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AREXO IV
I'LANO DE TRABALHO
Denominaefro:

Associapao

Nfroleo

de

Profissiounis

Amigos

dos

ldosos

-

NUPAI

CNPJ: 15.291.036/000149
Inscrigfro municipal: 28495

Endc;rceo: Avcnida Brasil, prolongamento, n°2077, Centro

Cidade: Palmito8

UF: Santa catina

CEP: 89887-000

DDD TELEFONE: (49) 3647-2734

E-mall : nupaipalmitos@gmall.com
Conta coITente: 38078-3

Banco: Sicredi

Agthcia: 0230

Pra9a de pngamento: Pa]mitos/SC

Responsgivel lnstitucional pela Assinatura do Termo de Parceria: Asdir Elton Kratz
CPF: 779.810.499-20CngoITunffro:Presidents

Respous&vel pelo Projeto: D6bora Elis®bete Schultz Riege

Cargoffungao ; Rcsponsavel Tecnica
Matricula: 267.064
Telefone Fixo: (49) 3647-2734

Sctor de Trabalho : Enfemeira
E-mail: deborariese@gmail.com
Celular: (49) 99918-4566

2 - DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE
Denomina9ao: Conselho Munieipal dos Direitos de Pessoa Idosa -CropI -Palmitos/SC

CNPJ FUMI Palmitos - SC
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Endere¢o: Run Padre Manoel da N6brega, sala 01, Edificio Valencia, Centro, Palmitos/SC,
C-EP 89887-000.

Cidade: Palmitos

UF: Santo catrrina

CEP: 89887-000

3 - TDENTIFICACAO DO PROJETO

3.1 -TItulo do Projeto:

Projeto de liidrogindstica ..Agua Viva" com idosos instituciondizados.

3.2 -Peri'odo de Execapfio: 12 Meses

3.3 -Dcscrigao da realidadc

0envelhecimento5unfen6menomundialquemereceprcocupagfrodasociedadeemgeral.Dessa

forma. manter uma institui¢fio que garanta a dignidede, segurmqfl e ben-e9tar dos idosos promovendo
sun inclusao na sociedade, e garantjndo diretos plenos de cidadao 6 a missao da NUPAI - Assooiapfro
Nfroleo de Profissionais Amigos dos Idosos.

A NUPAI e uma lnstituicao de Longa Permanencia para ldosos (ILPI), sem fins lucrativos. que

ten por objetivo propiciur atengao integral em cariter residencial, entendido como un conjunto de
sorvis!os especializedos que visam a promocao e manutengao da satde fisica e emocional. Cuidndos
pessoais e convfvio social, com condiq6es de liberdade e dignidade.

Desdejaneirode2012,aNUPAIatendeunademandasignificativadeidososdeanbosossexos,
oriundos de vdrios municfpios da regiao Oeste de Santa Catarina. Altemativa de cuidado integral e

moradiaparaapopulapaoidosa,reduzindooestressedocuidadorfamiliarpossibilitandounatendimento
espeeializado atrav5s de uma equipe multidisciplinar.
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A instituicao respeita a identichde de ceda individuo, garantindo sua autonomia e convivio social.
Proporcionando atividedes ltidicas, jogos de estlmulo a mem6ria, atividades recreativas e fisicas, grupo8

de psicoterapia, see5es de flsioterapia, est(mulo a religiosidade, atendimento medico e assistencia de

enfe|magem, em urn anbiente hamonioso, que busca sempre o

ben-estar de seus residentes e

colaborrdores.
Com o flumento crescents do nthlero de idosos, somando a preocupa95o constonte pela sedde, ben estar
fisicoesocial,apraticadehidroterapiaehidrogindsticatomsemostrndosereficaznavidadessaspessoas,

uma vez que ela pode auxilia-los no enfrentanento do processo de envelheeinento, colaborando papa
uma vide mais fe]iz e saudavel.

Baseado mos estudos sobre o tema constata-se as inineras contribui96es que a pratica de hidrogindstica
pro]ror€iom aos idosos, tanb€m nag questoes relacionndas aos aspectos psicossociais. A16m dos
beneficio§ fisiol6gicos, podemos considerm as contribui90es no &mbito social. onde a praticonte idoso

adota uma vida mats ativa e, consequentemente, com melhor qunlidrde de vida.
Como qualquer atividnde fisica regular para idosos, o objetivo da hidrogin4stica e minimizar e prevenir
posslveis dores, desconforto e les6es, proporcionando beneflcios fisiol6gicos como tamb5m melhorar o
sistema psicoL6gico, contribuindo para o aumento da autoestima. valoriza9ao pessoal e integrapao entre

as pessoas.
Entendemos qu¢ a hidroginastica poss8 melhor contribuir com a qualidade de vide dos idosos e sue

integrap5o social. i uma atividrde de baixo impacto e os exercicios realizados dentro da 6gua diminuem
a sobrecarga entre as articulag6es, prevenindo possiveis les6es, minimizando a ocorrencia de quedas e

froturas, envolvendo, portanto poucos riscos aos idosos,
0 envelhecimento 6 o processo de desgaste do corpo, no qual 6 desencadeada ulna s6rie de
modificap6es fisiol6gicas, fazendo com que acabe prejudicando a funcionalichde dos idosos. As ILPI

ten como objetivo auxil iar os mesmos, proporcionando moradia, vestudrio, alimentapao, medicamentos,

cuidados com a higiene, vida social, visando uma methor qualidade de vida, de uma maneira
biopsicossocial.
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3.4 ]usTIFlcATrvA DO PROIETO
ConformeregistrosdaOrganizapaoMundialdaSrfude(OMS,2002),estima-soqueentreosanosde1970

e 2025, o crescimento de populapao de pessoas com mais de 60 anos passe de 2330/a, ou seja, em tomo
de 694 milh6cs de individuos. Esse aumento significativo na expe¢tativa de vide dos sores humanos mos

levaarefletirsobrecomoprolongaravichdaspessoas,pemitinde-lhesusufrri-lacommelhorqualidade
de vida.

Em virtude dos aapectos do envelhecimento e dos comprometimentos ndvindos nesta face da vide,
acredita-se que a participapao do idoso em progranas regulares de hidrogindstica possa influenciar

beneficamente na sua satde, com impacto positivo sobre a sua qunlidade de vide. A pritica da
hidrogin6stica pelos idosos instituciomljzados pode contritiuir para uma vide mais saudivel, diminuindo

os impactos causados pelo envethecimcnto, promovcndo ben estar flsico, mental e emocional, integrapao

social e ben estar e satisfapfo pessoal.
A hidrogindstica e uma pritica que permite que os idosos vfro para urn ambiente agradivcl, sainde dr
instituigao e se deslocando ate a Baineario da lma Redonda de Palmitos, a 16 Kin da cidede. Momento

de conhecer outros lugares, outras pessoas, onde cada urn realiza os movimentos de acordo com as suas
condic6es e possibilidades. A16m de uma questao de satde, a hidrogindstica e extrenanente prazerosa.

gerando ben-estar. diver8ao, memor autoestima, manor ansiedade e uma vida social mais ativa, jf que
old 6 feita em grupos.

A hidroginastica 6 urn conjunto de exerc{oios flsicos que serao orientedos por `rm profissionel de

Educapao Ffsica, utilizando as propriedades aqudticas para aumento dr capacidade aer6bica, ch

resistencia muscular, para exeroicios funcionais, para melhora do condicionamento de cada urn, em uno
piscina de ague quente. Idosos serao auxiliados na igun por cuidadores, fisioterapeuta e urn enfermeiro.
Pois como sfro idosos, correm o risco de hipotensao pestural, vertigens, desmaio, podendo contar com
profissional que lhes de o suporte adequado.

Aprfticadahidrogindsticapelosidososinstitucionalizndospodecontribuirparaumavidemaissaudivel,

diminuindo os inpactos causados pelo envelhecimento, promovendo ben estar fisico. mental e
emocional, interagao social, al6m de satisfagao pessoal.
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5 - PtJBLIC0 Aljvo
Idosos com faixa etir8 de 60 a 90 anos residentes ria TLPI - NUPAI de Palmitos - SC.

6 - AREA DE ABRANGENCIA
0 munic[pio de Palmitos 6 localizado no Oeste de Santa Catarina, rmancipou-se em 02 de mngo

de 1954. Foi colonizada por agricultores vindos do Rio Grande do Sul. Tendo como principal atividade
econ6mica a agricultura, bovinocultura de leite, produ9ao de sulnos e aves, sendo a maior bacia leiteira

do estado de Santa Catarine. Conta com 16.182 munloipes, em uma bea de abrangencia de 350.690 km2.
IDH do municipio 0.737.

Segundo informapdes coletndas juntamente a base t5cnica do DATASUS em 2012 a popula9ao
idosa, faixa etfria entre 60 a 80 anos ou mais encontrava-se em 2.389 individuos. Observou-se que

percentual de idosos 6 major do que de jovens e adultos, a qual tende somente a aumentrr com o passar
dos anos.Os Idosos residentes sao oriundos d€ 15 cidades do Estado de Santa Catarina. al6m de PaJmitos,

sao eles: 20 idosos do municfpio de Palmitos; 01 idosa de Paial; 01 idoso de RIqueza; 05 idosos de Sao

Curlos; 2 idosos de Fainal dos Guedes; 04 idosos de Mondal, 01 idosos de Sfro Mlgucl do Oeste; 01
idosos de Tunapolis; 01 idoso de Cunha Pora; 05 idosos de Chapec6; 01 ido8o de Cunhataf; 03 idosos
de Aguns de Chapec6! 01 idoso de Piratuba; 02 idogos de ItapemQt totolizondo 48 idogog rc@identes.

Inclusive j4 tivemos idosos de outros Estndos. Possuinos uma lists de espera enorme. ap6s a pandemia
a procure pelas institui96es ten aumentado muito. No momento possuimos 48 idosos residentes e
po8su(mos vagas para Centro dia que nao estao sendo preenchidas devido os protocolos sanithrios.

7 - METAS E INDICADORES

Objetivos especjflcos

Metas

Indicadores

Meios

deverir]cacao Periodo deVeriflca9ao
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Objetivo

Espeofrico

Desenvolver

atividndes

Visando

de

mehora

in pal.

qualidade

de

hidrogin6stica

vida

a

Uma

1:

dos

vez
semana

Especifico

Proporoionar
1azer

e

momento

2:

Idosos

de

estimulados

s5o

integrngao social, me]hora da atividade

qualidade de vide dos idosos prazerosa fora
da instituigao,interagindocomoutraspessoas,

RENSAL

Educador fisico e

da

nha envolvidos

no

projeto e fotog

RENSAL

Uma vez por
semana

no
Anotapao doEducndorfisi¢oeprofissionalsenvolvidosnoprojetoefotos

descontra9ao, atraves de uma

institucionalizrdos,

do

no Balneato profissionds

idosos, suaintera¢aosocial,unanbienteagradivel,&gunaquecide,pos it,il tmdoalemdosbeneflciosflsicosementais,urnvelhicedequalidade Redonda

Objetivo

Anotapao

Balneato da

Ima Redonda
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melhorando asaddefisicaemental

RENSAL

3. OBJETIV0 ESPEciFICOPromovermelhomnosistema Atraves dativda em8 po rient daper ofis onal]movimentosaorealizdos entrodasuesposibldr es.Ativdn edbaixompacto,dimnugmasobreargentreasrticulag8es,prevni dolesd ,gerandobenstar,menoransieda e,mlhoradrespirapoef rtalc€ine to Uma vez porscmrmnoBalnealiodanhaRedonda
Anotapao

respint6rio e motor,

do

Educedor fisico eprofissionaisenvolvidosnoprojctoefotos
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do

4.OBJETIVOESPECIFICOPromoveraaumento dasobrevida

sistrmarespirat6rio,

Atividnde que

uma yez por Anotapao

ire

semana

minimizar

possiveis

no

Balnedrio da

do

RENSAL

Educndor flsico e
profissionais

dores, melhora Ilha Redonda

envolvidos

do sistenapsicol6gico,contribuindopun8melhomdrautoestimo.melhoradaqualidndedevidacsobrevide

projeto e foto@

no

9- ATIVIDADES E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Etapa
I a Etapa

Atividade
Atualizapao da pesquisa de prapo
Compra das roupas para banho (mai6,
toucan e sapatilhas, calgao de banho)

Compra de toalhas

Inieio
I a Meg

Termino
12 meses
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Compra de espaguctes, colete flufuante

e mini hidro halterCompradecaixade son

Contmtap5o do Educrdor Fisico 10

20 Etapa

20 Mss

12° meses

horas semanals,
Contratapao do empresa de tmnaporte
pars lever idosos ate o Balne6rio,

Organiza9ao da data e horatos com o
Balnedrio,

30 Etape

Infoio das atividndes dc Hidrogindstica

4 a Etapa

Prestapao de contas final do projeto

10 -MONITORAMENTO E AVALIACAO

2Omes

120 meg

120 mss
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0 monitoranento e avaliap5o da iniciativa acontecerd atraves de relat6rio que serao realizados ap6s os
grupos. fotos e relatos dos idosos envolvidos no projeto, sobre os beneficios da hidrogihastica.

11-PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS
11.1 - Valor total do projeto: R$ 54.630,00

Investi mento

Valor Total

Natureza do rec©

Custeio

Solicitndo (reourso a seir disponibilizado polo

R$ 12.000,00 RS 19.230.00

R$31-230.00

R$23.400,00

RS. 23-400,00

F"I
Contrapartida(recurcoaserdisponibilizndopela

entidade proponente)
R$ 54.630,00

Total
Descricao da contrapfirtida:

A contrapartida da lnst:tuieao sera com profissionais qLie atuam na ILPI

(fisioterapeufa, cuidadoras e enfemeira), que acompanhaTao os idosos ate o Balnedrio da Ilha Redonda.
os auxiliarao dentro e fora da piscina. Como sao idosost com doencas c[6nicas associadas plceisBmos
manter todos os cu!dados e estar preparndos para algum tipo de intercolTenciEL.
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11.2 Detalhamento da despesa

Item

Quart.Valor

Uhidade

Tipo

ValorUnitfro

Valor Total

0/t,

Educador F tsico

20hssemul

01

Custeio

RSI.000,00

RS 12.000,00

100%

Maio nacaquinho punhidroginasticaGeGG.J6!`

20

20

vestuario

R$ 60,00

RS I.200,00

100%

BermudGs pare banhoGaCRE

10

10

Vestudrio

R$ 50.00

R$ 500,00

100%

Toucas para banhotanwhodnico

30

30

Vestudrio

R$ 30'00

R$ 900,00

100%
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\

paraIlidroginisticatamanhodnico, 30

30

vestuino

R$ 35,00

RS I.050,00

a
100yo

Toalhas de tialograndesparahidroginistica1.45 x0,78*riEaiEBL

30

30

Vestudrio

R$ 50,00

R$ 1,500,00

100%

Caixa de Son Vc800

01

01

Eletrdnico

R$ 300,00

R$ 300,00

100%

S apatilhas
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Eapaguete6onI6cm(r,-II,:Add.-`'160cm
xgr'`,

30

30

Utensilio

R$ 20,00

R$ 600,00

100%

Colctes flutuntesNcoprono/EvaFloty

20

10 meses

UtensiLio

RS 152'00

R$ 3.040,00

100%

Mini Halter em E,V,Apanhidrogindstica160cmx6cmx6cmT>`

20 pares

20 pares

Uteusilio

R$ 47,00

R$ 940,00

100%
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Transporte

1 0 meses

10 meses

30 Batos

1 0 zneses

R$ 4,00

Custeio

R$ 440,00porMes R$ 4.400,00

100%

R$ 4.goo,00

100%

R$ 480'00

R$ 31 .230'00

Total

11.3 - Cronograma de Desembolso

Cronograna de Ihaenbolso
I a parcelaJaneiro/2022

R$ 6.610,00

2. ParcelaFevereiro/2022

R$ 6.615,00

3a ParcelaMar¢o/2022

4& ParcelaAbriLJ2022

Rsl.800,00 R$1.800,00

5a ParcelaMdio/2022

Rsl.800,00

6a ParcelaJucho/2022

Rsl.800'00

7a Paroela

8a Parcela

9a Parcela

1 oa Parcela

1 I a Parcela

I 2a Paroela

Julho/2022

Agosto/2022

Setembro/2

Outubro/20

Novembro/202

Dezembro/202

022

22

2

2

R$1.800,00

R$1.800'00

RS|,800'00 Rsl.800,00

R$1.800'00

Rsl.800'00

