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PLANO DE TRABALHO  

A Instituição Assistencial Nosso Lar iniciou o ano de 2021 atendendo 80 idosos (44 homens e 
36 mulheres) e no mês de julho através do Convênio Termo de Colaboração 199/2017 houve 
uma readequação para atendermos 85 idosos (sendo 49 homens e 36 mulheres). 

O corpo operacional de cuidados é formado por uma gestora de atendimento ao idoso, uma 
assistente social, uma enfermeira (responsável por um grupo de auxiliares de enfermagem e 
cuidadores de idosos), uma educadora social, uma coordenadora da equipe de limpeza e uma 
nutricionista (responsável pela equipe de cozinha composta de uma cozinheira e ajudantes de 
cozinha).  

Todas as atividades desenvolvidas tem como principal propósito promover e garantir  a 
individualidade dos idosos dentro de um contexto coletivo.   

Iniciamos o ano com reuniões junto à equipe técnica para o planejamento de como seria o 
enfrentamento de mais um ano de Pandemia e para realizarmos nossos propósitos diante de 
um cenário tão desafiador para todos. 

No ano de 2021 tivemos 13 ingressos de idosos e 08 óbitos, comparando com nossa média dos 
últimos 23 anos que é de 13 óbitos por ano, considerando o ano difícil que enfrentamos o 
desligamento da médica e da fisioterapeuta.  

Tivemos um aumento no número de funcionários e assim houve uma melhora significativa no 
trato com os idosos e na realização de diversas atividades como: bingo, jogos esportivos e 
recreativos, jardinagem, cozinha terapia, tarde de cinema, artesanato, tarde do Karaokê. Essas 
ações trabalham as relações interpessoais, conflitos, coordenação motora, memória, 
criatividade, produção e a cooperação.  

Todas as datas festivas são comemoradas junto com os idosos na Instituição Nosso Lar.  

A Educadora social realiza seu trabalho adaptando as atividades com a realidade e necessidade 
de cada idoso, realiza atendimento individualizado para dar continuidade aos exercícios físicos. 
Quando um idoso necessita de fisioterapia, é realizado de forma externa.   

A nutricionista é responsável em programar um cardápio adequado, atendendo todas as 
necessidades e patologias específicas (alimentação balanceada para idosos diabéticos, idosos 
com restrição alimentar de proteína e alimentação pastosa para idosos demenciados em 
estágio avançado).  São servidas seis refeições diárias (café da manhã, colação, almoço, lanche 
da tarde, janta e ceia). E sempre se capacitando quanto ao treinamento na cozinha sobre a 
manipulação dos alimentos. 
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A enfermeira atende a cada idoso de forma individualizada atendendo às suas necessidades e 
coordena uma equipe de 20 profissionais entre cuidadores e auxiliares de enfermagem. Este 
ano a parceria com a UBS melhorou quanto à questão do atendimento e exame dos idosos. 

Além disso, estimulamos as visitas presencias de familiares, através da sala com a porta de 
vidro, que foi construída para não terem o contato físico. Na última sexta feira do mês é 
realizada a festa dos aniversariantes do mês. 

No ano de 2021, nos adequamos à realidade que estamos vivenciando, focando nas ações 
coletivas com mais interação dos funcionários junto aos idosos e vídeos chamadas dos 
familiares e amigos a fim de amenizar esse momento tão difícil para todos e principalmente 
para os idosos.  

No mês de outubro à dezembro agendamos visitas de forma presencial dos familiares e amigos 
e alguns grupos e empresas. “Tivemos a presença da orquestra Projeto Locomotiva” em 
comemoração ao dia do Idoso.   

Promovemos atividades internas sempre com a preocupação de não sentirem-se isolados ou 
abandonados e sempre mantendo os protocolos de segurança necessária. 

A interação entre os setores e equipes fez fluir melhor o trabalho e ajudou muito nas ações 
voltadas aos idosos e familiares.  

O agendamento de grupos para visitas, trabalho voluntário e estagiários ainda estão suspensas 
para preservarmos a saúde de nossos idosos.  

Temos parcerias com Mesa Brasil, Ceagesp, Fundação Salvador Arena, Senai, Craisa e 
Prefeitura, sempre nos qualificando quanto ás orientações, palestras e cursos.  

Neste ano a Instituição realizou a construção de 2 banheiros , 1 vestiário para funcionários e a 
reforma da câmara fria, iremos  realizar ainda a reforma e a troca do piso do pátio e estamos 
em projeto para reuso de água e energia solar.  

No momento a Instituição tem seu reconhecimento a nível nacional, devido à documentação 
atualizada e ao ambiente harmônico dos idosos dentro da Instituição. 

Estamos sempre num processo de evolução e em busca de fazermos melhorias para continuar 
a sermos um modelo padrão de excelência em atendimento a pessoa idosa. 

 

Santo André, 07 de março de 2022. 
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