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“ Quando fores crescido, hás de querer ser feliz. Por 
enquanto não pensas nisso e é por isso mesmo que o 
és. Quando pensares, quando quiseres ser feliz, 
deixará de sê-lo.”

José Saramago



MISSÃO
DO ASILO
Promover a qualidade de vida e inclusão 
social de idosos em situação de 
vulnerabilidade social com atendimento 
humanizado, respeito ético e transparência 
da gestão, visando a auto sustentabilidade. 

A Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada é uma instituição sem �ns 
lucrativos, classi�cada como Instituição de Longa Permanência no acolhimento 
de idosos em situação de vulnerabilidade social, proporcionando melhor 
qualidade de vida nos atendimentos de assistência social, espiritual e  saúde, 
em consonância com os preceitos legais, especialmente, com a Lei nº 8.842/94 
(Política Nacional do Idoso) e a Lei nº 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso ).

Promover a qualidade de vida e inclusão 

vulnerabilidade social com atendimento 
humanizado, respeito ético e transparência 
da gestão, visando a auto sustentabilidade. 

A Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada é uma instituição sem �ns 
lucrativos, classi�cada como Instituição de Longa Permanência no acolhimento 
de idosos em situação de vulnerabilidade social, proporcionando melhor 
qualidade de vida nos atendimentos de assistência social, espiritual e  saúde, 
em consonância com os preceitos legais, especialmente, com a Lei nº 8.842/94 
(Política Nacional do Idoso) e a Lei nº 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso ).
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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

Em 2020 comemoramos 80 anos de existência. Foi um ano de muitos desafios. Diferente de tudo que tínhamos 
vivido até aqui. Um ano de muitas incertezas e de muito aprendizado. Um exercício diário de compreensão e amor 
ao próximo.

Mesmo em um cenário tão peculiar, o Asilo dos Idosos de Vitória não foi privado do olhar carinhoso dos voluntários 
e doadores que tornaram a vida dos nossos assistidos mais confortável e digna.

A nossa meta inicial para 2020 era garantir o equilíbrio e a sustentabilidade econômica da instituição. O trabalho 
foi desenvolvido em conjunto, alcançando bons resultados e culminando no encerramento do exercício com as 
principais contas liquidadas ou viabilizadas, trazendo uma considerável  tranquilidade na gestão administrativa e 
financeira.  

O grupo formado por Dr. José Armando Campos, Dr.Gilson Letaif Mansur, Dr. Rogerio Menezes, Sr. Ilson Bozi, Dra. 
Luzia Alves Toledo e demais membros da Diretoria buscou formas de dinamizar o aporte de recursos à instituição.

Comemoramos o lançamento do selo "Compromisso com o Idoso - Valorizando a Vida", com a proposta de levar esse 
símbolo de cidadania para as empresas. Com a adoção do selo, as empresas garantem à instituição beneficente a 
captação de recursos, além de agregar valor ao negócio, visibilidade e fidelização dos clientes. Implantamos o 
sistema de captação de águas pluviais, o sistema de captação de energia solar/fotovoltaica,o programa Gero 360, 
reformamos a lavandeira, com a instalação da secadora industrial doada pela Arcelor Mittal. Realizamos diversas  
obras de manutenção e prevenção. 

Apesar de todas as adversidades, podemos dizer que cumprimos a nossa missão e que 2020 foi um ano singular para 
o Asilo dos Idosos de Vitória.  Perdemos vidas de pessoas muito queridas, não só pela Covid 19, mas por outras  
comorbidades. Renovamos a fé. Mantivemos o empenho, o carinho e sobretudo – o cuidado - com os nossos idosos – 
razão única do nosso esforço e trabalho.
Agradecemos, especialmente, aos amigos, aos colaboradores, aos doadores – pessoa física e jurídica, a Diretoria e 
ao Conselho Fiscal. Estamos prontos pra os desafios de 2021. 

                                                                                                  Vitória, dezembro/2020
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histÓrico
Há 80 anos, em 03 de junho de 1940, foi criada a Sociedade de Assistência à Velhice 
Desamparada, uma Entidade Civil, beneficente e sem fins lucrativos, revestida de 
personalidade jurídica de direito privado, com Estatuto adequado ao novo Código 
Civil (lei nº 10460).

Seu fundador, o Interventor Federal Major João Punaro Bley  realizou uma reunião, 
com a presença de membros representativos da sociedade capixaba - 1ª Dama do 
Estado,  Alzira Bley, do Bispo Diocesano, do prefeito, secretários estaduais e outras 
autoridades. 

Após apresentação e leitura dos Estatutos, elaborados por Jones dos Santos 
Neves,  para a criação da entidade, foram aprovados por unanimidade. Também foi 
proposta a primeira Diretoria, presidida por Alda dos Santos Neves e tendo Alzira 
Bley, como Presidente de Honra da comissão patrocinadora. 

Nosso agradecimento especial à Congregação São Vicente de Paula que desde o 
primeiro momento foi a grande parceira da instituição. 

Fundava-se, assim, a Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada, 
carinhosamente conhecida como Asilo dos Idosos de Vitória, cujo objetivo principal, 
foi tomar a seu cargo a proteção, a assistência moral e material a idosos em 
situação de risco social, socorrendo-os, asilando-os e promovendo recursos 
indispensáveis para o seu bem estar.

Iniciamos as atividades no Colégio do Carmo realizando, a princípio, visitas 
domiciliares. Em virtude das necessidades, o Interventor doou um terreno com 
área de 10.032,00 m², no Recanto da Ilha Monte Belo. O terreno contava com um 
velho barracão, que, após adaptações, abrigou inicialmente 17 Idosos. No período 
de 1940 a 2004, realizamos reformas, ampliações e adaptações. Atualmente, 
contamos com uma área construída de 3.620,00 m²,  que permite abrigarmos, 
confortavelmente até 80 (oitenta) idosos, atendendo às normas dos órgãos 
fiscalizadores.

Todos os serviços são gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de 
clientes de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo  C.N.A.S. (Conselho 
Nacional de Assistência Social).
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identificaÇÃo
Nome: Sociedade de Assistência 

à Velhice Desamparada
CNPJ: 28.165.272/0001-60

Nome Fantasia: Asilo dos Idosos 
de Vitória

Endereço: Rua Anselmo Serrat, 
250 – Monte Belo,Vitória/ES     

CEP: 29053.250
Telefone: (27) 3223-6138       

E-mail Entidade: 
diretoria@asilodevitoria.org.br 
Site: www.asilodevitoria.org.br

Fanpage: asilodevitoria
Natureza Jurídica: Associação
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Registro
Número de Ordem: 96 livro A nº. 2 folha 29 e 
verso- Cartório – Raul Leão Castelo Oficial de 
Registro Especial de Títulos, Documentos e 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas. - 
Município/UF: Vitória – Espírito Santo - Data do 
Registro – 12 de agosto de 1940.  

Registros, TÍtulos , QualificaÇÃo, Estatuto

TÍtulos  e QualificaÇÃo
a) Título Utilidade Pública Federal – Decreto Nº. 
69.814, Publicado no Diário Oficial da União em 
28/12/1971.
b) Título Utilidade Pública Estadual – Lei nº. 2660, 
publicado no Diário Oficial do Estado, em 
27/11/1971.
c) Alvará de Localização da Prefeitura Municipal de 
Vitória proc. 2320728/2016, validade 09/03/2025.
d) Certificado de Registro no Conselho Municipal de 
Assistência Social – Nº. 022, tendo vigência 
indeterminado.
e) Registro no Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS) Atestado fornecido em 25/03/1997 
pelo CNAS, referente ao Registrado conforme 
processo 11.124/41, de 15/09/41, recadastrado 
através Resolução nº 013, de 05/02/97, DOU 
06/02/97, processo 28979.002602/94-62.
f) Certificado de Entidade Beneficente no Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) – 
Proc.71010003381/2006/10, com validade até 
31/12/2009, com pedido renovação encaminhado 
via Sedex SK 316996935BR.
g) Título de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1945, 
publicado no Diário Oficial do Estado, em 
12/07/1970. 
h) CEBAS  - portaria nº 130 de 14 de junho de 2018

Registro
O Estatuto foi reformulado em 03 de outubro 
de 2011, adaptado ao Novo Código Civil, Lei nº. 
10.406 de 10/01/2002.
Registro: Cartório do Ofício de Registro Civil e 
Tabelionato de Notas da 1ª zona, 
em03/11/2011 Livro/folha – A 72 – nº. 49258 
a 40ª, com  alterações posteriores
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DIRETORIA
Presidente : João Angelo Baptista
Vice-presidente: Regina Coeli Firme do Espírito Santo
1º Secretário: Eldio Celante
2º Secretário:    Fernando Antônio Finamore Teixeira
1º Tesoureiro: Jorge Hilal
2º Tesoureira: Bernadete Lopes Thevenard
Diretor de Patrimônio: Paulo Henrique Prúcoli Barboza
Diretora Social: Ana Michelli Padovani

Conselho Fiscal

Conselheiros efetivos: Luzia Toledo, Rogério Prado 
Menezes, José Armando de Figueiredo Campos, Ilson 
Xavier Bozi, Gilson Letaif Mansur
Conselheiros Suplentes:  Alonso Vieira Borges, Ana 
Padovano 
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Em 2020 comemoramos 80 anos de existência. Foi um ano de muitos desafios. Diferente de tudo que tínhamos 
vivido até aqui. Um ano de muitas incertezas e de muito aprendizado. Um exercício diário de compreensão e amor 
ao próximo.

Mesmo em um cenário tão peculiar, o Asilo dos Idosos de Vitória não foi privado do olhar carinhoso dos voluntários 
e doadores que tornaram a vida dos nossos assistidos mais confortável e digna.

A nossa meta inicial para 2020 era garantir o equilíbrio e a sustentabilidade econômica da instituição. O trabalho 
foi desenvolvido em conjunto, alcançando bons resultados e culminando no encerramento do exercício com as 
principais contas liquidadas ou viabilizadas, trazendo uma considerável  tranquilidade na gestão administrativa e 
financeira.  

O grupo formado por Dr. José Armando Campos, Dr.Gilson Letaif Mansur, Dr. Rogerio Menezes, Sr. Ilson Bozi, Dra. 
Luzia Alves Toledo e demais membros da Diretoria buscou formas de dinamizar o aporte de recursos à instituição.

Comemoramos o lançamento do selo "Compromisso com o Idoso - Valorizando a Vida", com a proposta de levar esse 
símbolo de cidadania para as empresas. Com a adoção do selo, as empresas garantem à instituição beneficente a 
captação de recursos, além de agregar valor ao negócio, visibilidade e fidelização dos clientes. Implantamos o 
sistema de captação de águas pluviais, o sistema de captação de energia solar/fotovoltaica,o programa Gero 360, 
reformamos a lavandeira, com a instalação da secadora industrial doada pela Arcelor Mittal. Realizamos diversas  
obras de manutenção e prevenção. 

Apesar de todas as adversidades, podemos dizer que cumprimos a nossa missão e que 2020 foi um ano singular para 
o Asilo dos Idosos de Vitória.  Perdemos vidas de pessoas muito queridas, não só pela Covid 19, mas por outras  
comorbidades. Renovamos a fé. Mantivemos o empenho, o carinho e sobretudo – o cuidado - com os nossos idosos – 
razão única do nosso esforço e trabalho.
Agradecemos, especialmente, aos amigos, aos colaboradores, aos doadores – pessoa física e jurídica, a Diretoria e 
ao Conselho Fiscal. Estamos prontos pra os desafios de 2021. 

                                                                                                  Vitória, dezembro/2020
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9



A COVID-19 atinge com severidade pessoas acima dos 60 
anos, em especial aquelas com comorbidades. 

A rapidez com que o vírus é transmitido, exige conduta rápida 
na prevenção e adequado manejo, levando em consideração 
as fragilidades dessa população. 

Assim, o Asilo dos Idosos de Vitória ciente da gravidade da 
situação tomou medidas de enfrentamento visando não 
apenas os nossos residentes, mas também  a equipe de 
colaboradores.

enfrentamento
À covid
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CRAI - Centro de Referencia em AtenÇÃo ao Idoso

Para minimizar o impacto dos protocolos 
impostos com a pandemia da Covid-19, o 
CRAI disponibilizou profissionais de 
saúde para visitas periódicas iniciadas 
em 06 de abril de 2020. 

A Dra.Camila Saltini Muller, geriatra, e a 
enfermeira Fabiola Simões Bortolini 
(enfermeira) foram as responsáveis pelas 
ações de prevenção e proteção à 
Covid-19 realizadas com os idosos da 
instituição.
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VigilÂncia EpidemiolÓgica
- Elaboração do Informe técnico – Medidas Emergenciais para Prevenção do 
Covid-19 na População Idosos Residentes em ILPI, abordando recomendações 
para prevenção da COVID-19.

- Imunização Contra Influenza – imunização dos idosos e colaboradores do Asilo.

- Elaboração do Informe Técnico GAS/GVS – Recomendações Para a Prevenção e 
Controle de Infecções pelo novo Corona vírus (COVID-19), entregue em reunião 
em reunião na UBS Forte São João em 08 de abril de 2020.

- Reunião na UBS do Forte São João para entrega da Matriz de Gerenciamento 
Para ILPI Para Enfrentamento da Pandemia Por COVID-19.

-  Capacitação para o enfermeiro e técnicas de enfermagem do Asilo –treinamento 
para coleta de SWAB nos idosos sintomáticos respiratórios pela equipe do 
Laboratório Central Municipal.

- Monitoramento Epidemiológico - envio mensal até o 5° dia útil para o CRAI e Vig. 
Epidemiológica com registo da situação de saúde dos idosos.

- Monitoramento dos Sintomáticos Respiratórios dos Residentes -  envio do 
instrumento de monitoramento a cada 48 horas para email do CRAI e Vig. 
Epidemiológica.

- Monitoramento dos Sintomáticos Respiratórios dos Trabalhadores -  envio do 
instrumento de monitoramento um vez por semana para email da Vig. da Saúde do 
Trabalhador e Vig. Epidemiológica.

- Testagem para residentes –foram realizadas 3 testagens c teste rápido para 
diagnóstico da COVID-19 nos dias 06 e 07/06/2020, 27 e 28/06/2020 e 
09/07/2020.
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Condutas adotadas pela instituiÇÃo no
enfrentamento À COVID-19

As medidas preventivas adotadas foram amplamente divulgadas em reuniões com  
os colaboradores. Destacamos:
• Constante higienização  das mãos com álcool a 70% e/ou água e sabonete líquido 
para funcionários e residentes; 
• Disponibilização de dispensers de álcool à 70% nos principais pontos de 
assistência e circulação; 
• Utilização de máscaras por todos os profissionais;
• Instrução para, em caso de tosse ou espirro, cobrir o nariz e a boca com cotovelo 
flexionado ou usar lenço de papel;
• Conservar os ambientes ventilados naturalmente (portas e/ou janelas abertas); 
• Manter os procedimentos de higiene e desinfecção de utensílios, equipamentos e 
ambientes de convivência; 
• Ampliação da frequência de limpeza de piso, corrimãos, maçanetas e banheiros 
com álcool 70% ou solução de água sanitária;
• Restrição ao uso de utensílios compartilhados como: copos, talheres, garrafas de 
água, etc;
• Suspensão  do acesso de visitantes; 
• Restrição das atividades em grupo e saídas externas com os idosos;
• Manutenção do afastamento entre dos residentes e colaboradores de no mínimo 
dois metros;
• Encaminhamento de colaborador sintomático  UBS e comunicação à Vigilância 
Epidemiológica;
• Encaminhamento de residente sintomático para o isolamento ( quarentena), 
colheita de SWAB para diagnóstico da Covid-19 logo que diagnosticado, notificação à 
Vigilância Epidemiológica;
• Realização de 2 visitas semanais com a médica geriátrica e enfermeira 
designadas pelo CRAI (Centro de Referência de Atendimento ao Idoso) para auxilio 
no diagnóstico preciso dos sintomáticos e monitoramento de positivados;
• Aplicação de  teste rápido em idosos e residentes para monitoramento e 
afastamento em caso positivo para a Covid-19;
• Realização de teste rápido em colaborador em fase de contratação;
• Realização de teste rápido em residente após internação hospitalar, isolamento 
preventivo de sete dias. 

Lavar as mãos Uso de álcool gel Não aglomerar

Uso de desinfetantesEvitar o contatoUso de máscara
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enfermagem
” O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurado 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, para preservação de sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 
espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade.”
                           Art. 2o - Lei no 10.741/2003.- Estatuto do 
Idoso
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Enfermagem 
O Departamento de Enfermagem da Sociedade de Assistência à 
Velhice Desamparada é responsável pela assistência à saúde de 
67 idosos institucionalizados, de acordo com as 
regulamentações vigentes, o Estatuto do Idoso e as normas da 
ANVISA.

As ações implementadas visam a promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação dos idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos, que não dispõem de habitação e outras 
necessidades básicas

A instituição abriga idosos que se enquadram na tabela de 
classificação de grau de dependência - Resolução n° 283, de 
26/09/05 Diretoria Colegiada (RDC), da Agência Nacional de 
Vigilância do Ministério da Saúde de 26/09/2005. 

GRAU DE DEPENDÊNCIA I:  34 idosos - Grupo que necessita de 
cuidados mínimos, entre 00 e 02 atividades de vida diária com 
supervisão.

GRAU DE DEPENDÊNCIA II: 16 idosos - Grupo que necessita de 
cuidados intermediários, entre 03 e 04 atividades de vida diária 
com supervisão.

GRAU DE DEPENDÊNCIA III: 17. Idosos - Grupo que necessita de 
cuidados totais, mais de 5 nas atividades de vida diária com 
supervisão, 

Totalizando 67 idosos em 31 de dezembro de 2020.
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Equipe Profissional

1 enfermeiro 6 tÉcnicos de
enfermagem

25 cuidadores
de idosos

prestam assistência por dia.
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ServiÇos
Avaliação periódica pela equipe multiprofissional do CRAI 
(Centro de Referência de Atendimento ao Idoso), na UBS 
(Unidade Básica de Saúde) e diariamente pela equipe da 
instituição.

Promoção de ações de prevenção da saúde bucal com 
profissional especializado.

Encaminhamento ao serviço de saúde para  consulta 
e/ou exames eletivos, em carro próprio da instituição ou 
, dependendo do grau de complexidade, a remoção é 
realizada por ambulância do SAMU.

Apoio à Secretaria Municipal de Saúde de Vitória 
(SEMUS) nas campanhas de vacinação, profilaxia de 
doenças e outras, disponibilizando funcionários para 
imunização e/ou instrução aos residentes 
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Observação: as consultas no CRAI, na USB de Santa 
Maria e particulares tiveram uma redução em 2020 em 
razão da pandemia. AS consultas foram realizadas pelo 
CRAI na própria instituição.

PROCEDIMENTOS QUANTIDADES
Medicação Oral 73.365

Medicação Ocular 2.190

Medicação Nasal 360

Injeções Subcutâneas 23

Medição de Pressão Arterial 24.255

Bolsa de água quente 23

Bolsa com gelo 34

Curativos grandes 1.095

Curativos médios 1.460

Curativos pequenos 1.825

Tricotomias 2.412

Diarreia 44

Exames de Imagem 6

ServiÇos de Enfermagem
e Ambulatorial
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RelatÓrio
DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

Total de idosos 66 64 65 66 64 62 61 59 60 63 65 67 67

Admitidos 0 2 1 0 0 0 0 1 3 3 1 0 11

Óbitos 2 1 0 2 2 1 2 0 0 1 0 1 12

Visita do CRAI no Asilo ( consulta ) 1 2 1 6 1 4 3 5 2 3 2 1 31

Consulta na US Stª Maria 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11

Visita Médica USSM 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Dentista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 6 18

Total de atendimento mês 60 61 15 62 52 45 39 40 50 34 34 31 -

Desligamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encaminhados PA 2 1 1 4 6 4 4 2 1 2 3 3 33

Exames Laboratoriais 2 0 0 5 4 2 3 5 2 2 2 4 31

Internação 1 1 0 2 3 3 5 4 1 3 3 3 29

Consultas no CRAI 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Outras Consultas 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 14

Total de Idosos final/mês 66 64 65 66 64 62 61 59 60 63 65 67 67

19



20



CaracterÍsticas dos idosos
da instituiÇÃo

32 35

GÊNERO TEMPO DE PERMANÊNCIA

04 IDOSOS

16 IDOSOS

47 IDOSOS

IGUAL OU SUPERIOR A 20 ANOS

ENTRE 10 E 19 ANOS

ATÉ 10 ANOS

IDADE
08

De 60 a 65 anos

11

10

15

10

06

07

De 66 a 70 anos

De 71 a 75 anos

De 76 a 80 anos

De 81 a 85 anos

De 86 a 90 anos

De 91 a 100anos

Observação : Comorbidades mais comuns: as demências, Mal de Alzheimer, 
sequelas de doenças, como: acidente vascular cerebral, fraturas e doenças 
cardiovasculares, renais, etc.. 

6767

67
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ImplantaÇÃo do Sistema de 
InformaÇÃo Integrada 
- Gero360
Com objetivo de otimizar  e centralizar as informações dos idosos e 
facilitar as ações da equipe multidisciplinar de gestão e assistência, foi 
implantado em junho de 2020 o Gero360 em parceria com a EDP 
Escelsa.

O Gero360, consiste em um sistema de informação que possibilita o 
armazenamento seguro de informações com acesso a dados 
individuais e coletivos dos residentes da instituição. Deste modo, 
informações fornecidas ao sistema pelos setores de: enfermagem, 
assistência social, nutrição e coordenação, abastecem o sistema 
gerando dados que possibilitam o planejamento e implementação de 
ações voltados para o bem estar dos residentes, com a supervisão da 
presidência da instituição

O Gero conta com ferramentas como: ambiente de atividades; cuidados 
de enfermagem; prescrições; sinais vitais; eventos sentinelas; estoque 
de medicações; avaliações, histórico de saúde, entre outros.

Entre os resultados da implementação do Gero360, destacamos: 
acesso dinâmico as informações dos idosos (prontuário médico); 
controle de insumos para assistência adequada;  compartilhamento 
seguro de informações e dos dados armazenados; gerenciamento e 
coordenação de ações efetivas para assistência a saúde
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“Aos moços
Eu sou aquela mulher
a quem o tempo
muito ensinou.
Ensinou a amar a vida.
Não desistir da luta.
Recomeçar na derrota.
Renunciar a palavras e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos.
Ser otimista. ”
          Cora Coralina

assistÊncia
social
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assistÊncia social
Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2016, o Brasil possuia a quinta maior  população idosa do mundo, e 
prevê que em 2030, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre zero e 14 anos.

A trajetória do idoso em situação de risco, muitas vezes, começa na infância, quando a personalidade da pessoa é 
formada, um trauma ocorrido neste momento da vida pode levar a pessoa à problemas sociais e médicos e em 
decorrência aos vícios, alcoolismo e drogas, que são fatores principais que levam um ser humano no final de seus 
dias a ter a rua como moradia.
Outros fatores como: abandono familiar, falta de planejamento na juventude, desigualdades sociais, capitalismo 
desenfreado, são os pontos fundamentais para o agravamento desse problema social.

Nascer, crescer , reproduzir e morrer, a lei da existência dos seres vivos mostra a verdadeira falha, a lacuna entre 
reprodução e morte, que é exatamente o antônimo biológico de crescer, o envelhecer é para muitos um problema, 
pois não estamos preparados para o envelhecimento. 

Diante desse contexto, uma das alternativas de cuidados não-familiares existentes corresponde às instituições de 
longa permanência para idosos (ILPIs), sejam elas públicas ou privadas.
Os idosos são encaminhados pelos equipamentos de saúde e de assistência social do município de Vitória, sendo 
nossa referência a Gerência de Alta Complexidade (GAC).

12 idosos evoluíram à óbito em decorrência da idade avançada e hospitalização. A demanda reprimida foi de 43 
solicitações de acolhimentos, e mais de 100 pedidos de informações para acolhimento, representada em sua 
maioria por pessoas idosas em idade avançada, dependentes de cuidadores e necessitando de atendimento médico 
prolongado
Destacamos que a média mensal foi de 69 residentes, sendo que, 16 foram institucionalizados antes da Lei federal 
nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 que regulamenta o Estatuto do Idoso. 

A família e o fortalecimento de Vínculos
O estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/20030) em seu Artigo 10º prevê a participação do idoso na família e na 
comunidade. A Instituição buscou formas de manter e/ou estreitar esses vínculos. Entretanto, observamos pouca 
participação familiar dos que ainda possuem família.  As saídas foram limitadas a atendimento médico/odontológico 
e internações hospitalares.
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projeto e atividades
proporcionadas
aos idosos

Em 2020 as ações desenvolvidas na Instituição foram 
reprogramadas em razão da pandemia. Suspendemos as 
atividades externas e as visitas, inclusive das famílias.
  
Mantivemos no nosso calendário de eventos a realização 
da comemoração dos aniversariantes do mês, Páscoa, 
Natal e outras festividades, com a participação, apenas 
dos residentes e dos colaboradores.

O trabalho foi norteado pela Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19).
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atividades
e comemoraÇÕes
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baile de carnavalpasseio na praia de camburi
(antes da pandemia)(antes da pandemia)
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dia internacional
das mulheresdas mulheres

Tarde de lanche – 
aÇÃo implementada pela
doaÇÃo da Import Braz 
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PÁscoa Dia das MÃes 
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Festa Junina80 Anos do Asilo
dos Idosos de VitÓriados Idosos de VitÓria
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Dia dos AvÓs Projeto TesourinhaS do Bem 
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outubro rosa novembro azul
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ManhÃ de exercÍcios 
banho de sol

Tarde de Lanche em
comemoraÇÃo do Natal
em parceria com o  Projeto 
Adote um VovÔAdote um VovÔ
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Chegada de
Papai NoelPapai Noel

aniversiariantes
do mÊs
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Projetos
e parcerias

Atendimento de Acupuntura – suspenso devido à pandemia.
Projeto Grupo Girassois – suspenso devido à pandemia.
SOAMI – Sociedade de Amparo à Melhor Idade – ação voluntária que 
oferece atividades de condionamento físico , promovendo melhoria 
na capacidade física, neuromuscular, cardiorrespiratória e 
equilíbrio. Suspenso em março/2020. O retorno seguiu os 
protocolos de segurança
Tesourinhas do Bem – grupo voluntário de cabelereiros e manicures 
que semanalmente realiza rotinas de salão com material próprio. – 
Suspenso  devido à pandemia
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coordenaÇÃo 
de recursos humanos

“Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo
Tempo, tempo, tempo, tempo
És um dos deuses mais lindos
Tempo, tempo, tempo, tempo.”

Caetano Veloso
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recursos humanos
 A instituição contou com funcionários qualificados em escala de plantão diurno e 
noturno, assegurando atendimento em tempo integral aos idosos. Ressaltamos que 
no decorrer do ano tivemos 36 funcionários admitidos e 35 demitidos ou que 
pediram demissão.

Funcionários efetivos pagos com 
recursos da instituição no final do 
exercício. 

Assistente Administrativo 1
Auxiliares de Serviços Gerais 3
Auxiliar de cozinha 1
Auxiliares de manutenção Predial 1
Cozinheiras 3
Cuidadores de Idosos 0
Enfermeiro 1
Estoquista 1
Lavadeira 0
Aux. Administrativo 1
Nutricionista 1
Porteiro 3
Costureira 0
Técnicos em Enfermagem 6
Pedreiro 1
Oficial de Manutenção 1
total 24

Funcionários efetivos pagos com 
recursos de Convênio com a 
Prefeitura Municipal de Vitória no 
final do exercício  

Assistente Administrativo 1
Auxiliar Técnico Administrativo 1
Auxiliares de Serviços Gerais 10
Coordenador de RH 1
Assist. de RH 1
Cuidadores de Idosos 25
Motorista 2
Total 41

37



atividades
O grande desafio da instituição foi a adaptaçao aos protocolos de 
higine/limpeza devido a pandemia da Covid-19. Foi necessário 
treinar a equipe para atuar com mais empenho e rigor nos controles 
estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde.

• Controle dos documentos de admissão e demissão de 
funcionários da instituição e encaminhamento para a contabilidade;
• Controle de ponto;
• Encaminhamento das planilhas de pagamento;
• Elaboração de escalas de trabalho e férias;
• Controle do consumo mensal dos mantimentos utilizados;
• Relatório das doações recebidas; 
• Criação de plano de controle junto ao setor de Enfermagem para 
impedir e controlar casos de  Covid-19,
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DoaÇÕes e Parcerias
Antonio Gomes
Arcelor Mittal
AutoGlass,
B4 You Logística e Transportes Ltda.
Banco do Brasil
Banco Itaú
Beatriz Crocce
Carisma Comercial Ltda
Casa Cor 2020
Colégio Leonardo da Vinci
Comprocard
Cowboy do Asfalto
Cruz Vermelha
Dr. Gilson Mansur
Dr. José Armando Campos
Dr. Rogerio Menezes
Dra. Raquel Duarte Acha Manzini
EDP Espírito Santo Distribuição
FAESA
Família Carone
FG Refrigeração
Fundação Bradesco
Fundação Unimed
Grupo Buaiz
Grupo Girassois
Hipermercado OK
Ilso Bozzi
Lauro Vanzo Wanzeller
Leroy Merlin/ES
Lions Clube de Vila Velha/Glória
Loja Maçônia Prof. Alberto Stange
Maely Coelho
Maria Genilza da Silva
Med Senior
MRD Corona Pacca do Amaral
Paroquia Evangélica de Confissão Luterana
Pizzaria Figata
Soami
Technip 
Turma do Vovozildo
Vida Corretora de Seguros
Também contamos com doadores esporádicos e anônimos

Lions Clube de Vila Velha/Glória
Loja Maçônia Prof. Alberto Stange
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SubvenÇÕes, convÊnios, auxÍlios

Prefeitura
Municipal de Vitória

1,3% 0,8% 78% 18,7% 1,8%

Dep. Estadual
Sergio Mageski Dep. Estadual

Luzia ToledoDespesas
de custeio (saldo)

Auxílio Emergencial
Governo Federal
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DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

R$ 1.453.563,32
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ENERGIA
SOLAR
Implantação do sistema de captação energia 
solar/Fotovoltaica 

42



INSTALAÇÃO DO SISTEMA
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demonstrativo de valores
COMPARATIVO ANUAL 
DE 2015 a 2020.
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Compara�vo anual de 2015 a 2020

KWH GASTO DESPESA ANUAL

ANO

2015

2017

2019
2020

2016

2018

122.027
111.234

101.940

95.735

100.844

R$ 99.216,81 
 R$ 85.996,54 

 R$ 72.966,33 

 R$ 74.584,99 

 R$ 82.568,32 
89.260

KWH
CONSUMIDOS DESPESA ANUAL

 R$ 68.909,75
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CONSUMO MÉDIO ANUAL 
de ALIMENTOS, 
MATERIAL DE HIGIENE
E LIMPEZA
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MATERIAL DE LIMPEZA
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FRALDAS E ABSORVENTES
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obrigado
Quando olhamos para trás, vislumbramos muitas conquistas e 
realizações.
E por isso temos muito a agradecer. A Deus, em primeiro lugar , por 
nos dar sabedoria para avaliar, decidir e nos guiar nas ações em 
benefício dos idosos abrigados na instituição.
Agradecemos, carinhosamente, à sociedade civil organizada 
capixaba, aos empresários, aos amigos e aos doadores que muitas 
vezes contribuem com valores pequenos, mas, determinantes para 
a edificação do trabalho que desenvolvemos.
Acolhemos cada doação com carinho e com o sentimento de cada 
uma é um pequeno milagre. Temos certeza que juntos podemos 
transformar vidas e garantir cidadania àqueles que foram  
desamparados pelas famílias.

O Asilo dos Idosos de Vitória agradece!!!!!
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INFORMAÇÕEs SOBRE O 
ASILO DE IDOSOS 

Sociedade de Assistência À Velhice Desamparada 
(Asilo dos Idosos de Vitória) 

Rua Anselmo Serrat, nº 250 – Monte Belo –  
Vitória/ES 
CNPJ – 28165.272.0001-60 
Telefone: (27)3323-6138 
Whatsapp: (27) 99700-7452 

Site : asilodevitoria.org.br 
Facebook:Asilodevitoria 

Instagram: @asilodevitoria 
Email: financeiro@asilodevitoria.org.br 

Doações 
Banestes: c/c nº 12.571.725 – ag. 106 (preferencial- 

mente) 
Banestes: c/c nº 1.826.296 – ag. 106 
Banco do Brasil: c/c nº 5366.X – ag. 3480-0 
Caixa Econômica: c/c nº 8.957 – ag.0823 

SICOOB: c/c n 36.143-7 – ag. 3010 
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