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RESUMO  

 

Este trabalho procurou analisar a relação dos idosos com a sociedade, enfatizando o 
incentivo ao trabalho voluntário. A criação de um meio de comunicação para idosos 
que vivem em asilos é de fundamental importância para a sua interação com a 
sociedade. O objetivo geral deste trabalho é propor um site para o Asilo São Vicente 
de Paulo, no município de Paranaguá. Como objetivos específicos: realizar uma 
breve contextualização do Abrigo São Vicente de Paulo; realizar um levantamento 
bibliográfico sobre sites de divulgação de abrigos online; descrever ferramentas para 
criação de sites utilizando software livre; propor e implementar um site para o Abrigo 
São Vicente de Paulo. Como percurso metodológico, o trabalho embasou-se em 
pesquisas bibliográficas, por meio de sites disponíveis na internet, Google 
Acadêmico e Scielo, bem como em livros. Além disso, utilizou-se pesquisa 
documental, por meio de consulta ao regimento da entidade e conversas informais 
com funcionários do Asilo. Após as leituras e pesquisas realizadas, foi iniciada a 
elaboração de um site a partir de uma ferramenta escolhida, contendo informações 
que podem auxiliar no dia-a-dia do trabalho voluntário, site este elaborado pela 
Wix.com. Neste trabalho de conclusão, foi destacada a importância da participação 
da sociedade voluntária, no processo de dar atenção e doar um pouco do seu tempo 
a esses idosos, tendo como objetivo a criação de um site para os voluntários 
informar-se e ter um bom relacionamento com os asilados. A ideia é que o site 
criado e hospedado, possibilite que todos possam ter acesso às informações 
referentes ao Asilo, além de testar a confiabilidade do site, definindo estratégias de 
segurança e armazenamento de dados. 

 

Palavras-Chave: Envelhecimento, Sites gratuitos,  Abrigo para idosos, Promoção da 
saúde. 
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ABSTRACT 

 

This study sought to analyze the relationship of the elderly with society, emphasizing 
the incentive to volunteer work. The creation of a means of communication for elderly 
people living in nursing homes is of fundamental importance for their interaction with 
society. The general objective of this work is to propose a site for the São Vicente de 
Paulo Asylum, in the municipality of Paranaguá. As specific objectives: to carry out a 
brief contextualization of the Abrigo São Vicente de Paulo; Carry out a bibliographic 
survey on sites to promote online shelters; Describe tools for creating websites using 
free software; Propose and implement a website for Abrigo São Vicente de Paulo. As 
a methodological course, the work was based on bibliographical research, through 
websites available on the internet, Google Academic and Scielo, as well as in books. 
In addition, documentary research was used, through consultation with the regiment 
of the entity and informal conversations with Asylum officials. After the readings and 
researches, a website was created from a chosen tool, containing information that 
can help in the day to day work of volunteers, a site developed by Wix.com. In this 
conclusion, it was highlighted the importance of the participation of the voluntary 
society, in the process of giving attention and giving a little of their time to these 
elderly people, with the goal of creating a site for volunteers to get informed and have 
a good relationship With the asylum. The idea is that the site created and hosted, 
allows everyone to have access to information about the Asylum, as well as testing 
the reliability of the site, defining strategies for security and storage of data. 
 

Keywords: Disclosure. Website. Shelter for the elderly 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O envelhecimento da população mundial, motivado pelo aumento da 

expectativa de vida, revela uma conquista da humanidade em toda sua história, mas 

por outro lado, representa um de seus grandes desafios, o qual consiste na 

necessidade de se evidenciarem esforços econômicos e sociais, para a 

possibilidade dessa população atingir uma longevidade saudável.  

 Neste trabalho apresentarei um breve histórico a respeito dos idosos asilados, 

apresentando também, alguns dados que tem como proposta estimular o 

voluntarismo, descrevendo a importância de um espaço de divulgação, como por 

exemplo, um site. O Asilo necessita de voluntários para atuar em seus eventos, para 

propiciar oficinas aos moradores além de oportunizar uma convivência solidária com 

estes idosos. 

 Logo após essa introdução, trago a justificativa, descrevendo minha história 

de vida e sua relação com o tema de pesquisa. 

 Posteriormente, realizo a contextualização da pesquisa, descrevendo o Abrigo 

São Vicente de Paulo de Paranaguá, a partir do qual foi criado o site. 

 A seguir trago a fundamentação teórica, procurando apresentar a importância 

de se criar um vinculo entre sociedade e o asilo de idosos.  

 Na metodologia, descrevo como se deu a pesquisa, por meio de pesquisas 

bibliográficas, pesquisa documental e conversas informais, trazendo uma descrição 

de ferramentas disponíveis para a criação de sites utilizando software livre.   

 No capítulo posterior, trago como se deu a construção do site.  

 Por fim, trago as considerações finais e as referências utilizadas.  

 Assim, pretende-se com o trabalho fazer com que o asilo seja divulgado e 

assim pessoas solidárias possam ajudar a entidade.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 A seguir, descrevo minha história de vida como uma forma de justificar o 

porquê da escolha deste tema de pesquisa. 

 

2.1 MEMORIAL  

 

Desde muito pequena sonhava em ser professora, dava aula para as minhas 

bonecas junto com um quadro que o meu avô me deu de presente. Esse desejo 

durou até a sétima série, logo veio o desejo de advogar, prestei o primeiro vestibular 

na UFPR em Curitiba para Direito, mas o resultado foi frustrante para uma menina 

de 17 anos. A partir desse vestibular achei que eu seria uma “Zé ninguém”, não 

consegui ser aprovada nem para a segunda fase.  

Aos 18 anos com outros compromissos, como passar na Autoescola, fui 

agindo no impulso, pensava que estava perdendo o meu tempo se não escolhesse 

um curso superior, já que as minhas amigas do Ensino Médio já estavam todas 

cursando algum curso. Ingressei no curso de Administração em uma Faculdade 

particular, acabei trancando no terceiro ano porque não gostei do curso e não estava 

feliz por lá.  

Um ano passou e, perdida mais uma vez, para não perder um estágio que 

estava fazendo na Receita Federal, entrei para uma Universidade a distância. O 

Curso era sobre Processos Gerenciais (Curso Tecnólogo que durou dois anos). 

Mesmo assim, estava infeliz pois ainda não era o que eu queria para a minha vida e 

quanto mais a idade vai chegando, mais bate o desespero!   

Em 2012 a minha irmã, quatro anos mais nova do que eu, passou no 

vestibular de Saúde Coletiva na UFPR litoral. Ela passou por algumas dificuldades 

com relação ao Projeto de Aprendizagem1 dela e pediu a minha ajuda, foi então que 

surgiu o envolvimento e o interesse em estudar na UFPR Litoral também. Como 

sempre prestei atenção em tudo que estava em alta, assim como a profissão de 

Direito, escolhi o curso de Informática e Cidadania no ano de 2013. 

A Informática é a profissão do futuro e a questão da cidadania, sempre me 

                                                 
1 Cada estudante constrói seu Projeto de Aprendizagem (PA), desde o primeiro ano de ingresso na 
Universidade. O estudante alia o aprofundamento metodológico e científico à preparação para o 
exercício profissional, desenvolvendo habilidades de auto-organização e produtividade. Disponível 
em: <www.litoral.ufpr.br>. Acesso em: 21 junho 2017.  
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atravessou, pois me considero uma pessoa prestativa, e não meço esforços para 

auxiliar em projetos. Já cursando Informática e Cidadania, dei início ao meu PA na 

Ilha da Cotinga junto aos indígenas em 2014. O projeto era levar um pouco da 

Informática e um pouco da Saúde para eles, mas infelizmente tivemos que encerrar 

o projeto pelo motivo de falecimento do diretor da Escola em que aplicávamos o 

projeto, e sendo assim, dificultaria a nossa entrada na Escola, já que tínhamos que 

ter a autorização do Cacique e outras burocracias.  A seguir uma foto retratando as 

experiências com minha irmã no Projeto de Aprendizagem (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1 – PROJETO DE APRENDIZAGEM TECNOLOGIA E SAÚDE 
 

 

FONTE: A autora. 

  

Após o ocorrido, eu e a minha irmã desmembramos o Projeto de 

Aprendizagem. Ela foi para a área da saúde e culinária e eu conheci o Abrigo 

Vicente de Paulo em Paranaguá através de uma campanha de eleição, no qual fui 

candidata à vereadora. Nesse momento, o meu objetivo era auxiliar com projetos a 

serem implantados no asilo, que atende aproximadamente 65 idosos, e não tem 

apoio de nenhum órgão Federal, Estadual ou Municipal. 

Comecei a percorrer pela instituição e ver tudo que estava faltando e seria 

vergonhoso eu, futura Bacharel em Informática e Cidadania, deixar faltar um site 

para a Instituição, que ainda não o tem. Além disso, seria um meio para divulgar 

todo o trabalho realizado pela entidade e para a arrecadação de fundos, sem 

esquecer de manter a população informada sobre gastos da entidade e incentivar o 

voluntarismo.  
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Hoje me sinto feliz com a escolha e sentimento de missão cumprida. A UFPR 

Litoral é a minha segunda casa, sendo que me identifico com o projeto da 

Universidade, afinal para que viemos a esse mundo se não for para prestar 

solidariedade a alguém?!  
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3 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

 O Abrigo São Vicente de Paulo de Paranaguá foi fundado em 07 de julho de 

1964. Sendo uma associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de 

assistência social sem fins econômicos, dotadas de personalidades jurídicas e que 

visam à construção de um objetivo comum a seus membros, objetivo esse que não 

pode ser o lucro. 

 Sua sede está localizada no município de Paranaguá. A principal missão da 

instituição é o atendimento com dignidade, ambulatorial, e muita dedicação aos 

idosos. A visão geral da instituição é prestar atendimento de qualidade tanto na 

parte material quanto espiritual do idoso. 

 Segundo informações prestadas pela secretaria do Abrigo São Vicente de 

Paulo, local onde foi aplicada esta pesquisa, a entidade possui um cunho filantrópico 

que acolhe pessoas, através do Centro de Referência Especializado em Assistência 

Social (CREAS)2, ou até mesmo através dos familiares.  

 Sendo assim, a instituição tem por objetivo ofertar ações especializadas de 

orientação, proteção e acompanhamento psicossocial e jurídico individualizado à 

idosos, portadores de necessidades especiais, mulheres, crianças e adolescentes, 

em situação de ameaça ou violação de direitos. 

 O serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas às famílias nos 

demais serviços socioassistenciais, de saúde e educação do próprio município. 

Estes serviços são: CRAS3, Bolsa Família4, Abrigo Municipal, CAPS5, Escolas, 

                                                 
2 Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) é a unidade pública estatal de 
abrangência municipal que tem como papel oferecer o trabalho social especializado no Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS). Oferece também, trabalho social a familiar a indivíduos em situação de 
risco pessoal ou social, por violação de direitos. Disponível em: <www.creaspalotina.wordpress.com>. 
Acesso em: 21 junho 2017. 
3 O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social sendo 
responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do 
Sistema Único de Assistência Social. Disponível em: < http://www.assistenciasocial.al.gov.br>. 
Acesso em: 24 junho 2017. 
4 O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias 
em situação de pobreza e de extrema pobreza do País. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem 
Miséria, que tem como foco de atuação brasileiros com renda familiar per capita inferior a 77 reais 
mensais. Disponível em: <www.google.com.br/search?q=bolsa+familia>. Acesso em: 24 junho de 
2017. 
5 Os CAPS possuem caráter aberto e comunitário, dotados de equipes multiprofissionais e 
transdisciplinares, realizando atendimento a usuários com transtornos mentais graves e persistentes, 
a pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral sem excluir aqueles decorrentes do uso 
de crack álcool ou outras drogas. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br>. Acesso em: 24 
junho de 2017. 
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APAE6, Conselho Tutelar7, entre outros, nas diversas políticas públicas e com os 

demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (Poder Judiciário e Ministério 

Público). 

 As pessoas para terem acesso ao CREAS, podem ir diretamente à unidade 

ou serem encaminhadas de outros serviços da Rede de Assistência Social, das 

demais Políticas Públicas Setorias, órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do 

Sistema de Segurança Pública.   

 O CREAS tem a função de assegurar os direitos do idoso, para não se perder 

o vinculo com a sociedade. Num primeiro momento prestará atendimento ao idoso e 

encaminhará para o asilo na perspectiva de potencializar sua capacidade de 

proteção ao idoso. 

 Alguns chegam ao asilo por conta própria e muitos outros através dos 

próprios familiares. A família brasileira tem se modificado com a modernização da 

sociedade, a falta de tempo na vida atual vêm modificando a relação do cuidado. 

Somada a essas mudanças, a escassez de alternativas para as famílias manterem 

seus idosos em casa e a questão dos idosos sem referência familiar têm aumentado 

a escolha por asilos. 

 A especialidade do Abrigo São Vicente de Paulo, é ter um cuidado com o 

idoso acima de 60 anos, utilizando recursos voluntários de fisioterapias, exames de 

rotinas com médicos voluntários, acompanhar o idoso em suas tarefas básicas 

(alimentar, levar ao banheiro, dar banho, trocar fraldas, entre outros), e promover 

eventos para arrecadar fundos. Nem todos os problemas são resolvidos, mas é o 

principal para quem precisa do Asilo.  

 Além dos gastos básicos, o dinheiro arrecadado é utilizado para a compra de 

mantimentos, roupas e demais despesas do asilo, como água, luz e reformas da 

instituição.  

 

 

 

                                                 
6 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) é uma associação em que, além de pais 
e amigos dos excepcionais, toda a comunidade se une para prevenir e tratar a deficiência e promover 
o bem estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org> 
Acesso em: 24 junho de 2017. 
7 O Conselho Tutelar é um órgão essencial ao Sistema de Garantia de Direitos, responsável por zelar 
pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, concebido pela Lei nº 8.069, de 13 de 
Julho de 1990, para garantir proteção integral de toda a criança e adolescente do Brasil. Disponível 
em: <https://www.google.com.br>. Acesso em: 24 junho de 2017. 
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 O Asilo conta ainda com a seguinte Estrutura (REGIMENTO INTERNO, p. 2): 

 

A - Coordenadora 
B - Serviço de Enfermagem; 
C -  Serviço de Cuidadores de Idosos; 
D - Serviço social; 
E - Serviço Psicológico; 
F - Serviço de Fisioterapia; 
G - Serviços de Cozinheira; 
H - Serviços de Faxineiras; 
I - Serviços Gerais. 

 

 Uma das ações do Asilo é também incentivar o voluntarismo. Antônio 

Frederico Ozanam8, um dos fundadores do Asilo São Vicente de Paulo, acreditava 

que os voluntários ajudam a reduzir o sofrimento dos idosos.  

 A entidade proporciona atendimentos de saúde, alojamento. alimentação, 

aspecto social, recreativo e espiritual, realizando também um trabalho junto à 

comunidade, no sentido de manter a integração com os idosos. 

 Analisando o regimento interno do Asilo São Vicente de Paulo (REGIMENTO 

INTERNO, p. 1), no Artigo 2º, é descrito como funciona a seleção e admissão, 

sendo: 

 

A Seleção e admissão será feita após criterioso estudo do caso, pela 
Equipe Técnico Multidisciplinar de acordo com as seguintes etapas: 
A - Entrevista com o responsável pelo idoso; 
B - Visita domiciliar; 
C - Preenchimento do questionário Médico fornecido pela instituição e 
posterior avaliação do clínico responsável; 
D - Parecer do setor administrativo principalmente no que se refere aos 
custos e documentação; 
E - Parecer final da equipe técnica deverá ser fornecido no prazo mínimo de 
15 dias; 
F - Após a conclusão da equipe técnica e administrativa, a Diretoria da 
Instituição deverá fornecer o seu parecer final quando a admissão do 
candidato; 
G - O estudo do caso deverá ser feito independentemente da existência de 
vaga, ficando assim na lista de espera. 

 

 O Asilo promove sempre que possível a formação humana e profissional de 

seus funcionários, auxiliando economicamente quando necessário, já que trabalham 

                                                 
8 Frederico foi um estudante de Direito em Paris. Aos vinte anos de idade reuniu-se com amigos para 
a primeira Conferência de ações, para dar resposta às criticas que os estudantes ateus faziam aos 
estudantes católicos daquele tempo, dizendo: “Os cristãos não praticam o que pregam; Onde estão 
as suas obras de caridade? Disponível em: <http://caridadevicentina.blogspot.com.br>. Acesso em: 
25 junho 2017. 
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voluntariamente e outros são contratados com salário mensal, sendo que o 

presidente e diretores são voluntários (sem remuneração). 

 Como direitos e deveres dos asilados (REGIMENTO INTERNO, p. 4), pode-

se citar: 

 

DOS DIREITOS E DEVERES: 
A - Direito a liberdade religiosa e de expressão; 
B - Direito a alimentação, cuidados de higiene, medicação com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida do usuário; 
C - Direito de sair e entrar na instituição, tendo como dever o cumprimento 
do horário das refeições e medicação; 
D - Direito de receber visitas e passar fins de semana em casa de familiares 
ou amigos; 
E - Direito de escolher sua tarefa à ser executada dentro da instituição, de 
acordo com a sua aptidão e condição física e mental. 

 

 Atuo como voluntária me prontificando gratuitamente a ajudar de alguma 

forma o asilo, auxiliando algumas vezes financeiramente. O trabalho voluntário pode 

ser de algumas horas, com dedicação integral, além de ajudar na preparação de 

uma refeição, que pode ser um trabalho individual ou em equipe. 

 No Brasil, o trabalho voluntário é regulado por legislação especifica9 e não 

gera vínculo empregatício de nenhuma natureza.  

                                                 
9 Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9608.htm>. Acesso em: 22 junho 2017. 
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Propor um site para o Abrigo São Vicente de Paulo no município de Paranaguá. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar uma breve contextualização do Abrigo São Vicente de Paulo; 

- Realizar um levantamento bibliográfico sobre sites de divulgação de abrigos 

online; 

- Descrever ferramentas para criação de sites utilizando software livre; 

- Propor e implementar um site para o Abrigo São Vicente de Paulo. 
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5 CUIDADO COM O IDOSO 

 

 O site da Secretaria Dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça e 

Cidadania10 descreve como idoso, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.  

 Em relação aos direitos da terceira idade, têm seus direitos protegidos por leis 

que lhes garantem bons tratos, bem-estar e tratamento privilegiado.  

 Estes direitos são o resultado de um movimento que ganhou força nas 

décadas de 1980 e 90. Essa situação ainda encontra empecilhos na prática, embora 

seja respaldada por legislações de nível federal, estadual e municipal. 

 A Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 (BRASIL, 2003), institui o Estatuto 

do idoso, dispondo sobre o papel da família, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e a convivência familiar e 

comunitária. 

 A partir desta Lei (BRASIL, 2003), as competências incluem: 

 

- Articular e apoiar a estruturação de rede nacional de proteção e defesa 
dos direitos da pessoa idosa; 
- Apoiar a capacidade de recursos humanos para atendimento das pessoas 
idosas, junto aos demais órgãos governamentais; 
- Participar, em conjunto com os demais entes e órgãos referidos neste 
Decreto, da formulação, acompanhamento e aval, coordenar, financiar e 
apoiar estudo, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação da 
pessoa idosa, diretamente ou em parceria com outros órgãos; 
- Encaminhar as denúncias relacionadas à violação dos direitos da pessoa 
idosa aos órgãos públicos competentes. 
- Zelar em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso pela 
aplicação das normas de proteção da pessoa idosa; e coordenar o 
compromisso Nacional pata o envelhecimento Ativo, nos termos do Decreto 
nº 8.114/2013. 

 

 As garantias legais são do Estatuto do idoso (BRASIL, 2003), sancionado no 

dia 1º de outubro de 2003, pelo presidente da República da época, Luíz Inácio Lula 

da Silva. O estatuto regulamenta direitos, determina obrigações da sociedade com 

os idosos e estabelece penalidades para quem desrespeitá-los. 

 O surgimento de instituições para idosos não é recente. Mattos (2008) traz em 

uma pesquisa, que envolveu uma mostra composta por artigos, resumos de livros e 

tratados publicados no período entre 2000 e 2009, que as instituições Asilares tem a 

                                                 
10 Disponível em: <http://www.sdh.gov.br>. Acesso em: 02 junho 2017. 
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modalidade de dar atenção aos idosos fora do convívio direto com sua família. 

Cuidar envolve afeto e disponibilidade emocional e física, como também condições 

materiais, financeiras e suporte do Estado.  

 Em relação aos direitos, no quesito cultura e lazer no Brasil destaca-se 50% 

em atividades culturais. No quesito transporte, gratuidade em transporte coletivo 

público acima de 60 anos; gratuidade em transporte coletivo intermunicipal e 

estadual para idosos com renda menor ou igual a um salário mínimo. além de ter 

acesso preferencial a esses locais. Para garantir esse direito, basta apresentar um 

documento oficial com foto que confirme a idade. 

 Segundo Larousse (2009),  

  

Outra Lei, a Politica Nacional do Idoso (Lei 8.842/1994) (BRASIL, 94), em 
seu art.10º, prevê a criação da Universidade Aberta para a Terceira Idade 
(UATI) como meio de universalizar o acesso às diferentes formas de saber. 
Para apoiar essa iniciativa, o Ministério da Educação vem incentivando e 
apoiando a instalação desses cursos por todo o Brasil. Cerca de 90 
instituições de ensino, entre públicas e privadas, já oferecem aos idosos a 
oportunidade de reciclar conhecimento, aprender mais, fazer novos amigos 
e ter muito mais qualidade de vida. 

 

 A Carta Européia dos Direitos e Liberdades dos Idosos em Instituição11 cita 

que: 

 

Declaramos que os Direitos e Liberdades do Idoso não diminuem quando 
este se encontra internado em uma instituição. Confirmamos nosso dever 
de assegurar que esses Direitos e Liberdades sejam expressos, mantidos e 
reconhecidos, qualquer que seja o grau de autonomia dos idosos. 
Consideramos que os princípios fundamentais da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos aplicam-se sem restrição ao cidadão idoso, qualquer que 
seja seu estado de saúde física e mental, sua renda, sua situação social ou 
seu nível educacional. Engajamo-nos a defender a pessoa idosa contra toda 
agressão que vá de encontro a esses princípios fundamentais.  

 

 No Brasil, a população idosa cresce e o processo de envelhecimento é 

acompanhado de demandas para o Estado, a família e a sociedade, em especial, 

pela disputa de recursos públicos com outros segmentos sociais, o que, por si só, é 

algo preocupante em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, como 

o Brasil, que não está preparado para conviver com esse contingente populacional. 

 Desse modo, o problema assume dimensões maiores, com aumento dos 

custos da previdência social e da saúde. Para Peixoto (apud MINAYO, 2000, p. 09): 

                                                 
11 Disponível em: www.ede-org/fr/documents/chaterfrans.doc Acesso em: 19 junho 2017. 

http://www.ede-org/fr/documents/chaterfrans.doc
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Atualmente, em todos os países em que a população idosa é parte significativa da 
população geral, estabelece-se uma classificação interna ao próprio grupo, visando 
à atuação das políticas sociais. O grupo dos que têm de 60 a 69 configura o que 
tradicionalmente se denomina terceira idade: nele há menos pessoas física e 
mentalmente dependentes, grande parte delas trabalha e está ativa. Geralmente, é 
do segmento de até 75 anos que surgem as denúncias de maus tratos e violências, 
uma vez que o grupo dispõe de mais autonomia e de condições para buscar ajuda. 
Acima dessa faixa, os velhos sentem muito mais dificuldades de reagir a agressões 
físicas, econômicas e psicológicas. O segmento dos idosos de 70 a 80 anos é 
chamado de quarta idade e já se usa a classificação quinta idade para a população 
acima de 80 anos. 

 

 Na pesquisa de Ramos (2007), o autor cita que seu objetivo maior é 

desenvolver um meio de comunicação para que a comunidade “adote um idoso”. 

Segundo o artigo, mais de 50% dos idosos estão abandonados, carentes, doentes e 

sem o contato com outras pessoas. Geralmente quem está em um asilo são idosos 

viúvos, morando somente com os filhos.  

 A conclusão a que chegou foi que os arranjos domiciliares multigeracionais 

associavam-se significativamente com um nível sócio econômico baixo, geralmente 

afetando idosos com doenças e um grau de moderado a severo de dependência no 

dia-a-dia. A sociedade depois da família é uma referencia para todos os idosos a fim 

de favorecer as condições de vida dos idosos que vivem asilados. 

 

5.1 CASAS DE REPOUSO E ASILOS 

 

 Segundo Carroll e Brue (1991), um ponto básico nas casas de repouso deve 

ser a segurança dos residentes. Existem muitas leis de segurança municipais, 

estaduais e federais que também controlam o licenciamento dessas instalações. Os 

dispositivos para regular a temperatura da água, as normas sanitárias, os códigos de 

eletricidade. Os corrimões e alarmes de incêndios são exemplos de tais 

regulamentos. É especialmente importante considerar as necessidades de cada 

idoso com relação ao ambiente.  

 As autoras (CARROLL e BRUE, 1991) relatam que é também importante 

manter a privacidade para o bem-estar do idoso. Todas as pessoas precisam de um 

espaço pessoal. A pessoa idosa deve participar das decisões relativas á arrumação 

e mudanças de seus objetos pessoais. 

 Em outro trabalho, Miranda e Banhato (2008) pretendeu investigar os 

possíveis efeitos da participação de idosos em grupos de convivência na sua 
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qualidade de vida. O trabalho consistiu de um levantamento bibliográfico com idosos 

integrantes de diversos grupos, bem como em indivíduos que não participam 

ativamente de nenhuma atividade em grupo. Os resultados demonstraram que 

aqueles que participam ativamente percebem possuir melhor qualidade de vida se 

comparados com aqueles também ativos, porém que não participam de nenhum 

grupo regularmente. As casas de repouso e asilo devem e precisam possibilitar 

essas vivências. 

 De acordo com Bartholo (2003), o termo “Asilo” é tradicionalmente empregado 

com sentido de abrigo ou recolhimento, mantido pelo poder público ou por grupos 

altruístas.  

 Os principais motivos de admissão de idosos em asilos são, conforme De 

Oliveira et al. (2006): a falta de respaldo familiar relacionado a dificuldades 

financeiras, distúrbios de comportamento e precariedade nas condições de saúde.  

 A estimulação do convívio com os idosos é de total relevância, pois garantirá 

a autoestima dos abrigados, a confiança nas suas próprias possibilidades e a 

conhecer suas dificuldades. Todo idoso é amparado por lei, mas as leis não são 

suficientes se não houver o carinho da sociedade envolvida. Portanto, deve-se 

explorar o potencial de cada um individualmente, apresentando-lhes atividades que 

fortaleçam sua autoestima, que constituirá a base do seu desenvolvimento na 

velhice. 

 Para definir o conceito a ‘’instituição para idoso’’, nunca foi simples, uma vez 

que as mudanças sociais influenciam ao longo dos tempos. Para Da Costa (2013), 

ao pensar em abrigo, lar, a primeira ideia é aquela composta por pai, mãe e filhos 

convivendo em uma mesma residência, essa é a imagem que corresponde ao 

modelo tradicional. É importante  salientar que existem famílias dos mais variados 

tipos, adaptadas às mais variadas necessidades, gostos e afinidades. Família não 

precisa ser composta por um casal de idosos. Família não precisa ser formada por 

laços sanguíneos. Família não precisa estar restrita.  

 A Constituição Federal de 1988, no Cap. VII, Art. 230, é clara ao nomear as 

instituições responsáveis pela preservação da integridade física e moral dos idosos. 

Em seu texto, a família vem em primeiro lugar, conforme texto a seguir: 

 

A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
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dignidade e bem estar e garantindo-lhes o direito à vida (BRASIL, 1988, 
p.127). 

 

 Os voluntários, como principal integrante na vida do idoso asilados, tem que 

aprender a lidar com essa situação, para que seu convívio com o idoso não se torne 

uma obrigação, uma peleja, para que o idoso não se sinta rejeitado pelos próprios 

asilados, uma vez que se sentindo ameaçado, desprezado pela família, tende a 

apresentar uma série de alterações psíquicas e fisiológicas. A presença de um 

voluntário em um asilo de idosos pode ter muito a contribuir para o grupo, uma vez 

que ele, além de ter uma história pessoal a oferecer ao ambiente, representa ainda a 

história da estrutura familiar em si.  

 Há evidências que sugerem que a ligação dos idosos com a sociedade pode 

melhorar a qualidade de suas vidas, servindo como uma fonte de apoio emocional, 

ajudando-os a sentirem-se necessários, auxiliando-os a enfrentar os fatos da vida 

causadores de stress, melhorando a socialização. 
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6 SITES DE DIVULGAÇÃO DE ABRIGOS ONLINE 

Para melhor fundamentar o trabalho, realizei um levantamento de sites de 

divulgação de abrigos online com cunho filantrópico. Para a pesquisa utilizei o site 

do Google12 inserido a seguinte palavra-chave: lar para idoso e site para abrigos de 

idosos 

 Um dos sites pesquisado foi a entidade Casa de Repouso Viva Bem13 que 

tem como missão atender as necessidades de bem-estar, saúde, lazer e 

entretenimento, bem como, promover o equilíbrio físico e mental, o convívio social e 

a segurança da pessoa idosa. Segundo o site, 

 

Nossa missão é transformar cada dia em uma prazerosa experiência, 
fazendo com que os que aqui convivem, não apenas sintam - se em casa, 
mas que façam da Casa de Repouso Viva Bem a sua própria casa. 

 

No site (FIGURA 2) é possível encontrar as seguintes informações: O que 

oferecemos, atividades, como ser um voluntário, e cuidados especiais para 

senhorinhas com Alzheimer, com enfermagem 24 horas. A entidade traz na sua 

concepção o cuidado, a higienização e administração de medicamentos, além de 

conversas como forma de criar uma companhia para esses idosos e estimulá-los 

em relação à interatividade entre os residentes. 

 
FIGURA 2 – PÁGINA INICIAL DA CASA DE REPOUSO VIVA BEM

 

FONTE: Disponível em: <http://www.casaderepousovivabem.com.br>. Acesso em: 02 junho 2017. 

                                                 
12 O Google surgiu no ano de 1998, como uma empresa privada, e com a missão de organizar a 
informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. Disponível em: 
<https://www.significados.com.br/google/>. Acesso em: 27 junho 2017.  
13 Disponível em: <http://www.casaderepousovivabem.com.br>. Acesso em: 02 junho 2017. 
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O diferencial da entidade é que ela trabalha com idosos que sofrem de 

Alzhemer14. Cuidar de uma pessoa com Doença de Alzheimer é um desafio para 

qualquer família. As mudanças são significativas e precisam ser compreendidas e 

incorporadas na rotina familiar. 

Lidar com perdas, garantir boas condições de saúde, reorganizar a vida 

cotidiana, redistribuir tarefas e oferecer tratamento adequado com cuidados que 

atendam às necessidades e preservem a integridade são situações que requerem 

aceitação, informação e flexibilidade, para uma boa adaptação à nova condição. 

Outra entidade pesquisada foi o Abrigo Doce Morada15. A Instituição é 

filantrópica de utilidade pública municipal, funcionando com alvará sanitário e 

autorização da Secretaria Municipal de Educação (SME), inscrita no Conselho 

Regional Federal, nos conselhos Municipais de Assistência Social, do Idoso e da 

Criança e Adolescente (CMDCA). 

 Presta seus serviços aos carentes sem discriminação de credo ou raça, 

gratuitamente e não remunera seus diretores. O diferencial do asilo é atender 

crianças e adolescentes. 

. 

FIGURA 3 – PÁGINA INICIAL DO ABRIGO DOCE MORADA 

 

FONTE: Disponível em: <http://www.abrigodocemorada.org.br>. Acesso em: 02 maio 2017 

 

                                                 
14 A doença de Alzheimer é uma enfermidade progressiva e os sintomas agravam- se à medida que o 
tempo passa.Disponível em:< http://www.alzheimermed.com.br>. Acesso em: 02 maio 2017.  
15 Disponível em: <http://www.abrigodocemorada.org.br/>. Acesso em: 02 maio 2017.  



27 
 

 

 A terceira entidade pesquisada foi o Asilo Padre Cacique16. O Asilo Padre 

Cacique é uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundado em 19 

de junho de 1898, pelo Padre baiano Joaquim Cacique de Barros. Atualmente 

depois de adequar-se às legislações da Politica Nacional do Idoso, o Asilo abriga 

150 idosos, entre homens e mulheres, sendo que em torno de 40% não tem nenhum 

familiar, e por essa razão, dependem de uma relação afetiva com os funcionários e 

voluntários da instituição. 

 Segundo o site da instituição: 

 

Esta instituição tem como objetivo proteger e incluir socialmente os idosos, 
estimulando sua vida social e emocional oferecendo condições dignas de 
convivência. Sua colaboração é fundamental e poderá ser feita de várias 
formas: Proporcionando atenção e carinho através de uma visita, 
programando eventos de recreação, desenvolvendo trabalho voluntário, 
doando roupa, alimentos e dinheiro. 

 

 A seguir, a FIGURA 4 representa a página inicial do site. 

 

FIGURA 4 – PÁGINA INICIAL DO ASILO PADRE CACIQUE

 

FONTE: Disponível em: <http://www.asilopadrecacique.org.br/>. Acesso em: 18 junho 2017. 

  

 O quarto site pesquisado foi do asilo Casa Madre Teodora dos Idosos17. Foi 

fundada em 1989, recolhendo idosos abandonados e carentes e não têm convênio 

com nenhuma entidade religiosa ou politica. O nome vem da missionária Luíza 

Josefina Voiron, era nome de batismo da Madre Maria Teodoro Voiron, nascida em 

Chambéry, França em 7 de abril de 1837. 

                                                 
16 Disponível em: <http://www.asilopadrecacique.org.br/>. Acesso em: 18 junho 2017.  
17 Disponível em: <http://www.casadoidoso.org.br>. Acesso em 24 junho de 2017. 
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 A associação (FIGURA 5) é mantida com recursos de doação e hoje atende 

77 idosos. Eles desenvolvem atividades externas, recebem auxilio de remédios, 

alimentação, palestras, passeios, entre outras ações.  

 

FIGURA 5 – PÁGINA INICIAL DO ASILO CASA MADRE TEODORA DOS IDOSOS 

 

FONTE: Disponível em: <http://www.casadoidoso.org.br>. Acesso em 24 junho de 2017. 
 

 Diante da necessidade de garantir um lugar seguro para uma parcela de 

líderes e adeptos e estendendo acolhimento a demais pessoas idosas que, ao final 

de sua vida, se viram sem família e sem apoio social para continuarem dignamente 

seu aprendizado nesta fase, no ano de 2009 a Seicho-No-Ie18 fundou a Casa de 

Repouso da Grande Harmonia19. 

 Segundo o site, o lar para idosos (FIGURA 6) tem com objetivo possibilitar 

que estes possam viver e conviver dignamente. Todas essas atividades e esse 

carinho com a melhor idade acontecem através de contribuições espontâneas de 

alguns mantenedores. 

                                                 
18 Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Seicho-no-ie>. Acesso em 20 junho de 2017. 
19 Disponível em: http://sni.org.br/casaderepouso .Acesso em 20 junho de 2017. 
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FIGURA 6 – PÁGINA INICIAL CASA DE REPOUSO GRANDE HARMONIA 

 

FONTE: Disponível em: <http://sni.org.br/casaderepouso/>. Acesso em: 02 junho 2017. 

A partir da pesquisa realizada em sites de entidades, foi criada uma tabela 

(TABELA 1), demonstrando um resumo das principais funcionalidades.  

 

TABELA 1 - RESUMO E DIAGNÓSTICO DOS SITES PESQUISADOS 

ASILOS Doações 
Fale 

Conosco 
Cuidados Médicos Atividades Observações 

Casa de 
Repouso Viva 

Bem 
sim Sim 

Aceita pacientes com 
Alzheimer.                               

Profissionais 
registrados no 

COREN     (Conselho 
Regional de 

Enfermagem) 

Terapia 
Ocupacional,   

aulas de pintura, 
culinária,                          

almoço no jardim ao 
ar livre. 

câmeras on-line 24 
horas,                         

visitas livres. 

Abrigo Doce 
Morada 

sim Sim 
Visita médica 
esporádica 

Atividades ao ar 
livre no sitio, 

passeios a cavalo, 
pescaria, etc. 

 

Asilo Padre 
Cacique 

sim Sim não informa 

Atividades sociais 
(bailes, festas de 

aniversário), 
passeios externos e 
trabalhos manuais 

Brechó chique, onde 
são comercializadas 
roupas recebidas em 

doação.            A 
arrecadação é 

revertida para a 
manutenção do 

asilo. 

Casa Madre 
Teodora dos 

idosos 
sim Sim não informa 

Atividades sociais 
(festas em 

aniversários e datas 
comemorativas, 

celebrações 
religiosas) 

 Casa de 
Repouso 
Grande 

Harmonia 

sim Sim 
Atendimento 
ambulatorial 

Aulas de crochê e 
tricô, hortas 

  
FONTE: A autora. 
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 Percebe-se, a partir da tabela, que as funcionalidades mais encontradas 

foram: Contato (Fale conosco), Atividades internas e as doações. Observou-se que 

os menos encontrados foram: Atividades com terapia ocupacional e cuidados 

médicos.  

 Estes dados pesquisados serviram como base para a criação do site do Asilo 

São Vicente de Paulo. 
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7 METODOLOGIA  

  

 Primeiramente, a ideia desse trabalho se embasou em pesquisas 

bibliográficas, desenvolvidos a partir de material já elaborado por meio de sites 

disponíveis na internet: Google Acadêmico e Scielo, bem como em livros da 

Biblioteca da Universidade Federal do Paraná - UFPR, Universidade Federal do 

Paraná- Setor Litoral, Biblioteca Estadual Mario Lobo, na cidade de Paranaguá, que 

serviram para complementar os dados dos artigos.  

 Foram selecionados temas e conteúdos que abordam as seguintes palavras-

chave: enfermagem para idosos, site gratuitos, envelhecimento, promoção da saúde, 

idosos e família, asilo ou casa. 

 Além disso, se utilizou pesquisa documental, por meio de consulta ao 

regimento da entidade e conversas informais com funcionários do Asilo.  

 Após as leituras e pesquisas realizadas, foi iniciada a elaboração de um site 

contendo informações que podem auxiliar no dia-a-dia do trabalho voluntário. 

 

7.1 FERRAMENTAS PARA CRIAÇÃO DE SITES UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE 

 

 Para implementar o site, primeiramente foi realizada uma pesquisa sobre 

ferramentas que poderiam ser utilizadas, que serão descritas a seguir. 

 A primeira ferramenta pesquisada foi Wix.com20. A ferramenta permite: 

Personalizar o site, podendo escolher a cor que deseja utilizar; O Wix App Market21, 

onde permite utilizar um tocador de músicas para a homepage; Receber Feedback, 

que possibilita dar acesso ao site e ouvir opiniões de algumas pessoas sobre o site 

e; O ShoutOut22, para enviar Newsletter, que mantêm os visitantes do site 

conectados com as últimas notícias da instituição, com o WixShout23. 

 O sistema de criação de sites gratuito é estável e sofisticado. Pode-se criar e 

                                                 
20 Wix é uma plataforma para construções de sites gratuita e fácil de usar. Ajudamos nossos usuários 
a criar sites incríveis e profissionais, que podem ser atualizados e editados com a maior facilidade. 
Não é necessário conhecimento técnico e os sites são 100% amigáveis para os motores de busca. 
Disponível em: <http://www.google.com.br>. Acesso em: 20 junho 2017 
21 Disponível em: <https://support.wix.com/pt/article/sobre-o-wix-app-market>. Acesso em: 20 junho 
2017. 
22 Disponível em: <https://pt.wix.com/blog/2014/07/envie-newsletters-com-wix->. Acesso em: 20 junho 
2017. 
23 Disponível em: <https://support.wix.com/pt/ticket/b2370423-e117-4ece-8dcf-8ad4945c532b>. 
Acesso em: 20 junho 2017. 
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editar as páginas, arrastar elementos dentro delas, adicionar animações, incluir 

textos, imagens, botões de navegação e várias outras funcionalidades.  

 A ferramenta (FIGURA 7) tem suas vantagens e desvantagens segundo a 

Agência WT24. As vantagens são: ser gratuito tendo qualidade aceitável, 

hospedagem grátis excelente para quem não tem recursos e oferece bons recursos 

nas ferramentas também. E as desvantagens, são que  alguns serviços são 

limitados, não dispondo de todos os recursos que versões não gratuitas costumam 

ter, alguns erros e a falta de suporte, o que pode gerar o problema do site 

simplesmente parar de funcionar e não ter um suporte simples para selecionar o 

problema. 

 

FIGURA 7 – PÁGINA PRINCIPAL DA FERRAMENTA WIX.COM 

 

FONTE: https://pt.wix.com/ 

 

 Outra ferramenta pesquisada foi o WordPress, que é uma plataforma de 

publicação que vem com diversos recursos para tornar a experiência de publicação 

fácil, agradável e o mais atrativa possível. 

 Para utilizar o software WordPress (FIGURA 8) é preciso um serviço de 

hospedagem que dê suporte a ele, alguns até tem recursos de instalação 

automática. O site tem um visual clean, leve e se empenha pela simplicidade. Umas 

das grandes vantagens do WordPress para iniciantes, sem dúvida, é a facilidade 

para se construir um site profissional com pouco tempo de estudo. Não precisa 

dominar linguagens de programação para construir um site avançado. 

                                                 
24 Disponível em: <http://www.agenciawt.com.br>. Acesso em: 07 julho 2017. 
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 As principais desvantagens estão na questão da segurança, para quem  

nunca administrou um site antes, o WordPress pode ser um alvo fácil para hackers. 

 Como usuários iniciantes não tem conhecimento de segurança, utilizam logins 

e senhas previsíveis, não atualizam o site com frequência e não adotam boas 

práticas de segurança, assim, as chances de ser hackeado no início, se não estiver 

preparado, são grandes. 

 

FIGURA 8 – PÁGINA PRINCIPAL DA FERRAMENTA WORDPRESS 

 

FONTE: https://br.wordpress.org/ 

  

 A última ferramenta foi a Webnode, que é um sistema online de criação e 

edição de Websites desenvolvido pela Westcom, sro, uma empresa sediada 

em Brno, República Checa. 

 Webnode (FIGURA 9) é um construtor de sites online com três soluções 

diferentes de Websites: Sites pessoais, sites de negócios e sites de comércio virtual. 

 O sistema pode ser utilizado pela maioria dos navegadores de internet como:  

Internet Explorer, Mozila Firefox, Netscape, Google, entre outros. Uma característica 

notável do Webnode é a possibilidade de criar e editar o site a partir de um 

smartphone com conexão a Internet.  As vantagens do site é ser gratuito, pode ser 

criado em cinco minutos, além de ter várias opções de modelos atraentes para 

escolher.  

 Em relação aos concorrentes, o site oferece um serviço limitado, onde não se 

pode configurar um domínio próprio e o espaço de armazenamento é limitado. 
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FIGURA 9 – PÁGINA PRINCIPAL DA FERRAMENTA WEBNODE 

 

FONTE: https://www.webnode.com.br/ 

 

 A seguir, descrevo a criação do site a partir da ferramenta escolhida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

8 CRIAÇÃO DO SITE 

  

 A partir da pesquisa realizada em outros asilos, conforme capítulo anterior, 

foram elegidas as principais funcionalidades que fazem parte do site final do Asilo 

Vicente de Paulo25. Além disso, foi definida a ferramenta Wix.com, por melhor se 

enquadrar na proposta do trabalho. 

 Na tela principal (Inicial) seria como a tela de boas vindas do site. A ideia é 

que esse espaço tenha o revezamento de algumas fotos de eventos realizados pela 

instituição (FIGURA 10). 

 

FIGURA 10 – PÁGINA INICIAL DO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO 

 

FONTE: Disponível em: <https://asilovicentedepaulo.wixsite.com/asilotcc>. Acesso em: 03 junho 

2017. 

 

 No link Sobre Nós (FIGURA 11), é possível ler um breve relato da história do 

Asilo. 

 

 

 

                                                 
25 O Asilo São Vicente de Paulo é uma instituição sem fins lucrativos, localizado em Paranaguá-PR, 
atuando no atendimento e na promoção da qualidade de vida e no resgate à dignidade da pessoa 
idosa. Disponível em: <http://www.guiamais.com.br>. Acesso em: 24  junho de 2017. 
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FIGURA 11 – LINK SOBRE NÓS DO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO 

 

FONTE: Disponível em: <https://asilovicentedepaulo.wixsite.com/asilotcc>. Acesso em: 03 junho 
2017. 

 

 

            No link Eventos (FIGURA 12) é possível ter acesso a: Eventos voluntários -- 

onde as pessoas se disponibilizam, em um horário para ajudar nas funções de corte 

e embelezamento, festa junina, carnaval do Asilo, etc. Evento é a interações do 

usuário que está visitando a página com o, asilo. 

 

FIGURA 12 – LINK EVENTOS DO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO 

 

FONTE: Disponível em: <https://asilovicentedepaulo.wixsite.com/asilotcc>. Acesso em: 03 junho 
2017. 

 

 No link Doações (FIGURA 13) é possível doar, que é um ato solidário. Todas 

as doações realizadas serão colocadas no site para que os voluntários fiquem 

informados de rifas, bingos, etc. 
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FIGURA 13 – LINK DOAÇÕES DO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO 

 

FONTE: Disponível em: <https://asilovicentedepaulo.wixsite.com/asilotcc>. Acesso em: 03 junho 
2017. 

 No link Entre em contato (FIGURA 14)  é possível achar, endereço, telefone e 

enviar mensagem para se ter quaisquer informações relacionado ao Asilo São 

Vicente de Paulo. 

 

FIGURA 14 – LINK ENTRE EM CONTATO DO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO 

 

FONTE: Disponível em: <https://asilovicentedepaulo.wixsite.com/asilotcc>. Acesso em: 03 junho 
2017. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O site foi desenvolvido para fornecer o máximo de economia e praticidade 

para o Abrigo Vicente de Paulo, com informações essenciais para quem pretende 

virar um voluntário ou mesmo ter acesso ao trabalho da entidade. 

 A criação do site possibilitou, além de facilitar o acesso à informações, 

consultas de horas de visitas, o que doar, tipos de serviços, entre outros serviços, 

agilizar as doações o que demandará impacto nas procuras por novos voluntários. 

 O asilo é a instância encarregada de acolher a face rejeitada do idoso e 

dentro da medida do possível reestruturá-lo, oferecendo, pelo menos em parte, 

aquilo que a sociedade lhe negou. 

 Sabemos de alguns aspectos da atual configuração da sociedade, 

especificamente no modo como se relaciona e trata o idoso, uma vez que o 

sentimento de egoísmo e individualidade acabam, por vez, tornando filhos e netos 

incapazes social e psicologicamente de cuidar de seus pais e avós, culminando em 

internações desses anciões, na maioria das vezes contra a vontade dos mesmos. 

 O site elaborado nesse trabalho está sendo avaliado pelos profissionais da 

área para futura implantação no Asilo São Vicente de Paulo, em Paranaguá.  
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