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 A Constituição Federal/88, por meio da Lei Orgânica da Assistência

Social (8.742/93) assegura o direito universal e integral à assistência

social, as políticas públicas de assistência social visam assegurar tal

direito.

 A NOB/SUAS/2005 (Norma Operacional Básica do Sistema Único da

Assistência Social) regulamenta e disciplina a oferta dos Serviços de

Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial, assegurando o

atendimento à pessoa idosa nas diversas ações e serviços quando em

situação de vulnerabilidade social e de ameaça, ou violação de direitos

 A Política Nacional do Idoso, Lei 8.842/94, assegura direitos sociais à

pessoa idosa, trazendo como modalidade de atendimento institucional

(modalidade asilar) “o atendimento, em regime de internato, ao idoso

sem vínculo familiar ou sem condições de prover à própria subsistência

de modo a satisfazer suas necessidades de moradia, alimentação, saúde

e convivência social”



 A ILPI está inserida no âmbito da Proteção Social Especial de

alta complexidade que oferta serviço à pessoa idosa de 60 anos

ou mais, dependentes ou independentes nas atividades de vida

diária, em situação de vulnerabilidade pessoal e social que não

dispõe de condições para permanecer com a família ou em

domicílio.



Objetivo

 Ser um serviço de referência para o atendimento ao idoso

em vulnerabilidade social no município de São Paulo/SP,

propiciando a qualidade de vida, a manutenção da

autonomia e a participação social dos atendidos.



Profissionais que compõem o quadro de RH

 Gerente;

 Equipe Técnica: Psicólogo, Assistente Social e 2 Enfermeiros;

 12 Orientadores Sociais Diurnos;

 4 Orientadores Sociais Noturnos;

 06 Agentes Operacionais Diurnos;

 03 Agentes Operacionais Noturnos; e

 02 Cozinheiras.



Principais valores

 Humanização

 Ética

 Respeito

 Diálogo

 Acolhida

 Aprendizado e troca de conhecimentos 

 Eficiência e efetividade



Público Alvo

 30 Idosos, de ambos os sexos, com ou sem

dependência nas AVD e residentes na região de

abrangência de Cidade Tiradentes, Itaquera, São

Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista,

Guaianazes, São Mateus; sem distinção de: cor, raça,

credo; observando-se o grau de dependência.



Estratégias de ação

 Promoção da saúde;

 Manutenção da autonomia e da independência;

 Atividades sócio-educativas na área do envelhecimento;

 Atividades de estimulação física e cognitiva;

 Acompanhar e dar suporte à família, inserindo-a nas atividades 

da instituição e as principais alterações que ocorrem com o 

envelhecimento;

 Acolhida, escuta, promoção de vínculos comunitários; 



Acolhimento

 Recepção dos casos indicados pelo CRAS, CREAS 

 e Ministério Público;

 Visita Domiciliar ou Institucional com avaliação do perfil 

 do idoso, bem como do Histórico social;

 Discussão do caso em equipe multiprofissional e Supervisão;

 Acolhimento com período de adaptação ao espaço coletivo      

 e regras de convivência;

 Estabelecimento de um plano de atendimento em equipe (PIA); 



PIA – PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO 

(SEMESTRAL)

 Envolvimento da comunidade, amigos e família;

 Planejamento de atividades baseadas no grau de independência

 e nas condições de saúde do idoso, bem como de acordo com suas

 expectativas e estilo de vida (Equipe Técnica e Orientadores);

 Estabelecimento de metas a curto, médio e a longo prazo;

 Inserção do idoso no planejamento das atividades segundo as suas

 expectativas e estilo de vida;

 Encaminhamento a órgãos e serviços;



Período de adaptação

 Planejar com o idoso como será a adaptação;

 Promover o atendimento familiar sempre que necessário;

 Avaliar a mobília e os pertences significativos;

 Estabelecer com os residentes normas coletivas para o

funcionamento da casa e avaliar periodicamente a

satisfação do idoso e coletar sugestões para melhorar o

atendimento por meio de Assembléias;



Atividades

Atividades intergeracionais

Atividade Física e estimulação funcional

Atividades comemorativas e de socialização

Atividades socioeducativas e recreativas

Orientação psicológica e crescimento pessoal na velhice

Grupo de apoio e orientação aos familiares

Formação técnica continuada



Desafios da ILPI

 Compor uma equipe de profissionais de excelência, motivados, 

humanos, pró-ativos e que estão dispostos a aprender, ensinar e 

trabalhar em equipe

 Desmistificar o estereótipo de que o serviço é um local para esperar a 

morte e um depósito de velhos

 Parceria com a saúde



 Oferecer condições que maximize o potencial de desenvolvimento

associado a última fase do ciclo de vida, a velhice;

 Modificar destinos, histórias e perspectivas, ampliando as 

oportunidades de acesso e de qualidade de vida dos assistidos;

 Harmonizar interesses e necessidades, priorizando o bem-estar de 

todos os envolvidos;



 Fazer parcerias com o poder público e com grupos de reivindicação por 

direitos;

 Traçar um plano de trabalho para idosos com diferentes necessidades 

e em diferentes contextos;

 Envolver a família, a comunidade e os serviços, estabelecendo uma 

ponte entre as necessidades e os recursos disponíveis;



Festas Bimestrais Temáticas

Discoteca na ILPI, 
relembrando músicas e 
danças que fazem parte da 
história dos idosos

Almoço com comidas típicas:
Virado à Paulista, no clima 
de um Restaurante 
Tradicional do Centro de 
São Paulo.



Atividades Externas – Passeios Bimestrais

Carnaval de Rua, juntamente 
com CAPS AD, CAPS Adulto, 
Residências Terapêuticas e 
Inclusivas e demais serviços 
da Rede.

Passeio Cultural ao Museu 
Casa Guilherme de Almeida.



Atividades Internas Diárias

Oficina de Dança com 
Bailarina e Gerontóloga 
Raquel

ILPI na Torcida na Copa 
2018
VAI BRASIL!!!!



Comemorações de Aniversários



Obrigada!
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