
    ESTADO DE SANTA CATARINA 
 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
 SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL 
 COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 Decreto nº 8.903/2018 

 RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 020/2022 
 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 

 Relatamos  que,  em  17  de  Janeiro  de  2022,  recebemos  o  e-mail  do  endereço  eletrônico 

 <social.lar@hotmail.com>  pertencente  à  Associação  São  Vicente  de  Paula,  por  intermédio  da 

 colaboradora  Dayane  Rotta  -  Dirigente  Organizacional,  contendo  o  relatório  das  atividades  da  associação 

 referente  ao  mês  de  Dezembro  de  2021.  Em  01  de  Fevereiro  de  2022  recebemos  o  e-mail  contendo  o 

 relatório  referente  ao  mês  de  Janeiro  de  2022.  A  organização  da  sociedade  civil  possui,  com  esta 

 municipalidade, os seguintes Termos de Fomento firmados: 

 I.  Termo de Fomento SPI 006/2019 

 No contato virtual foi-nos enviadas as seguintes informações: 

 ●  Nos  meses  de  Dezembro  e  Janeiro  foram  acolhidos  na  entidade  42  (quarenta  e  dois) 
 idosos, sendo 19 (dezenove) masculinos e 23 (vinte e três) femininos; 

 ●  Em  Dezembro  e  Janeiro  a  entidade  possuía  um  quadro  funcional  de  38  (trinta  e  oito) 
 colaboradores,  sendo:  05  Auxiliares  de  Serviços  gerais;  02  Auxiliares  de  Lavanderia;  01 
 Zelador;  01  Motorista;  01  Fisioterapeuta;  01  Enfermeira  RT;  01  Nutricionista;  01 
 Assistente  Social;  01  Dirigente  Organizacional;  01  Auxiliar  Administrativa;  03  Auxiliares 
 de  Cozinha;  02  Cozinheiras;  01  Coordenadora  Higienização;  15  Técnicos  de 
 Enfermagem;  02  Cuidadoras  de  Idosos.  Além  do  médico,  fonoaudióloga,  educadora 
 física,  dentista  e  auxiliar  de  dentista  do  próprio  município  que  realizam  consultas  nos 
 idosos duas vezes por semana; 

 ●  De  acordo  com  a  Sra.Dayane,  “Os  técnicos  de  enfermagem  permanecem  realizando  os 
 cuidados  integrais  referentes  à  saúde  do  idoso,  porém,  foram  intensificadas  as  medidas 
 de higiene e obrigatoriedade do uso de EPIs, durante toda a escala de trabalho”. 

 ●  Ainda,  a  Sra.  Dayane  informou  que  “As  medidas  de  proteção  para  enfrentamento  da 
 Pandemia  continuam  sendo  aplicadas,  através  de  orientações  educativas  para 
 residentes, funcionários e visitantes, seguimos com medidas restritivas para visitas. 
 Rotineiramente  pedimos  aos  profissionais  que  verifiquem  se  estão  com  febre  (37,8º  C  ou 
 mais)  ou  sintomas  respiratórios.  Solicitamos  que  cada  profissional  faça  uma  auto- 
 avaliação,  preferencialmente,  no  início  de  cada  turno  de  trabalho,  em  relação  algum 
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 sintoma  respiratório.  Orientamos  aos  profissionais  para  não  comparecerem  ao  trabalho 
 se  estiverem  com  sintomas  respiratórios  e  para  procurarem  atendimento  médico  para 
 avaliação. 
 Para  tentar  minimizar  a  carga  emocional  das  normas  adotadas  contra  a  doença,  boa 
 parte  dos  idosos  conversam  com  familiares  por  telefone,  através  de  aplicativo  de  celular 
 e  partir  do  mês  de  dezembro  devido  o  aumento  exponencial  de  casos  para  Covid-19  as 
 visitas foram suspensas temporariamente. 
 Em  relação  aos  Epis  a  instituição  fornece  todos  os  equipamentos  necessários  e  estão 
 sempre disponíveis para todos os funcionários.” 

 ●  No  mês  de  Dezembro  não  houve  nenhum  caso  de  Covid  positivo  na  instituição.  No  mês 
 de  Janeiro  de  2022  a  entidade  relatou  que  houve  04  (quatro)  casos  positivos  de 
 Covid-19, sendo dois residentes e dois funcionárias. 

 Desta  forma,  conforme  relatórios  recebidos,  a  instituição  vem  executando  os  trabalhos  conforme 
 o Plano de Trabalho e Termo de Parceria firmado. 

 Balneário Camboriú,  28  de Fevereiro de 2022. 

 __________________________ 

 Paula Marília Turatti 
 Membro 

 Matrícula  nº  29.283 

 ________________________ 

 Tamara Gasperi 
 Membro 

 Matrícula nº 32.723 
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