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APRESENTAÇÃO
O Asilo São Vicente de Paulo é a maior unidade mantida pela Ação 
Social do Paraná, instituição da Igreja particular de Curitiba, com 
a premissa de ser “Igreja em Saída”, o que significa ir ao encon-
tro das necessidades da população em situação de risco e vulne-
rabilidade social, executando no Asilo a política pública de As-
sistência Social e a garantia e defesa de direitos da pessoa idosa. 
Essa missão se apoia no evangelho de São Mateus: “Pois eu es-
tava com fome e me destes de comer; eu estava com sede e me 
destes de beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa;” 
(Mt 25, 35-36).

Este relatório é uma forma de prestação de contas para a sociedade, 
mostrando nossas ações para os parceiros que contribuíram duran-
te o ano de 2017: setores governamentais, empresarial, voluntários, 
doadores e comunidade em geral. Com muita alegria demonstra-
mos os resultados alcançados, de forma coletiva, por mais de 100  
colaboradores.

É muito gratificante olhar para o ano de 2017 e constatar os inúmeros 
resultados alcançados que possibilitaram garantir direitos e promover 
vida digna. Houve muitos desafios que foram superados com trabalho 
técnico em equipe e dedicação às idosas atendidas, valorizando a his-
tória de vida de cada uma das moradoras. 

Foi um ano de conquistas importantes como a execução de obras 
para a reforma da casa e captação de novos recursos para permanen-
tes adequações estruturais. Ainda destacamos, a melhoria na quali-
dade de atendimento as idosas, que ano a ano a equipe técnica se 
especializa para atendermos as necessidades de cada moradora, con-
siderando suas especificidades, limitações e potencialidades, sempre 
incentivando a autonomia e preservação da independência.

Ao realizar este trabalho, mostramos o rosto da Igreja no compromis-
so de praticar o evangelho.  Agradecemos a todos que fizeram parte 
deste trabalho e convidamos para que permaneçam conosco em mis-
são para a garantia e defesa de direitos da pessoa idosa.

Padre José Aparecido
Asilo São Vicente de Paulo



Lutando pela efetivação de direitos.DEDICAÇÃO 
E CARINHO À 

PESSOA IDOSA

O Asilo é responsável pela garantia do bem-estar de 
idosas, com capacidade para 160 moradoras. O atendi-
mento de longa permanência é dirigido a mulheres que 
possuem graus diferenciados de dependência, e de-
mandam cuidados específicos.

Irene Santana

160
Capacidade
para atender

moradoras



Apoio e acompanhamento 
nas Atividades de Vida 
Diária
O setor de lares no Asilo São Vicente de Paulo acompa-
nhou e auxiliou as moradoras nas atividades de vida diária, 
suprindo suas necessidades de forma humanizada e res-
peitando a individualidade, proporcionando qualidade de 
vida. As idosas tiveram este apoio e acompanhamento na 
alimentação, higiene, saúde, lazer e bem estar, sempre in-
centivando a manutenção da funcionalidade motora, auto-
nomia e a preservação da independência. No acompanha-
mento à alimentação se garantiu a segurança e a ingestão 
correta das dietas normais, interais e pastosas. O atendi-
mento à saúde incluiu integração com a rede municipal, 
com acompanhamento a todas consultas ou internamentos 
necessários. No lazer, tanto atividades internas como exter-
nas tiveram a equipe de cuidadoras sempre por perto.

171
Idosas Acolhidas

95.265
Fraldas utilizadas

12.775
Unidades de lenço 
umedecido

Como foi o 
ano de 2017:
Fundado em 1926, o asilo completou 91 anos de atendi-
mento no ano de 2017. O trabalho, que iniciou como ‘cen-
tro de mendicância’ atendendo a diversas faixas etárias, 
atualmente é voltado para o acolhimento de exclusivo de 
idosas, em acordo com as políticas nacionais para a pessoa 
idosa. Durante o ano de 2017, as moradoras tiveram aces-
so a todos os cuidados diários necessários: cuidados com 
o bem-estar, assistência psicológica e nutricional, fisiotera-
pia, atividades de lazer e diversas oficinas de estimulação 
motora e cognitiva. A instituição atuou também na defesa 
de direitos, com a participação em fóruns e conselhos de 
defesa dos direitos da pessoa idosa.



Garantia de Direitos, 
Cultura e Lazer

2
Reinserções 

familiares de idosas

164
 Das idosas acolhidas 

tiveram acesso à renda 

116
Regularizações de BPC 

de idosas acolhidas

1.072
Contatos diretos 

com familiares de 
idosas acolhidas

Oficinas Realizadas:

Em 2017 o asilo promoveu a qualidade de vida para as mo-
radoras através da garantia de direitos e proteção integral 
da pessoa idosa. 

Ao acolher as idosas, o asilo contribuiu para romper um ciclo 
de vulnerabilidade, risco social, situações de negligência e vio-
lências vivenciadas por diversas idosas antes do abrigamento. 
O setor de serviço social assegurou acesso a renda, documen-
tações e direitos diversos. Garantiu fortalecimento de vínculos 
familiares, incentivou e organizou visitas, estimulou a convivên-
cia comunitária com atividades voluntárias e ainda buscando 
parcerias para promover acesso a programações culturais, de 
lazer, de esporte e ocupacional. 

2.623
Pessoas da comunidade visitaram 

o Asilo São Vicente de Paulo

65 Voluntários atuantes 
junto às oficinas

Tapeçaria; Artesanato Geral; Costura; Artesanato para 
Geração de Renda; Escolinha da Vovó – desenhos e 
pinturas; Contação de histórias; Grupo Cão Amigo; 
Apresentações Musicais; Oficinas de Dança sênior.

Celebrações na Capela
É realizada na Capela do Asilo São Vicente de Paulo 
novena do Perpétuo Socorro na quarta-feira e missas 
nos sábados e domingos. A Capela está disponível 
para a celebração de Casamentos ou Batizados.

104
Missas realizadas
para a comunidade

52
Novenas realizadas
para a comunidade



O acompanhamento às idosas incluiu a promoção da 
saúde e bem-estar das moradoras com cuidados da 
equipe de enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfer-
magem. As atividades incluíram a administração de 
medicamentos prescritos, verificação dos sinais vitais, 
higiene das idosas, intervenções e encaminhamentos 
aos atendimentos quando necessários.

Cuidados diários 
com a saúde das 

idosas:

50.000
medicamentos e materiais 
médico-hospitalares 
doados à instituição

medicamentos fracionados 
e dispensados 3.253

 Curativos

790
Atendimentos de 

corte ou tintura 
em cabelo no 

Salão de Beleza

1.041
Atendimentos de 

manicure e pedicure 
no Salão de Beleza 

Farmácia
A farmácia do asilo proporcionou o fracionamento e 
correta dispensação dos medicamentos de acordo 
com as necessidades específicas de cada moradora, 
garantindo orientação adequada e diminuição dos 
riscos associados à terapêutica medicamentosa. Rea-
lizou a rigorosa triagem de medicamentos e materiais 
doados. Com projeto de farmácia clínica atuou na re-
dução de problemas relacionados a medicamentos, 
identificação de reações adversas, diminuição de cus-
tos, redução de internamentos e promoção do uso 
racional de medicamentos.

350.000

Martinha dos Santos  
e Guaraci de Fátima



Psicologia
Os atendimentos individuais e em gru-
po foram realizados com o intuito de 
compreender e resolver conflitos psico-
lógicos, emocionais, comportamentais 
e trabalhar questões intrapessoais e in-
terpessoais, oferecendo suporte emo-

Mobilidade e melhoria funcional
A fisioterapia teve por objetivo valo-
rizar e praticar o exercício físico para 
melhorar a capacidade funcional das 
idosas, como também estimular a 
educação em relação à postura e pre-
venir incapacidades e limitações nas 
atividades funcionais. O programa de 
cinesioterapia global promoveu o au-
mento ou manutenção da amplitude 
de movimento, da força muscular, re-

cional para as idosas institucionalizadas. 
O setor de psicologia realizou avaliação 
de todas as idosas já acolhidas e tam-
bém das novas institucionalizadas, para 
conhecer as condições de saúde biopsi-
cossocial delas.

sistência física e também promoveu a 
independência nas atividades de vida 
diária. Houve melhora na mobilidade 
no leito, maior eficiência no padrão da 
marcha, aumento do equilíbrio, entre 
outros benefícios. Para o alcance des-
tes resultados o setor de fisioterapia 
realizou plano individualizado para 
cada moradora e também promoveu, 
em grupo, caminhadas coletivas.

Prontuário
O setor de prontuário teve como princi-
pal objetivo facilitar o acesso às informa-
ções de dados das moradoras, otimizan-
do o tempo, agilizando todos processos 

para atividades externas das moradoras, 
agendamento de consultas e exames e 
até o monitoramento das saídas de cada 
idosa do asilo.

410 
atendimentos 
de psicologia 
individuais ou 
em grupo

143
Avaliações 

psicológicas

454
Avaliações 
fisioterapêuticas 2.001

Atendimentos
fisioterapêuticos

171
Materiais recebidos 
de doação para o 
setor de fisioterapia

472 
Encaminhamentos  
a consultas 
externas

100%
Das idosas com 

pastas e arquivos 
atualizados

11
Caminhadas 
coletivas

Maria das Graças  e 
Fátima Ribeiro



Alimentação saudável
Para garantir uma refeição integral de 
qualidade que atenda às necessidades 
nutricionais de cada idosa moradora, 
foram planejados semanalmente cardá-
pios contendo 5 refeições diárias (café 
da manhã, almoço, café da tarde, jantar, 
ceia), hidratação e suplementação para 

os casos prescritos. O volume diário 
das refeições foi de 1.380 refeições nos 
dias úteis. Os funcionários da cozinha 
receberam orientações e treinamentos 
de boas práticas em manipulação de 
alimentos, higienização de hortifrutis, 
higienização de ambiente e instalações.

Acompanhamento nutricional 
com planos individualizados
O setor de nutrição clínica garantiu o es-
tado nutricional de cada idosa, realizan-
do mensalmente a avaliação nutricional, 
construindo plano de atendimento indi-
vidualizado, com olhar atento também 
às dietas especiais. Em 2017 houve a 
ampliação da sala de acompanhamento 
nutricional, onde foram atendidas mo-

radoras com baixo peso, com diabetes 
descompensado e as que não aceitavam 
alimentação na consistência pastosa.  Os 
colaboradores passaram por capacita-
ção sobre as dietas normais ou livres, as 
dietas que são modificadas na consistên-
cia, dietas modificadas em nutrientes e as 
dietas para condições especiais.

460.506
Refeições servidas

Produção da Padaria
18920 pães, 3840 sequilhos, 5760 
cuecas viradas, 4320 pães de minuto, 
15170 pedaços de bolo.

Produção
1680 kg Arroz, 1540kg Feijão, 1680 
pacotes de café, 5040 kg açúcar, 8064 
litros leite integral, 672 latas suplementos 
artesanais, 336 kg arroz integral, 5289kg 
de legumes, 4275 kg de frutas

1.681
Avaliações 
nutricionais 
realizadas

Casos 
acompanhados: 
diabetes, baixo 

peso, excesso 
de peso, úlcera 

por pressão, uso 
de sonda via 

gastrostomia e 
hipertensão.

30 idosas
(capacidade de 
atendimento 
da nova sala 
de nutrição)

31,5%
das idosas com 

baixo peso após 
o tratamento 
alcançaram a 

eutrofia

Marisa Marcia



CENTRO DIA
Atendimento ao idoso, mantendo convívio com a família

O Centro Dia do Asilo São Vicente de 
Paulo é um serviço voltado para idosos 
de ambos os sexos e tem sido cada vez 
mais procurado. Os idosos recebem 
acompanhamento das 7h30 às 17h30. Ali, 
participam de diversas atividades ocupa-
cionais, culturais, físicas e de lazer, todas 
acompanhadas por uma equipe técnica 
capacitada.

Ao longo de 2017 o Centro Dia contri-
buiu para prevenir o acolhimento insti-
tucional e a violência intrafamiliar e as-
segurou o direito à vivência comunitária 
através das atividades de socialização e 
integração. Esse trabalho promoveu me-
lhora na qualidade de vida dos idosos 
semi-dependentes e independentes, 
seus cuidadores e suas famílias. 

Contato do Centro Dia: (41) 3313-5384

Senhoras: Rita, Elvira e Tereza, com 
Cláudia (gestora do Centro Dia).

E-mail: centrodia@asilosaovicente.org.br



51
Oficinas de 

Contação de 
Histórias 

Foram realizadas 
ao longo de 2017:

74
Passeios 

no Jardim 

131
Momentos 

de Jogos

10
 Festas 

Temáticas 

17
Reuniões de grupos de 

apoio para familiares dos 
idosos com demência

55
Oficinas de 
Memória 
Oral33

Oficinas de 
Memória
Escrita

39
 Oficinas do 
Movimento

11
Atividades de 
Dança Sênior

50
Oficinas da 

Beleza

50
Oficinas de 
Música

41
Oficinas de 
Desenho e 
Pintura

64
Oficinas de 
Trabalhos 
Manuais

Elvira, Rita, Ana Neusa e Tereza



Como destinar 
recursos dedutíveis do 
Imposto de Renda?
1. Doação Via Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Você pode realizar uma doação e deduzir este valor do Imposto de Renda 
a pagar. O limite global para doações previsto na Lei é de 1% do imposto 
devido para pessoa jurídica e de 6% para pessoa física.

O projeto está cadastrado no Fundo Municipal da Pessoa Idosa.

1. Preencha o Formulário de Doação, disponibilizado pela 
Fundação de Ação Social (FAS). O link está disponível em: 
www.asilosaovicente.org.br/impostoderenda

2. Preencha o formulário e em ‘Receptor’ selecione a opção ‘Entidades 
/ Relação dos Projetos aprovados’, e escolha a Ação Social do Paraná 
(mantenedora do Asilo) e o projeto do Asilo São Vicente de Paulo. 

3. Após concluir o preenchimento dos dados, pode solicitar o 
documento para fins da declaração do Imposto de Renda pelo e-mail  
doacao@fas.curitiba.pr.gov.br

2. Doação Direta - Pessoa Jurídica: 

(LEI 9.249/1995) Dedução fiscal da empresa como doação

A Lei define que empresas podem fazer a doação de até 2% do seu 
lucro operacional diretamente na conta bancária da Ação Social do 
Paraná (mantenedora do Asilo). Em paralelo ao depósito entregaremos 
à empresa doadora uma declaração de doação conforme o modelo 
fornecido pela Secretaria da Receita Federal. Para solicitar a declaração 
entre em contato: (41) 3330 6200 | asp@aspr.org.br.

Empresas que destinaram recursos via Fundo 
Municipal da Pessoa Idosas para o Asilo em 2017:

Volvo do Brasil | Banco Itaú | Elejor | Peróxidos do Brasil  
Schattdecor do Brasil | Bree Energy | Grupo OVD  | O Boticário 
Banco CNH Industrial |  Perkins Motores | Thermo King | Posigraf

APOIE O ASILO:



PROJETOS 
VIABILIZADOS POR DOAÇÕES 
DEDUTÍVEIS DO IR EM 2017

Transporte Acessível
Uma van adaptada com acessibilidade para transporte 
com segurança das idosas com deficiência e mobilidade 
reduzida foi comprada no de 2017

Restauração do Sistema Elétrico

Reforma integral das antigas instalações elétricas do asi-
lo, proporcionando segurança no acolhimento das ido-
sas. Valor destinado integralmente em 2017. A obra será 
iniciada em 2018.

Segurança e Acessibilidade
Restauração da estrutura física predial com reformas nos 
pisos, paredes, portas e forros. Valor destinado integral-
mente em 2017. A obra será iniciada em 2018.

CONTRIBUA POR MEIO 
DO IMPOSTO DE RENDA:

Projeto cadastrado atualmente no Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa, apto para captação com dedução via Imposto de Renda.

Autonomia e Qualidade de 
Vida na Terceira Idade
Aquisição de equipamentos e mobiliários para a área da 
saúde e fisioterapia.

Valor já captado: R$ 583.262,29

Valor total do projeto: R$ 943.812,33

Eva de Souza



Apoio comunitário

Solidariedade imediata para reparação dos itens da 

casa de manutenção do asilo

Em fevereiro de 2017 um incêndio atingiu a oficina utilizada para 
manutenções do Asilo, sem prejuízos para moradoras ou equipe, 
mas resultando em enorme prejuízo material. Prontamente a 
comunidade se dispôs a ajudar. Vizinhos, parceiros, voluntários e 
mídia estão na lista daqueles que se mobilizaram. Campanha de 
Mídia – A RPC TV promoveu uma campanha para reposição de todo 
o material perdido, envolvendo utilização de aplicativo para celular, 
chamadas e matérias de TV, além de um evento no asilo. O resultado 
foi a reposição integral dos itens perdidos.

Apoio nas diversas ações do ano

A comunidade contribuiu com o asilo voluntariamente o ano 
todo. Um dos destaque do ano foi a campanha de Natal, em que 
diversas pessoas e empresas contribuíram para presentear todas as 
moradoras. Agradecemos imensamente.

Com essa atitude você ajuda o Asilo São Vicente de Paulo na compra de 
alimentos, produtos de higiene e materiais para atividades com as idosas.

Ao realizar qualquer compra, solicite a Nota Fiscal sem CPF. Você não gasta 
nada e ainda contribui para o bem estar de nossas idosas!

Baixe o app Cupong.me e escolha o Asilo São Vicente de Paulo para destinar 
suas NF a cada compra realizada.

Também é possível levar suas NF diretamente em alguma das  
unidades da ASP (no prazo de 20 dias da compra).

Doe seu cupom fiscal sem CPF

Ana Konno e Suzana Pinheiro

Maria Alves



Doação também pode ser online

Acesse o link www.asilosaovicente.org.br/como-contribuir/doacoes-diretas, depois clique no 

botão                                  e doe qualquer quantia via Boleto, Cartão de Crédito ou Transferência Bancária.

Outras formas de contribuir:

Doação Direta

Com uma doação em qualquer valor você ajuda a garantir o bem-estar de nossas 160 moradoras.

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 – 
Todas as terças e quintas- feiras das 08:00h às 14:00h.

Bazar de Móveis – Quinzenalmente às sextas-feiras das 09:00h as 
12:00h e das 13:30h as 16:30h

      Rua São Vicente, 100, Juvevê Curitiba  | CEP: PR 80.030-470

Contribua com o bazar

Ação Social do Paraná – CNPJ: 76.712.918/0001-25

Banco Itaú:

Agência: 0274

Conta Corrente: 77798-6

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




