


Rumo aos 90 anos do 
Asilo São Vicente de Paulo: 
Bem-estar e vida digna à pessoa idosa

Em 30 de outubro de 1926, o então presidente de Estado da Província do 

Paraná (cargo correspondente hoje ao de governador), Caetano Munhoz 

da Rocha, inaugura o Centro de Mendicância São Vicente de Paulo, 

conhecido hoje como Asilo São Vicente de Paulo. 

Assim, em 30 de outubro de 2016 serão completados 90 anos da fundação 

desta instituição, que atualmente se configura como uma das mais fortes 

referências no atendimento e na garantia de direitos da pessoa idosa ao se 

falar de instituições sem fins lucrativos.

Um pouco da história:

O Asilo atualmente tem capacidade 

para acolher até 160 moradoras na 

modalidade de longa permanência. 

Quando foi fundado, como Centro 

de Mendicância, atendia simulta-

neamente crianças, jovens, adultos 

e idosos de ambos os sexos. Em al-

guns períodos, mais de 400 pessoas 

residiram no local.

Por quase 80 anos, de 1926 até 2004, 

as responsáveis pela administração 

da casa eram as religiosas da Con-

gregação das Irmãs Passionistas. Em 

1967 houve uma reestruturação na 

instituição e os homens foram en-

caminhados ao Recanto Tarumã. 

Dois anos depois, as meninas que 

viviam na entidade foram encami-

nhadas ao Lar Yvone Pimentel. 

Em 2004, atendendo às especifica-

ções da nova Política de Atendimen-

to ao Idoso, a gestão do Asilo passou 

para a Fundação Educacional Itaqui. 

O foco foi atender de acordo com 

o recém-promulgado Estatuto do 

Idoso. Em 2005 passou a oferecer 

também o serviço de Centro Dia, 

uma modalidade de atendimento 

onde o idoso mora com a família 

e passa o dia no asilo, em espaço  

separado das moradoras.

Desde de janeiro de 2009 a admi-

nistração da instituição está sob 

responsabilidade da Ação Social 

do Paraná, entidade que atua des-

de 1944 no Estado. 

A Política Nacional do Idoso e a  

Política Nacional de Assistência 

Social com suas regulamentações, 

foram bases para o conceito de 

atendimento que a Ação Social do 

Paraná implementou no Asilo. Além 

do atendimento às idosas, a atual 

gestão procura também ser prota-

gonista na luta pela consolidação 

de políticas públicas para a pessoa 

idosa, participando de conselhos e 

fóruns de direitos. 

Desde 2009 até hoje há uma sé-

rie de ações e projetos que vêm 

sendo implementados no sentido 

de promover a qualidade de vida 

das idosas que moram no local. O 

compromisso é com a valorização 

e o respeito ao idoso.

30/10/1926 
Inauguração do Centro de 

Mendicância São Vicente 
de Paulo

1967
Homens foram 

encaminhados ao 
Recanto Tarumã

1969
Crianças e adolescentes 

encaminhadas ao Lar 
Yvone Pimentel.

2004
Promulgação do 

Estatuto do Idoso

2009
Readequação ao 

Serviço de Acolhimento 
Institucional de Longa 

Permanência para Idosos

Dias atuais 

Administração da 
Congregação das 
Irmãs Passionistas

Administração 
da Fundação 
Educacional Itaqui

Administração da 
Ação Social do Paraná

Linha do Tempo

1980
Moradoras recebem a 

bênção do Papa em 
visita à Curitiba



960
Avaliações de nutrição clínica

29%
De redução no número de casos de 
hipertensão (comparado ao ano de 2014)

425.637
Refeições servidas
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Atendimentos 
fisioterapêuticos
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Verificações de sinais vitais 
no atendimento as idosas
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Acompanhamentos a consultas 
externas ou internamentos

246
Consultas psicológicas

61
 Idosas incluídas no programa 

de terapia ocupacional

510 mil
medicamentos

dispensados

60
 Dias de atendimento 

no salão de beleza

176
Voluntários para a 

realização de atividades

482
Oficinas ou encontros 
de grupos voluntários

118
Familiares contatados

193
Idosas acolhidas

O Asilo São Vicente de Paulo tem capacidade para 160 moradoras e é referência no atendimento à pessoa idosa. No local, 
elas contam com todos os cuidados diários e com um atendimento humanizado, incentivando a autonomia e respeitando 
a individualidade, proporcionando assim maior qualidade de vida. Além de toda assistência, as idosas são envolvidas 
em atividades de lazer, culturais e educativas, buscando a valorização, o respeito e a socialização da pessoa idosa.  
O Asilo atua também na defesa dos direitos dos idosos, com a participação em conselhos e fóruns. 

Para sua manutenção conta com convênio com a Fundação de Ação Social e com a Secretaria do Trabalho e Desen-
volvimento Social do Estado do Paraná, além do apoio da comunidade e de empresas parceiras para diversas ações.

Qualidade de vida para as idosas



Garantia de Direitos, Cultura e Lazer

idosas acolhidas193

regularizações de BPC133

regularização de pensões 18

O Asilo assegurou que as idosas acolhidas tivessem a garantia de 
atendimento de todas as suas atividades de vida diária. A equipe 
de Serviço Social garantiu acesso a renda às idosas, viabilizando e 
regularizando seus documentos voltados ao Benefício de Prestação 
Continuada, Aposentadoria e Pensão. Atuou no resgate de vínculos 
familiares e na promoção do acesso às demais políticas públicas, 
garantindo atendimento a todas as necessidades das idosas. 

Outra ação de destaque no ano foi o estímulo ao convívio 
comunitário, promovendo e coordenando as visitas de voluntários 
e grupos parceiros, atividades culturais e passeios externos que 
promoveram estímulo dos aspectos cognitivos, acesso à cultura, 
lazer, socialização e aumento da autoestima.

comemorações em datas festivas22

das idosas tiveram acesso a renda96,4% atividades no salão de beleza60

Em 2015:

pessoas da comunidade visitaram 
o Asilo São Vicente de Paulo8.465

 passeios externos em grupo37

encontros da oficina de tapeçaria50

encontros da oficina de artesanato115

encontros da oficina de costura85

encontros da Escolinha da Vovó45

encontros do grupo de 
Contação de histórias29

encontros do grupo Cão Amigo18

encontros realizados do grupo de 
artesanato 60 apresentações musicais80

Oficinas e grupos voluntários:

Confira alguns destaques do ano de 2015 no Asilo São Vicente de Paulo:

contatos com familiares118

voluntários176

Além das atividades externas de rotina, como saídas para o 
mercado e caminhadas pela região junto com o setor de lares 
ou fisioterapia, aconteceram os seguintes passeios especiais:

• Almoço no Restaurante Fornão; 

• Visita ao Cei Bom Pastor; 

• Visitas ao Cei Brilho do Sol; 

• Visita às Brinquedotecas em Ação.

• Passeios na Chácara Santa Ana;   

• Passeio no Clube Mercês; 

• Passeio no Circo Vostok; 

• Passeio no cinema; 

• Passeios na Rua XV; 



comemorações em datas festivas

atividades no salão de beleza

 passeios externos em grupo

encontros do grupo de 
Contação de histórias

encontros do grupo Cão Amigo

apresentações musicais

Acompanhamento Nutricional

avaliações nutricionais realizadas960

das idosas com baixo peso após o 
tratamento alcançaram a eutrofia30%

de redução no número de casos de 
hipertensão (comparado ao ano de 2014)

29%

A equipe de nutricionistas teve por objetivo o atendimento clí-

nico  para a garantia do estado nutricional adequado das idosas. 

Assim, realizou avaliação nutricional, prescreveu e acompanhou 

tratamentos com dietas específicas a cada caso, bem como rea-

lizou acompanhamento nutricional diário às idosas com agravos 

de doenças ou em processo de recuperação. 

EM 2015:

Confira alguns destaques do ano de 2015 no Asilo São Vicente de Paulo: Alimentação Saudável 
e de Qualidade

refeições servidas425.637

kg de alimentos consumidos34.624

litros de leite integral45.260

Diariamente foram servidas refeições de qualidade e em quantidade 

suficiente para a nutrição das moradoras. Além das cinco refeições 

diárias e suplementação para os casos prescritos para as moradoras, 

a equipe de nutrição também atendeu aos eventos ao longo do ano.

EM 2015:

pães produzidos922.100

outros produtos de padaria produzidos106.150

pedaços de bolo 187.200

eventos de aniversariantes com 
780 kg de bolo e 3.600 salgados36 kg de frutas, verduras e legumes13.795



Acompanhamento 
Psicoemocional
O objetivo deste acompanhamento foi promover e manter a saúde 

mental e o bem-estar psicossocial das idosas, oferecendo suporte 

emocional de forma humanizada. Realizaram-se avaliações 

psicológicas com todas moradoras, com o intuito de conhecer 

e avaliar o perfil psicológico, funcionamento cognitivo e estado 

emocional. Assim foi definido e colocado em prática o programa 

de atendimento individual.

EM 2015:

Funcionalidade e Independência 
nas Atividades Diárias

sessões de atendimentos de 
Terapia Ocupacional47

idosas atendidas61

O programa de Terapia Ocupacional incluiu atendimentos 

individuais e em grupo, com objetivo de proporcionar o 

nível máximo de funcionalidade, independência e qualidade 

de vida. O planejamento do programa promoveu avaliação 

da capacidade funcional e o histórico ocupacional de cada 

moradora. Ocorreram atendimentos individuais e em grupo, 

promovendo a estimulação da memória, da interação social, 

da coordenação motora fina, do fortalecimento e ganho de 

amplitude do movimento em membros superiores. Assim, 

aumentou a qualidade de vida e diminuiu o impacto do processo 

de envelhecimentonas Atividades de Vida Diária (AVDs). 

EM 2015:

medicamentos dispensados510 mil

comprimidos e cápsulas fracionados, 
em média, por dia1.730

Diversos são os cuidados com a saúde das moradoras. Assim, 

as equipes de Cuidados Especiais e Farmácia tiveram a atenção 

diária ao seu bem estar. Entre as diversas atividades a equipe 

realizou diariamente a verificação dos sinais vitais, monitorando 

possíveis alterações das funções corporais. Este monitoramento 

instrumentalizou a equipe na tomada de decisão sobre as 

intervenções e atendimentos das idosas. Realizaram-se também 

as consultas para conhecer e compreender cada moradora para o 

correto encaminhamento, através de um trabalho multiprofissional. 

A equipe de farmácia proporcionou a correta dispensação dos 

materiais médico-hospitalares e medicamentos de acordo com 

as necessidades específicas de cada uma, além do fracionamento, 

etiquetamento e identificação dos comprimidos e cápsulas. 

Garantiu também a orientação adequada.

EM 2015:

Cuidados com o Bem Estar

verificações de sinais vitais 2.936

atendimentos de enfermagem1.842

consultas psicológicas246



Mobilidade e Prevenção
Foram realizadas atividades para trabalhar o retardo e prevenção de 

incapacidades motoras. Com as avaliações fisioterapêuticas foram 

construídos planos de atendimento, realizados individualmente e 

em grupo. Como complementação ao atendimento foram promo-

vidas caminhadas com as idosas, trazendo benefícios como forta-

lecimento da musculatura postural e de membros inferiores, me-

lhoria de equilíbrio e treino proprioceptivo e também a socialização 

e a integração com o meio externo. Outra novidade em 2015 foi 

a realização de capacitações para equipe de profissionais do asilo, 

com temas como: Prevenção às quedas do idoso, Transferências  e 

posicionamento no leito de forma correta, entre outros. 

Funcionalidade e Independência 
nas Atividades Diárias

Apoio em todas as Atividades de Vida Diária

tiveram supervisão na alimentação100%

As moradoras tiveram auxílio para suas atividades de vida diária, com 

acompanhamento na alimentação, na higiene e cuidados especiais, 

na saúde e nas diversas atividades de lazer, como passeios, oficinas, 

jogos e atividades culturais. A equipe esteve sempre incentivando 

funcionalidade motora e preservação da independência das idosas. 

Em relação à alimentação, a equipe acompanhou diariamente as 

dietas normais, enterais e pastosas. A equipe dos Lares realizou 

o acompanhamento em consultas e internamentos. Também 

esteve junto com as idosas nas atividades de lazer, incentivando a 

socialização, a independência e a capacidade cognitiva. Além destas 

atividades, teve excelentes resultados na melhora na autoestima das 

idosas com o auxílio na higiene e cuidados pessoais.  

passeios acompanhados37

visitas ao supermercado60

idosas acompanhadas no 
salão de beleza160

EM 2015:

100%

2.997

18

EM 2015:

Cuidados com o Bem Estar

600

526 acompanhamentos a consultas 
externas ou internamentos526

idosas tiveram auxilio na alimentação40

 das idosas atendidas

atendimentos 
fisioterapêuticos

caminhadas solidárias

avaliações fisioterapêuticas 



Convivência Intergeracional: promovendo sabedoria e respeito

No ano de 2015 a entidade mantenedora do Asilo, a Ação Social 

do Paraná, desenvolveu o projeto de Convivência Intergeracional, 

promovendo encontros entre gerações. As crianças e adolescentes 

atendidos nas unidades de educação infantil e Brinquedotecas tive-

ram a oportunidade de conviver com as idosas acolhidas no Asilo 

São Vicente de Paulo. Para isso foram realizados diversos eventos, 

os quais proporcionaram lazer, troca de experiências e muita alegria 

aos participantes. Os idosos do Centro Dia, além de participar dos 

eventos, diariamente estiveram inclusos no projeto Convivência 

Solidária, no qual os alunos da PUC do projeto comunitário realizam 

atividades e acompanhamento aos idosos. 

A convivência intergeracional possibilitou às idosas o fortalecimen-

to da convivência comunitária, a valorização da sua sabedoria com-

partilhada com os mais jovens, o resgate de autoestima e revitaliza-

ção da energia trazida pelas crianças. As atividades realizadas foram:

Atividades Espirituais 
para a Comunidade

Missas realizadas118

Novenas realizadas63

A instituição conta em suas instalações com uma capela, na 

qual toda quarta-feira às 10 horas é realizada a Novena do 

Perpétuo Socorro e todo sábado às 16 horas e domingo às 10 

horas é realizada a Santa Missa. No local também são realizados 

casamentos e batizados.

EM 2015:

•	 Festa de Páscoa realizada no CEI Bom Pastor – 01/04/2015

•	 Festa de Páscoa realizada no CEI Brilho do Sol – 16/04/2015

•	 Festa Julina no Asilo São Vicente de Paulo – 01/07/2015

•	 Inauguração da Brinquedoteca do Tatuquara – 14/07/2015 

•	 Missa de passagem da imagem de Nossa Senhora do Asilo,  

com presença das outras unidades da ASP  – 18/09/2015

•	 Festa de Dia das Crianças no CEI Brilho do Sol – 16/10/2015



Programa Centro Dia: Convivência Familiar e Comunitária

É um programa voltado para idosos de ambos os sexos que vivem com suas famílias.  Oferece atividades ocupacionais, culturais, físicas e 

de lazer, todas elas acompanhadas por uma equipe técnica capacitada. Os participantes ficam no local durante o dia, permanecendo no 

convívio com seus familiares à noite e nos finais de semana.  O programa proporciona ao idoso, além do atendimento, um espaço onde ele 

possa conviver com outras pessoas.

Em 2015 os idosos receberam atendimento e acompanhamento das suas necessidades biopsicossociais. Foram realizadas semanalmente 

diversas oficinas com os idosos, promovendo o convívio, a integração e a socialização dos mesmos. Confira alguns destaques destas oficinas:

•	 Oficina do Movimento: preservou a mobilidade, as AVDs (Atividades de Vida Diária), a melhoria na cognição e a prevenção às quedas.

•	 Oficina da Beleza: resgatou o cuidado pessoal, o embelezamento e a melhora da auto-estima.

•	 Oficina de Música: preservou a cultura e a identidade musical do idoso e auxiliou na manutenção da memória musical e na cognição.

•	 Oficina de Trabalhos Manuais: foi fundamental para trabalhar a coordenação motora fina e visomotora através de trabalhos artísticos 

e manuais. 

•	 Oficina de Contação de Histórias: os idosos tiveram uma série de benefícios, como o resgate dos valores culturais, da memória 

educacional familiar e social e também a oportunidade de relação interpessoal e intergeracional com os voluntários.

•	 Oficina da Memória Oral: trabalhou a memória numérica, semântica, de evocação e o aspecto cognitivo do grupo de idosos, através 

de perguntas e charadas. 

•	 Oficina da Memória Escrita: trouxe benefícios de memória e cognição aos idosos e permitiu à equipe maior percepção da 

funcionalidade de cada participante.

EM 2015:

Movimento

.

.

Oficinas:

249

49

50

89

49

49

49

18

Movimento

Beleza

Música

Trabalhos manuais

Contação de histórias

Memória oral

Memória escrita

34 Idosos atendidos



Faça sua doação online
Acesse o link www.asilosaovicente.org.br/doacao, depois clique no botão                                 e doe qualquer 

quantia via Boleto, Cartão de Crédito ou Transferência Bancária.

Contribua com o bazar
Você pode contribuir doando roupas, acessórios, eletrodomésticos ou 

móveis para serem revendidos em nosso bazar.

Buscamos sua doação – 41 3330-6221.

Horários dos bazares no Asilo:

Bazar de roupas, calçados, acessórios e utensílios domésticos – Toda Segunda e Quarta-Feira, das 8h às 13h30.

Bazar de Móveis – Todas as Quartas-Feiras, das 13h30 às 16h30.

Banco Bradesco

Agência: 2394-9

Conta Corrente: 14293-0

Banco Caixa Econômica Federal

Agência: 1633

Conta Poupança: 2854-8 op. 013

Banco do Brasil

Agência: 3007-4

Conta Corrente: 28267-7

Banco Itaú

Agência: 0274

Conta Corrente: 77798-6

Dados da entidade mantenedora: Ação Social do Paraná CNPJ: 76.712.918/0001-25

SER SOLIDÁRIO É BOM, 
É CONTAGIANTE...
Contribua com o Asilo São Vicente de Paulo

Em quase 90 anos de existência, o Asilo sempre teve o orgulho de contar com 

diversas colaborações de empresas e pessoas.

Você também pode fazer parte desta corrente do bem, em prol de uma sociedade 

mais justa e igualitária para todos.

Contribua realizando uma doação para o Asilo em qualquer valor:



IMPOSTO DE RENDA SOLIDÁRIO:
Doe parte do valor devido e deduza este valor na 
declaração do Imposto de Renda!

•	LEI	9.249/1995	–	DOAÇÃO	DIRETA	–	PESSOA	JURÍDICA

Dedução fiscal da empresa como doação a Lei define que a sua empresa pode fazer a doação de até 
2% do seu lucro operacional. 

•	DOAÇÃO	VIA	FUNDOS	MUNICIPAIS	(PARA	PESSOAS	FÍSICA	OU	JURÍDICA)

O Asilo São Vicente de Paulo tem projetos cadastrados no Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 

Ao invés de apenas destinar o valor devido do Imposto de Renda você pode doar para a realização 
de um projeto no Asilo por meio deste Fundo. 

Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto de renda devido.
Pessoas jurídicas, podem doar até 1% do imposto devido de seu lucro real.

Para que o recurso chegue até o Asilo é importante direcionar a doação 
para o Asilo São Vicente de Paulo, cadastrado por meio de sua 
mantenedora, a Ação Social do Paraná.

Acesse a página www.asilosaovicente.org.br/impostoderenda	
e veja o passo a passo de como doar.



Rua São Vicente, 100, Juvevê
CEP: 80.030-470 | Curitiba -PR | Tel: (41) 3313-5353 

www.asilosaovicente.org.br

Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 1787
CEP: 80230-070 | Curitiba -PR | Tel: (41) 3330-6200

www.aspr.org.br
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