




O Asilo São Vicente de Paulo é a instituição para idosos mais antiga do Paraná. Com capacidade para acolher 172 moradoras, 
a entidade serve como exemplo no cuidado da pessoa idosa. Quando foi fundado, em 1926, o Asilo funcionava como Centro de 
Mendicância, atendendo simultaneamente crianças, jovens, adultos e idosos de ambos os sexos. Desde 1967 atende apenas 
mulheres . Até 2004 a responsável pela administração da casa era da Congregação das Irmãs Passionistas. A partir de então 
passa a realizar o atendimento como Asilo, cumprindo às especificações da nova Política de Atendimento ao Idoso. Desde 2009 
a administração da instituição está sob responsabilidade da Ação Social do Paraná e atualmente vem realizando projetos de 
reintegração social com a pessoa idosa, buscando fortalecer sua identidade na sociedade. 

Asilo São Vicente de Paulo
O Asilo São Vicente de Paulo promove a qualidade de vida e o resgate à dignidade da 

pessoa idosa. Atualmente é responsável pela garantia dos direitos fundamentais de 150 
idosas. É referência nacional neste atendimento. São mulheres com 60 anos ou mais, em 

situação de risco social, acolhidas na modalidade de longa permanência. O Asilo atua 
também na defesa de direitos dos idosos, com a participação em fóruns e conselhos.

89 ANOS DE ESTÍMULO à AUTONOMIA E ATENDIMENTO HUMANIZADO

O ano de 2014 no Asilo

Em 2014, o Asilo proporcionou às moradoras atendimento 
em todos os aspectos das atividades de vida diária. 
Oportunizou e facilitou a preservação da saúde física 
e mental, bem como dos aspectos espiritual e social, 
em condições de liberdade e dignidade. A equipe 
multiprofissional do Asilo acompanhou e auxiliou as idosas 
nas atividades de vida diária, com atenção especial à 
alimentação, higiene, saúde, lazer e bem estar. 

Estímulo da Autonomia

No  Asilo São Vicente de Paulo muitas moradoras apresen-
tam déficit intelectual em diversos níveis, os quais inviabi-
lizam uma participação estruturada e consciente da cons-
trução de cronogramas de atividades mensais. Contudo, 
em meio às rotinas da instituição, procura-se garantir os 
direitos e estimular a participação das moradoras em de-
cisões cotidianas. Para tanto, em 2014 adotou-se rodas de 
conversas, escuta qualificada espontânea ou estimulada. 
Esta dinâmica foi adotada em todas as instâncias da ins-
tituição e em todas as etapas do plano de trabalho, pois, 
através das manifestações de desejos, interesses e desin-
teresses, satisfação e insatisfação, se identificou qual o ca-
minho a seguir, de uma forma humanizada e muitas vezes 
individualizada.

Garantia de Direitos

O Asilo direcionou suas atividades para a garantia de direi-
tos e a proteção social, estimulando sempre autonomia e 
independência das idosas. O atendimento às moradoras 
foi realizado diariamente pela equipe do Serviço Social, res-
peitando sua individualidade. Este atendimento referiu-se 
a: regularização de documentos pessoais, fortalecimento 
de vínculos familiares, visitas domiciliares e institucionais 
para avaliação das solicitações de institucionalização reali-
zadas pelos órgãos públicos conveniados, garantia do aces-
so à Previdência Social, visitas hospitalares quando neces-
sário e procedimentos em caso de óbito. 



Voluntários

O estímulo à convivência comunitária também acontece 
no programa de voluntariado, são momentos de interação 
e socialização das moradoras com os voluntários. Há 
diversos grupos que atuam diariamente na unidade com 
atividades diversificadas. Dentre elas:

Fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários

Em 2014 foram acolhidas 176 idosas, sendo que ao longo do 
ano foram realizados 31 novos abrigamentos. A instituição 
promoveu uma série de atividades para garantir a convivência 
comunitária, oferecendo o acesso a programações culturais, 
de lazer, de atividades físicas e lúdicas, tanto dentro do 
Asilo quanto atividades externas. Já para fortalecer os 
vínculos familiares a equipe realizou diversas tentativas 
de reaproximação, tendo conseguido 85 contatos. Após os 
contatos houve a reinserção familiar de 4 idosas.
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atividades de lazer interna, 
incluindo festas de aniversário, 
apresentações musicais, atividades no 
salão de beleza, atividades ludicas, dia do 
pastel, festas em datas comemorativas. 

atividades de lazer externas, 
como passeios em parques, cinema, 
circo, museu, chácara, clubes e 
restaurantes. 

visitantes no asilo9.389

85
contatos efetivados com 
familiares informando 
sobre a vida da idosa
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36

encontros da oficina 
de tapeçaria.

encontros da oficina 
de artesanato para as 
moradoras

encontros da oficina de 
costura

encontros do grupo de 
artesanato realizados a cada 
15 dias, os quais foram elaborados 
diversos trabalhos, com o objetivo 
de angariar recursos para a 
instituição, com a venda nas feiras 
e na própria instituição.

97
17
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encontros da Escolinha da 
Vovó.

encontros de contação
de história.

encontros com o Grupo 
Cão Amigo

apresentações musicais. 

Formação
Os colaboradores que atuam no Asilo participaram 
de diversas capacitações, incluindo participação em 
congressos, palestras e curso de cuidador de Idosos 
promovido pela equipe multiprofissional do Asilo.
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Cuidados Especiais
Para promover o bem estar das idosas o Asilo conta com 
especialidades de atendimento que incluem nutricionistas, 
fisioterapeutas, farmacêutica, assistentes sociais, terapeuta 
ocupacional, psicóloga, enfermeiras e médicos geriatras.

Em 2014 a equipe multiprofissional participou de atividades 
semanais de discussão de casos clínicos das moradoras. 
Esta atividade resultou na melhora da qualidade 
assistencial das idosas.

Os atendimentos as idosas foram diversos, dentre os quais 
esteve o atendimento fisioterapêutico, realizado com 79% 
das moradoras e que resultaram em melhora significativa 
com relação à dor, equilíbrio, flexibilidade e força muscular.

Afim de facilitar o processo de envelhecimento, a equipe 
do Asilo ofereceu atendimentos psicológicos individuais 
e grupais ao longo do ano, que resultaram na redução 
da ansiedade e elevação da autoestima. As moradoras 
passaram também por avaliações psicológicas para 
acompanhamento de seu funcionamento cognitivo e 
estado emocional. 

Com o objetivo de aumentar qualidade de vida, 
funcionalidade, autonomia e interação social e diminuir 
o impacto do processo de envelhecimento nas AVDs 
(atividades da vida diária) e cognição foram realizados 
grupos e oficinas de Terapia Ocupacional, com atividades 
como Leitura, Culinária e Memória, atendendo às 
necessidades e interesses específicos de cada idosa.    
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Cardápios

Refeições diárias

Refeições em 2014

Avaliações 
nutricionais

Alimentação saudável
A alimentação saudável é parte dos cuidados que a ASP, 
entidade mantenedora do Asilo, tem em todos os seus 
programas e unidades. E como não poderia deixar de ser, 
no Asilo a alimentação saudável é prioridade. A equipe de 
nutricionistas criou cardápios semanais, contendo cinco 
refeições diárias. A equipe esteve atenta às questões de 
Segurança Alimentar e Nutricional, tendo participado de 
capacitações diversas sobre este tema.

Para garantir a alimentação adequada, o Asilo conta com 
o setor de Nutrição Clínica. O atendimento nutricional 
manteve o contato diário com as moradoras, com 
questionamentos sobre a ingestão alimentar e preferências 
alimentares, os quais foram repassados para a unidade de 
alimentação e nutrição para que preparassem as refeições 
individualizadas.

Lares
Buscando um atendimento de qualidade para as idosas, o 
Asilo divide-se em três lares: Flores, São Vicente e São José. 
Cada lar exerce um atendimento conforme o grau de depen-
dência das idosas. Em 2014, a equipe de cuidadoras acom-
panhou e auxiliou as idosas nas atividades de vida diária, 
suprindo suas necessidades de forma humanizada e respei-
tando a individualidade, proporcionando qualidade de vida. 
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Ficha técnica

Mantenedora: Ação social do Paraná

MissãO: Realizar trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade e risco social em 
parceria com a rede socioassistencial, através de ações que visam resgatar a dignidade humana 
e a cidadania plena, respeitando o meio ambiente. 



 Asilo são Vicente de Paulo
Rua São Vicente, 100, Juvevê

CEP:  80.030-470 - Curitiba - PR
Tel: (41) 3313-5353

www.asilosaovicente.org.br

Mantenedora:

 Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 1787
CEP: 80.230-070 - Curitiba - PR

Tel: (41) 3330-6200
www.aspr.org.br

Faça parte de nossa transformação social

Você também pode fazer parte de nossa corrente do bem. Contribua:

 Realize depósitos em qualquer valor:
Banco Itaú Agência: 0274 Conta Corrente: 77798-6

Banco Bradesco Agência: 2394-9 Conta Corrente: 14293-0
Banco Caixa Agência: 1633 Conta Poupança: 2854-8 op. 013

Banco do Brasil Agência: 3007-4 Conta Corrente: 28267-7
Ação Social do Paraná CNPJ 76.712.918/0001-25

Faça sua doação online pelo site www.aspr.org.br

Participe ou doe produtos em nossos bazeres - horários disponíveis no site www.aspr.org.br

Destine parte do seu imposto de Renda - acesse www.aspr.org.br/impostoderenda


