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Identificação da Entidade: 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2015 

ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM 

,· MANTENEDORA DO ASILO IRMÃO JOAQUIM 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS; 

A Associação Irmão Joaquim tem por finalidade principal manter e 
administrar o Asilo de Mendicidade Irmão Joaquim. 

OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO; 

Garantir o acolhimento, proteção, residência e sustento a pessoas com 
60 (sessenta) anos ou mais, de ambos os sexos, quer por idade 
avançada, quer por estarem desprovidas de recursos econômicos e/ou 
sociais. 

ORIGEM DOS RECURSOS; 

Origem das fontes de recursos que foram utilizados na execução das 
atividades, serviços e projetos realizados. 

Própria (recursos decorrentes da prestação de serviços da entidade). 

Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ percentual da 
contribuição previdenciária dos idosos abrigados). 

Privada (recursos de doações espontâneas de pessoas jurídicas e/ou 
físicas). 

Pública (recursos de convênio e parcerias com órgãos ou entidades 
públicas). 



ASILO IRMÃO 
JOAQUIM 

ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM-ASILO IRMÃO JOAQUIM 

Av. Mauro Ramos, no 901- Centro/Fpolis-CEP: 88020-301. 

CNPJ 83.885.210/000131 

INFRAESTRUTURA; 

Para o atendimento, a Associação Irmão Joaquim, situada na Avenida 
Mauro Ramos, Centro, Florianópolis, contou com o espaço físico 
distribuído em: Sala de Recreação (01 ), com sofás, TV e estante, Capela 
(01 ), Refeitório (01 ), com 06 mesas, cadeiras, armário (01 ), pia e 
geladeira (01), Quartos Coletivos (16), sendo (11) com 03 camas, (03) 
com 02 camas (02) com 01 cama, Banheiros separados por sexo para 
internos (05) e funcionários (02), Consultório Médico (01 ), Posto de 
Enfermagem (01 ), com pia, armários (02) para medicamentos e materiais 
de enfermagem, espaço para guarda dos prontuários dos internos e 
bancada para escrituração, Sala de Nebulização (01), com pia, torpedos 
de oxígênio, kits para nebulização, Enfermaria (01 ), com 04 camas, 
almoxarifado (01 ), Dispensa (01 ), Sala de Reuniões (01 ), Secretária (01) 
e Sala de Fisioterapia (01) completa. 
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FUNCIONÁRIOS 

CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 
--

Enfermeira 2 40/hs 

Técnica Enfermagem 9 40/hs 

Fisioterapeuta 1 16/hs 

Nutricionista 1 44/hs 

Cozinheira 2 40/hs 

Aux. Cozinha 3 44/hs 

Secretária Executiva 1 44/hs \ 

Porteiro 2 40/hs 

Lavadeira 1 40/hs 

Aux. Manutenção 7 40/hs 

Pintor 1 44hs 

DENTISTA 4/hs 

PSICOLOGA 4/hs 
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E 

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS: 

Abrigamento (média de 35 idosos) 

Objetivos 

Ofereceu abrigo a 35 idosos de ambos os sexos que se encontravam em 
situação de abandono ou vulnerabilidade social. 

Usuários 

Idosos com 60 anos ou mais. 

Provisões 

Os recursos utilizados foram provenientes das atividades do Hospital e 
Maternidade Dr. Carlos Corrêa, Convênio com o Governo Municipal, 
percentual da contribuição previdenciária dos idosos abrigados e de 
doações espontâneas de pessoas jurídicas e/ou físicas. 

Arti~ulação com a rede socioassistencial pública e privada 

Para esse atendimento, foram realizadas articulações e parcerias com 
outras organizações com a mesma finalidade e outras, com o objetivo de 
trocar experiências e sugestões de atividades. 

Atendimento de enfermagem aos idosos 

Objetivos 

Proporcionar uma assistência qualificada; 

Supervisionar e gerenciar o atendimento ao idoso; 

Respeitar os direitos e garantias dos idosos; 

Usuários 

Idosos com 60 anos ou mais 

Provisões 
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Higiene e conforto: banho de aspersão, troca de fraldas, higiene oral, 

corte de unhas, tricotomia facial; 

Sinais vitais: verificado conforme rotina: Cardíacos e pacientes 

debilitados: diariamente; 

Hipert~nsos: terças-feiras I quintas-feiras e sábados; 

Não hipertensos: Segundas-feiras; 

Curativos conforme prescrições; 

Nebulizações conforme prescrições; 

Administrações de medicações conforme prescrição médica; 

Armazenamento de materiais de uso da enfermagem; 
Descrição dos procedimentos em ata e nos prontuários, assim como, as 

intercorrências e passagem de plantão; 

Prescrições de enfermagem; 

Diagnóstico de enfermagem; 

Período de funcionamento 

Período integral (24 horas), sete dias na semana, diariamente. 

Articulação com a rede socioassistencial pública e privada 

Todos os idosos participaram dos serviços da rede pública Municipal, 
Estadual e Federal; A instituição utilizou os serviços farmacêuticos da 
tJnidade básica de saúde policlínica centro, Avenida Rio Branco e 
policlínica Trindade; as medicações que não estavam preconizadas pelo 
Ministério da saúde foram compradas em farmácias privadas; 

Atendimento médico aos idosos 

Objetivos 

Bem estar ao idoso; 

Saúde digna; 

Qualidade de vida; 

Assistência integral ao idoso; 

Usuários 

Idosos com 60 anos ou mais; 
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Provisões 

Diagnóstico clínico; 

Tratamento; 

Prescrições médica; 

Encaminhamentos: 

Período de funcionamento 

A instituição utilizou a rede pública SAMU ou BOMBEIROS para urgência 
e emergências no período de 24 horas, um médico voluntário, no qual o 
clínico atendeu semanalmente conforme prioridades encaminhando para 
a rede Pública SUS as especialidades; 

Articulação com a rede socioassistencial pública e privada 

Recursos de Saúde: 

Recursos Públicos: Todos os residentes da Instituição participaram do 

Sistema Único de Saúde - SUS, sendo estes, assistidos em diversas 

especialidades clínicas e exames de média e alta complexidade. 

Dentre as especialidades clínicas, pode-se destacar a cardiologia, 

ginecologia, ortopedia, reumatologia, neurologia, entre outras. Além dos 

diversos exames de laboratório, eletrocardiograma, tomografia e Rx. 

Os estabelecimentos que assistiram os residentes conforme 

necessidades e vagas dispostas foram: hospitais, policlínicas, clínicas e 

laboratórios conveniados ao SUS; 

Recursos Privados: Apenas três (3) de nossos residentes possuem o 

plano da Unimed custeado por familiares e pelo idoso, 01 (um) residente 

possui convênio militar e 2 (dois) residente possui plano SC Saúde. Em 

alguns casos específicos, a Instituição pagou exames e consultas 

particulares. 

Voluntária na 

prioridade; 

área psicológica: Atendeu de 15/15 dias conforme / 

~~ 
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Atendimento fisioterápico aos idosos 

O atendimento fisioterápico no Asilo Irmão Joaquim aconteceu pelas 
manhãs de segunda a quinta. Em média, foram atendidos sete pacientes 
por dia. 

' 
O objetivo geral foi buscar a prevenção, a promoção e a reabilitação da 
saúde, para manter ou voltar a obter o maior grau de independência 
possível. 

Os principais acometimentos apresentados foram pacientes vítimas de 
Acidente Vascular Encefálico (AVE), osteoartroses nas articulações de 
sustentação Uoelho, principalmente), fraturas ocasionadas por queda da 
própria altura e, em causas mais simples, as contraturas musculares. 

Dentre os objetivos específicos: 

Fortalecimento muscular com auxilio de bolas, caneleiras, halteres e fitas 
-elásticas com resistência; 

Exercícios funcionais como subir-descer escada, sentar e levantar, 
transferências/cama; 

Treino de marcha; 

Treino de equilíbrio; 

Exercícios respiratórios; 

Diminuição de quadro álgico e inflamatório com uso da eletroterapia. 

O tratamento fisioterapêutico tem apresentado bons resultados no que 
se refere a manter as condições de mobilidade por maior tempo possível 
e consequentemente de vida dos idosos institucionalizados. 

Massagem 

Semanalmente voluntários aplicaram técnicas de massagem nos idosos. 

Atividades recreativas aos idosos 

Semanalmente (terças-feiras), o Grupo de Voluntárias Irmão Joaquim, 
reuniram-se junto aos Idosos para promover atividades recreativas, 
como música, bingo, jogos de mesa e organizaram as festas de 
comemoração dos aniversários e datas festivas, trazendo a alimentação . 
e presentes. Além ?.e ter proporcionado de~contração e maior integração J 
dos mesmos, aux1ilaram na venda de nfas, bazar e organização dev!// 
eventos beneficentes para ILPI. , 

l J -
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Outras atividades desenvolvidas 

fodas as semanas, normalmente aos finais de semana (conforme 
Agenda de Atividades), Voluntários de diversos grupos, escolas, 
empresas, coral (Unimed, Vozes da Estação, Besc e Emaus) e outros 
se reuniram com os Idosos para cantar e tocar instrumentos musicais, 
bingo, contar histórias, e além das atividades ofereceram lanches para 
os residentes. 

Beleza e bem estar 

Voluntários vieram à ILPI fazer manicure, pedicure, corte e escova de 
cabelos e corte de barba. 

Projeto - Cão amigo 
J 

As .visitas foram quinzenais, os Voluntários trouxeram os cães para 

alegrar e conviver com os Idosos. 

Projeto- Fita Floripa 

Vereadores Mirim (Camara Municipal), que além das visitas ofereceram 

doações. 

Passeios externos - Foram realizados conforme a disponibilidde de 

ônibus adaptados e Voluntários que acompanharam os residentes. 

Atividades de apoio religioso aos Idosos 

Diariamente, pela manhã (09:30), os residentes se reuniram para um 
momento de oração, a reza do terço e no período vespertino de segunda 
a sextas-feiras às 17:00hs e aos domingos pela manhã, participam da 
missa na Capela anexa à Instituição. 

Atividades físicas 

A ILPI foi atendida pelo Programa "Viver Ativo" (AIJ-PMF)- Promoveram 
atividades físicas que contribuíram com as atividades de vida diária e 
estimularam a integração entre os residentes. Os encontros aconteceram 
duas vezes na semana (28 e 68 dás 14:00 às 15:00hs). 

1 ./~ /2//;:?/ 
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Presidente 



, ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM-ASILO IRMÃO JOAQUIM 

Av. Mauro Ramos, no 901- Centro/Fpolis-CEP: 88020-301. 

ASILO IRMÃO 
JOAQUIM 

CNPJ 83.885.210/000131 
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Arti~ulação com a rede socioassistencial pública e privada 

Para esse atendimento, foram realizadas articulações e parcerias com 

outras organizações com a mesma finalidade e outras, com o objetivo de 
trocar experiências e sugestões de atividades. 

Atendimento de enfermagem aos idosos 

Objetivos 

Proporcionar uma assistência qualificada; 

Supervisionar e gerenciar o atendimento ao idoso; 

Respeitar os direitos e garantias dos idosos; 

Usuários 

Idosos com 60 anos ou mais 

Provisões 


