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RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

           
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2020 (Abril a dezembro)  

 
           
1 - IDENTIFICAÇÃO:     
Organização: Grupo Vida Brasil CNPJ: 02.983.163/0004-00 

Endereço: Av. Itaqui                                                                                                                  nº: 325 – sala 2 

Bairro: Jardim Belval  CEP: 06420-210 

Telefone: (11) 4198 3833                                                                                 cel.: - 

e-mail: grupovida@grupovidabrasil.org.br Site: www.grupovidabrasil.org.br 

Presidente: Thaís Yuri Tanaka de Almeida 

Nome do Serviço:  Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Idosos - Vincular  Termo de Fomento nº 01/2020 

        

2.1. - Público Alvo:                                                    Faixa Etária:      

 a) (   )Criança/Adolescente         
b) (x) Idoso   65 anos ou mais       
c) (   ) Pessoa com  Deficiência          
d) (   ) Pessoa em situação de Rua          
e) (   ) Família             
2.2 - Os usuários e/ou suas famílias estão referenciadas no CRAS:                a) (x) Sim  b) (   ) Não   

2.3 - Números de famílias que estão referenciados: 

 

Nome do CRAS: Belval, Silveira, Imperial, Eng. Novo, (9) 

 

(5)    CREAS 

          

 

           



 

3 - METAS DO PERÍODO: 

 
 

META / ATENDIDOS 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AG SET OUT NOV DEZ TOTAL NO ANO 

(CONFORME LISTA DE 

ATENDIDOS) 

 

a) Programada  - - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   

b) Executada  - - - 06 11 10 20 21 20 16 21 20 31 
 

3.1Justificar quando houver variação da meta/atendidos:  

- Janeiro a março 

Não houve atendimento e cumprimento de metas neste período. Termo de Fomento n° 01/2020 iniciado em abril de 2020. 

 

- Abril a junho 

Com o início do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Idosos – Vincular, houve a necessidade de realização de triagem dos idosos para implantação 

dos cuidadores para prestação dos cuidados e acompanhamento da equipe técnica, como previsto nos objetivos gerais e específicos do serviço.  

Neste período foram realizados contatos telefônicos para agendamento de triagem através de visita domiciliar, porém, após estabelecida a Pandemia devido ao 

Coronavírus, ocorreram solicitações de adiamento da triagem para pós pandemia e recusa de familiares por estarem em confinamento social, promovendo maior 

interação e auxílio do grupo familiar, ao idoso dependente. Tais questões refletiram na demanda represada por esse período que impactou toda a sociedade em 

todos os seus segmentos. 

 

No mês de outubro, houve atendimento abaixo da meta de atendimento programada devido a solicitação de demissão de um cuidador, havendo a necessidade de 

contratação de novo colaborador. Sendo assim, os idosos atendidos pelo mesmo passaram a receber atendimento por cuidadores do Termo de Colaboração nº 

02/2020. 

 

Mantido atendimento presencial ou por telefone aos munícipes que procuram o serviço na finalidade de esclarecer dúvidas sobre o processo de solicitação de 

inscrições e/ou aguardam vaga para atendimento de seus familiares idosos. Ocorreram também articulações com a rede socioassistencial, através de contatos 

telefônicos ou e-mail, para atualização e acompanhamento de casos encaminhados, bem como esclarecimentos sobre critérios de atendimento. Nos casos em que 

o serviço não contempla as necessidades do idoso ou que o mesmo não atinge aos critérios estabelecidos, os familiares responsáveis foram orientados e quando 

necessário, foi realizado o encaminhamento à rede. 



 

3.2 ATENDIDOS NO PERÍODO: 

 
ATENDIDOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ NÚMERO DE 

ATENDIDOS 

PELA EQUIPE 

a) Serviço Social I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F Individual Família 

1.Atendimento - - - - - - 5 0 3 - 6 - 11 - 14 - 14 - 11 - 7 - 16 - 

31 11 

2.Encaminhamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.Visita Domiciliar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

b) Psicologia I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

1.Atendimento - - - - - - - - 7 - 10 3 14 - 18 - 11 2 13 0 15 2 16 4 

2.Encaminhamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.Visita Domiciliar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

c) Fisioterapia I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

1.Atendimento - - - - - - 4  8 - 5 - 9 - 18 - 17 - 16 - 22 - 18 - 

2.Encaminhamento - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.Visita Domiciliar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

d) Terapia 

Ocupacional  I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

1.Atendimento - - - - - - 4 - 8 - 8 - 11 - 16 - 9 - 8 - 15 - 10 - 

2.Encaminhamento - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.Visita Domiciliar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

e) Enfermagem  I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

1.Atendimento - - - - - - 6 - 9 - 7 - 14 - 11  14 - 13 - 12 - 15 - 

2.Encaminhamento - - - - - - 0 - - - - - - - 1  - - -  -  -  

3.Visita Domiciliar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

f) Cuidadores  I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

1.Atendimento - - - - - - 5 - 9 - 8 - 18 - 18  18  14  20  19  

2.Encaminhamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3.Visita Domiciliar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 



 

*I=Individual/F=Família 
*O atendimento citado, se refere ao teleatendimento realizado aos idosos, por meio de ligações telefônicas, uso de aplicativo WhatsApp, como meio de monitoramento 

dos mesmos, ou ainda, ao atendimento presencial no domicílio ou ainda, na sede do serviço. 

 

3.3 ATENDIDOS NO PERÍODO 
 
 

ATENDIDOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

a) Ações 

Socioeducativ

as 

Q.E Q. A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A 

1.Grupo de 

Usuários 
- - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.Grupo de 

Famílias  - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) 

Oficina/Ativid

ade  

Q.E Q. A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A 

Total de 

atendidos 
            

c)Atividades 

Complementa

res 

Q.E Q. A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A 

                         

*Q.E. = Quantidade de Encontros/ Q.A. = Quantidade de Atendidos 

 

 

 

 

 

 



 

4. AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS 

 

4.1 Grupos com Famílias: Reunião com Familiares: em virtude do COVID-19, a partir da Portaria n.º 07/2020, da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social do Município de Barueri, de 20/03/2020, art. 2°, foi exposta a necessidade de “suspender atividades em grupo/coletivas, tais como 

reuniões, grupo socioeducativos, cursos e/ou atividades em que haja aglomeração de pessoas”; sendo assim, neste momento ficaram suspensas qualquer 

atividade prevista em que houvesse aglomeração de pessoas.  

 

Os grupos se pautariam nas seguintes dinâmicas: 

 

 

PERÍODO TEMA  METODOLOGIA RESULTADO 

Abril Estratégias de comunicação 

Com o propósito de discutir através de rodas de 

conversa, dinâmicas, palestras, dentre outras formas 

e técnicas, temas relacionados sobre o processo de 

envelhecimento, dentre outros que se apresentem 

como demanda latente. Esta ação será realizada pela 

equipe técnica. 

 Exposição de informações 

pertinentes aos cuidados aos idosos 

e ainda sanar dúvidas existentes dos 

familiares presentes. Aproximação 

dos familiares dos idosos 

beneficiários, com intuito de troca 

de experiências.  

Junho Nutrição de idosos  

Agosto Rede Socioassistencial de Barueri.  

Outubro Aspectos Jurídicos Relacionados ao Idoso 

Dezembro Confraternização entre os familiares de Natal. Aproximação de todos os atores 

envolvidos nos atendimentos 

realizados ao longo do ano.  

4.2 - Grupos com beneficiários: 
 
Grupo de Convivência: em virtude do COVID-19, a partir da Portaria n.º 07/2020, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de 
Barueri, de 20/03/2020, art. 2°, foi exposta a necessidade de “suspender atividades em grupo/coletivas, tais como reuniões, grupo socioeducativos, cursos 
e/ou atividades em que haja aglomeração de pessoas”; sendo assim, neste momento ficarão suspensas qualquer atividade prevista em que houvesse 
aglomeração de pessoas.  
 
Cabe ressaltar, quais temáticas haviam sido propostas: 
 

PERÍODO TEMA  METODOLOGIA RESULTADO 

Abril Rancho da Pamonha Realização mensal com apoio interdisciplinar visando 

proporcionar o bem-estar emocional dos idosos 

Proporcionar o bem-estar emocional dos 

idosos independentes ou semidependentes; Maio Salão de Cabeleireiro 



 

Junho Festa Junina independentes ou semidependentes; em atividades 

externas ao ambiente familiar, que promovam o 

resgate e fortalecimento de sua autoestima, e atuem na 

prevenção ou melhora de quadros depressivos 

detectados.  

em atividades externas ao ambiente 

familiar, que promovam o resgate e 

fortalecimento de sua autoestima, e atuante 

na prevenção ou melhora de quadros 

depressivos detectados.  

Julho Bocha Adaptada 

Agosto Ida ao Barbeiro 

Setembro Chá das amigas 

Outubro Parque Maeda 

Novembro Baile do Grupo Vida Brasil 

Dezembro Festa de Natal  
 

 

4.3 Oficinas/Atividades             

Não se aplica ao serviço. 

4.4 Atividades Complementares 

Em virtude do COVID-19, a partir da Portaria n.º 07/2020, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Barueri, de 20/03/2020, 

art. 2°, foi exposta a necessidade de “suspender atividades em grupo/coletivas, tais como reuniões, grupo socioeducativos, cursos e/ou atividades em que 

haja aglomeração de pessoas”; sendo assim, neste momento ficaram suspensas qualquer atividade em que houvesse aglomeração de pessoas.  

 

Os temas previstos para os encontros se pautaram em:   

 

Abril: Ética Profissional;  

Maio: Haveria no mês de maio atividade direcionada a discussão em relação a “Condução de atividades de estímulo cognitivo”. Importante ressaltar, que 

houve treinamento do uso dos Equipamentos de Proteção Individual, com o intuito de possibilitar a utilização correta dos utensílios, como forma de proteção 

contra o COVID-19. No mês vigente, foi realizado o treinamento com o primeiro grupo de cuidadores, com o intuito de prevenir possível aglomeração.  

Junho: Haveria no mês de junho atividade direcionada a discussão em relação as principais alterações cognitivas em idosos. Importante ressaltar, que houve 

treinamento do uso dos Equipamentos de Proteção Individual, com o intuito de possibilitar a utilização correta dos utensílios, como forma de proteção contra 

o COVID-19. No mês vigente, foi realizado o treinamento com o segundo grupo de cuidadores, com o intuito de prevenir possível aglomeração.  

Julho: atividade direcionada a discussão em relação ao Higiene Bucal dos idosos.  

Agosto:  haveria no mês de agosto atividade direcionada a discussão em relação as “Atitudes frente a Finitude e Morte durante os atendimentos”.  

Setembro: atividade direcionada a discussão em relação a “Tecnologias do Cuidado ao Idoso”. 

Outubro: atividade direcionada a discussão em relação as “A importância da equipe Multidisciplinar nos cuidados ao Idoso”. 



 

Novembro:  atividade direcionada a discussão em relação ao Estatuto do Idoso.  

 

Cabe destacar que no mês de dezembro, houve reunião de cuidadores, com intuito de orientação aos cuidados relacionados a COVID-19 e a utilização de 

equipamentos de proteção individual. Utilizado ainda, este momento com objetivo em sanar dúvidas relacionadas a doença e aos meios de contaminação. 

Importante ressaltar, que em momento de reunião houve distanciamento social entre os integrantes da equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 AÇÕES REALIZADAS COM A COMUNIDADE, BENEFICIÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS. 
 

Equipe Técnica Demanda Intervenção Natureza da Interface Resolutividade 
TOTAL DE 

ATENDIMENTOS 

a) Serviço Social 

Atendimentos 

-Solicitação de inserção 

no Programa.  

- Realizado acolhimento, 

avaliação e utilização de 

instrumentais, avaliação 

do perfil dos idosos em 

lista de espera.  

- Contato telefônico com 

rede Socioassistencial para 

verificação de 

acompanhamento dos 

idosos.   

- Discussão de caso. 

- Retorno da rede por 

meio de relatórios ou 

ainda, contato 

telefônico (CRAS, 

CREAS, UBS,  PID ou 

PAD). 

87 

ATENDIMENTOS 

-Acompanhamento dos 

usuários do Programa.  

- Atendimento de 

acompanhamento.  

- Contato telefônico com 

rede Socioassistencial para 

verificação de 

acompanhamento dos 

idosos.   

- Discussão de caso. 

- Aguardando retorno 

da rede 

Socioassistencial para 

verificação do 

acompanhamento 

realizado até o 

momento.   

- Em acompanhamento. 

-Acompanhamento dos 

usuários do Programa.  

- Aplicação de 

instrumentais.  
- Discussão de caso. - Em acompanhamento. 

-  Os atendimentos 

presenciais no 

domicílio tiveram 

como intuito a 

realização de triagem 

dos idosos quais 

solicitaram 

atendimento.  

- Houve orientação em 

relação às dinâmicas do 

Programa ou ainda sobre a 

rede de atendimento 

municipal. 

- Contato com a Rede 

Socioassistencial para 

verificação do 

acompanhamento dos casos.   

- Discussão de caso. 

- Houve o retorno da 

rede por meio de 

relatórios ou ainda, 

contato telefônico 

(CRAS, CREAS, UBS, 

PID ou PAD). E em 

alguns casos, 

aguardando retorno da 

rede Socioassistencial 

para verificação do 

acompanhamento 

realizado até o 

momento.   

- Em acompanhamento. 



 

b) Psicologia 

Atendimentos 

 

- Solicitação de 

inserção no Programa.  

- Atendimento de 

acolhimento. 
- Discussão de caso. 

 - Encaminhado ao 

Serviço Social para 

inclusão em demanda 

do Serviço Vincular.  

115 

ATENDIMENTOS 

- Acompanhamento dos 

usuários do Programa.  

- Atendimento de 

acompanhamento.  

- Aplicação de 

instrumentais. 

- Discussão de caso. - Em acompanhamento.  

- Atendimento ao 

cuidador familiar do 

idoso. 

- Atendimento 

psicoterapêutico, com 

objetivo de escuta. 

- Discussão de caso. - Em acompanhamento. 

- Realização de 

atendimentos 

presenciais no 

domicílio dos idosos 

em atendimento. 

- Houve orientação em 

relação às situações 

apresentadas, ou ainda, as 

dinâmicas do Programa e 

sobre a rede de 

atendimento municipal. 

- Discussão de caso. - Em acompanhamento. 

- Realização de 

atendimento 

psicossocial. 

- Houve orientação em 

relação às situações 

apresentadas, ou ainda, as 

dinâmicas do Programa e 

sobre a rede de 

atendimento municipal. 

- Discussão de caso. - Em acompanhamento. 

- Realização de 

aplicação de 

instrumentais. 

- Houve orientação em 

relação às situações 

apresentadas, ou ainda, as 

dinâmicas do Programa e 

sobre a rede de 

atendimento municipal. 

- Discussão de caso. - Em acompanhamento. 



 

c) Fisioterapia 

Atendimentos 

- Atendimento 

realizado para 

monitoramento dos 

usuários do Serviço. 

- Houve orientação e 

acompanhamento. 

- Contato telefônico; 

- Discussão de caso com a 

equipe.  

- Acompanhamento em 

relação a situações 

expostas ao longo do 

monitoramento do 

idoso ao Serviço.  

avaliação.  

117 

ATENDIMENTOS 

- Atendimento 

realizado para 

monitoramento dos 

usuários do Serviço. 

- Houve orientação e 

acompanhamento. 

- Contato telefônico; 

- Discussão de caso com a 

equipe. 

- Acompanhamento de 

idosos inseridos a partir 

da aplicação dos 

instrumentais 

Fisioterapia,  

-  Os atendimentos 

presenciais no 

domicílio com intuito 

de monitoramento dos 

usuários do Serviço. 

- Houve orientação e 

acompanhamento. 

- Contato telefônico; 

- Discussão de caso com a 

equipe. 

- Acompanhamento em 

relação a situações 

expostas ao longo do 

monitoramento do 

idoso ao Serviço.  

avaliação. 

-  Os atendimentos 

presenciais no 

domicílio tiveram 

como intuito 

implantação dos idosos 

e avaliação dos 

mesmos.  

- Realização de 

acompanhamento dos 

idosos inseridos ao 

Serviço.  

- Realizada aplicação de 

instrumentais relacionados 

a fisioterapia, bem como 

orientações, para 

acompanhamento dos 

idosos inseridos.  

 

- Discussão de caso com a 

equipe.  
- Em acompanhamento. 



 

d) Terapia Ocupacional 

Atendimentos 
 

- Atendimento 

realizado para 

monitoramento dos 

usuários do Serviço. 

- Houve orientação e 

acompanhamento. 

- Contato telefônico; 

- Discussão de caso com a 

equipe.  

- Acompanhamento em 

relação a situações 

expostas ao longo da 

avaliação. 

89 

ATENDIMENTOS 

-  Os atendimentos 

presenciais no 

domicílio tiveram 

como intuito a 

avaliação e 

monitoramento dos 

idosos inseridos ao 

Serviço.  

- Realizada aplicação de 

instrumentais relacionados 

a terapia ocupacional, bem 

como orientações, para 

acompanhamento dos 

idosos inseridos.  

 

- Discussão em reunião de 

equipe.  
- Em acompanhamento. 

e) Enfermagem  

Atendimentos 

 

-Atendimento realizado 

para monitoramento 

dos usuários do 

Serviço. 

- Houve orientação e 

acompanhamento. 

- Contato telefônico; 

- Discussão de caso com a 

equipe.  

- Acompanhamento em 

relação a situações 

expostas ao longo da 

avaliação.  

101 

ATENDIMENTOS 

- As visitas realizadas 

tiveram como intuito 

implantação dos idosos 

e avaliação dos 

mesmos.  

Realização de 

acompanhamento dos 

idosos inseridos ao 

Serviço.  

- Realizada avaliação de 

enfermagem, bem como 

orientações, para 

acompanhamento dos 

idosos inseridos.  

- Encaminhamento em 

virtude da necessidade de 

intervenção, junto a rede 

de saúde.  

- Discussão de caso com a 

equipe.  

- Contato telefônico para 

intervenção realizada junto 

a rede de saúde (PAD). 

 

- Em acompanhamento. 

-  Os atendimentos 

presenciais no 

domicílio tiveram 

como intuito a 

realização de 

acompanhamento dos 

idosos inseridos ao 

Serviço.  

- Houve orientação e 

acompanhamento. 

- Discussão de caso com a 

equipe.  
- Em acompanhamento. 



 

5- RESULTADOS ALCANÇADOS 

          

Objetivos Específicos Atividades Metodologia Resultados 

(Qualitativos 

alcançados) 

Resultados 

(Quantitativos 

alcançados) 

 

Métodos de 

Verificação 

(Questionários/pes

quisa) 

Garantir aos usuários e 

famílias o acesso aos 

direitos, aos serviços 

socioassistenciais e às 

outras políticas públicas e 

do Sistema de Garantia de 

Direitos; 

- Atendimento do Serviço 

Social; 

 

Teleatendimento:  

Atendimento realizado via 

contato telefônico ou com 

utilização de aplicativos de 

telemensagem 

(WhatsApp)para 

monitoramento dos usuários 

do Serviço. 

Visitas domiciliares com 

intuito de realizar o 

monitoramento dos idosos em 

atendimento, e com uso dos 

EPI’s, sendo estes: luva de 

procedimento, avental 

descartável, máscara 

Faceshield, máscara N95 e 

álcool gel 

Possibilitar aos usuários e 

familiares a garantia a terem 

acesso aos direitos, aos 

serviços socioassistenciais e 

às outras políticas públicas e 

do Sistema de Garantia de 

Direitos. 

Foi possível garantir 

a 100% dos idosos e 

familiares, o acesso 

aos direitos, aos 

serviços 

socioassistenciais e 

às outras políticas 

públicas e do 

Sistema de Garantia 

de Direitos. 

Realizado o 

preenchimento de 

questionário 

referente aos 

resultados 

alcançados em 

relação aos 

objetivos 

específicos. 

 

Identificar e acompanhar as 

famílias em situação de 

violência, violação de 

direitos, de insegurança 

alimentar, de risco e 

vulnerabilidades, inclusive 

de desemprego.  

 

Atendimento do Serviço 

Social; 

Atendimento Psicológico; 

Atendimento de 

Enfermagem; 

Atendimento de 

Fisioterapia; 

Teleatendimento:  

Atendimento realizado via 

contato telefônico ou com 

utilização de aplicativos de 

telemensagem 

(WhatsApp)para 

monitoramento dos usuários 

do Serviço. 

Visitas domiciliares com 

intuito de realizar o 

Identificação e 

acompanhamento das 

famílias em situação de 

violência, violação de 

direitos, de insegurança 

alimentar, de risco e 

vulnerabilidades, inclusive 

de desemprego. 

Foi possível 

identificar e 

acompanhar 93,54% 

das famílias em 

situação de 

violência, violação 

de direitos, de 

insegurança 

alimentar, de risco e 

vulnerabilidades, 

Realizado o 

preenchimento de 

questionário referente 

aos resultados 

alcançados em 

relação aos objetivos 

específicos. 

 



 
Atendimento de Terapia 

Ocupacional; 

Atendimento de Cuidadores 

monitoramento dos idosos em 

atendimento, e com uso dos 

EPI’s, sendo estes: luva de 

procedimento, avental 

descartável, máscara 

Faceshield, máscara N95 e 

álcool gel. 

inclusive de 

desemprego. 

Garantir a continuidade da 

oferta das ações de caráter 

socioassistencial e 

socioeducativo, respeitando 

as necessidades dos 

usuários e suas famílias; 

Atendimento do Serviço 

Social; 

Atendimento Psicológico; 

Atendimento de 

Enfermagem; 

Atendimento de 

Fisioterapia; 

Atendimento de Terapia 

Ocupacional; 

 

Teleatendimento:  

Atendimento realizado via 

contato telefônico ou com 

utilização de aplicativos de 

telemensagem 

(WhatsApp)para 

monitoramento dos usuários 

do Serviço. 

Visitas domiciliares com 

intuito de realizar o 

monitoramento dos idosos em 

atendimento, e com 

Manutenção continuada da 

oferta das ações de caráter 

socioassistencial e 

socioeducativo, respeitando 

as necessidades dos usuários 

e suas famílias. 

Foi possível garantir 

em 92,9% a 

manutenção 

continuada da oferta 

das ações de caráter 

socioassistencial e 

socioeducativo, 

respeitando as 

necessidades dos 

usuários e suas 

famílias. 

Realizado o 

preenchimento de 

questionário referente 

aos resultados 

alcançados em 

relação aos objetivos 

específicos. 

 

Orientar e informar às 

famílias sobre as medidas 

de prevenção do COVID-

19; 

Atendimento do Serviço 

Social; 

Atendimento Psicológico; 

Atendimento de 

Enfermagem; 

Atendimento de 

Fisioterapia; 

Atendimento de Terapia 

Ocupacional; 

Teleatendimento:  

Atendimento realizado via 

contato telefônico ou com 

utilização de aplicativos de 

telemensagem 

(WhatsApp)para 

monitoramento dos usuários 

do Serviço. 

Visitas domiciliares com 

intuito de realizar o 

monitoramento dos idosos em 

atendimento, e com uso dos 

EPI’s, sendo estes: luva de 

Realização de orientação às 

famílias sobre as medidas 

de prevenção do COVID-

19. 

Foi possível a 

realização de 

orientações às 

famílias sobre as 

medidas de 

prevenção do 

COVID-19 em 

93,54% dos idosos 

atendidos. 

Realizado o 

preenchimento de 

questionário referente 

aos resultados 

alcançados em 

relação aos objetivos 

específicos. 

 

 



 
Atendimento de Cuidadores. procedimento, avental 

descartável, máscara 

Faceshield, máscara N95 e 

álcool gel. 

Apoiar as famílias no 

fortalecimento dos vínculos 

e da convivência familiar, 

minimizando e prevenindo 

as situações de 

vulnerabilidades e riscos 

sociais.  

 

- Atendimento do Serviço 

Social. 

 

Teleatendimento:  

Atendimento realizado via 

contato telefônico ou com 

utilização de aplicativos de 

telemensagem 

(WhatsApp)para 

monitoramento dos usuários 

do Serviço. 

Visitas domiciliares com 

intuito de realizar o 

monitoramento dos idosos em 

atendimento, e com uso dos 

EPI’s, sendo estes: luva de 

procedimento, avental 

descartável, máscara 

Faceshield, máscara N95 e 

álcool gel. 

  

Realização de apoio as 

famílias ao fortalecimento 

dos vínculos e da 

convivência familiar, 

possibilitando a 

minimização e prevenção 

das situações de 

vulnerabilidades e riscos 

sociais. 

Foi possível em 

100% dos 

atendimentos 

realizados, o apoio 

as famílias em 

relação ao 

fortalecimento dos 

vínculos e da 

convivência 

familiar, 

possibilitando a 

minimização e 

prevenção das 

situações de 

vulnerabilidades e 

riscos sociais. 

Realizado o 

preenchimento de 

questionário referente 

aos resultados 

alcançados em 

relação aos objetivos 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 - AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO:   

   

  

6.1 - Grau de Satisfação do Público-alvo: (Pesquisa de satisfação dos usuários e/ou família)  

 
 

Em referência ao ano exposto neste relatório, a pesquisa de satisfação foi aplicada em todos os idosos quais permaneceram recebendo o atendimento 

dos cuidadores do Serviço. Foram realizados diversos agradecimentos em relação ao cuidado, paciência, atenção, carinho, bons cuidados, respeito da equipe 

aos idosos e familiares, ainda, ao reflexo dos atendimentos na rotina de vida dos familiares e agradecimentos em relação ao atendimento psicológico ao 

familiar, a postura prestativa e solidária de todos do Grupo Vida Brasil, a dedicação desempenhada e ainda diversos agradecimento em relação as doações 

recebidas.  Familiares citaram ainda, o excelente atendimento e profissionalismo de todos os colaboradores a boa evolução percebida em relação a melhoria 

de qualidade de vida dos idosos. Houve solicitações em virtude da ampliação de dias de atendimento de cuidadores e solicitação de atendimento em período 

integral e ainda solicitação de encaminhamento ao Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos. Em momento de teleatendimento para monitoramento 

de idoso, qual encontra-se em período de suspensão de atendimento, ocorreu agradecimento em relação à comunicação da equipe com os familiares, em razão 

do carinho, dedicação e responsabilidade dos colaboradores em momento de Pandemia devido ao Coronavírus.  

 

  

 

100%

0%

Sim

Não



 

6.2 - Avaliação da equipe executora:  

 

Em relação a avaliação da equipe executora do serviço, verificada a dificuldade em relação ao início da execução do programa (acolhimento de 20 idosos), 

em concomitância ao início da Pandemia pelo Coronavírus. Houve dificuldade em relação a realização de triagens para inserção dos idosos ao Serviço. 

Diversos familiares solicitantes ao Serviço, requereram que houvesse a triagem em momento futuro, sendo em período em que houvesse maior segurança em 

relação a contaminação pelo vírus. Importante ressaltar que em momento de início da execução do Termo de Fomento 02/2020, o Município de Barueri 

encontrava-se em fase vermelha do plano São Paulo. Porém, a partir da extensa quantidade de solicitações de atendimentos, foi possível atingir a quantidade 

de 20 idosos beneficiários no mês de julho, mês este em que o Município de Barueri passou a exercer a fase laranja. Após o início da inserção dos idosos ao 

Serviço, os atendimentos deram-se a partir do planejamento do Plano Covid-19 do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Idosos.  

Verificou-se ainda, que a partir do Termo de Fomento 02/2020 estabelecido, foi possível o atendimento de diversos idosos, que haviam sido encaminhados 

pela rede Socioassistencial e de Saúde de Barueri. Casos estes, em que havia diversas necessidades em relação aos cuidados aos idosos, sendo assim, uma 

situação extremamente positiva aos munícipes atendidos.  

Importante ressaltar que a partir da pesquisa de satisfação aplicada ao longo do ano de execução, expostos diversos aspectos positivos, refletindo as 

possibilidades de benefício de atendimento realizadas no período aos idosos.  

Em relação aos pontos verificados como fortes, frágeis e formas de superação, temos: 

 

Pontos Fortes  

 

a)  Comunicação constante entre a equipe técnica, cuidadores e Coordenação, apresentando as dificuldades nos atendimentos diários, propondo melhorias 

frente às necessidades identificadas junto aos idosos atendidos; 

b) Bom relacionamento e colaboração dos integrantes da equipe técnica e de cuidadores, na realização dos atendimentos, encaminhamentos e intervenções 

necessárias nos casos assistidos; 

c) Boa interação entre o Serviço Vincular e a Rede Municipal de Barueri; 

d) Realização de reuniões multidisciplinares para discussão dos casos, dificuldades apresentadas e solicitações dos familiares; 

e) Possibilidade de doações de itens aos idosos beneficiários. 

 

Pontos Frágeis 

 

a) Houve a continuidade de realização dos cuidados relacionados a pandemia decorrente do Coronavírus (Covid - 19) no país, atingindo o estado de São 

Paulo.  

b) Resistência de familiares em aceitar orientações realizadas pela equipe técnica, visando minimizar riscos em relação aos idosos assistidos; 

c) Dificuldade de contato para realização de teleatendimento aos idosos, com familiares quais solicitaram a suspensão dos atendimentos devido à pandemia.   



 

d) Houve dificuldade por parte dos cuidadores em relação ao transporte público utilizado para irem as casas dos idosos realizarem o atendimento. Fato 

ocorrido pelo atraso das linhas municipais em relação aos trajetos; 

e) Resistência dos familiares em relação aos cuidados com objetivo a prevenção diante ao COVID-19, como por exemplo, apresentação de sintomas e 

posicionamento negativo diante a orientação de busca por suporte médico.  

 

Formas de Superação 

 

a) Realização de estratégias de cuidados com o intuito de prevenção à manifestação a pandemia do Covid - 19.  

b) Realização do reforço, pela equipe técnica em relação às orientações aos familiares, em vista a prevenção de agravos ou possíveis riscos aos idosos.  

c) Realizadas diversas tentativas de chamadas telefônicas com o intuito de realização de teleatendimento. Realizado ainda, o esclarecimento da importância 

do teleatendimento para monitoramento do quadro do idoso.  

d) Houve comunicação com os familiares, com o intuído de haver compreensão em razão de possíveis atrasos no momento de chegada do cuidador.  

e) Realizada recorrente orientação em relação aos cuidados necessários a partir da apresentação de sintomas do COVID-19 e ainda dos meios de prevenção 

possíveis.  

 

Observações 

 

- Em relação as estratégias utilizadas em relação a prevenção à Covid – 19, as ações estabelecidas a partir do mês de abril foram mantidas, sendo:   

• Contato do cuidador com idoso: para a realização dos cuidados ao idoso, os cuidadores receberam todos os equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) para atuação com os cuidados possíveis, sendo estes: luva de procedimento, avental descartável, máscara descartável, máscara N95, álcool 

gel, sabonete, bota PVC, avental de silicone para banho, luva látex e óculos de proteção. Houve ainda orientações em relação a correta utilização dos 

EPI’s e cuidados necessários, para prevenção ao Covid – 19.  

• Contato da equipe técnica com idoso: os integrantes da equipe técnica em momento de visita ao idoso, estão realizando o uso dos EPI’s, sendo estes: 

luva de procedimento, avental descartável, máscara descartável, máscara N95 e álcool gel. Os técnicos ainda, mantem a distância de ao menos 1 

metro do idoso, com exceção à enfermeira, qual necessita de aproximação para verificação dos sinais vitais.   

• Transporte dos cuidadores de sua residência a residência do idoso: os cuidadores em atendimento receberam máscaras de tecido para uso durante o 

trajeto de suas residências à residência do idoso. Com o intuito de prevenção ao Covid – 19. 

• Monitoramento por teleatendimento aos idosos atendidos: realização de teleatendimento aos idosos para verificação da rotina e possíveis alterações, 

que necessitem de maior atenção da equipe. Há constante questionamento aos familiares em relação a manifestação de sintomas referentes ao Covid 

– 19.   

• Reunião multidisciplinar: em consequência a Covid – 19 a equipe técnica neste momento encontra-se em escala de trabalho. Sendo assim, todos os 

dias há reunião multidisciplinar online, com o intuito de compartilhamento das ocorrências do dia e notificação a todos os técnicos.  



 

• Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual: realizada aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para utilização dos cuidadores 

durante todo o período de atendimento, visando a proteção do cuidador e do idoso.  

 

6.3 Impactos sociais  

 

O serviço deu continuidade aos procedimentos, permanecendo gerando bons resultados, trazendo ganhos importantes para os idosos e os grupos familiares, 

no que se refere à autonomia, maior independência, fortalecimento de vínculos e melhora na qualidade de vida. Sendo possível mensurar os resultados tanto 

pela observação e avaliação permanente dos profissionais por meio de instrumentais específicos, quanto nos depoimentos e agradecimentos trazidos pelos 

beneficiários.  

 

Os objetivos têm sido alcançados, uma vez que houve a possibilidade de garantir a continuidade da oferta das ações de caráter socioassistencial e 

socioeducativo, respeitando as necessidades dos usuários e de suas famílias, possível ainda, orientar e informar às famílias sobre as medidas de prevenção do 

Covid-19. A equipe multidisciplinar ainda apoiou as famílias no fortalecimento dos vínculos e da convivência familiar, minimizando e prevenindo as situações 

de vulnerabilidades e riscos sociais. 

 

Verificado ainda, que familiares e cuidadores têm contribuído auxiliando os idosos em suas dificuldades e possibilitando o bom desenvolvimento da atividade 

escolhida. Os familiares vêm realizando as adaptações no ambiente na medida do possível para melhor acessibilidade e segurança do idoso, e têm buscado o 

serviço para orientações acerca de seus idosos, a fim de melhorar o atendimento prestado aos mesmos. Adaptações estas, que incluem a colocação de barras 

de apoio doadas pelo Grupo Vida Brasil aos idosos.  

 

Foi verificado que a doação das barras de apoio aos idosos, possibilitou maior segurança dos mesmos em momentos como banho, utilização do vaso sanitário 

e deambulação em locais com risco de queda. Houve ainda a doação de capas de colchão, possibilitando maior higienização dos colchões utilizados pelos 

idosos, máscaras de pano para proteção, devido ao Coronavírus, kits de higiene, fraldas, suplementação alimentar, cestas básicas, entre outros itens.  

 

Neste período foi possível analisar fatores do relacionamento intrafamiliar que pudessem interferir no atendimento ao idoso. 

 

Em decorrência do Coronavírus (Covid - 19) no Brasil e ainda no município de Barueri, familiares solicitaram a suspensão de atendimentos ao longo do 

quadrimestre. Sendo assim, todos os familiares, que solicitaram a suspensão do Serviço Vincular, assinaram um termo, onde constavam todas as informações 

prudentes. Os atendimentos domiciliares do Serviço Vincular, foram mantidos aos idosos quais os familiares não solicitaram a suspensão e ainda à idosos que 

estão em elevada situação de vulnerabilidade social. Em especifico, quando em monitoramento por teleatendimento realizado, percebida necessidade ou 

solicitação de visita domiciliar para verificação de situação, os técnicos do Serviço realizaram visita com o objetivo de verificação, orientação e acolhimento 

de situações apresentadas por idoso ou ainda por familiares responsáveis de tais.  



 

Em relação aos meses: 

 

Abril: Em decorrência do Coronavírus (Covid - 19) no Brasil e ainda no município de Barueri, um familiar realizou a solicitação de suspensão de atendimentos 

domiciliares ao longo do mês.  

 

Maio: Em decorrência do Coronavírus (Covid - 19) no Brasil e ainda no município de Barueri, dois familiares mantiveram a solicitação de suspensão de 

atendimentos domiciliares ao longo do mês. 

 

Junho: Em decorrência do Coronavírus (Covid - 19) no Brasil e ainda no município de Barueri, dois familiares mantiveram a solicitação de suspensão de 

atendimentos domiciliares ao longo do mês. 

 

Julho:  Em decorrência do Coronavírus (Covid - 19) no Brasil e ainda no município de Barueri, dois familiares mantiveram a solicitação de suspensão de 

atendimentos domiciliares ao longo do mês. 

 

Agosto: Em decorrência do Coronavírus (Covid - 19) no Brasil e ainda no município de Barueri, um familiar mantive a solicitação de suspensão de 

atendimentos domiciliares ao longo do mês. 

 

Setembro: Em decorrência do Coronavírus (Covid - 19) no Brasil e ainda no município de Barueri, um familiar manteve a solicitação de suspensão de 

atendimentos domiciliares ao longo do mês e ainda um familiar solicitou a suspensão do atendimento, em decorrência de viagem de idosa a outro município, 

qual reside outro filho, também responsável por seus cuidados.  

 

Outubro: Em decorrência do Coronavírus (Covid - 19) no Brasil e ainda no município de Barueri, um familiar manteve a solicitação de suspensão de 

atendimentos domiciliares ao longo do mês. Ainda em relação a suspensão de atendimento, um familiar informou que idosa estaria em outro município, 

havendo impossibilidade de atendimento da mesma.  

 

Novembro: Em decorrência do Coronavírus (Covid - 19) no Brasil e ainda no município de Barueri, um familiar manteve a solicitação de suspensão de 

atendimentos domiciliares ao longo do mês. Ocorreu um desligamento no período, em virtude de óbito, por complicações diante a evolução da doença de 

Creutzfeldt-Jakob.  

 

Dezembro: Em decorrência do Coronavírus (Covid - 19) no Brasil e ainda no município de Barueri, um familiar manteve a solicitação de suspensão de 

atendimentos domiciliares ao longo do mês. 

 

Óbito em decorrência de COVID-19: Não houve óbito em decorrência de COVID-19 no período.  



 

 

Ainda em relação a ações que abrangeram a atuação dos técnicos, houve constante atenção às dúvidas referentes a pandemia em decorrência do Coronavírus, 

sendo sanados os questionamentos na medida do possível, com base no esforço coletivo dos técnicos.  

 

O reflexo do atendimento é visto mensalmente através da participação e parceria das famílias com o serviço por meio do preenchimento das pesquisas de 

satisfação. 

 

7 - POSSIBILIDADES DE SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES APÓS CONCLUSÃO DO OBJETO (PARCERIAS):  

   

Plano de aplicação do Serviço (custeio) – Conselho Municipal do Idoso através do Fundo Municipal do Idoso. Todas as necessidades do Serviço são realizadas 

com o custeio citado.  

Houve ainda, a doação de itens com intuído a beneficiar os idosos atendidos pelo Serviço Vincular, como: 

- Doação de dietas, fraldas e itens diversos por munícipes.  

- Doação de barras de apoio, banquetas de banho, barras de apoio lateral de cama, fitas antiderrapantes adquiridas via custeio Visa Causas.  

- Doação de cestas básicas recebidas a partir da empresa ICTS e Daiichi Sankyo. 

- Doação de mini Panetones, doados por munícipe.  

   

8 - DATA: 30 de janeiro de 2020.  

   

   

9 - ASSINATURAS   

    

    ________________________                                             ________________________________                                                                                            

             Julian Pierre Coelho                                                       Thaís Yuri Tanaka de Almeida 

        Coordenador Geral                                                                 Diretora Presidente 
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RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO) 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO:    
Organização: Grupo Vida Brasil CNPJ: 02.983.163/0004-00 
Endereço: Av. Itaqui                                                                                                                                                             nº: 325 – Complemento: sala 02 
Bairro: Jardim Belval CEP: 06420-210 
Telefone: (11) 4198 3833                                                                                                       cel.:(11) 988360584 
e-mail:  grupovida@grupovidabrasil.org.br Site:  www.grupovidabrasil.org.br 
Presidente:  Thaís Yuri Tanaka de Almeida 

Nome do Serviço: Programa Viver Vem  Termo de Fomento nº 02/2019 – 1º Aditamento 

2.1. - Público Alvo:                                                    Faixa Etária: 

 

a) (   )Criança/Adolescente   

b) (x ) Idoso   60 anos ou mais 

c) (   ) Pessoa com  Deficiência    

d) (   ) Pessoa em situação de 
Rua    

e) (   ) Família      

2.2 -  Os usuários e/ou suas famílias estão referenciadas no CRAS:                a) ( x  ) Sim  b) (    ) Não   

2.3 - Números de famílias que estão referenciados:  24  Nome do CRAS: Jd. Belval (05) 
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3 - METAS DO PERÍODO:  

META / ATENDIDOS 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AG SET OUT NOV DEZ TOTAL NO ANO 

(CONFORME LISTA DE ATENDIDOS) 
  

  
a) Programada  

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60     
b) Executada  70 68 68 61 60 61 61 63 71 70 70 68 81    

3.1 Justificar quando houver variação da meta/atendidos 
- Janeiro: Houve o atendimento de 10 idosos acima da meta, por haver possibilidade de atendimento dentro das atividades ofertadas pelo Programa. 
Houve 02 desligamentos, sendo 1 encaminhamento a outro serviço do Grupo Vida Brasil e 1 por desistência. 
- Fevereiro: Houve o atendimento de 08 idosos acima da meta, por haver possibilidade de atendimento dentro das atividades ofertadas pelo Programa.   
- Março: Houve o atendimento de 08 idosos acima da meta, por haver possibilidade de atendimento dentro das atividades ofertadas pelo Programa. Ao encerrar o mês de 
março, houve 03 desligamentos por desistência.  
- Abril: Em virtude da impossibilidade de contato telefônico, deslocamento de atendidos para outros municípios e impossibilidade de recebimento de visitas por motivos de 
saúde, no período 08 idosos inscritos no serviço não receberam atendimento. 
- Maio: Em virtude da impossibilidade de contato telefônico, deslocamento de atendidos para outros municípios e impossibilidade de recebimento de visitas por motivos de 
saúde, no período 10 idosos não receberam atendimento.  
- Junho: Em virtude da impossibilidade de contato telefônico, deslocamento de atendidos para outros municípios e impossibilidade de recebimento de visitas por motivos de 
saúde, no período 06 idosos não receberam atendimento. 
- Julho: Em virtude da impossibilidade de contato telefônico, deslocamento de atendidos para outros municípios e impossibilidade de recebimento de visitas por motivos de 
saúde, no período 08 idosos não receberam atendimento.  
- Agosto: Em virtude da impossibilidade de contato telefônico, deslocamento de atendidos para outros municípios e impossibilidade de recebimento de visitas por motivos de 
saúde, no período 09 idosos não receberam atendimento. 
Houve a possibilidade de atendimento de idosos acima da meta estabelecida, por haver possibilidade de atendimento dos mesmos dentro das atividades ofertadas pelo 
Programa. 
- Setembro e Outubro: houveram o desligamento de idosos 3 no total, motivos: Mudança de município e opcional do idoso.  
- Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro: Houve a possibilidade de atendimento de idosos acima da meta estabelecida, por haver possibilidade de 
atendimento dentro das atividades ofertadas pelo Programa 

 
Em função da decretação de situação de emergência no Município de Barueri pelos Decretos Municipais nº 9.110, de 18 de março de 2020, nº 9.112, de 21 de março de 2020, 
nº 9.113, de 23 de março de 2020, nº 9.130, de 22 de abril de 2020, nº 9.139, de 8 de maio de 2020, nº 9.147, de 01 de junho de 2020, nº  9.152, de 15 de junho de 2020, nº 
9.156, de 26 de junho de 2020, nº 9.166, de 13 de julho de 2020, nº 9.175, de 29 de julho de 2020, nº 9.179, de 10 de agosto de 2020, nº 9.184, de 24 de agosto, nº 9.191, de 9 
de setembro, nº 9.202, de 21 de setembro, nº 9.217, de 13 de outubro de 2020, nº 9.243, de 16 de novembro de 2020 e nº 9.265, de 16 de dezembro de 2020 e Portaria n.º 
07/2020, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Barueri, de 20/03/2020, o Grupo Vida Brasil continuou funcionando, foram feitas orientações 
gerais aos idosos, por telefone e outros recursos de comunicação não presencial, como WhatsApp e vídeos com orientação e atividades das áreas de Musicoterapia, Dança e 
Fisioterapia, uma vez que o  Programa oferece uma variedade de atividades que trabalham diferentes aspectos da vida do idoso e contribuem para um envelhecimento ativo, 
com autonomia e participação cidadã. 
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3.2 ATENDIDOS NO PERÍODO: 

ATENDIDOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
NÚMERO DE 
ATENDIDOS 
PELA EQUIPE 

a) Serviço Social I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F Individual Família 

1. Atendimento 15 - 13 - 12 - 11 - 8 - 8 - 13 - 5 - 4 - 10 2 18 - 8 1 

 
81 

 
03 

2. Encaminhamento - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Visita Domiciliar - - - 2 3 20 26 5 39 17 8 34 

b) Psicologia I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

1. Atendimento 19 - 14 - - - 9 - 16 - 6 - 6 - 5 - 5 - 9 - 22 - 9 - 

2. Encaminhamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Visita Domiciliar - - - 6 3 20 26 7 37 17 9 34 

c) Fisioterapia I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

1. Atendimento 10 - 2 - - - 15 - 16 - 07 - 17 - 5 - 15 - 15 - 08 - 2 - 

2. Encaminhamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Visita Domiciliar - - - - - - - - 1 0 11 27 

*I=Individual/F=Família 
**Houve a necessidade do atendimento recorrente de determinados usuários. 
 
 
 
 
 
 
 



 

______________________________________________________________________________________________________ 
GRUPO VIDA – BRASIL – CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº CCEAS0430/2006 

Sede: Av. Copacabana, 536 – sala 3 – Empresarial 18 do Forte – Barueri – SP – CEP: 06472-001 – CNPJ: 02.983.163/0001-67 
Filial (Residência): Rua das Orquídeas, 30 – Jd. Flórida – Barueri – SP – CEP: 06407-210 – CNPJ: 02.983.163/0003-29 

Filial (CAPI): Av. Itaqui, 325, Sala 2– Jd. Belval – Barueri – SP – CEP: 06420-210 – CNPJ: 02.983.163/0004-00 
Tel/Fax: 4198-3833 / 4198-3047 – Site: www.grupovidabrasil.org.br – E-mail: grupovida@grupovidabrasil.org.br 

3.3 ATENDIDOS NO PERÍODO 
 

ATENDIDOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

a) Ações 
Socioeducativas 

Q.E Q. A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A 

1.Grupo de 
Usuários 

1 21 1 33 - - - - 3 32 2 25 2 25 2 25 1 41 3 63 4 58 4 53 

2.Grupo de 
Famílias 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b) Oficina/ 
Atividade 

Q.E Q. A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A 

Corte e Costura - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 50 4 57 3 55 

Fisioterapia 
Pélvica 

6 10 6 9 2 9 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 8 1 7 2 9 1 7 

Geropilates 16 14 12 16 10 16 1 11 2 11 2 11 3 11 1 11 1 10 3 13 2 13 1 12 

Modernidade 
Digital 

12 18 12 17 13 19 1 15 4 14 2 13 1 13 2 14 2 15 3 13 4 12 4 12 

Estímulo Cognitivo 05 10 8 11 3 9 1 11 1 11 1 11 1 11 4 11 1 10 3 9 2 9 1 4 

Dança 8 28 6 28 4 28 3 28 4 25 6 25 4 23 6 23 4 21 2 26 3 18 4 17 

Fluidos em 
movimento 

8 18 6 17 5 13 1 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 13 3 11 1 9 

Musicoterapia  8 26 8 24 5 22 2 16 1 15 1 17 1 15 2 21 1 21 3 21 2 19 1 17 

Mente em Ação ¹ 
 
2 

 
34 

 
3 

 
35 

 
1 

 
26 

 
3 

 
25 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total de atendidos 74 73 68 70 52 59 51 53 55 65 61 57 
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c)Atividades 
Complementares 

Q.E Q. A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A Q.E Q.A 

Atividade 
Intergeracional 

- - 1 31 - - - - 1 7 - - - - - - - - - - - - - - 

Aniversariantes 
do mês 

1 34 1 31 - - - - - - - - 1 63 - - - - 1 56 1 49 1 51 

Grupos com 
famílias 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Passeio - - - - 1 42 - - 1 13 - - - - - - - - - - - - - - 

Palestra - - 1 21 - - - - - - - - - - - - - - 1 52 1 50 - - 

Evento 
Comemorativo 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 42 - - 1 44 

Bingo Sonoro - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 - - 1 20 - - 

Encontros para 
intensificação de 
vínculos 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 51 - - 

*Q.E.=Quantidade de Encontros/Q.A= Quantidade de Atendido 
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4. AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS 
 

4.1  Grupos com Famílias: 
 Não houve trabalhos com as famílias em virtude da pandemia COVID-19. 

4.2 Grupos com Beneficiários: 
 
- Janeiro 
Atividade: “Reunião com usuários - Tema: O Papel do Serviço Social no Programa Viver Bem”, desenvolvido pela Assistente Social e 
Psicóloga, cujo intuito foi promover a socialização dos idosos, promover acesso à informação, esclarecer a função do Serviço Social, incentivar 
os idosos a participar das palestras e reuniões, elucidamos também acerca dos serviços prestados pelo CRAS e CREAS. 
 
- Fevereiro 
Atividade: Palestra sobre “A AIDS na Terceira idade”, ministrada pela enfermeira Clélia da UBS Jd. Belval. Com a participação dos idosos, 
ocorreu interação positiva. Na ocasião foi entregue preservativos e demonstração de como utilizar corretamente. 
 
- Março e Abril 
Não houve grupo em função da necessidade de distanciamento social, por causa da pandemia do Novo Coronavírus – COVID - 19, conforme 
Decretos Municipais nº 9.110, de 18 de março de 2020, nº 9.112, de 21 de março de 2020 e nº 9.130, de 22 de abril de 2020; Portaria n.º 
07/2020, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Barueri, de 20/03/2020. 
 
- Maio 
Atividades: O Programa desenvolveu três Grupos, remotamente, com informações sobre prevenção de transmissibilidade do Coronavírus. 
 
- Junho 
Atividade: Vídeo: “Novo Normal”, onde foi transmitido orientações sobre novas maneiras e tarefas cotidianas de prevenção e entendimento 
acerca do Coronavírus. 
 
- Julho 
Atividade: “Dia Internacional da Conscientização da Violência contra o Idoso”, momento que o Programa proporcionou conhecimento aos idosos 
de apropriação de seus direitos. 
 
- Agosto 
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Atividade: “Prevenção de transmissibilidade do Coronavírus”, formas de como usar máscaras de proteção facial. 
Atividade: “Dias dos Pais” O Programa realizou comemoração ao Dia dos Pais, com orientações, incluindo ações de valorizar a presença da 
figura paterna. 
 
- Setembro 
No mês de setembro foram enviados vídeos, com os seguintes temas: 
Atividades: “O Programa desenvolveu atividade remotamente, sobre o “Dia dos Pais”. Vídeo abordou as novas maneiras e tarefas do dia a dia. 
Emitimos mensagens de incentivo e fortalecimento. 
 
- Outubro 
No mês de outubro foram enviados vídeos, com os seguintes temas: 
Atividade: “Valorização do envelhecimento”. 
Atividade: “Motivando aos idosos participarem de forma online das atividades”. 
Ambos os vídeos buscaram trabalhar com os idosos potencialidades como: empoderamento e auto estima, possivelmente colaborando para um 
envelhecimento saudável. 
  
- Novembro 
No mês de novembro foram enviados vídeos abordando os seguintes temas: 
Atividade: “Dia Internacional da eliminação da violência contra as mulheres”, 
Atividade: “Principais sintomas da depressão”, 
Atividade: “Autocuidado na Pandemia”, 
Atividade: “Longevidade e as mudanças na sociedade” Enviamos informações através dos vídeos para que os idosos pudessem aprender e 
desenvolver potencialidades como: se escutar e cuidar de si, informações enviadas referente as mudanças na sociedade a qual vem 
envelhecendo e o que os afetam indiretamente, fortalecimento de vínculos, para possivelmente colaborar para um envelhecimento saudável. 
 
- Dezembro 
No mês de dezembro foram enviados vídeos abordando os seguintes temas: 
Atividade: “A segunda onda da Covid” 
Atividade: “Os benefícios do perdão e da convivência familiar” 
Atividade: “A importância da amizade” 
Atividade: “Ano novo e retrospectiva de 2020”. 
Ambos os vídeos encaminhados para os idosos buscaram trabalhar potencialidades como: autoestima, auto cuidado, auto cuidado em 
momento de pandemia, fortalecimento de vínculos, além de oferecer um suporte psicológico e social. 
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4.3 Oficinas/Atividades 
 
A partir de abril/2020 as atividades foram desenvolvidas  de maneira digital, conforme Decretos Municipais nº 9.110, de 18 de março de 2020, nº 
9.112, de 21 de março de 2020, nº 9.113, de 23 de março de 2020, nº 9.130, de 22 de abril de 2020, nº 9.139, de 8 de maio de 2020, nº 9.147, de 
01 de junho de 2020, nº  9.152, de 15 de junho de 2020, nº 9.156, de 26 de junho de 2020, nº 9.166, de 13 de julho de 2020, nº 9.175, de 29 de 
julho de 2020, nº 9.179, de 10 de agosto de 2020, nº 9.184, de 24 de agosto, nº 9.191, de 9 de setembro, nº 9.202, de 21 de setembro, nº 9.217, 
de 13 de outubro de 2020, nº 9.243, de 16 de novembro de 2020 e nº 9.265, de 16 de dezembro de 2020 e Portaria n.º 07/2020, da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Barueri, de 20/03/2020. 
 
Corte e Costura 
No período, foi realizado o início das atividades de corte e costura. As atividades foram realizadas a partir do envio de vídeos via aplicativo 
WhatsApp. Os vídeos enviados abordaram os seguintes assuntos: “Como montar uma aba de sutiã”, “Ajuste em casa de peças de utilização no 
cotidiano e customização de roupas”, “Aviamentos para serem utilizados nas peças” e “consertos usando como ferramenta principal, agulha de 
mão e linha e quando necessário aviamentos.” Uma vez que os idosos não possuem materiais em suas residências para confecções com a 
utilização de máquinas, buscou-se utilizar a atividade como uma maneira de formalização de vínculos entre os idosos e também com a oficineira.  
 
Fisioterapia pélvica 
Ao longo do período, os idosos inseridos nas atividades receberam auxílio, apoio e atendimento dos profissionais de diversas formas, sendo 
através de ligação telefônica, mensagens, contato via WhatsApp e em alguns casos visita domiciliar quando necessário. Para os idosos que 
possuem acesso à internet via WhatsApp foram realizados envio de vídeos e links toda semana com conteúdo que envolveram atividades que 
trabalharam tanto a parte física quanto a parte cognitiva com intuito de manter o condicionamento físico e mental, garantindo maior funcionalidade 
e melhor qualidade de vida e saúde. Neste período os idosos receberam um vídeo com exercícios para fortalecimento dos músculos do assoalho 
pélvico na posição sentada e em pé, associando a respiração. No vídeo os idosos são estimulados a contrair da forma correta os músculos 
necessários para prevenção da incontinência urinária. Atendimentos coletivos via teleatendimento WhatsApp com vídeo de exercícios de 
fortalecimento e consciência muscular dos músculos do assoalho pélvico, facilitando e aumentando o grau de percepção dos músculos, com 
exercícios de reforço da musculatura e treinamento da resistência muscular. Bem como, atividades que trabalhavam o corpo como um todo, com 
o objetivo de manter um bom condicionamento físico e mental, proporcionando para os idosos um bem estar biopsicossocial, garantindo maior 
funcionalidade e qualidade de vida. Para a realização das atividades a técnica responsável realizou o envio de vídeos, links, e envio de cartilha 
com exercícios de fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, assim como, exercícios de consciência perineal. O intuito dos exercícios é a 
prevenção de incontinência urinária e fecal por meio de um trabalho voltado para a educação em saúde dos idosos. Na realização dos exercícios 
foi utilizado pela profissional toalha, lençol, cabo de vassoura e entre outros materiais. 
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Geropilates 
Para a realização das atividades a técnica responsável realizou o envio de vídeos, links e atividades online mais interativas com exercícios de 
fortalecimento, alongamento e resistência de MMSS e MMII, assim como, exercícios que trabalhavam consciência corporal. Devido a nova 
condição, os exercícios necessitaram ser adaptados e os materiais utilizados também, portanto, a técnica utilizou garrafa com água, lençol, fronha, 
cabo de vassoura, cadeira e entre outros itens que os idosos teriam fácil acesso para realizar em casa. De modo geral os exercícios visam manter 
a funcionalidade, equilíbrio corpo e mente e qualidade de vida dos idosos de modo geral, considerando o bem estar biopsicossocial. 
 
Modernidade Digital 
Os idosos desenvolveram a autonomia de ligar o equipamento e iniciar a atividades sem auxílio do técnico. Desenvolveram também a autonomia 
de escolher através do programa navegador de internet o que o mesmo estava interessado em fazer, optando por entrar entre um site de 
pesquisa, notícias, jogos ou assistir um vídeo. Desenvolveram o domínio do mouse e teclado.  
No mês de abril, os atendimentos foram realizados através de vídeos enviados para o grupo de WhatsApp com os idosos participantes, além dos 
contatos telefônicos. 
 
Estímulo Cognitivo 
Para a realização das atividades a técnica responsável realizou o envio de vídeos, links e atividades online mais interativas com atividades que 
trabalhavam a parte cognitiva em relação a concentração, raciocínio, memória, aprendizagem, atenção e entre outros. Bem como, atividades que 
trabalham a parte de coordenação motora fina e grossa. O objetivo principal das atividades era estabelecer uma melhor interação corpo e mente, 
proporcionando aos idosos um desenvolvimento intelectual e experiências diversas, que os auxiliam em diversos aspectos do dia a dia. A 
profissional utilizou prendedores, fita, algodão, feijão, papel, copo descartável e entre outros materiais para o trabalho com os idosos. Neste período 
foi trabalhado com os idosos a dança sênior. 
 
Ao longo do ano, foram realizadas atividades para aperfeiçoar e estimular memória, raciocínio e atenção associada a formas geométricas, letras e 
números. Através de dinâmicas, e até mesmo competições entre equipes, os mesmos são estimulados de diversas formas para trabalhar os 
aspectos envolvidos na parte cognitiva. As atividades também contaram com o trabalho de coordenação motora fina com pinturas, recorte e 
colagem para confecção da decoração da festa dos aniversariantes.  Ao final de todas as aulas é realizado alongamento muscular global com 
objetivo de manter a funcionalidade dos idosos. No mês de Abril, os atendimentos foram realizados através de vídeos enviados para o grupo de 
WhatsApp com os idosos participantes e dos contatos. 
Ao longo do período, os idosos inseridos nas atividades receberam auxílio, apoio e atendimento dos profissionais de diversas formas, sendo 
através de ligação telefônica, mensagens, contato via WhatsApp e em alguns casos visita domiciliar quando necessário. Para os idosos que 
possuem acesso à internet via WhatsApp foram realizados envio de vídeos toda semana com conteúdo que envolviam atividades que trabalhavam 
a parte da saúde mental associada ao estímulo cognitivo como a lateralidade, expressão corporal, concentração, raciocínio e memória através do 
trabalho com a música, associando sempre a rotina de atividades de vida diária, para que os conteúdos pudessem ser assimilados de forma 
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simples e prática. Nesta mesma linha de atividade, também foi realizado envio de vídeo com conteúdo sobre a jardinagem como forma de terapia 
para idosos para liberação de estresse, tensões e diminuindo as chances de crise de ansiedade e depressão, uma vez que, sabe-se que o contato 
com a natureza traz inúmeros benefícios para a saúde de modo geral. Deste modo, os idosos foram orientados a cuidar das plantas, ter contato 
com a terra, e até mesmo no vídeo a profissional estimulou os mesmos a plantar feijão com algodão e acompanhar a evolução tornando está uma 
atividade interativa com os idosos. Estes receberam dicas e foram estimulados a realizar jogos com a família, praticar caça palavras, adivinhações, 
bem como exercícios diferenciados que trabalham e fortalecem a interação corpo e mente. A realização de alongamentos todos os dias também 
foi uma questão abordada, uma vez que, faz toda a diferença e auxilia no aprimoramento e manutenção da qualidade de vida e saúde.  A profissional 
realizou o envio de um link para acesso ao site “racha-cuca”, site este que proporciona aos idosos um ambiente virtual cheio de oportunidades 
para trabalhar a mente de diversas formas, seja por atividades com caça-palavras, jogo da memória, forca, anagramas, enigmas, quizzes, sudoku 
e diversos outros jogos inteligentes. Cabe ressaltar que todas as atividades propostas estão sendo realizadas de forma interativa com os idosos, 
sendo que eles são estimulados constantemente a praticar e enviar vídeos realizando as atividades enviadas, para um retorno e até mesmo para 
manter essa interação profissional-idoso. 
 
Dança 
As aulas foram trabalhadas de forma dinâmica oferecendo aos alunos coreografias com sequencias variadas de movimentos de danças. Iniciado 
com ritmo leve e músicas no estilo Pop antigos e atuais, beneficiando os idosos com o bem estar-emocional gerado pela fonte de alegria, confiança 
e motivação com técnico e grupo. 
As diferentes coreografias propostas contêm sequências variadas de movimentação trabalhando o corpo de forma global melhorando a mobilidade 
e o equilíbrio dos idosos.  
A cada término de aula, finalizamos com alongamento e relaxamento muscular. 
Além disto, foi trabalhado o fortalecimento nos processos cognitivos, como a atenção e a memorização. Foi treinado ao longo do mês uma 
coreografia especifica para ser apresentada no evento aniversariantes do mês. 
No mês de abril, os atendimentos foram realizados através de vídeos enviados para o grupo de WhatsApp com os idosos participantes, além dos 
contatos telefônicos. 
Visando a mudança de paradigmas de atividades com transmissão com uso de vídeos, foram utilizados métodos para a realização das atividades 
que provoquem o incentivo da prática. 
Os vídeos tiveram como referência músicas nos ritmos Disco e Pop dos anos 90, popularmente conhecidas, possibilitando assim um trabalho 
confortável para que todos pudessem executar. As coreografias cuidadosamente estruturadas e respeitando as limitações dos idosos, de uma 
forma totalmente descontraída, alegre e chamativa, apresentou passos repetitivos e movimentações dinâmicas, trabalhando o lado cognitivo e 
motor com diferentes comandos. Movimentos de alongamento também foram trabalhados nas coreografias, com objetivo de aumentar a 
flexibilidade, reduzir dores musculares e o fortalecimento das articulações. As coreografias mais ativas tiveram objetivo de melhorar a velocidade 
das ações, a resistência corporal e a queima calórica. Os teleatendimentos foram realizados através de vídeos enviados para o grupo de WhatsApp 
com os idosos participantes, além dos contatos telefônicos. Os vídeos tiveram como referência músicas nos ritmos Disco, Pop dos anos 90, 
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músicas nacionais popularmente conhecidas, e músicas tradicionais temáticas da festas juninas, possibilitando assim um trabalho confortável para 
que todos pudessem executar e se familiarizar. As coreografias cuidadosamente estruturadas e respeitando as limitações dos idosos, de uma 
forma totalmente descontraída, alegre e chamativa, apresentou passos repetitivos e movimentações dinâmicas, trabalhando o lado cognitivo e 
motor com diferentes comandos. Os vídeos aula do mês de julho tiveram como referência a “Música Popular Brasileira” conhecidas pelos idosos, 
nos ritmos pop e forró. 
 
Fluído em Movimento 
Na atividade de Fluído em Movimento, foram realizadas atividades de alongamento e fortalecimento muscular, sentados na cadeira, em pé e 
deitados no colchonete, com foco na região lombar, pernas e braços. Os movimentos variaram entre livres e com uso dos pesos de mão (1 kg e 
0,5 Kg). Todos os encontros foram acompanhados com fundos musicais selecionados (música Mantra, Bossa Nova e Blues). A partir do mês de 
abril, os atendimentos foram realizados através de vídeos enviados para o grupo de WhatsApp com os idosos participantes, acrescidos dos 
contatos telefônicos. Através dos vídeos, os idosos receberam alongamentos de fácil execução em casa para realizarem sentados e deitados em 
colchonete (houve orientação para improvisar com um edredom), trabalhando a região da coluna vertebral, nervo ciático, membros superiores e 
inferiores; Na atividade online, os idosos receberam técnicas de respiração; Realizado vídeo com técnica de digito pressão e escuta musical; Feito 
propostas de relaxamento e memória associativa através de mobilização corporal nos grupos online; Postado vídeo com exercícios de equilíbrio e 
coordenação e exercícios em posição ortostática para alongamento e fortalecimento muscular, a fim de melhorar dores da lombar e mobilidade de 
membros inferiores e superiores. No período, os idosos relataram que através das atividades propostas se beneficiaram de momentos de 
relaxamento e bem estar. 
 
Coral  
No início do período, a atividade de coral, foi realizada uma roda de conversa para apresentação da musicoterapeuta, seleção de sugestões 
musicais para apresentações e dinâmica de socialização entre idosos; Foram feitos exercícios de respiração intercostal, técnicas vocais para 
afinação, técnica de memorização de letras, dinâmica trava língua cantada para trabalhar a concentração, tempo musical e trabalho em equipe e 
ensaio; As músicas desenvolvidas no mês foram selecionadas através do conceito de Iso; No período de abril à dezembro, os atendimentos foram 
realizados através de vídeos enviados para o grupo de WhatsApp com os idosos participantes, sendo desenvolvidos vídeo com: técnicas de 
aquecimento vocal (como vocal Fry; Ramin; sons nasais; relaxamento; expansão do trato vocal; ativação do diafragma; respiração intercostal; 
alongamento da língua; entre outros);Explicado e desenvolvido através de vídeo, o conceito de voz tensa; Enviado vídeos cantando e tocando 
músicas já conhecidas para continuarem ensaiando em suas casas. Neste período, os idosos relataram suas evoluções sobre as técnicas 
apresentadas e momentos de alegria ao cantarem novamente as músicas que eram trabalhadas presencialmente. Nas chamadas telefônicas, os 
idosos foram contatados com objetivo de manter vínculo, saber se estavam bem durante a quarentena, quais atividades haviam feito em casa para 
se ocupar, se tinham acompanhado as atividades enviadas no WhatsApp e abrir espaço para diálogo casual. Idosos foram receptivos às ligações, 
contando sobre suas novas rotinas. 
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Mente em Ação 

Realizadas atividades cujas metodologias utilizadas foram: Dinâmica de Grupo, Jogos e atividades cognitivas. Nas atividades do Mente em Ação 
trabalhamos a importância de falarmos sobre os nossos sentimentos, fizemos também neste período, a preparação para o passeio do aquário 
ocorrido no mês de março/2020. Neste período, os atendimentos foram realizados através de vídeos enviados para o grupo de WhatsApp com os 
idosos participantes e os contatos telefônicos realizados. Também, foi enviado vídeo com orientações acerca do “Dia Internacional da 
Conscientização da violência contra o Idoso”. O vídeo abordou as diferentes maneiras de violência contra o idoso, tivemos retorno de alguns 
idosos, o qual contribuíram com a temática, com seus depoimentos. Em junho foi enviando vídeo com o tema “O Novo Normal”., sendo que o vídeo 
abordou as novas maneiras e tarefas do dia a dia.  As atividades referentes ao quadrimestre foram realizadas de maneira digital.  

Neste período, os idosos participantes tiveram apoio através de várias ações como telefonemas, vídeos enviados através do aplicativo WhatsApp 
e visitas domiciliares. Os vídeos enviados abordaram os seguintes assuntos: “Dia internacional da eliminação da violência contra a mulher”, os 
“Principais sintomas da depressão”, “Balanço anual e A importância do perdão” e um Motivacional, pois através das visitas percebemos a 
insegurança, o medo e as incertezas que o período de isolamento, está proporcionando aos idosos. 

4.4 Atividades Complementares 

• Janeiro 
Atividade: “Evento comemorativo de Aniversariantes”, Realização da atividade de Aniversariantes do Mês. Nesta ação, foram realizadas 
atividades pelos profissionais de Musicoterapia, Fisioterapia e Dança. Na oportunidade, foi percebida grande interação dos idosos participantes do 
Programa, possibilitando a socialização entre eles. A partir de abril as atividades foram desenvolvidas de forma online com vídeos  
 

• Fevereiro  
Atividade: “Evento comemorativo de Aniversariantes”, cujo tema foi Carnaval. Para comemorar o baile de carnaval reunimos idosos dos 
Programas   Viver Bem e Vincular, os quais dançaram e se divertiram ao som das tradicionais marchinhas. Houve decoração carnavalesca com 
serpentinas e máscaras, confeccionadas pelos idosos, servimos lanches, bolo de aniversário, suco e refrigerantes. 
Durante o evento proporcionamos às pessoas idosas, Dança Sênior e Capoeira adaptada, inspirada nos elementos lúdicos da música da capoeira 
com instrumentos de percussão, ritmos e linguagem cognitiva. 
 
Atividade: “Intergeracional”, Alunos e adolescentes praticantes da Capoeira adaptada, atividade que ocorreu no evento comemorativo de 
Aniversariantes do Mês, interagiram com os idosos, ensinando-os a exercitar a Capoterapia, o que avaliamos que foi bastante interessante aos 
idosos, crianças e adolescentes. A equipe planeja inserir a Capoterapia futuramente, uma vez que os idosos consideram muito importante a referida 
atividade para a convivência e fortalecimento de vínculos. 
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• Março 
Atividade: “Passeio – Aquário de São Paulo” Os idosos tiveram oportunidade de conhecer o Aquário que é um dos passeios mais queridos pela 
população de São Paulo. No Aquário conheceram as seguintes exposições: Tanque do Peixe-boi, Recinto dos Ursos-Polares, Pinguinário, Lagoa 
dos répteis, Lagoa dos Jacarés e Igarapé na Amazônia. Por fim os idosos avaliaram o passeio como muito informativo e divertido. 
 

• Abril 
Houve a interrupção das atividades no Grupo Vida Brasil, a partir do dia 18/03/2020 em função da ameaça sanitária resultante da chegada da 
pandemia provocada pelo  novo coronavírus (Covid19), para tanto, não houve  nenhuma atividade complementar no mês, seguindo orientações   
dos  Decretos Municipais nº 9.110, de 18 de março de 2020, nº 9.112, de 21 de março de 2020 e nº 9.130, de 22 de abril de 2020; Portaria n.º 
07/2020, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Barueri, de 20/03/2020. 
 

• Maio, junho e julho 
Atividade: Nestes meses o Programa não efetuou as atividades complementares, face à pandemia do novo Coronavírus, que impôs um novo 
ritmo à sociedade, tivemos de nos adaptar, no qual os atendimentos que eram presenciais e na maioria em grupo, tiveram de ser reformulados 
com contatos telefônicos, grupos de WhatsApp e vídeo chamada para oferecer segurança aos idosos e colaboradores.  
 

• Agosto 
*A partir de agosto foram iniciadas as atividades complementares de forma online. 
Atividade: Bingo Sonoro - Atividade de bingo sonoro com os idosos por meio de vídeo chamada, sendo que os mesmos foram separados em 
grupos. Os idosos participantes tinham que identificar os sons enviados pelos profissionais e marcar na cartela, e caso completassem uma quina 
ganhava um prêmio. O destaque desta atividade é que foi uma oportunidade de uma interação mais profunda e acolhedora com os idosos, assim 
como, foi uma forma também de trabalhar com eles fortalecimento de vínculos, pois muitos deles participaram junto com os filhos e netos e foi 
possível trabalhar a parte cognitiva relacionada à concentração e raciocínio. 
 

• Setembro 
Bingo Sonoro: Neste mês, foi realizada a atividade de bingo sonoro com os idosos por meio de vídeo chamada, sendo que os mesmos foram 
separados em grupos. Os idosos participantes tinham que identificar os sons enviados pelos profissionais e marcar na cartela, e caso 
completassem uma quina ganhava um prêmio. O destaque desta atividade é que foi uma oportunidade de uma interação mais profunda e 
acolhedora com os idosos, assim como, foi uma forma também de trabalhar com eles fortalecimento de vínculos, pois muitos deles participaram 
junto com os filhos e netos e foi possível trabalhar a parte cognitiva relacionada à concentração e raciocínio. 
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Festa Aniversariantes:  O Programa efetuou comemoração dos aniversariantes do mês, o qual a equipe cantou a música “Parabéns a você” em 
seguida, os idosos da atividade Coral, apresentaram o Coral online, com a apresentação da música “Amigo – Roberto Carlos”. Tivemos o retorno 
dos idosos, que demonstraram grande alegria e satisfação pelo fato de serem lembrados. 
 
 

• Outubro 
Campanha Câncer de Mamas: No mês, foi realizada a atividade para a conscientização sobre o câncer de mama. Através do vídeo os integrantes 
da equipe ofertaram informações para a prevenção do câncer de mama, os sintomas, tratamentos, prevenção e a importância de se tocar, 
movimento de conscientização “quanto antes melhor” e a taxa percentual de novos casos de câncer no mundo. O destaque desta atividade fo i a 
oportunidade de interação com os idosos neste momento delicado, além de fortalecimento de vínculos entre os mesmos, e a equipe e 
possivelmente com suas famílias através da propagação de informações e auto cuidado. 
 
Dia Internacional do Idoso:  No mês de outubro a equipe realizou a atividade do “Dia do idoso” com o intuito que cada idoso saiba a importância 
e objetivo da data que é a conscientização do envelhecimento da nossa sociedade, a necessidade da promoção de ações, condições e suporte 
para que o idoso envelheça com qualidade de vida, parabenizamos a todos pela a oportunidade de estar inclusos na mesma e ressaltar que cada 
indivíduo tem a idade que a mente o permite. 
 
Festa Aniversariantes: O Programa efetuou comemoração dos aniversariantes do mês, o qual a equipe cantou a música “Parabéns a você”, além 
de parabenizar individualmente quem fez aniversário no mês e desejar bons votos aos mesmos. 
 

• Novembro 
Campanha Novembro Azul: No período, foi realizada a atividade para a conscientização sobre o câncer de próstata. Através do vídeo os 
integrantes da equipe ofertaram informações para a prevenção do câncer de próstata, os sintomas, tratamentos, prevenção e a taxa percentual de 
novos casos de câncer no mundo. O destaque desta atividade foi a oportunidade de interação com os idosos neste momento delicado, além de 
fortalecimento de vínculos entre os mesmos, com a equipe e com suas famílias através da propagação de informações de auto cuidado. 
 
Festa Aniversariantes (Virtual): O Programa efetuou comemoração dos aniversariantes do mês, o qual a equipe cantou a música “Parabéns a 
você”, além de parabenizar individualmente quem fez aniversário no mês e desejar bons votos aos mesmos. 
 
Encontros para intensificação de vínculos: No mês de novembro, a equipe realizou a atividade do “Encontros para a intensificação de vínculos”. 
Notando a necessidade de proximidade com os idosos devido ao distanciamento social que proporcionou a pandemia. A equipe junta teve a ideia 
de fazer 2 encontros de forma remota com o grupo de idosos para interagir e proporcionar aos mesmo a possibilidade de se reverem remotamente. 
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Bingo Sonoro: No mês de novembro a equipe realizou a atividade do “Bingo Sonoro” Notando a necessidade de proximidade com os idosos 
devido ao distanciamento social que proporcionou a pandemia. A equipe junta teve a ideia realizar a atividade de bingo sonoro através de encontros 
de forma agendada e remota com os grupos de idosos para interagirmos. No momento realizamos o bingo através de chamada de vídeo, onde foi 
mostrado os áudios e os idosos iam completando a cartela e consequentemente ganhava os brindes. 
A atividade colaborou com a autoestima, trabalhar o cognitivo do idoso para que o mesmo tenha um envelhecimento saudável, além do 
fortalecimento de vínculos dos usuários entre si e a equipe, e o desenvolvimento de possibilidade de sociabilidades. 
 
 

• Dezembro 
 

 “Forró Natalino”: Neste mês, foi realizada uma coreografia com música de Natal mas em ritmo de forró, a intenção da equipe foi proporcionar 
possivelmente um momento de alegria e descontração de alguma forma neste novo normal de pandemia, bem como associar o momento de 
festividade à convivência familiar. 
 
Aniversariantes do Mês: O Programa efetuou comemoração dos aniversariantes do mês, o qual a equipe cantou a música “Parabéns a você”, 
além de parabenizar individualmente quem fez aniversário no mês e desejar bons votos aos mesmos. 
 
 
 

 
 
 
4.5 AÇÕES REALIZADAS COM A COMUNIDADE, BENEFICIÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS. 
 
 

Equipe Técnica 
 

Demanda Intervenção Natureza da Interface Resolutividade TOTAL DE 
ATENDIMENTOS 

a)Serviço Social 
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Atendimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Solicitação de 

atendimento por 

telefone e vídeo 

chamada, para 

assegurar direitos, 

orientação, tirar 

dúvidas, elaboração 

de estudo social, com 

o intuito de 

encaminhamento para 

acesso a bens e 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizada escuta 

qualificada e utilização de 

instrumentais, avaliação do 

perfil dos idosos em lista de 

espera.  

- Atendimento de 

acompanhamento, por 

grupo, para manter os 

idosos informados sobre a 

pandemia, medidas de 

prevenção ao Covid-19, 

sobre direitos 

socioassistenciais e outros 

assuntos de relevância, de 

acordo com o perfil, 

 

 

 

 

 

 

- Contato telefônico 

com a Secretaria de 

Assistência e 

Desenvolvimento 

Social - Equipe SUAS, 

para atualização de 

cadastro para a 

concessão de duas 

cestas básicas. 

 

- Contato telefônico 

com Assistente Social 

da UBS Jd. Belval, em 

busca de atualização 

de endereço de idosa 

atendida no Programa 

 

 

 

 

 

 

-  Acompanhamento 

da entrega da cesta 

básica à idosa. 

 

- Acompanhamento   

pelo WhatsApp das 

atividades dos vídeos 

produzidos pelos 

idosos, com isto, 

estamos incentivando 

o protagonismo da 

pessoa idosa, 

proporcionando o 

fortalecimento de 

vínculos. 
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Atendimentos 

individuais 
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necessidades e interesses 

do grupo; 

- Continuação da realização 

do uso de ferramentas 

eletrônicas, com grupos de 

WhatsApp, e outros 

aplicativos no que se refere 

a intermediação com 

diálogos motivacionais para 

ajudar durante o período de 

isolamento, dicas sobre 

saúde e cuidados 

higiênicos, e o incentivo 

para realização das 

atividades. 

 

-Aplicação de instrumentais. 

Viver Bem, uma vez 

que não a 

encontramos durante 

visita domiciliar. 
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Visita Domiciliar 

- As visitas realizadas 
tiveram como intuito: 
verificação de idosos 
que no período do 
afastamento social se 
encontravam sem 
contato telefônico e 
também para realizar 
acompanhamento e a 
articulação 

- Na ocasião das visitas 
domiciliares foram 
continuadas as orientações 
gerais sobre os cuidados 
com o Novo Coronavírus – 
COVID-19, entrega de 
cartilha para garantir o 
acesso de usuários que não 
possuem meios eletrônicos 
e efetuamos entrega de 
produtos de higiene 
pessoal, álcool gel, 
hidratantes e máscaras aos 
idosos 

- - Resolvido. 

 
154 

Visitas 
domiciliares 

 

b) Psicologia 

Atendimentos 
 

 
- Atendimento 
realizado para 
compreensão de 
questões pessoais dos 
usuários e 
comportamento em 
grupo.  
-Acompanhamento 
dos usuários já 
atendidos. 
- Contribuir para um 
processo de 
envelhecimento 
saudável. 
 
- Solicitação de 
atendimento realizado 

 
- Realizado acolhimento, 
entrevista, aplicação de 
instrumentais relacionados 
à Psicologia para 
acompanhamento dos 
idosos inseridos. 
- Realizado atendimento 
com intensão de 
compreensão e 
esclarecimento de 
situações, ocorridas em 
grupo. 
- Realizado atendimento 
para acompanhamento de 
situações expostas 
anteriormente pelos 
usuários.  

 
Não houve contato ou 
discussão de caso 
com outros órgãos. 
  
- Contato telefônico 
com a   Secretaria de 
Cultura de Barueri e 
discussão de caso; 
 
- Uso de EPI’s para a 
realização do 
atendimento 
presencial 
 
- Contato telefônico 
com a   Secretaria de 

 
- Acompanhamento 
de idosos inseridos a 
partir da aplicação 
dos instrumentais de 
Psicologia.  
- Acompanhamento 
em relação a 
situações expostas 
ao longo do 
desenvolvimento do 
trabalho 
 
- Acompanhamento 
em relação a 
situações expostas 
ao longo do 

120 
atendimentos 
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para compreensão de 
questões pessoais dos 
usuários e 
comportamento em 
grupo, através de 
contatos telefônicos e 
vídeos chamada; 
- Solicitação de 
atendimento individual 
(presencial) de uma 
idosa 
 
- Solicitação de 
atendimento realizado 
para compreensão de 
questões pessoais dos 
usuários e 
comportamento em 
grupo, através de 
contatos telefônicos e 
vídeos chamada; 
- Solicitação de 
atendimento individual 
(presencial) de uma 
idosa. 
 

- Avaliação Psicológica com 
a utilização de 
instrumentais.  
 
 
-Realizado acolhimento e 
aplicação de instrumentais 
relacionados à Psicologia 
para acompanhamento dos 
idosos inseridos. 
 - Elaboração e entrega de 
cartilha para garantir o 
acesso de usuários que não 
possuem meios eletrônicos;  
- Realizado atendimento 
individual (presencial), com 
devida orientação 
psicológica. 
 
- Realizado acolhimento e 
aplicação de instrumentais 
relacionados à Psicologia 
para acompanhamento dos 
idosos inseridos. 
  
- Elaboração e entrega de 
cartilha para garantir o 
acesso de usuários que não 
possuem meios eletrônicos;  
- Realizado atendimento 
individual (presencial), com 
devida orientação 
psicológica. 

Cultura de Barueri e 
discussão de caso; 
- Uso de EPI’s para a 
realização do 
atendimento 
presencial. 

desenvolvimento do 
trabalho. 
 
- Resolvido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Acompanhamento 
em relação a 
situações expostas 
ao longo do 
desenvolvimento do 
trabalho. 
 
- Resolvido. 
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Visitas 
Domiciliares 

 

 
 
As visitas realizadas 
tiveram como intuito a 
verificação de situação 
de saúde de idosa que 
no final do mês de 
março/20 sofrera AVE 
e visitas para 
verificação de idosos 
que no período da 
quarentena se 
encontravam sem 
contato telefônico 

 
 
Na ocasião das visitas 
oferecemos cartilha com 
orientações gerais sobre os 
cuidados com o novo 
Coronavírus – COVID-19. 
E orientamos a idosa e seu 
familiar com relação aos 
cuidados com o tratamento 
do AVE. 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Em acompanhamento 

 
 

159 
Visitas 

Domiciliares 
 

As visitas realizadas 
tiveram como intuito a 
verificação de situação 
de saúde mental de 
idosos que no período 
de pandemia se 
encontravam muito 
tristes e temerosos e 
também para 
verificação de idosos 
que no período do 
afastamento social se 
encontravam sem 
contato telefônico 
 

- Na ocasião das visitas 
domiciliares foram 
continuadas as orientações 
gerais sobre os cuidados 
com o Novo Coronavírus – 
COVID-19, entrega de 
cartilha para garantir o 
acesso de usuários que não 
possuem meios eletrônicos 
e efetuamos entrega de 
 produtos de higiene 
pessoal, álcool gel, 
hidratantes e máscaras aos 
idosos 

- 

 
 

- 
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5- RESULTADOS ALCANÇADOS: 

Objetivos Específicos Atividades Metodologia 
Estratégia 

Resultado Qualitativo 
Esperado 

Resultado 
Quantitativo 
Esperado 

Métodos de 
Verificação 

Garantir aos usuários e 
famílias o acesso aos 
direitos, aos serviços 
socioassistenciais e às 
outras políticas públicas e 
do Sistema de Garantia de 
Direitos. 
 
 

 
Atendimento do Serviço 
Social; 
Atendimento de 
Psicologia; 
Fisioterapia GeroPilates; 
Estimulação Cognitiva;  
Fisioterapia Pélvica;  
Inclusão Digital;  
Coral; 
Fluido em Movimento; 
Dança; 
Mente em Ação;  
Corte e Costura. 
Visitas domiciliares; 
Atividades 
complementares. 

No período, foram realizados envios semanais 
de vídeos através de WhatsApp com 
conteúdo associados às atividades que 
vinham sendo realizadas anteriormente e 
orientações sobre o novocoronavírus-COVID-
19. Além das atividades, todos os idosos que 
possuíam dispositivos telefônicos também 
receberam contatos telefônicos. Para os 
idosos que não possuíam meios eletrônicos 
de comunicação, foi entregue cartilha para 
garantir o acesso de usuários. 
No período, todos os idosos receberem visita 
domiciliar, com uso de EPI’s e com transporte 
seguro. 

A partir das atividades 
realizadas no período, 
foi possível contribuir 
para um processo de 
envelhecimento 
inserido nas relações 
sociais, na manutenção 
da autonomia e na 
busca de uma vida 
saudável e com 
qualidade. 

 
No período, foi 
possível garantir a 
100% dos usuários 
e famílias o acesso 
aos direitos, aos 
serviços 
socioassistenciais e 
às outras políticas 
públicas e do 
Sistema de Garantia 
de Direitos. 
 

Mensalmente foram 
realizadas   
ligações telefônicas, 
acompanhamentos 
via grupos de 
WhatsApp e visitas 
domiciliares. 
Além destes, 
conforme demanda 
os casos foram 
discutidos em equipe 
multidisciplinar.  

Identificar e acompanhar as 
famílias em situação de 
violência, violação de 
direitos, de insegurança 
alimentar, de risco e 
vulnerabilidades, inclusive 
de desemprego. 

Atendimento do Serviço 
Social; 
Atendimento de 
Psicologia; 
Fisioterapia GeroPilates; 
Estimulação Cognitiva;  
Fisioterapia Pélvica;  
Inclusão Digital;  
Coral; 
Fluido em Movimento; 
Dança; 
Mente em Ação;  
Corte e Costura. 
Visitas domiciliares; 
Atividades 
complementares. 

A partir das atividades desenvolvidas via 
WhatsApp, contatos telefônicos e visitas 
domiciliares, foi realizado o contato com todos 
idosos, possibilitando a identificação dos 
casos com qualquer tipo de vulnerabilidade, 
sendo possível proceder com o acolhimento 
das demandas e encaminhamentos quando 
necessário.  

A partir das atividades 
realizadas no período, 
foi possível oferecer 
espaços para 
motivações e 
desenvolvimento de 
potencialidades e 
capacidades para 
novos projetos de vida. 
 

No período, foi 
possível identificar e 
acompanhar 100% 
das famílias em 
situação de 
violência, violação 
de direitos, de 
insegurança 
alimentar, de risco e 
vulnerabilidades, 
inclusive de 
desemprego. 

Mensalmente foram 
realizadas   
ligações telefônicas, 
acompanhamentos 
via grupos de 
WhatsApp e visitas 
domiciliares. 
Além destes, 
conforme demanda 
os casos foram 
discutidos em equipe 
multidisciplinar.  
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Garantir a continuidade da 
oferta das ações de caráter 
socioassistencial e 
socioeducativo, respeitando 
as necessidades dos 
usuários e suas famílias. 
 
 

 
Atendimento do Serviço 
Social; 
Atendimento de 
Psicologia; 
Fisioterapia GeroPilates; 
Estimulação Cognitiva; 
Fisioterapia Pélvica; 
Inclusão Digital; 
Coral; 
Fluido em Movimento; 
Dança; 
Mente em Ação;  
Corte e Costura. 
Visitas domiciliares; 
Atividades 
complementares. 

No período, foram realizados contatos e 
acompanhamento aos idosos através de 
WhatsApp, contatos telefônicos e visita 
domiciliar, possibilitando a continuidade das 
orientações sobre os serviços 
socioassistenciais do município e 
encaminhamentos conforme demandas. 

A partir das atividades 
realizadas no período, 
foi possível propiciar 
vivências que 
valorizam as 
experiências e que 
estimulem e 
potencializem a 
condição de escolher e 
decidir, contribuindo 
para o 
desenvolvimento da 
autonomia e 
protagonismo social 
dos usuários; 
 

No período, foi 
possível garantir a 
continuidade da 
oferta das ações de 
caráter 
socioassistencial 
em 100% dos 
idosos atendidos, 
respeitando as 
necessidades dos 
usuários e suas 
famílias. 
 

Mensalmente foram 
realizadas 
ligações telefônicas, 
acompanhamentos 
via grupos de 
WhatsApp e visitas 
domiciliares. 
Além destes, 
conforme demanda 
os casos foram 
discutidos em equipe 
multidisciplinar. 

Orientar e informar às 
famílias sobre as medidas 
de prevenção do Covid -19. 

 
Atendimento do Serviço 
Social; 
Atendimento de 
Psicologia; 
Fisioterapia GeroPilates; 
Estimulação Cognitiva; 
Fisioterapia Pélvica; 
Inclusão Digital; 
Coral; 
Fluido em Movimento; 
Dança; 
Mente em Ação;  
Corte e Costura. 
Visitas domiciliares; 
Atividades 
complementares. 

No período, foram realizados envios semanais 
de vídeos através de WhatsApp com 
orientações sobre o novocoronavírus-COVID-
19. Além destes, todos os idosos receberem 
visita domiciliar, com uso de EPI’s e com 
transporte seguro. Os idosos e familiares 
foram monitorados pela equipe, e orientados 
quanto aos mecanismos necessários para 
minimizar os riscos de contágio do Covid – 
19. 

A partir das atividades 
realizadas no período, 
foi possível a 
participação na vida 
pública do território e 
desenvolver 
competências para a 
compreensão crítica da 
realidade social e do 
mundo 
contemporâneo; 
 

No período, foi 
possível orientar 
100% das famílias 
atendidas sobre as 
medidas de 
prevenção do Covid 
-19. 

Mensalmente foram 
realizadas 
ligações telefônicas, 
acompanhamentos 
via grupos de 
WhatsApp e visitas 
domiciliares. 
Além destes, 
conforme demanda 
os casos foram 
discutidos em equipe 
multidisciplinar. 

 
 
Apoiar as famílias no 
fortalecimento dos vínculos 
e da convivência familiar, 

 
Atendimento do Serviço 
Social; 
Atendimento de 
Psicologia; 

 
No período, foram realizados envios semanais 
de vídeos através de WhatsApp com 
conteúdo associados às atividades que 
vinham sendo realizadas anteriormente e 

 
 
A partir das atividades 
realizadas no período, 
foi possível prevenir a 

No período, foi 
possível apoiar 
100% dos grupos 
familiares atendidos 
no fortalecimento 

 
Mensalmente foram 
realizadas 
ligações telefônicas, 
acompanhamentos 
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minimizando e prevenindo 
as situações de 
vulnerabilidades e riscos 
sociais. 

 
 

Fisioterapia GeroPilates; 
Estimulação Cognitiva; 
Fisioterapia Pélvica; 
Inclusão Digital; 
Coral; 
Fluido em Movimento; 
Dança; 
Mente em Ação;  
Corte e Costura. 
Visitas domiciliares; 
Atividades 
complementares. 

orientações sobre o novocoronavírus-COVID-
19. Além das atividades, todos os idosos que 
possuíam dispositivos telefônicos também 
receberam contatos telefônicos. Para os 
idosos que não possuíam meios eletrônicos 
de comunicação, foi entregue cartilha para 
garantir o acesso de usuários. 
No período, todos os idosos receberem visita 
domiciliar, com uso de EPI’s e com transporte 
seguro. 

institucionalização de 
pessoas idosas, 
visando promover a 
inclusão social destes. 
 

dos vínculos e da 
convivência familiar, 
minimizando e 
prevenindo desta 
maneira as 
situações de 
vulnerabilidades e 
riscos sociais. 
 

via grupos de 
WhatsApp e visitas 
domiciliares. 
Além destes, 
conforme demanda 
os casos foram 
discutidos em equipe 
multidisciplinar. 
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6 -AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO:  
 
No período houve a entrada de novos colaboradores no Programa, sendo Coordenação, Assistente social, Técnico de Dança e 
Musicoterapeuta que necessitaram de um período para adaptação das atividades e demandou um tempo para apropriação do conhecimento 
dos casos e vínculo institucional com os idosos. mesmo que em atividade remota. 
Ao longo do ano, os objetivos e metas propostos a serem realizados foram alcançados. Houve continuidade ao desenvolvimento do 
Programa, verificando e melhorando os procedimentos e documentações utilizadas.  Houve grande dedicação da equipe técnica, com o 
intuito do cumprimento das metas e atendimento com qualidade e bom conteúdo em oficinas, atividades, eventos, palestras e passeio. 
No período de atividades online - Como aspecto positivo, os idosos estão mantendo vínculo com a equipe, mesmo distantes. O Programa 
está se reinventando para manter atendimentos aos idosos através da tecnologia, foi verificada grande adesão e estabilidade dos usuários 
ao longo do quadrimestre nas atividades remotas.  Ainda como aspecto positivo, continuou neste quadrimestre a coesão da equipe para 
uma boa qualidade de atendimento, atenção e escuta qualificada aos usuários do Programa, bem como, a busca por melhorias a cada 
solicitação realizada pelos idosos, apesar do período da necessidade do afastamento social no município. 
Ainda como aspecto positivo equipe elaborou Cartilha com orientações, destinada aos idosos que não possuem acesso ao WhatsApp. A 
recepção por eles foi positiva e acreditamos que o material irá ajudá-los bastante nesse momento, além de a realização de visitas 
domiciliares também foi muito positivo, cuja atividade foi bem receptiva pelos idosos.  
Pontuado que no mês de agosto a equipe elaborou atividade “Bingo Sonoro” destinada aos idosos que interagiram bastante e pediram para 
a equipe repetir a referida atividade nos próximos meses. 
Como aspecto negativo a percepção da equipe de que os idosos em sua grande maioria se encontram muito tristes e preocupados com 
o momento atual da Pandemia de Coronavírus. Destacando, que as atividades fazem falta para o dia a dia dos idosos e o distanciamento 
pode causar regressão em alguns casos, perante os resultados positivos alcançados desde o início das atividades do Programa Viver bem. 
Como forma de superação deste aspecto, a equipe tem se reunido periodicamente, para avaliar as atividades propostas e oferecer apoio 
psicossocial. 
 
6.1 - Grau de Satisfação do Público Alvo: (Pesquisa de satisfação dos usuários e/ou família) 
 
Os resultados da pesquisa realizada com os idosos foram: 
 

1.  Sim (100%) 
2.  Sim (100%) 
3.  Sim (100%) 
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6.2 - Avaliação da equipe executora: 
 
Em avaliação da equipe, os seguintes pontos foram levantados: 
- Acolhimento da instituição em relação ao início do Programa; 
- Boa recepção da rede em relação ao início do Programa; 
- Boa relação e interação da equipe Multidisciplinar do Programa; 
- Apoio da coordenação do Programa em relação ao desenvolvimento das atividades realizadas pelos técnicos; 
- Período reduzido para realização das atividades voltadas ao Programa; 
- Assiduidade dos usuários, possibilitando o desenvolvimento das atividades; 
- Dificuldade em relação ao espaço reduzido; 
 
- Dificuldade em relação a utilização do sistema; 
- Lista de espera para inserção ao Programa crescente ao longo do ano; 
 
6.3 Impactos sociais 
Verificou-se a grande participação e assiduidade dos usuários do Programa nas atividades realizadas ao longo do ano. Em 
relação ao mapa mínimo de relações, aplicado pelo Serviço Social, apresentou ampliação da rede de suporte, verificando 
assim, maiores possibilidades de suporte social. Os usuários pontuaram também em momento de atendimento, a maior 
assiduidade em presença em locais públicos e encontros de discussão; apresentaram também, maior independência e 
autonomia em relação à utilização de aposentadoria/benefício. Discursos como: “Agora tenho amigos para conversar sobre 
minha vida” e “Não deixo mais de fazer atividade, melhor que ficar em casa sozinho”, são recorrentes. 
Verificado que há grupos de usuários quais se reúnem em locais diversos além do espaço do Grupo Vida Brasil, marcando 
um aspecto de rede de apoio social entre os usuários, independentemente da Instituição. 
Outro aspecto importante seria a integração de membros da mesma família no Programa. Usuários estimulam outros 
integrantes a participar, ação que beneficia a integração de uma rede familiar. 
Percebida a confiança dos usuários em relação à equipe, possibilitando e facilitando a ação da equipe do Programa com a 
rede de suporte social do Município de Barueri. 
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7 - POSSIBILIDADES DE SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES (OUTRAS PARCERIAS) 
 
Plano de aplicação do Programa (custeio) – Conselho Municipal do Idoso através do Fundo Municipal do Idoso. Todas as necessidades 
do Programa são realizadas com o custeio citado.  
 
Houve ainda, a doação de itens com intuito a beneficiar os idosos atendidos, como: 
 
- Doação de máscaras pela empresa Alonda; 
- Doação de álcool em gel da Amend. 
- Doação de toucas descartáveis pela Columbia. 
- Doação de máscaras de tecido pela Sabesp. 
- Doação de máscaras de tecido pela Rede Social Grande Oeste. 
- Doação de álcool em gel e hidratantes pela Igreja Batista Memorial de Alphaville. 
- Doação de cestas básicas recebidas a partir da empresa ICTS e Daiichi Sankyo. 
- Doação de mini Panetones, doados por munícipe.  
 
8 – DATA: 30 de janeiro de 2021 
 
9 – ASSINATURAS 
  
    ________________________                                             __________________________                                                                                            
       Julian Pierre Coelho                                                         Thaís Yuri Tanaka de Almeida 
        Coordenador Geral                                                                 Diretora Presidente 
 
 

 


