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Resumo 

O presente artigo apresenta o desenvolvimento de uma das ações do Time Enactus CCT 

Udesc de Joinville numa ILPI. A população de idosos vem crescendo nas últimas décadas, o 

que gera uma procura maior por ILPIs com boas condições. Diante deste contexto, o presente 

projeto teve como objetivo de implementar diversas melhorias numa ILPI de baixa renda para 

atender à demanda da Vigilância Sanitária e do Estatuto do Idoso. As ações proporcionaram 

uma melhoria significativa na gestão da instituição e na qualidade de vida dos envolvidos. O 

foco do projeto foi pelo enquadramento da instituição nos padrões da Resolução 283 da 

Anvisa. A atuação do time em diferentes frentes resultou na melhoria efetiva da instituição 

que foi comprovada pela auditoria realizada baseada na resolução da Anvisa.  

Palavras-chave: empreendedorismo social; vida dos idosos; melhorias; instituição de longa 

permanência; vigilância sanitária.  

 

Abstract 

This article presents the development of one action of Enactus Team CCT Udesc in an ILPI. It 

is the fact that the elderly population grows in the last decades generating more demand for 

ILPIs with good conditions. Based on this context, the present project aimed to implement 

several improvements in a low income ILPI to meet the demand of Sanitary Surveillance and 

the Elderly´s laws. The actions provided a significant improvement in the management of the 

institution and the quality of life of those involved. The focus of the project was to prepare the 

institution to adequate with the standards of Anvisa´s Resolution 283. The team's performance 

on different fronts resulted in the effective improvement of the institution, which was proven 

by the auditing carried out based on this resolution. 

Keywords: social entrepreneurship; elderly´s life; improvements; long term institution; 

sanitary surveillance. 
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INTRODUÇÃO 

É um fato conhecido que vem crescendo a população de idosos nas últimas décadas. 

Por outro lado, há menos pessoas da família para cuidar dos idosos. Conforme a projeção da 

população em 2018 feita pelo IBGE, em 2060, quase 25,5% da população deverá ter mais de 

65 anos enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2% (19,2 milhões) (IBGE, 2018). A atual 

realidade social impede que, muitas vezes, os idosos sejam cuidados pela família, 

principalmente em famílias de baixa renda. Consequentemente, os cuidados com as pessoas 

idosas passaram a ser feitas pelas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 

Desta forma, as ILPIs se tornaram necessárias para proporcionar ao idoso uma vida digna, 

uma vez que o idoso fica afastado do convívio familiar e social. As instituições mantidas em 

condições adequadas podem ser fonte de relações saudáveis, criação de novas trajetórias de 

vida e envelhecimento digno (OLIVEIRA, 2011). Portanto, para preservar a qualidade de vida 

e preservar o bem-estar de um idoso, precisam de uma gestão eficiente, além de cumprir o 

Estatuto do Idoso e as resoluções de Vigilância Sanitária. Quando uma ILPI não atende esses 

requisitos surge um problema sério a todos os envolvidos. Conforme as normas vigentes, os 

cuidados de longa permanência dirigem-se aos idosos que perderam sua autonomia física ou 

mental e ao mesmo tempo, cuja família não possui meios financeiros, físicos ou emocionais 

para dar atenção adequada (PINTO, 2012). Assim, a gestão dessas instituições requer mais 

profissionalismo e conhecimento técnico para atender todas as demandas geradas tanto pelos 

idosos quanto pelos órgãos competentes. A saúde de um idoso é o resultado de diversos 

fatores relacionados com a qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação 

e nutrição, habitação e saneamento. O processo de envelhecimento de certo modo provoca 

diversas alterações biopsicossociais conduzindo o idoso a novos processos de adaptação, 

diversas doenças e perda da qualidade de vida. Nessa linha, surgem-se, principalmente, 

problemas relacionados à dor crônica e transtornos de ordem mental como a depressão. 

Portanto, a atuação de profissionais qualificados como nutricionistas, terapeutas, assistente 

sociais, enfermeiros e psicólogos se torna imprescindível nas ILPIs (SANTOS, 2012). 

As dificuldades encontradas na gestão das micro e pequenas empresas são inúmeras. 

Isso pode ocorrer em todos setores dessas empresas, como por exemplo, administrativo ou 

recursos humanos. Os problemas especificamente podem girar em torno de falta de 

planejamento estratégico, falta de foco em direcionamento, descontrole de fluxo de caixa e 
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capital de giro, falta de desenvolvimento da equipe e principalmente, precificação 

incompatível com produto/serviço ofertado. É bom enfatizar que as micro e pequenas 

empresas tem um grande peso tanto na economia quanto na geração de empregos. Conforme 

os dados econômicos divulgados, essas representam 27% do PIB do país (SEBRAE, 2014). 

Outro ponto importante na gestão de ILPIs é ter um bom conhecimento sobre a 

legislação vigente e a segurança sanitária. A maior parte de ações de fiscalização dos órgãos 

competentes são oriundas da legislação que trata das ILPIs. Portanto, para atender às 

exigências legais, há uma série de documentos que devem elaboradas e mantidas em dia nas 

instituições. Esses documentos devem ser elaborados pelos profissionais de saúde que atuam 

na área de ILPIs.  

As universidades podem, por meio de projetos e programas de extensão, desenvolver 

ações que promovam o desenvolvimento social. Para os alunos em formação, a experiência 

dentro da universidade agrega muito para possibilitar a inserção do profissional dentro do 

mercado com uma nova consciência. O empreendedorismo social no contexto das ações da 

Enactus proporciona diversos benefícios para acadêmicos em formação. 

Diante do exposto nesta seção, o Time Enactus CCT UDESC iniciou os trabalhos de 

recuperação na ILPI localizada no munícipio de Joinville. O time vem atuando na ILPI nos 

últimos dois anos e meio com o objetivo de implementar medidas necessárias para adequá-la 

à legislação, bem como capacitar o proprietário para gerir melhor seu estabelecimento. O 

projeto foi desenvolvido por meio de visitas quinzenais visando não só a reorganização da 

casa, mas também a capacitação de seu proprietário e o desenvolvimento nele do espírito 

empreendedor. 

 

O ESTADO INICIAL DA CASA 

A ILPI estudada pelo Time Enactus CCT-UDESC foi fundada em 2008. Funciona 

atualmente numa casa simples num bairro de classe média baixa da cidade de Joinville. A 

casa possui uma estrutura para atender no máximo 13 idosos, porém, a ocupação média foi de 

10 idosos de todos os graus de dependência no período em que o time realizou melhorias. 

Existiam dificuldades quanto à estrutura da casa, faltavam profissionais necessários ao bom 

funcionamento do estabelecimento e à adequação as normas, a higiene do local era precária e 

não havia preocupação quanto à acessibilidade. Além disso, a casa enfrentava uma série de 

problemas financeiros.  
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Durante as visitas do time, foi observada a inadequação do ambiente às normas de 

higiene, a defasagem da estrutura do estabelecimento, a má gestão financeira, a falta de ações 

de marketing, a situação irregular dos documentos da casa e a falta de padronização de 

procedimentos administrativos, como por exemplo quais passos seguir quando um idoso dá 

entrada no estabelecimento. Grande parte dos problemas foram encontradas na ILPI estudada 

pois o responsável não possuía uma formação adequada e nem conhecimento técnico na 

gestão de empresas, embora ele tivesse conhecimento e experiência nas ILPIs. O time 

observou especificamente o desconhecimento do proprietário sobre a administração de 

empresas familiares, sobre como atender os clientes com qualidade, gerenciar as finanças da 

casa e fazer um planejamento estratégico. O responsável pela casa ainda não possuía um bom 

conhecimento dos órgãos de fiscalização e seu papel exercido nas ILPIs. Ele encontrava 

dificuldades para fazer negociações com os órgãos de fiscalização. Além de tudo isso foi 

identificada a ociosidade dos idosos e a pressão por parte dos órgãos de fiscalização pela 

adequação da casa de repouso às normas, inclusive com a ameaça de fechamento do local. 

O Time Enactus CCT-UDESC, nas primeiras avaliações da casa já percebeu o estado 

do ambiente, claramente em desacordo com as normas do Estatuto do Idoso. A administração 

era muito deficiente pois a casa era mantida sem um controle financeiro e organização efetiva 

de documentos, com a falta de alguns documentos importantes, assim como os relacionados 

aos medicamentos.  
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Figura 1 – Imagens do estado inicial da ILPI 

Outra grande falha da casa era a falta de profissionais que auxiliariam no bem-estar 

dos idosos como nutricionista, enfermeiro e assistente social conforme as exigências da lei. 

Segundo o manual da Segurança Sanitária (SC) para ILPIs, uma variedade de documentos que 

devem ser mantidos à disposição de autoridades de fiscalização, por exemplo, o estatuto 

registrado, o registro de entidade social e o regimento interno (MANUAL DE SEGURANÇA, 

2009).  

Em resumo, a ILPI funcionava em desacordo com as normas vigentes de fiscalização, 

sem atender requisitos mínimos da Anvisa ou do Estatuto do Idoso. A Figura 1 mostra o 

estado inicial da ILPI quando o Time CCT iniciou a atuação. 

 

MELHORIAS IMPLEMENTADAS 

 O time, ao analisar as maiores dificuldades do local, físicas, administrativas e 

principalmente as dificuldades de adequação às normas legais, percebeu a necessidade da 

ação empreendedora. Após algumas visitas à instituição a fim de conhecê-la melhor e identificar 

suas principais necessidades, a equipe iniciou os trabalhos de melhoria e adequação. De fato, o 

time desenvolveu suas atividades em diferentes frentes, como no controle financeiro, na 

organização de documentos exigidos por lei, no desenvolvimento de atividades de lazer e 

motivacionais, na informatização da casa e na capacitação do gestor. Além disso, 

implementou-se também um modelo de auditoria para avaliar se a casa estava de acordo com 

a Resolução 283 da Anvisa. Durante o desenvolvimento das ações, verificou-se que a casa 

recebia apoio via voluntários por meio de doações de alimentos e bens materiais. Nas seções 

subsequentes, apresentam-se as principais ações desenvolvidas pelo time nos últimos dois 

anos. 

 

Organização de documentos 

 Esta ação se tornou imprescindível pois a manutenção de documentos, registros, 

relatórios e procedimentos operacionais é exigida por lei (SEGURANÇA SANITÁRIA, 

2009). A fim de garantir o bom funcionamento da ILPI do ponto de vista administrativo, 
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evidentemente é necessário haver uma série de documentos para diversos processos, tais 

como a entrada de um novo idoso na casa, procedimento de limpeza, etc. Dessa forma, foi 

necessário reformular vários documentos e estabelecer uma listagem dos mesmos. Essa 

listagem buscou classificar os documentos por meio de códigos, de forma a facilitar a 

identificar se determinado documento é um controle ou um relatório, por exemplo. Além 

disso, foi estabelecida a relação de cada documento com o requisito correspondente da 

Resolução 283 da ANVISA. Todos os documentos foram adicionados a uma pasta na nuvem 

e compartilhados com a ILPI. Dentre os diversos documentos desenvolvidos, podem ser 

citados como destaques os Procedimentos Operacionais Padrão de Lavanderia e de Limpeza, 

elaborados sob a orientação do time pelos profissionais da ILPI. 

 

Capacitação do responsável  

 O Time ENACTUS CCT UDESC buscou capacitar o responsável pela instituição 

através de cursos online disponibilizados pela SEBRAE, além de conhecimentos dos 

membros do Time. A capacitação foi dada na área de administração de empresas familiares, 

atendimento ao cliente, gestão financeira, planejamento estratégico e sobre negociação. Desse 

modo os participantes do projeto o auxiliaram para que ele aprimorasse suas técnicas de como 

lidar com seus clientes na hora de recepcioná-los, bem como desenvolver seus métodos de 

organização dos serviços que a casa oferece aos idosos. Isso para ampliar seu espírito 

empreendedor e para que assim ele conseguisse administrar seu negócio sem passar por 

dificuldades financeiras, tornando assim a instituição auto-sustentável. Ao mesmo tempo, no 

processo de informatização, o responsável pela casa recebeu doação de uma impressora e 

outros materiais de informática. Por meio do projeto, o proprietário da casa aprendeu a 

trabalhar com o Google Drive para compartilhar os documentos e recebeu capacitação para 

criar e gerenciar uma página do Facebook a fim de melhorar o marketing da instituição.  
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Figura 2 – Capacitação do responsável pelos membros do time 

 

Atividades de lazer e motivacional 

 Outra medida implementada na casa foi a inserção de atividades de lazer e 

motivacional. De acordo com o psicofisiologista da Unifesp, Ricardo Moneze (2010), manter 

a autoestima em alta e receber afeto pode auxiliar o fortalecimento do sistema imunológico na 

terceira idade. A institucionalização é uma das situações estressantes para o idoso. Isso poderá 

desencadear diversos problemas mentais levando o idoso ao isolamento social com a perda de 

autoestima (FREITAS, 2010). Portanto, manter os idosos em estado emocional estável exige 

atividades adicionais além dos cuidados com a saúde e a alimentação. Baseado neste contexto, 

o time projetou e auxiliou a construção de uma pequena área de horta na ILPI, conforme 

mostrado na Figura 3. Isso permitiu o desenvolvimento da horta para que o encarregado pelos 

idosos possa promover junto a eles uma hortoterapia. Este é uma atividade física suave que, 

em combinação com o ar fresco, ajuda a aliviar o estresse. Além disso, a equipe Enactus 

convidou um grupo de voluntários que realiza Palhaçoterapia, conforme mostrado na Figura 

3, no intuito de melhorar o humor das pessoas. Além disso, promoveu-se também um dia de 

jogos educativos, que tinha como principais propostas motivar os residentes da instituição a se 

integrarem entre si e melhorar a qualidade de vida deles. Todas as ações apresentadas nesta 

seção foram realizadas visando capacitar os responsáveis pela instituição. 
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Figura 3 - Atividades de Palhaçoterapia e Horta 

 

Práticas de Gestão Financeira 

 Quanto à gestão financeira, a realidade com a qual o time se deparou era muito 

preocupante. Como público atendido por essa ILPI é de baixa renda, as mensalidades 

cobradas de cada idoso eram abaixo do mercado, conforme as possibilidades de cada um sem 

considerar o grau de risco. A ILPI consegue equilibrar suas contas com muita dificuldade pois 

recebe doações de alimentos, produtos de limpeza e outros materiais de pessoas e pequenos 

comércios da região. A fim de que o responsável pela instituição tivesse um panorama da 

realidade financeira da mesma, o time desenvolveu e implementou uma planilha de controle 

financeiro, conscientizou o mesmo acerca da importância de utilizar tal ferramenta e o 

ensinou a usá-la. Além disso, para facilitar a utilização da planilha por parte do gestor, o time 

optou por fazer uma planilha simplificada na qual o gestor cadastrava os dados dos principais 

alimentos comprados, materiais de limpeza, despesas fixas e com funcionários, os quais são 

somados para formar o total de despesas do mês em questão. Assim, a instituição consegue 

estimar suas receitas e despesas mensais permitindo um gerenciamento melhor de suas contas. 

A maior conquista nesse processo está sendo o uso dessas ferramentas básicas pelo 

responsável da ILPI de forma regular. Na mesma linha de ação, diversas iniciativas foram 

tomadas para estimar os gastos com diversas categorias de alimentos e material de limpeza 

com intuito de encontrar um ponto de equilíbrio. 

 

Auditoria  

 Esta seção trata da aplicação da auditoria e seus resultados. O objetivo da auditoria é 

para fiscalizar se, de fato, a ILPI está cumprindo o padrão mínimo de funcionamento exigido 

pela resolução 283 da ANVISA. A aplicação foi feita via um formulário no qual as perguntas 

foram divididas em 11 seções de procedimentos. Cada pergunta diz respeito a um 

determinado procedimento da resolução, por exemplo, processos operacionais, organização, 

saúde, infraestrutura etc. A pontuação é feita utilizando o indicativo do padrão de 

conformidade que é dividido em três categorias: imprescindíveis, necessários e 

recomendáveis. A resposta afirmativa em cada categoria pode somar 3 para imprescindíveis, 2 
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para necessários ou 1 ponto para recomendáveis. Ao final utilizando a pontuação obtida se 

traduz em um determinado grau de risco para a saúde conforme exposto na Tabela 1. 

 A Tabela 2 apresenta o resultado da auditoria classificando a cada procedimento em 

um grau de risco para saúde. De fato, a auditoria foi feita em dois momentos. De acordo com 

o resultado da primeira auditoria, conforme apresentado na Tabela 2, todos os procedimentos 

obtiveram um resultado de alto ou médio grau de risco à saúde. Nota-se ainda a ausência de 

valores no nível de risco baixo ou no nível mínimo de risco – excelente. Acredita-se de que 

isso se deve à situação financeira da ILPI que sempre acolheu os idosos de baixa renda.  

Porém, na segunda auditória, o resultado foi muito melhor. Na primeira auditoria, a aplicação 

do diagnóstico ANVISA baseada na resolução 283, resultou no grau de risco para a saúde 

Ruim com uma média de nota 40,6% enquanto na segunda, alcançou o resultado nível 

Regular com 79%.  

 

Tabela 1 – Classificação do Grau de Risco 

Grau de Risco para a 

Saúde 

% Utilizado Pontuação 

Alto Risco (Ruim) Até 49% ≈ Até 110 

Médio Risco (Regular) De 50% a 79% ≈ 111 a 176 

Baixo Risco (Bom) Acima de 80% ≈ 177 a 223 

Excelente 100% 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Resultado da auditoria que trata do Grau de Risco para a Saúde 

 Auditoria 1 

Procedimento Analisado 

(Resolução 288/2005) 

Alto 

(Ruim) 

até 49% 

Médio 

(Regular) de 

50% a 79% 

Condições Gerais 20,0%  

Organização 28,6%  

Recursos Humanos  62,5% 
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Infraestrutura Física  62,9% 

Processos Operacionais 20,0%  

Saúde  60,0% 

Alimentação 0,0%  

Lavagem e Guarda de Roupas  50,0% 

Limpeza  50,0% 

Notificação Compulsória 0,0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – A ILPI após melhorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Apresentação do projeto para Conselhos dos Idosos da Prefeitura Municipal 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante de todo o trabalho que foi realizado na ILPI obtiveram-se resultados 

significativos em relação à capacitação do proprietário, melhoria na organização e gestão, na 

qualidade de vida dos idosos ali residentes e chegou-se mais perto da legalidade da 

instituição. No quesito de capacitações o time deu ênfase no que diz respeito à administração 
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de um estabelecimento comercial visando o lucro e uma boa qualidade de vida para aqueles 

que são contempladas com o fruto deste trabalho. Já as atividades de lazer e motivacional 

realizadas através da horta, jogos educativos e palhaçoterapia contribuíram certamente na 

manutenção do estado emocional estável dos idosos atendidos. Com o objetivo de atender à 

legislação vigente, diversas ações foram necessárias, como pequenas reformas, compras de 

placas sinalizadoras, dentre outras. Vale ressaltar que, através do esforço do time, a ILPI 

recebeu diversas doações que contribuíram para a concretização destas reformas. O resultado 

do trabalho desenvolvido pode ser observado na Figura 4 que mostra a ILPI recuperada. O 

presente projeto de melhorias não ficou apenas no âmbito da ILPI e da Udesc, mas foi 

apresentado também nos Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (COMDI) (Figura 5).  Em 

suma, com a conclusão do projeto obteve-se êxito nos objetivos e atingiu-se outros não 

esperados. O mais importante foi despertar o espírito empreendedor no proprietário da ILPI. 

O time foi convidado, pela Prefeitura, para implantar o projeto de melhorias na recuperação 

de diversas ILPIs na cidade de Joinville. Para o time, há muito trabalho pela frente em função 

da parceria com o COMDI e outras ILPIs. 
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