, contação de história e atividades com o Grupo Cão Amigo e “Escolhinha da Vovó”.

Alimentação balanceada

Saúde

Somado ao cuidado diário das idosas, o atendimento no Asilo
garante uma alimentação saudável em quantidade e qualidade
adequada para cada moradora, conforme seu perﬁl e quadro nutricional. A cada mês acontece uma avaliação nutricional em que
as informações são analisadas e separadas por normalidade e
risco nutricional, baixo ou excesso de peso. Exemplo, as moradoras com baixo peso que recebem suplementação.

Para a saúde e o bem estar das idosas foram desenvolvidas ações de prevenção de doenças, com o acompanhamento da Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho e
Hospital São Vicente. O Asilo conta com a visita de médicos geriatras conforme a demanda das moradoras.

O cardápio é desenvolvido por nutricionistas e contem cinco refeições: café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. São
servidas diariamente 1065 refeições.
Há uns sete anos uma padaria funciona no Asilo onde são produzidos pães caseiros, panetones, bolo, bolachas, etc., e além de produzir para o cardápio das moradoras, atende atende uma pequena
venda de produtos para visitantes na recepção da unidade.

As capacitações para as cuidadoras também são
maneiras de preservar a saúde das moradoras evitando acidentes, um exemplo foi o curso de “Humanização no manejo a cadeirantes”, cujo objetivo
foi à orientação no manejo de cadeirantes: Transferência, subir e descer escadas e rampas de forma a reduzir o impacto para o mesmo, além de
trabalhar situações rotineiras através do atendimento humanizado.
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Números 2013:

E o que fazemos?
O Asilo São Vicente de Paulo é administrado pela Ação Social do
Paraná e existe para implementar ações de atendimento integral
institucional, em modalidade de longa permanência, para idosas
com diferentes necessidades e graus de dependência. São mulheres com 60 anos ou mais, em situação de risco e vulnerabilidade social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos,
e, que por esses motivos, necessitam de medidas protetivas de
abrigamento. O Asilo tem capacidade de atender 172 pessoas.
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Rua São Vicente, 100, Juvevê
CEP: 80.030-470 - Curitiba - PR
Tel: (41) 3313-5353
www.asilosaovicente.org.br
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