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PLANO DE AÇÃO 2021 

LAR DO VELHINHO MARIA MADALENA  

 

PSICOLOGIA 

 

A atuação da psicologia no contexto Institucional envolve cuidados com os idosos, familiares, 

funcionários da instituição e demais visitantes.  

Os profissionais da psicologia colaboram com as avaliações para admissão e acolhimento 

dos idosos e a partir do levantamento do histórico individual e familiar, traçar hipóteses e planos de 

trabalho diante da percepção das potencialidades e limitações que refletirão no processo de 

adaptação ao contexto Institucional, além de possibilitar primeiros cuidados como encaminhamentos 

psiquiátrico e/ou psicológico em demandas imediatas.  

Após a admissão do idoso, à equipe de psicólogos observa e avalia os comprometimentos 

fisiológicos e cognitivos que influenciam em parte ou totalmente o desenvolvimento emocional e 

psicológico. Ademais, indica e encaminha aos profissionais da psiquiatria, quando necessário.  

A psicologia tem o compromisso de acompanhar e favorecer a adaptação o mais saudável e 

segura possível aos idosos, realizar escutas individuais e em grupo, favorecer relações sociais 

internas e externas ao ambiente Institucional, realizar escutas e intervenções com familiares, 

possibilitar acesso dos colaboradores ao setor e contribuir na sensibilização do cuidado humanizado 

com os idosos e companheiros de trabalho, visando a qualidade de vida de forma biopsicossocial. 

Cabe aos profissionais facilitar o acesso à comunidade, através de passeios, atividades de 

lazer, eventos culturais e religiosos, como alternativas que possam construir e/ou manter o contato 

dos idosos com a sociedade e DESCARACTERIZAR o caráter de INSTITUIÇÃO TOTAL DA ILPI.  

 

 

Isadora Rodrigues Oliveira                Tatiane Dias de Sousa  Leonardo Tavares 
Psicóloga                                           Psicóloga         Psicólogo 

        CRP/DF 01/17367                             CRP/DF 01/17274  CRP/DF 01/17421 
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SERVIÇO SOCIAL 

 

O Lar dos Velhinhos Maria de Madalena é instituição filantrópica que desenvolve 

atendimento integral à idosos em situação de risco e vulnerabilidade social. Frente as mais diversas 

formas de violação dos direitos sociais dos idosos acolhidos, o trabalho do Serviço Social se 

materializa por meio da viabilização dos direitos sociais dos/as usuários/as, através dos programas 

e políticas sociais embasados no compromisso do protejo ético-político da profissão.  

 

PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA) CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS (CFV) 

OBJETIVO: Promover acessos a benefícios e 

serviços socioassistenciais, fortalecer a rede de 

proteção social; Promover acessos a serviços 

setoriais. Detectar necessidades e motivações e 

desenvolver potencialidades e capacidades para 

novos projetos de vida visando o desenvolvimento 

da autonomia e protagonismo social dos usuários 

OBJETIVO: desenvolver atividades que contribuam 

no processo de envelhecimento saudável, no 

desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, 

no fortalecimento dos vínculos familiares e do 

convívio comunitário e na prevenção de situações de 

risco social.  

ATIVIDADES:  

• Analisar os relatórios para fins de 

abrigamento. 

• Formular relatórios com parecer social. 

• Receber idosos e familiares encaminhados 

para avaliação de abrigamento. 

• Realizar o acolhimento do idoso e a abertura 

do prontuário individual. 

• Realizar atendimentos individuais aos 

idosos e intervenções. 

• Zelar pelos interesses dos idosos junto ao 

INSS, Defensoria Pública, Central Judicial do Idoso, 

Justiça Eleitoral, Cartório, Bancos, Hospitais, CRAS, 

CREAS, Delegacias e demais órgãos públicos e 

privados. 

• Firmar contrato de prestação de serviço com 

a pessoa idosa abrigada ou responsável legal na 

ATIVIDADES: 

• Viabilizar acessos a experiências e 

manifestações artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer; 

• Incluir usuários e familiares no sistema de 

proteção social e serviços públicos; 

• Prevenir situações de sobrecarga e desgaste 

de vínculos; 

• Apoiar o à família na sua função protetiva 

• Mobilizar a família extensa ou ampliada 

quando necessária ações articuladas;  

• Prevenir agravos que possam desencadear 

rompimento de vínculos familiares e sociais; 

• Prevenir confinamento de idosos; 
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presença dos familiares e responsáveis pelos idosos 

(caso houver). 

• Elaborar e encaminhar à SEDESTMIDH o 

mapa de vagas da Instituição e relatório de 

atividades simplificado todos os meses. 

• Enviar o relatório de atividades da Instituição 

à SEDESTMIDH a cada 3 meses. 

  

 

METODOLOGIA 

 

• Atendimentos individuais aos idosos: serão realizadas para verificação de condições 

físicas e sociais, além de aspectos relacionados ao bem-estar do idoso (alimentação, higiene, 

queixas, evolução e demandas requerentes aos interesses particulares) que serão 

registradas e mediadas nos planos de atendimento individual.  

• PIA: será elaborado um plano de atendimento para o idoso e eventualmente aos familiares 

que necessitarem, para planejamento de acesso aos serviços assistências e ações para a 

superação das possíveis vulnerabilidades originais do acolhimento.  

• Atenção com os familiares: se necessário, será elaborado para os familiares um PIA para 

que por meio deste, o familiar, possa ter atendida sua fragilidade.  

• Atividades de socialização: Serão desenvolvidas diversas atividades em 

conjunto com  toda a equipe interdisciplinar (Serviço Social, Psicologia e Terapia Ocupacional 

e  Fisioterapia) tais como: Bingo, Atividades Externas (passeios para clubes, cinema, teatro, 

museus, centros culturais...), Oficinas diversas, Baile da saudade, Boliche, Quiz, Cinemateca 

e etc. 

 

 Lorena Sidor Pereira               Mª Érica S. da Cruz           Ricardinho Duarte Leal  
   Assistente Social                    Assistente Social                 Assistente Social   

    CRESS 4829 8ª Região/DF      CRESS 4893 8ª Região/DF      CRESS 4083 8ª Região/DF       
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TERAPIA OCUPACIONAL 

 

A Terapia Ocupacional visa o desenvolvimento, tratamento e a reabilitação de idosos que 

necessitem de cuidados físicos, psicológicos e/ou sociais, de modo a melhorar seu desempenho e 

participação social, através de instrumentos que envolvam a atividade humana. Para isto o terapeuta 

ocupacional poderá fazer o uso de atividades expressivas, lúdicas, artesanais, da vida diária 

(atividades cotidianas, como o simples ato de escovar os dentes ou se alimentar), dentre outras. 

O objetivo da Terapia Ocupacional perante o idoso institucionalizado é promover e manter a 

saúde, restaurar e/ou reforçar capacidades funcionais, facilitar a aprendizagem de funções 

essenciais e desenvolver habilidades adaptativas visando auxiliar o idoso a atingir o grau máximo 

possível de autonomia e independência no ambiente em que vive. Tem um papel fundamental no 

processo de reabilitação junto aos idosos que apresentam dependência, disfunções e dificuldade de 

adaptação ao meio em que vivem, pois pode prevenir ou amenizar estes estados de dependência 

através de adaptações, atividades cognitivas, culturais, sociais e outras, proporcionando assim o 

equilíbrio entre as limitações e capacidades de cada idoso. 

 

Edilene Aparecida de Rezende               Jonas Fernandes Carvalho 
Terapeuta Ocupacional                         Terapeuta Ocupacional 
CREFITO – 11 18592 TO                         CREFITO – 11 18853 TO 
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Nº 
NOME 

 IDOSO 

PLANEJAMENTO 

 SERVIÇO SOCIAL 

PLANEJAMENTO 

 PSICOLOGIA 

PLANEJAMENTO 

 TERAPIA OCUPACIONAL 

01 A. F 

Restaurar vinculo 

afetivo, investigar 

possível suspeita de 

violação de direito, 

concessão de BPC 

(Beneficio de 

Prestação 

Continuada) 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

estimular as relações sociais saudáveis e 

trabalhado reações agressivas em situações de 

frustração  

Acompanhamento do 

quadro cognitivo e físico 

através de grupos 

terapêuticos e atendimento 

individual conforme 

demanda. 

02 A. A.C. 

Fortalecimento de 

vinculo familiar, 

interação social 

saudável com demais 

idosos 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

estimular as relações sociais e fortalecimento 

do vínculo familiar de forma saudável, trabalhar 

a percepção corpórea e explorar as 

potencialidades diante das limitações. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual. 

03 A.P. 

Fortalecimento de 

vínculo familiar de 

forma saudável, 

articulação com os 

órgãos de proteção 

(Decrin, TJDFT e etc. 

Acompanhamento da adesão aos tratamentos 

psiquiátricos, Intervenção em Crise 

Agressiva/Psicótica, sensibilização para regras 

de bom convívio e inserção em grupos de 

atividades terapêuticas 

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

04 A. S. DE S. 
Fortalecimento de 

vínculos familiares  

Mediar e incentivar interrelações com demais 

idosos e funcionários, fortalecimento de vínculo 

familiar através de vídeo chamadas e visitas, 

explorar a autonomia diante de suas limitações. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual. 

05 A. C.M. S. 

Acompanhar 

participações nas 

atividades propostas 

pela instituição 

Mediar e incentivar interrelações com demais 

idosos e funcionários, trabalhar sintomas 

depressivos potencializados pela pandemia e 

limitações, acompanhamento de projetos 

individuais em parceria com escola para baixa 

visão.  

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo, 

acompanhamento e treino 

do uso de tecnologias 

assertivas relacionado a 

visão. 

06 A. N. A. 

Acompanhamento 

com a família e 

inserção nas 

atividades propostas 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

estimular as relações sociais saudáveis 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

07 A. P. DE O. 

Acompanhamento 

das demandas 

relacionadas a saúde, 

processo de 

aposentadoria, e 

benefícios mediados 

através da Assistente 

Social Carla do HFA 

Trabalhar e acompanhar relação de 

codependência com esposa, desenvolvimento 

de autocontrole em relação a hetero 

agressividade, acompanhamento psiquiátrico 

quando necessário.  

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

08 A.F. G.DE A. 

Concessão de 

benefício de 

prestação continuada 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

estimular as relações sociais saudáveis com 

demais idosos e funcionários. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

09 B.A. DA S. 
Fortalecimento de 

vínculos familiares  

Estimular as relações sociais e inserção em 

grupo terapêutico. 

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico, 

conforme aceitação do 
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idoso. 

10 B. N. DE A. 

mediação de 

atendimento com a 

família 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

estimular as relações sociais e de autocuidado. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual. 

11 C.A.B 

Viabilização de 

transferência 

institucional 

Acompanhamento/Sensibilização a adesão 

aos tratamentos psiquiátricos, Intervenção em 

Crise hetero e homoagressiva, sensibilização 

para regras de bom convívio. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual. 

12 C. F.S. 
Reestabelecimento 

de benefício  

Estimular as relações sociais, trabalhar 

memórias afetivas e retrógrada, incentivar a 

participação em grupos terapêuticos. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual. 

13 D. M. DAS V. 

Acompanhamento 

com a família e 

inserção nas 

atividades propostas 

Estimular as relações sociais e autocuidado, 

bem como a autonomia, levando em conta suas 

limitações. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual. 

14 D. DA C. 

Imposto de renda e 

encerrar processo 

judicial  

Estimular as relações sociais e inserção em 

grupo terapêutico, sensibilização para regras 

de bom convívio 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

15 
D.C. F. DA 

C. N. 

Mediação junto a 

família e estimular as 

atividades  

Estimular a participação em atividades 

terapêuticas em grupos, mediar/proporcionar 

relações sociais saudáveis internas e com 

familiares, estimular atividades individuais que 

trabalhem potencialidades. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual. 

16 D.G. DOS R. 

acompanhamento 

familiar e inserção dos 

grupos sociais  

Acompanhar e solicitar intervenções 

psiquiátricas quando necessárias, intervenção 

em Crise Agressiva/Psicótica, proporcionar 

atividades terapêuticas em grupos, 

mediar/estimular relações sociais saudáveis 

internas e com familiares, estimular atividades 

individuais trabalhando potencialidades e 

interesses individuais. 

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

17 D. S.P. 

concessão de 

benefício de 

prestação continuada  

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

estimular as relações sociais e fortalecimento 

do vínculo familiar de forma saudável, 

incentivar a autonomia e trabalhar aspectos 

cognitivos (raciocínio lógico, memória). 

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

18 E.G. DOS S. Mediação familiar  

Acompanhar e solicitar reavaliação psiquiátrica 

quando necessárias, intervenção em Crise 

Psicótica, estimular participação em atividades 

terapêuticas em grupos, mediar/estimular 

relações sociais saudáveis, trabalhar a 

memória retrógrada através de atividade de 

interesse. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual. 

19 E. G.M. 
Acompanhamento 

com Fonoaudiólogos 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

estimular as relações sociais e mediar contato 

com familiares de forma saudável, incentivar a 

autonomia e acompanhar e intervir processo e 

sintomas de rebaixamento do humor. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

20 E. A. DA C 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

estimular as relações sociais e fortalecimento 

do vínculo familiar de forma saudável e 

trabalhar aspectos cognitivos (raciocínio lógico, 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual. 
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memória). 

21 E. C. H. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Estimular as relações sociais de forma 

saudável, incentivar o autocuidado e incentivar 

a participação em grupos terapêuticos. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

22 E. A. DE S 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Mediar/estimular as relações sociais de forma 

saudável, incentivar o autocuidado, solicitar 

reavaliação psiquiátrica quando e incentivar a 

participação em grupos terapêuticos. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual. 

23 
F. DAS C DE 

S 

reestabelecimento do 

benefício de 

prestação continuada 

Solicitar reavaliação psiquiátrica quando 

necessárias, intervenção em Crise Agressiva, 

proporcionar atividades terapêuticas nem 

grupos, mediar/estimular relações sociais 

saudáveis internas, orientar no tempo/espaço. 

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico, 

conforme aceitação do 

idoso. 

24 F. L. DOS S. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

estimular /mediar as relações sociais e mediar 

contato com familiares. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

25 F. J.P. S. 
Reinserir nas 

atividades propostas  

Solicitar reavaliação psiquiátrica quando 

necessárias, intervenção em Crise Psicótica, 

proporcionar atividades terapêuticas em 

grupos, mediar/estimular relações sociais 

saudáveis internas e estimular atividades 

individuais trabalhando potencialidades e 

interesses individuais. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

26 F. N. DE A. 

Acompanhamento em 

rede de saúde mental 

e vínculos familiares  

Acompanhar e solicitar reavaliação psiquiátrica 

quando necessárias, intervenção em Crise 

Agressiva, proporcionar atividades 

terapêuticas em grupos, mediar/estimular 

relações sociais saudáveis internas e com 

familiares, orientar no auto cuidado e quanto a 

adesão medicamentosa. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

27 F.P.O.J. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Estimular as relações sociais de forma 

saudável, bem como com familiares, incentivar 

a participação em grupos terapêuticos. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

28 G. S.   

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro motor e cognitivo 

através de grupo 

terapêutico, conforme 

aceitação do idoso 

29 G. A. P. 
Fazer um novo cartão 

no Banco Bradesco 

Mediar/estimular as relações sociais internas e 

externas de forma saudável e incentivar a 

participação nas atividades terapêuticas em 

grupo. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

30 G. N.I DA C 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Mediar/estimular as relações sociais internas e 

externas de forma saudável, incentivar a 

participação nas atividades terapêuticas em 

grupo, intervenção em crise psicótica e solicitar 

reavaliação psiquiátrica quando necessário. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 
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31 I. A. B. 

Concessão de 

benefício de 

prestação continuada  

Solicitar reavaliação psiquiátrica quando 

necessárias, intervenção em Crise Psicótica, 

proporcionar atividades terapêuticas em 

grupos, mediar/estimular relações sociais 

saudáveis internas e estimular atividades 

individuais trabalhando potencialidades e 

interesses individuais. 

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico, 

conforme aceitação do 

idoso. 

32 I.F. DA C. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Solicitar reavaliação psiquiátrica quando 

necessárias, intervenção visando o 

autocuidado e autonomia, mediar/estimular 

relações sociais saudáveis internas e orientar 

no tempo/espaço. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual 

33 J.V 

Judicialização de 

reconhecimento e 

venda do imóvel 

Solicitar reavaliação psiquiátrica quando 

necessárias, intervenção em Crise Psicótica, 

proporcionar atividades terapêuticas em 

grupos, mediar/estimular relações sociais 

saudáveis internas e estimular o autocuidado e 

autonomia. 

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

34 J.A.M. 

Fazer prova de Vida, 

buscar inserir o idoso 

nas atividades 

Orientar no tempo e espaço, proporcionar 

atividades terapêuticas em grupos, 

mediar/estimular relações sociais saudáveis 

internas, estimular o autocuidado e autonomia. 

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

35 
J.A. A. DA 

S. 
  

Atendimento individual e 

prevenção e 

acompanhamento do 

quadro motor (preservar 

amplitude de movimento e 

prevenir rigidez muscular); 

36 J.R. DE O. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Mediar/estimular as relações sociais internas e 

externas de forma saudável e incentivar a 

participação nas atividades terapêuticas em 

grupo. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

37 J. I. S. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Solicitar reavaliação psiquiátrica quando 

necessárias, intervenção em Crise 

Agressiva/Psicótica, proporcionar atividades 

terapêuticas em grupos e mediar/estimular 

relações sociais saudáveis internas. 

Estimulação e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

38 J.A. B. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Acompanhar e solicitar reavaliação psiquiátrica 

quando necessárias, intervenção em Crise 

Agressiva, proporcionar atividades 

terapêuticas em grupos, mediar/estimular 

relações sociais saudáveis internas e com 

familiares, orientar no auto cuidado e quanto a 

adesão medicamentosa. 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico. 

39 J. M. DOS S. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Mediar/estimular as relações sociais de forma 

saudável e manutenção do vínculo familiar e 

orientar no tempo e espaço. 

Estimulação cognitiva e 

reabilitação motora através 

de atendimento individual 

40 J. T. DE M. 

Reativar o benefício 

de prestação 

continuada 

Estimular as relações sociais, trabalhar 

memórias afetivas e retrógrada, incentivar a 

participação em grupos terapêuticos. 

Acompanhamento do 

quadro cognitivo através de 

grupo terapêutico, 

acompanhamento do 

quadro motor, estimulo da 
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interação e socialização 

41 J.O. 

Serviços de Banco 

relacionados ao 

Benefício 

Estimular as relações sociais e autocuidado, 

bem como a autonomia, levando em conta suas 

limitações. Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro da instituição, identificar demandas que 

necessitam de acompanhamento psiquiátrico 

caso necessário 

Acompanhamento 

terapêutico com 

estimulação cognitiva, 

socialização e interação 

com outros idosos  

42 L. M. DE S 

Buscar vínculos 

familiares e inserção 

em atividades 

propostas 

Estimular a participação em atividades 

terapêuticas em grupos, mediar/proporcionar 

relações sociais saudáveis internas (tanto com 

os idosos e demais funcionários da ILPI), 

sensibilização para a importância das regras 

Institucionais. sensibilização para o 

desenvolvimento do auto cuidado. 

Acompanhamento 

terapêutico com 

estimulação cognitiva e 

motora, socialização e 

interação com os outros 

idosos  

43 
L. G.DA 

SILVA 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, controle da 

ansiedade. identificar e trabalhar as distorções 

cognitivas, desenvolvimento de habilidades 

sociais. sensibilização para as normas 

institucionais. realizar acompanhamento 

familiar através de vídeo chamadas e visitas.  

Acompanhamento 

terapêutico com 

estimulação cognitiva e 

motora, socialização e 

interação com os outros 

idosos  

44 L.C. G. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário. realizar atendimento em situações 

de crise quando necessário. realizar 

acompanhamento familiar através de vídeo 

chamadas e visitas. Sensibilização para o 

desenvolvimento do auto cuidado dentro das 

limitações. identificar e trabalhar as distorções 

do cognitivas.  Inserção em grupos de 

atividades terapêuticas, sociais e de 

estimulação cognitiva  

Acompanhamento 

terapêutico com 

estimulação cognitiva e 

motora (mobilidade e 

coordenação motora fina)  

45 L. F. DA S 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário. acompanhamento familiar através 

de vídeo chamadas e visitas. Inserção em 

grupos de atividades terapêuticas, sociais e de 

estimulação cognitiva, 

Acompanhamento 

terapêutico do quadro 

cognitivo, socialização e 

interação com os outros 

idosos 

46 M.E. A. V. 

favorecer o 

fortalecimento dos 

vínculos familiares, ou 

o acolhimento 

institucional definitivo 

PARTICULAR, 

Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário. realizar atendimento em situações 

Acompanhamento 

terapêutico, estimulação 

cognitiva, coordenação 

motora fina, destreza 

manual.  
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conforme orientação 

judicial. 

Acompanhamento de 

demandas financeiras 

de crise quando necessário. realizar 

acompanhamento familiar através de vídeo 

chamadas e visitas.  Inserção em grupos de 

atividades terapêuticas, sociais e de 

estimulação cognitiva  

47 M. G A. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

identificar e trabalhar as distorções cognitivas, 

desenvolvimento de habilidades sociais. 

sensibilização para as normas institucionais. 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, controle da 

ansiedade.  acompanhamento e fortalecimento 

de vínculo familiar através de vídeo chamadas 

e visitas,  

Estimulação cognitiva e 

acompanhamento 

terapêutico do cognitivo, 

socialização e interação 

com os outros idosos  

48 M. F.G. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Estimular a participação em atividades 

terapêuticas em grupos, identificar e trabalhar 

possíveis distorções cognitivas, sensibilização 

para as normas Inserção em grupos de 

atividades terapêuticas, sociais  e de 

estimulação cognitiva, fortalecimento e 

desenvolvimento dos vínculos dentro e fora da 

instituição. acompanhamento de vínculo 

familiar através de vídeo chamadas e visitas.  

Acompanhamento do 

quadro cognitivo e motor, 

socialização e interação 

com os outros idosos  

49 M. B. G.S. 

Estimular participação 

da vida social 

institucional  

Estimular a participação em atividades 

terapêuticas em grupos, mediar/proporcionar 

relações sociais saudáveis internas (tanto com 

os idosos e demais funcionários da ILPI), 

sensibilização para a importância  das regras  

Institucionais.  

Prevenção e 

acompanhamento 

terapêutico do quadro 

cognitivo e motor, interação 

e socialização, conforme 

aceitação do idoso 

50 M. A.P. 

Rejudicialização para 

estabelecimento de 

benefício 

Estimular a participação em atividades 

terapêuticas em grupos, identificar e trabalhar 

possíveis distorções cognitivas, sensibilização 

para as normas Inserção em grupos de 

atividades terapêuticas, sociais e de 

estimulação cognitiva, identificar demandas 

que necessitam de acompanhamento 

psiquiátrico caso necessário, sensibilização 

para o desenvolvimento do auto cuidado dentro 

das limitações, 

Acompanhamento 

terapêutico e estimulação 

cognitiva e motora, 

socialização e interação 

com os outros idosos  

51 M. A. DA S 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Manejo dos aspectos que envolve a ansiedade, 

identificar e trabalhar possíveis distorções 

cognitivas, sensibilização para as normas 

institucionais. Inserção em grupos de 

atividades terapêuticas, sociais e de 

estimulação cognitiva, fortalecimento e 

desenvolvimento dos vínculos saudáveis 

dentro e fora da instituição.  

Acompanhamento 

terapêutico e estimulação 

cognitiva e motora, 

socialização e interação 

com os outros idosos  

52 M.C. DE J. 

Reativação de 

benefício, 

acompanhamento de 

questões fiscais; 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso necessário 

Acompanhamento 

terapêutico do quadro 

cognitivo, socialização e 

interação com os outros 

idosos 
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53 M. DA C. L. 

reativação de 

benefício, 

acompanhamento de 

questões fiscais; 

Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário. identificar e trabalhar as distorções 

do pensamento.  

Estimulação cognitiva e 

motora, acompanhamento 

terapêutico, socialização e 

interação com os outros 

idosos 

54 
M. DA G. L. 

DA S. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário. realizar atendimento em situações 

de crise quando necessário. realizar 

acompanhamento familiar através de vídeo 

chamadas e visitas. Sensibilização para o 

desenvolvimento do auto cuidado dentro das 

limitações. identificar e trabalhar as distorções 

do cognitivas.  

Estimulação cognitiva e 

motora (coordenação 

motora fina, prevenir 

rigidez muscular), 

socialização e interação 

com os outros idosos 

55 
M. DO C. C. 

DE L. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso necessário 

Acompanhamento 

terapêutico do quadro 

cognitivo, socialização e 

interação com os outros 

idosos 

56 
M. DAS D. 

C. A. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, controle da 

ansiedade, identificar as distorções cognitivas 

e trabalha-las, desenvolvimento de habilidades 

sociais. 

Prevenção e 

acompanhamento 

terapêutico do quadro 

cognitivo e motor, interação 

e socialização.  

57 M. DE L. G. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso necessário 

Estimulação cognitiva e 

acompanhamento 

terapêutico, socialização e 

interação com os outros 

idosos  

58 M. DE S. L. 

Judicialização para 

reestabelecimento de 

benefício 

Estimular as relações sociais e autocuidado, 

bem como a autonomia, levando em conta suas 

limitações. Inserção em grupos de atividades 

terapêuticas, sociais e de estimulação 

cognitiva. 

Acompanhamento 

terapêutico e estimulação 

cognitiva e motora 

(coordenação motora fina ) 

59 M.S. R. 

reativação de 

benefício, 

acompanhamento de 

questões fiscais; 

Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário, realizar acompanhamento familiar 

através de vídeo chamadas e visitas. 

Sensibilização para o desenvolvimento do auto 

cuidado. identificar e trabalhar as distorções do 

pensamento.  

Acompanhamento e 

estimulação cognitiva e 

motora, conforme 

aceitação da idosa. 

60 M. S. DE L. 
Acompanhar as 

relações sociais e 

Identificar demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

Estimulação cognitiva e 

motora, acompanhamento 
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participação nas 

atividades 

necessário, Inserção em grupos de atividades 

terapêuticas, sociais e de estimulação 

cognitiva. sensibilização para regras de bom 

convívio, trabalhar sintomas depressivos 

potencializados com o processo de 

envelhecimento e luto.  

terapêutico, socialização e 

interação com os outros 

idosos, conforme aceitação 

do idoso 

61 N.A. T. H 
Inserção nas 

atividades propostas 

Estimular as relações sociais e fortalecimento 

do vínculo familiar de forma saudável, trabalhar 

memórias afetivas e retrógrada, incentivar a 

participação em grupos terapêuticos, 

sensibilização para o desenvolvimento do auto 

cuidado dentro das limitações, realizar 

acompanhamento familiar através de vídeo 

chamadas e visitas, 

Estimulação cognitiva, 

acompanhamento 

terapêutico, socialização e 

interação com os outros 

idosos, conforme aceitação 

do idoso 

62 N. A. DA S. 
Realização de prova 

de vida excepcional  

Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro da instituição, identificar demandas que 

necessitam de acompanhamento psiquiátrico 

caso necessário 

Acompanhamento 

terapêutico do quadro 

cognitivo e motor (melhora 

de Amplitude de 

Movimento e prevenir 

rigidez muscular)  

63 N.P. DA S. 

Buscar fortalecimento 

de vínculos e 

historicidade 

Estimular as relações sociais e fortalecimento 

do vínculo familiar de forma saudável, trabalhar 

memórias afetivas e retrógrada, incentivar a 

participação em grupos terapêuticos, 

Estimulação cognitiva e 

motora, acompanhamento 

terapêutico, socialização e 

interação com os outros 

idosos, conforme aceitação 

do idoso 

64 N.R. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Estimular a participação em atividades 

terapêuticas em grupos, mediar/proporcionar 

relações sociais saudáveis internas (tanto com 

os idosos e demais funcionários da ILPI), 

sensibilização para a importância das regras 

Institucionais. sensibilização para o 

desenvolvimento do auto cuidado dentro das 

limitações 

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo, conforme 

aceitação do idoso.  

65 O. D. DE S. 
Acompanhar 

demandas de saúde  

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, trabalhar 

memórias afetivas e retrógrada, trabalhar 

sintomas depressivos potencializados com o 

processo de envelhecimento.  

 Estimulação e 

acompanhamento cognitivo 

e motor, socialização e 

interação com os outros 

idosos 

66 O. A. DE S. 
Desarquivamento de 

ação de interdição 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário. 

Acompanhamento e 

estimulação cognitiva e 

motora (melhora de 

amplitude de movimento e 

prevenir rigidez muscular)  

67 O. C. DE S. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário. realizar atendimento em situações 

de crise quando necessário. realizar 

acompanhamento familiar através de vídeo 

chamadas e visitas. Sensibilização para o 

Estimulação e 

acompanhamento 

cognitivos e motora, 

socialização e interação 

com os outros idoso 
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desenvolvimento do auto cuidado dentro das 

limitações. identificar e trabalhar as distorções 

do cognitivas.  

68 O.P. DOS S. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Estimular as relações sociais e fortalecimento 

do vínculo familiar de forma saudável, trabalhar 

memórias afetivas e retrógrada, incentivar a 

participação em grupos terapêuticos, 

sensibilização para o desenvolvimento do auto 

cuidado dentro das limitações, sensibilização 

para regras de bom convívio, fortalecimento de 

vínculo familiar através de vídeo chamadas e 

visitas, 

Estimulação e 

acompanhamento 

cognitivos e motora, 

socialização e interação 

com os outros idoso 

69 P.R. S. 

Fortalecimento de 

vínculos e 

acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, incentivar 

interrelações com demais idosos e funcionários 

Acompanhamento 

terapêutica e estimulação 

cognitiva e motora, 

socialização e interação 

com os outros idosos, 

conforme aceitação do 

idoso.  

70 Q.O. DE F. 
Afastado da 

instituição  

Estimular a participação em atividades 

terapêuticas em grupos, mediar/proporcionar 

relações sociais saudáveis internas e com 

familiares por meio de vídeo chamadas, 

sensibilização para regras de bom convívio 

com idosos e funcionários e respeito pelas 

normas Institucionais.  

Prevenção e 

acompanhamento do 

quadro cognitivo e motor, 

socialização e interação 

com os outros idosos  

71 R.T. S. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, controle da 

ansiedade e manejo diante a compulsão 

alimentar. identificar as distorções cognitivas e 

trabalha-las, desenvolvimento de habilidades 

sociais. 

Acompanhamento 

terapêutico e estimulação 

cognitiva e motora, 

socialização e interação 

com outros idosos  

72 R.D.S. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Estimular as relações sociais e fortalecimento 

do vínculo familiar de forma saudável, trabalhar 

memórias afetivas e retrógrada, incentivar a 

participação em grupos terapêuticos, 

sensibilização para o desenvolvimento do auto 

cuidado dentro das limitações, sensibilização 

para regras de bom convívio, 

acompanhamento e fortalecimento de vínculo 

familiar através de vídeo chamadas e visitas, 

Estimulação e 

acompanhamento 

terapêutico cognitivo e 

motora, socialização e 

interação com os outros 

idosos.  

73 R.P. DE S. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Estimular as relações sociais e fortalecimento 

do vínculo  familiar de forma saudável, 

trabalhar memórias afetivas e retrógrada, 

incentivar a participação em grupos 

terapêuticos, sensibilização para o 

desenvolvimento do auto cuidado,  realizar 

acompanhamento  familiar através de vídeo 

chamadas e visitas, controle de ansiedade e 

sensibiliza da participação de atividades de 

estimulação física para prevenção e 

Acompanhamento 

terapêutico e estimulação 

cognitiva e motora, 

socialização e interação 

com outros idosos  
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manutenção do controle de peso e saúde.  

74 R.L. 

Estimular participação 

com os familiares e 

atividades estimativas 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva,  

desenvolvimento de vínculos saudáveis com 

demais idosos dentro da instituição, Identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário, sensibilização para o 

desenvolvimento do auto cuidado dentro das 

limitações, sensibilização para regras de bom 

convívio 

Estimulação e 

acompanhamento 

cognitivos e motora, 

socialização e interação 

com os outros idoso 

75 T.V. DE O. 

Fortalecer 

participação nas 

atividades propostas 

Estimular as relações sociais e fortalecimento 

do vínculo familiar de forma saudável, 

desenvolvimento do empoderamento e limites 

diante a relação conjugal, Inserção em grupos 

de atividades terapêuticas, sociais e de 

estimulação cognitiva. 

Acompanhamento 

terapêutico e estimulação 

cognitiva e motora, 

socialização e interação 

com outros idosos  

76 V. P. DE S. 
Judicialização para 

venda de imóvel  

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário, manejo dos aspectos relacionados 

ao rebaixamento de humor por meio da escuta 

ativa e intervenção, sensibilização para o 

desenvolvimento do auto cuidado. 

Estimulação cognitiva e 

motora e acompanhamento 

terapêutico, socialização e 

interação com outros 

idosos 

77 S.A.P. 

Reativação de 

benefício de 

prestação continuada 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso necessário 

Acompanhamento do 

quadro cognitivo e motor 

(prevenir rigidez muscular)  

78 V. A. DE M. 

concessão de 

benefício de 

prestação continuada 

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário.  Atendimento individual conforme 

demanda. 

Estimulação e 

acompanhamento 

cognitivos e motora, 

socialização e interação 

com os outros idoso 

79 V.V.DA R. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Estimular as relações sociais dentro e fora da 

Instituição, trabalhar memórias afetivas e 

retrógrada, incentivar a participação em grupos 

terapêuticos de atividades terapêuticas, sociais 

e de estimulação cognitiva e física, realizar 

acompanhamento familiar através de vídeo 

chamadas e visitas. 

Estimulação e 

acompanhamento 

cognitivos e motora 

(coordenação motora fina, 

mobilidade), socialização e 

interação com outros 

idosos  

80 V.G. DA S. 
acompanhar demais 

fiscais  

Inserção em grupos de atividades terapêuticas, 

sociais e de estimulação cognitiva, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso necessário 

Acompanhamento e 

estimulação cognitiva, 

socialização e interação 

com os outros idosos  

81 V. A. H. 

Necessita de 

acolhimento em 

instituição terapêutica 

Acompanhamento psiquiátrico e Inserção em 

grupos de atividades terapêuticas 

Prevenção do quadro 

motor e cognitivo, 

acompanhamento 

http://www.institutointegridade.org.br/
mailto:lvmm.sec1@gmail.com


INSTITUTO INTEGRIDADE 
CRECHE IRMÃ ELVIRA 

LJCJ - LAR JORGE CAUHY JÚNIOR 

LVMM - LAR DOS VELHINHOS MARIA MADALENA 

SMPW Trecho 3 Área Especial nº. 01 e 02 – Park Way – Brasília-DF - CEP: 71.735.090 – 
Fones: (61)3552-0504/ (61)993520912 CNPJ. 00.065.060/0001-92 – SITE: www.institutointegridade.org.br- E-mail: lvmm.sec1@gmail.com 

UMA OBRA DE AMOR! 

 

 

 

• Os nomes dos usuarios foram removidos para assegurar o sigilo, Contudon consta a númera para identificar o 

quantitativo atendido.   

para 

acompanhamento 

psiquiátrico  

terapêutico conforme 

aceitação do idoso;  

82 W. A. R. 
reestabelecimento de 

benefício  

Identificar demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário, Inserção em grupos de atividades 

terapêuticas, sociais e de estimulação 

cognitiva. sensibilização para regras de bom 

convívio 

Acompanhamento do 

quadro cognitivo e motor  

83 W.C.G. 

Acompanhar as 

relações sociais e 

participação nas 

atividades 

Trabalhar o controle de ansiedade, 

fortalecimento e desenvolvimento dos vínculos 

dentro e fora da instituição, identificar 

demandas que necessitam de 

acompanhamento psiquiátrico caso 

necessário, realizar acompanhamento familiar 

através de vídeo chamadas e visitas, 

Acompanhamento e 

estimulação cognitiva, 

socialização e interação 

com os outros idosos  

84 Z.M. DA S. 

Mediar 

relacionamento com o 

filho 

Acompanhamento/Sensibilização a adesão ao 

tratamento psiquiátrico, sensibilização para 

regras de bom convívio, inserção em grupos de 

atividades terapêuticas, sociais e de 

estimulação cognitiva, fortalecimento e 

desenvolvimento dos vínculos dentro e fora da 

instituição, 

Prevenção e 

acompanhamento 

cognitiva, socialização e 

interação com os outros 

idosos.  
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