




Caracterização do Serviço 
 

O Centro-dia do Idoso é um serviço destinado à atenção 
diurna de pessoas idosas em vulnerabilidade social e com 
grau de dependência de leve a moderada, que devido a 
sua situação necessitam de uma equipe multidisciplinar 
para prestar serviço de proteção social especial, 
fortalecimento de vínculos, autonomia e inclusão social. 

 
 
 
 
 



Objetivo do Serviço 
 
 

Atender e possibilitar ao idoso proteção social especial e 
cuidados pessoais, prevenindo a institucionalização e a 
segregação com vistas a promover a sua inclusão social, 
por meio do fortalecimento das relações familiares e de 
cuidadores dos idosos. 
 
 
 

 



Funcionamento e Capacidade 
 
• Horário de Funcionamento: 7:00 H às 19:00  
  

Capacidade do Serviço: 30 idosos 
 

22 Funcionários 
1 - Gerente de Serviço  
1 - Assistente Social  
1 - Auxiliar Administrativo 
1 - Psicólogo 
1 - Terapeuta Ocupacional  
10 - Cuidadores 
1 - Enfermeiro  
1 - Cozinheira 
1 - Nutricionista  
4 - Agentes Operacional 

 
 
 



Inserção dos idosos 
 
 
 
 

• CRAS-CREAS 

• DEMANDA ESPONTÂNEA 

• INSTRUMENTOS – CRITÉRIOS PARA ENTRADA - UBS 
 



Responsáveis pelo Idoso no 
Centro Dia Guadalupe 

 

•Familiar 

•Irmãs idosas  

•Filha (o) 

•Nora 

•Sobrinha 

•Cunhada 

•Esposo (idoso) 



Motivo do idoso no CDI 
 

Isolamento; 

Problemas de saúde; 

Depressão; 

Risco na piora do quadro de saúde; 

Stress dos cuidadores; 

Idoso cuidando de idoso; 

Risco de quedas; 

Vulnerabilidade social. 



Dificuldade familiar 
 
 

Stress familiar nos cuidados com a idosa (o) em 

tempo integral; 

Não consegue fazer outros afazeres; 

Desemprego; 

Quedas. 



A importância do Cuidador 
 
 

O cuidador é a referência entre o idoso acolhido e o 

serviço, ele faz o acompanhamento diário, em todas 

as necessidades apresentadas pelo idosos, bem 

como estimulá-lo na participação das oficinas e 

atividades oferecidas no Centro Dia. 



Perfil dos Cuidadores 
 

10 Cuidadores sendo: 8 sexo feminino e 2 sexo 

masculino; 

Idade de 26 a 40 anos; 

Ensino Médio Completo; 

Tempo de exercício na Função de 3 meses a um 

ano; 

Os cuidadores possuem capacitação e passam por 

constante atualização na área de cuidados. 



Função do Cuidador 

no Centro Dia 
 
 

Acolher os idosos com entusiasmo e alegria; 

Estar atento as mudanças físicas, emocionais e 

comportamentais da pessoa idosa; 

Encaminhar e orientar para as atividades do dia; 

Quando necessário auxiliar nos cuidados; 

Estimular a autonomia do idoso incentivando sua 

participação e interação com os demais idosos; 



Principais dificuldades no ato 

de cuidar 
 
 

Dificuldade da compreensão do processo de 

envelhecimento pelas famílias; 

Mudança de humor; 

Falta de paciência da família; 

A expectativa de ações que o idoso não pode mais 

realizar. 



O que mudou a partir do momento que 
começou a trabalhar no Centro Dia 

 
 

Começaram a ter melhor compreensão e reflexão 

sobre o envelhecimento; 

A convivência com os idosos possibilita olhar a vida 

com mais respeito ao próximo; 

A importância de prestar um atendimento humano 

para  as necessidades dos idosos, proporcionando  

amor, atenção, carinho, flexibilidade, observação, 

paciência, segurança, conforto e respeito. 



Musicoterapia 



Passeio ao CEFOPEA 



Depois do CDI 
 

• Os familiares agradecem diariamente o Centro Dia. 

• Relatam que os idosos, tinham grande dificuldades 

para dormir e hoje dormem a noite toda. 

• Hoje os idosos voltaram a ter desejos em exercer 

alguma atividade, coisas que antes não tinham. 

• Familiares conseguiram inserção no mercado de 

trabalho. 

• O Centro Dia possibilitou qualidade de vida para os 

idosos  e familiares, possibilita a reorganização 

familiar. 



Elaine Cristina 
Gerente do Serviço 

 
 

Centro Dia para Idosos - Guadalupe 
Fone: (11) 3875-7204 

casaguadalupe@reciclazaro.org.br 
 


