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Apresentação
Vivemos uma mudança sem precedentes na composição etária da população
brasileira. De acordo com o último Censo IBGE, houve diminuição dos grupos
etários menores de 20 anos e crescimento da população com 60 anos ou mais.
As projeções sobre o envelhecimento populacional no Brasil e especialmente em
São Paulo - atualmente com 5,3 milhões de idosos e onde haverá cerca de 7
milhões já em 2020 (segundo dados da Fundação SEADE) - impressionam pelo
modo acelerado como este fenômeno está ocorrendo, mas também porque
descortinam uma nova realidade.
Dentre as inúmeras implicações causadas por esta transição demográfica, ou
seja, em face de uma sociedade cada vez mais envelhecida, apresentam-se novos
desafios para o Estado na elaboração de políticas públicas que atendam esta
população, além da necessidade de repensar o espaço urbano e da adaptação da
rede de serviços.
O Governo do Estado de São Paulo, buscando responder às prementes e novas
demandas decorrentes do envelhecimento populacional, instituiu o Programa São
Paulo Amigo do Idoso, através do Decreto nº 58.047, de 15/05/2012,
complementado pelo Decreto nº 58.417, de 01/10/2012.
Na área da Assistência Social estão sendo construídos equipamentos de
atendimento à população idosa, no âmbito da Proteção Social Básica e Proteção
Social Especial, os CENTROS DIA E DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
Este guia busca fornecer orientações sobre a operacionalização dos serviços nos
dois novos Centros da rede socioassistencial dos municípios paulistas. Visa
também estabelecer as diretrizes necessárias para o funcionamento dos
equipamentos, destacando o planejamento das atividades a serem desenvolvidas
e a padronização dos serviços socioassistenciais no Estado.

Rogerio Hamam
Secretário de Estado
de Desenvolvimento Social

Guia de Orientações Técnicas
Centro Dia
do Idoso
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1. Introdução
À medida que a população idosa cresce no país, a discussão sobre a garantia de
seus direitos tem ocupado maior espaço na agenda da sociedade, acompanhada
de uma percepção mais aguda sobre a diversidade de suas demandas.
Entretanto, não é raro notar neste processo que os idosos são percebidos,
equivocadamente, como um grupo etário homogêneo, sem a necessária
compreensão das diferenças que o constituem.
O envelhecimento é um processo contínuo, comum a todos, mas também
singular. Cada indivíduo envelhece a seu modo, em virtude de fatores ambientais,
biológicos, econômicos, culturais e sociais. O termo “idoso” ou “pessoa idosa”
abriga diferenças, singularidades e traços específicos que devem ser observados
pelo poder público, a fim de atender adequadamente as suas necessidades, dada
a existência de várias velhices. Esta diversidade entre os idosos se dá em razão
de diferenças na capacidade funcional, na relação com o território, no contexto
socioeconômico, nas relações familiares e comunitárias, no gênero, nas
experiências já vividas e nas expectativas quanto ao futuro.
Logo, a concepção e a elaboração de políticas públicas destinadas a atender a
população idosa devem compreender e considerar estas diferenças e ter em vista
atender tanto ao idoso independente, detentor de recursos, que desempenha com
plena autonomia a condução da sua vida diária, quanto ao idoso semidependente
ou dependente, que requer auxílio para realizar suas atividades cotidianas ou
necessita de cuidados continuados.
No âmbito da Política da Assistência Social, as causas mais frequentes de
vulnerabilidade social do público idoso originam-se no abandono ou isolamento
social, decorrentes da fragilização ou da perda dos vínculos de pertencimento.
Além disso, a discriminação negativa da velhice e a exclusão social relacionada à
pobreza propiciam e agravam a violação de seus direitos.
Tal constatação evidencia ser cada vez mais necessária a ampliação da rede de
Proteção Social, através da contínua oferta de serviços, projetos, programas e
ações que possibilitem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários,
bem como a superação de situações de violação de direitos. Também permite
observar a importância da atuação articulada de diversos atores para a garantia
de apoio e cuidados aos idosos, a fim de que possam exercer seus direitos de
cidadania.
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A Política Nacional de Assistência Social, de 2004, entende e expressa que a
família é a fonte prioritária de apoio e cuidados aos indivíduos. Princípios e
diretrizes da Política Nacional do Idoso de 1994 também indicam a primazia da
família, embora corresponsabilize a sociedade e o Estado na obrigação de garantir
os direitos de cidadania e assegurar o bem-estar do idoso. Esta orientação
também é observada nas disposições preliminares do Estatuto do Idoso, de
2003.
Fatores como diminuição da natalidade, massiva entrada de mulheres no mercado
de trabalho e emergência de novos arranjos familiares produziram um quadro no
qual as gerações mais novas vêm diminuindo, resultando na redução de
cuidadores potenciais, alterando assim a reprodução da solidariedade
sociofamiliar e colocando em relevo a necessidade de se rediscutir a divisão de
responsabilidade entre família e Estado na provisão de cuidados aos idosos.
A atuação do Estado em casos de dependência de idosos historicamente tem se
concentrado na institucionalização. Atualmente tem se buscado formas
alternativas de cuidado, que não rompam o vínculo do idoso com a família. No
escopo do Programa São Paulo Amigo do Idoso, o investimento na construção do
Centro Dia do Idoso visa atender ao idoso semidependente e apoiar as famílias
impossibilitadas de prover suas necessidades, representando fortalecimento da
rede de Proteção Social Especial e inovação na oferta de políticas públicas para a
população idosa do estado.
A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a famílias e indivíduos em situação
de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. As
ações da Proteção Especial tem caráter protetivo e objetiva o enfrentamento de
situações de violações de direitos por ocorrência de violência física ou
psicológica, abuso ou exploração sexual, abandono, rompimento ou fragilização
de vínculos familiares. São ações que requerem o acompanhamento familiar e
individual e maior flexibilidade nas soluções para a vulnerabilidade apresentada.
Os serviços de Proteção Social Especial são executados de forma direta nos
Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), bem como
de forma indireta nas entidades e no órgão gestor de assistência social. O Centro
Dia do Idoso é um dos equipamentos que compõem a rede socioassistencial dos
municípios.
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2. Descrição
Entre as diversas modalidades de atendimento previstas na Política Nacional de
Assistência Social e na Política Nacional do Idoso, o Centro Dia caracteriza-se
como um espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a
idosos semidependentes, cujas famílias não tenham condições de prover estes
cuidados durante todo o dia ou parte dele.
O Centro Dia do Idoso, em consonância com a Política de Assistência Social, é
um equipamento destinado a ofertar o serviço da Proteção Social Especial de
Média Complexidade, classificado como Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias na Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo Conselho Nacional da Assistência
Social, conforme resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009:

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria
da qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe
específica e habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em
situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários. A
ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e
do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga
do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.

12

3. Objetivos


Prevenir situações de risco pessoal e social aos idosos.



Evitar o isolamento social e a institucionalização do idoso.



Reduzir o número de internações médicas e o número de acidentes
domésticos com idosos.



Fortalecer os vínculos familiares através de orientações à família sobre os
cuidados básicos necessários ao idoso.



Compartilhar com as famílias a provisão de cuidados essenciais a seus idosos.



Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção
ao idoso.

4. Público-alvo
Idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em situação
de vulnerabilidade ou risco social, e cuja condição requeira o auxílio de pessoas
ou de equipamentos especiais para a realização de atividades da vida diária, tais
como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com
alteração cognitiva controlada (graus de dependência I ou II segundo a ANVISA)¹.
Ainda como condição necessária, os familiares do idoso têm que estar
trabalhando e/ou estudando, não tendo, assim, nenhuma disponibilidade de
proverem os cuidados necessários ao idoso.

¹Segundo a ANVISA, estão estabelecidos três graus de dependência para os idosos, a saber: a) Grau
de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de
auto-ajuda; b) Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento
cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; e c) Grau de Dependência III - idosos com
dependência que requeiram assistência em todas as atividades de auto-cuidado para a vida diária e
ou com comprometimento cognitivo.
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5. Operacionalização do Serviço
5.1) Acesso
O acesso ao Centro Dia do Idoso se dará por meio de procura espontânea do
próprio idoso ou de sua família no local de funcionamento do serviço, ou por
encaminhamento da rede socioassistencial ao Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (CREAS), Sistema de Garantia de Direitos e ainda por
demanda de outras políticas públicas que atendam idosos em situação de
vulnerabilidade ou risco social. Além disso, a equipe poderá realizar uma busca
ativa em seu território de abrangência para identificar potenciais usuários para
este serviço.
Pessoas idosas atendidas ou acompanhadas nos serviços de Proteção Social
Básica também poderão ser encaminhadas ao serviço, indicando a necessidade
de articulação entre a gestão das duas proteções sociais.
É importante ressaltar que, independente da origem da demanda, todo usuário e
sua família devem ser referenciados ao CREAS de abrangência do território.

5.2) Capacidade
O serviço deverá ofertar vagas para até 50 idosos.

5.3) Período de Funcionamento
O Centro Dia do Idoso deverá funcionar das 8h30 às 17h30, de segunda a sextafeira (exceto feriados). Deverá ser providenciado transporte adequado para os
idosos que não possam ir sozinhos ao equipamento e cujas famílias não tenham
condições de transportá-los. Para tanto, o serviço poderá contar com transporte
próprio ou disponibilizado pelo município.
O espaço também poderá ser utilizado nos fins de semana em atividades
intergeracionais que envolvam os familiares dos idosos e a comunidade, a critério
da equipe técnica e dos usuários.
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5.4) Recursos Humanos
O quadro de profissionais do Centro Dia do Idoso deverá ser composto por equipe
técnica multidisciplinar - responsável pela organização e planejamento do serviço
- e equipe operacional - responsável pela manutenção e funcionamento do
equipamento. O conjunto de profissionais deverá fornecer atendimento durante o
período de 8 horas diárias.


1 Coordenador - nível superior na área de Ciências Humanas.



1 Assistente Social.



1 Profissional para Atividades Socioeducativas e Socioculturais preferencialmente Pedagogo, Psicólogo, Gerontólogo.



1 Profissional para Atividades Físicas - Educador Físico, Terapêuta
Ocupacional.



1 Cuidador para cada grupo de 10 idosos - nível médio.



1 Técnico ou Auxiliar de Enfermagem (deverá ser acompanhado e
supervisionado periodicamente por Enfermeiro da rede municipal).



1 Agente Administrativo - nível médio.



2 Auxiliares de limpeza - nível fundamental.



1 Cozinheiro - nível fundamental.



1 Auxiliar de Cozinha - nível fundamental.

5.5) Alimentação
Os usuários do Centro Dia do Idoso terão acesso a alimentação, com cardápio
elaborado por nutricionista da rede municipal.
Deverão ser providenciadas as seguintes refeições: café da manhã, lanche,
almoço e lanche da tarde.

5.6) Saúde
Para o efetivo ingresso no Centro Dia do Idoso, será necessária avaliação médica
atestando que o grau de dependência do idoso corresponde ao critério
estabelecido para atendimento no serviço.
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Os idosos receberão medicamentos apenas se receitados por profissional
competente e com receita médica. Tais medicamentos deverão ser
providenciados pelos familiares e ministrados pelo técnico de enfermagem no
horário prescrito. Atendimentos médicos, psicológicos e odontológicos de rotina
serão de responsabilidade da família.
Situações que requeiram atendimento médico emergencial, durante o tempo que
o idoso esteja no centro, deverão ser encaminhadas para unidades públicas de
Pronto Atendimento.

5.7) Planejamento de Atividades
As atividades desenvolvidas no Centro Dia do Idoso devem ser previamente
planejadas com base no conhecimento do perfil dos usuários e da identificação
de suas demandas.
A equipe técnica deverá elaborar um plano de desenvolvimento para cada idoso,
promovendo sua autonomia através do acesso a bens públicos e ao convívio
comunitário. Deverá também ser observado e promovido o acesso a direitos
socioassistenciais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros
serviços.
O trabalho socioassistencial com o idoso e sua família deverá ser complementado
tendo como referências o CRAS e o CREAS.

5.8) Parcerias
O serviço desenvolvido no Centro Dia do Idoso deverá manter ampla articulação
com a rede socioassitencial do município, com o Sistema de Garantia de Direitos
e com outras políticas setoriais. As parcerias com outros agentes e instituições
possibilitarão a ampliação das atividades oferecidas, bem como a diversificação
de temas trabalhados, especialmente os relativos às políticas de saúde, educação
e cultura, como campanhas educativas e preventivas.

5.9) Voluntariado
Deverá ser estimulada a participação de voluntários em eventos comunitários e
atividades socioculturais do Centro Dia do Idoso. Além de contribuir para a
diversificação das atividades desenvolvidas, a presença de agentes voluntários
promove maior integração do serviço com a comunidade, possibilitando
sensibilizá-la sobre o envelhecimento populacional. Convém ressaltar que sua
atuação não deve substituir ou restringir, em nenhuma ocasião, a contratação e a
responsabilidade da equipe técnica indicada no item Recursos Humanos.
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A atividade voluntária é regulamentada pela Lei 9.608/98,
definida como não remunerada, prestada por pessoa física,
entidade pública de qualquer natureza, ou instituição privada
de fins lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais,
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social.

5.10) Registros
a. Inscrição
Deverá ser realizado um cadastro individual para cada usuário, contendo dados
pessoais como nome, endereço, número de documentos, caracterização
socioeconômica e composição familiar, registro de acesso à aposentadoria, BPC.

b. Prontuário
Os prontuários devem ser organizados preferencialmente em meio eletrônico,
reunindo o cadastro individual, o registro dos encaminhamentos realizados, das
visitas domiciliares, do plano individual de acompanhamento, da frequência ao
serviço e demais relatórios da equipe técnica.

c. Lista de Presença
A frequência dos usuários ao Centro Dia do Idoso deverá ser registrada em listas
de presença. O controle da frequência constitui informação importante para o
acompanhamento do idoso e sua família, bem como para a avaliação
do serviço.

d. Registro de Atividades
Todas as atividades desenvolvidas no Centro Novo Dia deverão ser registradas
para compor um relatório mensal consolidado. Este registro deverá conter o tipo e
o número de atividades realizadas (reunião socioeducativa, evento comunitário,
oficina, palestra, encaminhamentos, visitas domiciliares). Também deverão ser
registrados o número de idosos atendidos, o ingresso e o desligamento, relatando
os respectivos motivos.
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5.1'1) Atividades Socioassistenciais
a. Acolhida
Recepção e atendimento inicial ao usuário e seus familiares. Momento propício
para o estabelecimento de vínculos com os profissionais do Centro Dia do Idoso
por meio de escuta qualificada das demandas e necessidades dos idosos. Neste
contato inicial deverão ser informados os critérios de ingresso no serviço e o
horário de funcionamento. Também deverá ser feita a apresentação dos espaços
do equipamento e da equipe multiprofissional.

b. Entrevista Social
Entrevista para obter informações sobre o idoso e seus familiares, conhecer a
dinâmica das suas relações, a identificação da necessidade de acompanhamento
e possíveis encaminhamentos.

c. Visita Domiciliar
O ingresso do idoso no serviço deverá ser obrigatoriamente precedido de visita
domiciliar, que permitirá à equipe de profissionais do Centro Dia do Idoso
conhecer a sua dinâmica familiar, bem como as características do seu cotidiano e
as condições em que vive, realizando um diagnóstico social.
Estas visitas deverão ocorrer sempre que necessário e/ou adequado para o
acompanhamento do usuário.

d. Encaminhamento
Os idosos atendidos no Centro Dia do Idoso e seus familiares deverão ser
orientados e encaminhados a outros serviços da rede socioassistencial e a outras
políticas setoriais, caso sejam identificadas tais demandas.

e. Desligamento
A permanência do usuário no serviço deverá ocorrer enquanto forem observadas
as condições que deram origem ao seu ingresso, bem como a sua concordância.
Em caso de intercorrência médica ou necessidade de interromper a frequência
diária, a família deverá comunicar o afastamento temporário à equipe técnica a
fim de garantir a vaga no serviço.
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Observada a superação da situação que deu origem ao ingresso do usuário, ele
deverá ser desligado e encaminhado a um serviço de convivência da Proteção
Social Básica. O aumento do grau de dependência do usuário também ocasionará
o desligamento das atividades do Centro Dia do Idoso, devendo ser providenciado
seu encaminhamento aos cuidados da família ou a um serviço de acolhimento
institucional da Proteção Social Especial.

5.12) Atividades Socioeducativas
a. Reunião com familiares
Deverão ser realizados encontros periódicos com a família do usuário,
preferencialmente a cada mês, tendo por objetivo incentivar o convívio, o
fortalecimento de laços de pertencimento, o compartilhamento das situações
vivenciadas, a troca de experiências, a construção de projetos pessoais e
coletivos. Nestes encontros poderão ser abordados temas específicos como a
relação do cuidador familiar e o idoso, também podem ser fornecidas orientações
básicas sobre o cuidado à pessoa idosa, a prevenção à violência e a garantia de
direitos.

b. Eventos/atividades comunitárias
A equipe técnica deve organizar e incentivar a participação dos usuários em
atividades de caráter coletivo voltadas para a dinamização das relações no
território, bem como para minimizar as várias formas de violência, preconceito e
estigmatização do idoso na família e na comunidade. Oportunidade também para
realizar atividades de caráter intergeracional envolvendo familiares e a própria
comunidade no Centro Dia do Idoso. Por exemplo:











Confraternizações (aniversários, dia do idoso, datas comemorativas)
Apresentações artísticas (coreografias, jogral, coral, peças teatrais)
Exposições (trabalhos produzidos pelos idosos nas oficinas)
Campanhas educativas e preventivas (vacinação, prevenção de quedas)
Passeios (parques, museus, centros culturais e locais históricos)
Festas temáticas (conforme calendário brasileiro e/ou regional)
Excursões (parques, pontos turísticos do município e região)
Jogos Regionais do Idoso - JORI (participação)
Salão de Beleza (corte de cabelo, manicure)
Biblioteca - (organização de acervo através de doações)
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c. Palestras
Ação de exposição oral e/ou audiovisual a respeito de temas específicos, de
interesse dos idosos, seguida de troca de ideias no grupo. Por exemplo:









Envelhecimento ativo e saudável
Sexualidade
Prevenção a diversas formas de violação de direitos dos idosos
Mitos e preconceitos sobre a velhice
Estatuto do Idoso
Orientação nutricional
Cuidados com a saúde
Temas da atualidade

d. Oficinas
Encontros previamente organizados, com objetivos de curto prazo, sob a
condução de oficineiros. Caracteriza-se como atividade que possibilite a
construção de novos conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades.
Por exemplo:

















Oficinas de produção artística e literária
Oficinas de memória
Confecção de bonecos
Marcenaria
Corte e costura
Fotografia
Artes plásticas (desenho, pintura, escultura, modelagem)
Oficina de trabalhos manuais (bordado, tricô, crochê, tear)
Pintura (tela, tecido, madeira)
Artesanato (fuxico, cerâmica, bijouteria)
Curso de informática (inclusão digital, internet)
Curso de línguas (inglês, espanhol)
Culinária
Origami
Aulas de música (violão, flauta)
Alfabetização (auxílio à leitura, escrita e interpretação de textos)
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e) Atividades Físicas
Atividades realizadas sob acompanhamento e supervisão de profissional
habilitado, conforme a capacidade funcional do idoso em seu processo singular
de envelhecimento. Por exemplo:

















Terapia Ocupacional
Fisioterapia
Caminhadas
Relaxamento
Ginástica
Dança (sênior, regional, de salão)
Alongamento
Exercícios localizados
Coreografia
Hidroginástica
Ioga
Pilates
Vôlei adaptado
Jogos recreativos
Liang Gong
Tai chi chuan

f) Atividades Socioculturais
Atividades elaboradas e desenvolvidas por equipe multidisciplinar também
realizadas em parceria com voluntários. Devem estimular a criatividade e
oportunizar a valorização do percurso de vida do idoso. Podem ter caráter lúdico
ou artístico, com ênfase na comunicação e participação coletiva. Por exemplo:











Dinâmicas de grupo (roda de conversa)
Jogos de mesa (xadrez, dominó, damas, baralho)
Sessões de cinema
Coral
Teatro
Bailes
Horta comunitária
Saraus (apresentação de poesias, textos literários e música)
Sessões de leitura
Encontros intergeracionais para troca de experiências (contar estórias,
vivências e memórias)
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6. Comunicação Visual
Conforme cláusula de convênio, é obrigatório o crédito do Governo do Estado de
São Paulo e Secretaria de Desenvolvimento Social na fachada do equipamento.
A orientação e padronização serão fornecidas por esta Pasta.
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Edital nº 208 /SMADS/2014
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de São Paulo
torna pública, para ciência dos interessados, a abertura de procedimento de seleção para a
instalação do serviço socioassistencial denominado serviço: CENTRO DIA PARA IDOSO,
no distrito especificado no item 1.1 deste edital, para operacionalização descentralizada, pela
Supervisão de Assistência Social Sé/SAS - Sé conforme Decreto nº 54.073 de 04/07/2013,
devendo as Organizações/Entidades/Associações sem fins econômicos, interessadas no
estabelecimento de parceria com esta Pasta, apresentar suas propostas no local e data
identificados no item 2. O procedimento de conveniamento reger-se-á pelas disposições
contidas na Lei Municipal n.º 13.153/01, pelo Decreto Municipal n.º 43.698/03 e, no que
couber, pela legislação em vigor, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital.
1 – OBJETO
1.1. O presente Edital tem como objeto tornar público o interesse da Municipalidade em
oferecer o seguinte serviço socioassistencial, a saber:
Distrito: Bom Retiro
Supervisão de Assistência Social: Sé
Área de Abrangência: Regional
Tipo de Serviço: CENTRO DIA PARA IDOSO
Quantidade de unidade(s) de Serviço a ser conveniada: 01
Vagas: 30
Bem Imóvel: Imóvel disponibilizado pela organização, na área de abrangência do distrito
Bom Retiro, Subprefeitura Sé.
Valor de repasse de recurso mensal:
R$ 66.804,58 (Sessenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e cinqüenta e oito
centavos) para organização com isenção da cota patronal do INSS
R$ 76.197,20 (Setenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e vinte centavos) para
organização sem isenção da cota patronal do INSS.
Verba de Implantação: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
1.2. As ofertas e os padrões específicos exigidos pela Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social para este tipo de serviço estão detalhados no Anexo V
deste edital, nos parâmetros gerais da Portaria 46/SMADS/2010 com suas alterações, Portaria
47/SMADS/2010 com suas alterações e da Resolução COMAS-SP 836 de 29/07/2014 que
deverão ser usadas como parâmetros pelas organizações/entidades/associações, bem como à
Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais Proteção Social Especial – republicada em
DOC 27/12/2012, quando da apresentação de suas propostas, conforme item 3 deste edital,.
1.3. As Organizações/Entidades/Associações poderão apresentar proposta para o serviço
desde que atendidas às disposições previstas neste Edital;
1.4. A proposta deverá ser apresentada dentro de um envelope endereçado à Supervisão de
Assistência Social mencionada no subitem 1.1.
2 – CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO, LOCAL, DIA E HORA PARA
RECEBIMENTO E VERIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA.
2.1. O Comitê de Avaliação designado pela Supervisão de Assistência Social /SAS SÉ nos
termos do art.16 do Decreto 43.698 de 02 de setembro de 2003 e das Portarias nº
31/SAS/GAB/2003 e 19/SMADS/2007 de 23/08/07, será constituído da forma que segue:
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TITULARES:
Nivia de Simone da Silva Soldera - RF: 537.497.9 (Presidente)
.Alice Gonzalez Garcia Cubello Cardoso - RF: 804.206.3
Vanda Aparecida Ferreira - RF: 790.271.9
SUPLENTES:
Idalina Helena Villas Boas Menezes - RF: 186.292.8
Lia Deborah Sztulman - RF: 507.169.1
2.2. Caberá a SMADS convidar para a Audiência Pública representante do Conselho
Municipal de Assistência Social – COMAS e demais conselhos de direitos afetos ao serviço
tratado neste edital, com antecedência de no mínimo 10 dias da data de realização da
Audiência Pública, devendo constar do processo que cuidará do procedimento cópia do ofício
protocolado no referido conselho;
2.3. O Comitê de Avaliação designado e conforme consta no subitem 2.1 receberá envelope
endereçado à Supervisão de Assistência Social Sé/ SAS- Sé contendo a Proposta da
Organização/ Entidade/Associação sem fins econômicos para o serviço do item 1 – “objeto”
deste edital da forma que segue:
Data: 28/01/2015
Horário: 14h00min às 16h00min
Local: CREAS Sé – Rua dos Bandeirantes, 55 – sala de reuniões – Bom Retiro – São Paulo–
SP.
2.4. Somente serão consideradas as propostas entregues diretamente aos membros do Comitê
de Avaliação no dia, local e horário indicados neste edital;
2.5. Caberá a cada Comitê de Avaliação verificar, no momento da entrega e na presença da
interessada, se a proposta está instruída com os elementos exigidos neste edital, devendo
rubricar todos os elementos entregues nesta ocasião;
2.6. Caberá ao Comitê de Avaliação verificar no site www.prefeitura.sp.gov.br, na página de
Finanças, no link para o CADIN se a organização proponente consta do Cadastro Informativo
Municipal - CADIN, pois em caso positivo significa que a organização possui pendência com
a Administração Pública Municipal e seus órgãos ficam impedidos de celebrar convênios com
a mesma, conforme Decreto nº 47.096 de 21/03/2006. O Comitê deverá orientar a proponente
a proceder a regularização da pendência até a data de assinatura do convênio caso seja
considerada apta.
2.7. A Audiência Pública designada pela Supervisão de Assistência Social Sé/ SAS - Sé, nos
termos do artigo 14 do Decreto 43.698 de 02 de setembro de 2003 e da Portaria 31/SAS/2003
e 19/SMADS/2007 de 23/08/07, que será realizada da forma que segue:
DATA: 04/02/2015
HORÁRIO: 14 HORAS
LOCAL: SAS Sé – Rua dos Bandeirantes, 55 – piso superior – Auditório – Bom Retiro – São
Paulo – SP, com entrada para o estacionamento à Rua dos Bandeirantes, 55 – Bom Retiro –
São Paulo – SP.
3 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
3.1. A Proposta da Organização/Entidade/Associação Interessada para o tipo de serviço
descrito no subitem 1.1 do item 1 – “objeto” deste edital, deverá ser apresentado de forma
escrita, dentro de um envelope, devendo ainda ser instruída com os seguintes elementos:
3.1.1. Declaração de matrícula ou credenciamento em SMADS, bem como declaração,
assinada pelo representante legal da organização/entidade/associação, de estar apta a
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apresentar os documentos exigidos em conformidade com o disposto no artigo 11 da Portaria
nº 31/2003/SAS/GABINETE alterada pela Portaria n° 19/SMADS/GAB/2007, para fins de
celebração de convênio com o Município;
3.1.2. Inscrição da organização/entidade/associação no Conselho Municipal de Assistência
Social – COMAS, em conformidade com a Resolução 528/2011 do COMAS- SP;
3.1.2.1. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 40, o protocolo do requerimento de
inscrição, servirá como prova da inscrição até o julgamento do processo.
3.1.3. Inscrição da organização/entidade/associação no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA, quando o objeto tratar especificamente de usuários
crianças e adolescentes;
3.1.4.
Detalhamento
do
currículo
de
experiências
sociais
da
organização/entidade/associação sem fins econômicos
3.1.4.1. Apresentar suas experiências na área social e declarações de reconhecimento de suas
práticas emitidas por instituições governamentais e não governamentais, de reconhecida
expressão, nacional ou internacional, caso existam;
3.1.4.2. Apresentar parcerias com outras instituições, universidades e empresariado para
gestão dos serviços já desenvolvidos, bem como aquelas que pretende estabelecer,
demonstrando sua capacidade de realizar e manter parcerias para a gestão do serviço ora
proposto.
3.1.5. Detalhamento de sua Proposta de Desenvolvimento de Serviço ou Projeto, indicando
qual das unidades relacionadas no subitem 1.1 do item 1 – objeto deste edital é de seu
interesse, descrevendo em relação à unidade escolhida:
3.1.5.1. As instalações a serem utilizadas;
3.1.5.2. A abrangência territorial da ação a ser desenvolvida em congruência com o
estabelecido pela SAS;
3.1.5.3. A vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal de Assistência Social e
diretrizes nacionais – LOAS, PNAS, SUAS/ Proteção Social Básica/ CRAS/ Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais, Protocolo de Gestão integrada de Serviços,
Benefícios de Transferência de Renda;
3.1.5.4. A forma que utilizará para acesso dos usuários e de controle da demanda pelas ofertas
do serviço;
3.1.5.5. A metodologia a ser desenvolvida para as ofertas socioeducativas e sociais,
evidenciando para a acolhida, de modo a demonstrar as estratégias de atuação para alcance
das metas de atendimento;
3.1.5.6. A forma de monitoramento e avaliação dos resultados e metas estabelecidas para o
desenvolvimento do serviço;
3.1.5.7. Demonstrar conhecimento do território de implantação do serviço e do trabalho social
com famílias em situação de vulnerabilidade;
3.1.5.8. Demonstrar conhecimento e capacidade de articulação com serviços da rede
socioassistencial local e políticas públicas setoriais, no âmbito territorial direcionado as
crianças, adolescentes e famílias.
3.1.6. Detalhamento dos Recursos Humanos na gestão do serviço:
3.1.6.1. Especificar no quadro de recursos humanos a formação de cada profissional, bem
como, a carga horária, habilidades, atribuições e competências;
3.1.6.2. Especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do
serviço para a garantia dos resultados e metas estipuladas.
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3.1.6.3. Especificar a proposta de capacitação continuada que será realizada para o quadro de
recursos humanos;
3.1.6.4. Especificar que o processo de seleção e capacitação continuada dos profissionais do
serviço, será em conjunto com SAS / CRAS ou CREAS e
SMADS/Proteção Social Básica ou Especial e Espaço do Aprender Social - ESPASO.
3.1.7. Detalhamento da aplicação dos Recursos Financeiros na gestão do serviço:
3.1.7.1. Especificar em tabela de custeio a distribuição dos recursos financeiros para a
operacionalização e gestão do serviço;
3.1.7.2. Especificar a contrapartida da organização/associação/entidade sem fins econômicos
na gestão do serviço;
3.1.7.3. Especificar os custos mensais e anuais estimados a partir da Tabela de Custos dos
Elementos de Despesa dos Serviços Socioassistenciais, instituída pela Portaria
35/SMADS/2014 publicada em 17/10/2014 com suas alterações e complementação contida no
Anexo V deste edital;
3.1.7.4. Informar se há necessidade de verba de implantação, especificando o valor e
detalhando a sua utilização, observado o limite máximo mencionado no subitem 1.1 a qual
deve destinar-se ao pagamento de despesas iniciais para a implantação do serviço;
3.1.7.4.1 Fica vedada a solicitação/concessão de verba de implantação caso a organização que
vença a audiência seja a mesma que vinha executando o serviço.
3.1.7.4.2. Em casos excepcionais e devidamente justificados, a critério de SMADS, quando
houver situação que importe novação, a organização/ entidade/associação que vinha
executando o serviço e vença a audiência, poderá receber verba para adequações.
4 – DATA E FORMA DE DISCUSSÃO DAS PROPOSTAS NAS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS
4.1. As propostas recebidas serão apresentadas em audiência pública, especialmente
convocada para este fim, para manifestação de usuários, moradores, representantes de
Conselhos, dentre outros, e para eventuais complementações e esclarecimentos das
organizações/entidades/ associações proponentes.
4.2. As regras para realização das audiências públicas e participação das organizações e
associações interessadas estão disciplinadas na Portaria n.º 31/2003/SAS/GABINETE alterada
pela Portaria n.° 19/SMADS/GAB/2007.
5 – QUANTO ÀS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
5.1. Na audiência pública, as organizações/entidades/associações deverão ser representadas
por seu representante legal ou por pessoa devidamente credenciada pelo responsável legal da
instituição.
5.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
5.2.1. Instrumento público de procuração pelo qual a organização tenha outorgado plenos
poderes ao credenciado, podendo este representá-la na audiência pública e oferecer
esclarecimentos e informações que forem necessários;
5.2.2. Instrumento particular de procuração/credenciamento (conforme Anexo I deste edital)
pelo qual a organização tenha outorgado poderes ao credenciado para representá-la na
audiência e oferecer esclarecimento e informações que forem necessárias.
5.3. A Organização/Entidade/Associação que tenha apresentado proposta, mas que não esteja
com representante devidamente credenciado ficará impossibilitada de oferecer informações e
complementações à proposta.
5.4. Julgando necessário, o comitê de avaliação, no decorrer da audiência pública, poderá
conceder o prazo de até 2 (dois) dias úteis para que as organizações proponentes apresentem,
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por escrito, os esclarecimentos e complementações indicados na audiência pública, que
deverão ser protocolados na Supervisão de Assistência Social mencionada no subitem 1.1.,
com um dos membros do Comitê de Avaliação.
6 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
6.1. O Comitê de Avaliação apresentará parecer técnico analisando as propostas apresentadas,
as condições legais das proponentes e as manifestações produzidas em audiência pública,
manifestando e justificando a escolha daquela mais apta para executar o serviço, de acordo
com os seguintes critérios:
6.1.1. Congruência da proposta com o Plano Municipal de Assistência Social do Município de
São Paulo – PLASsp, de forma a verificar as possibilidades que a proposta apresentada
oferece para alcance das metas nele indicadas;
6.1.2. Qualidade das experiências sociais da organização/entidade/associação proponente e a
compatibilidade delas com o tipo de serviço a ser executado, a luz do currículo de
experiências sociais e das declarações de reconhecimento de suas práticas emitidas por
instituições governamentais, de reconhecida expressão, nacional ou internacional;
6.1.3. Capacidade em atender as metas estabelecidas;
6.1.4. Compatibilidade entre a proposta apresentada, as ofertas e os padrões específicos que
compõem o tipo de serviço indicado no subitem 1.1 do item 1 – objeto e unidades deste edital,
constantes nas Portarias 46/SMADS/2010 e 47/SMADS/2010 publicadas em DOC
15/02/2011 com suas respectivas alterações, Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais –
Proteção Social Básica publicada em 07/12/2012 e instituída pela Portaria nº
21/SMADS/GAB/2012 quando tratar-se de serviços da Proteção Social Básica e nas
informações complementares descritas no Anexo V deste edital;
6.1.5. Compatibilidade entre a proposta apresentada e a Tabela de Custos por Elementos de
Despesa dos Serviços Socioassistenciais instituída na Portaria 35/SMADS/2014, publicada
em DOC de 17/10/2014, com suas alterações posteriores e complementações contidas no
Anexo V deste edital;
6.1.6. Capacidade de potencializar e distribuir recursos humanos para a gestão dos serviços e
a garantia de viabilizar resultado;
6.1.7. Especificação e qualificação dos recursos humanos que disponibilizarão para o serviço,
segundo parâmetros da SMADS;
6.1.8. Disposição para garantir o caráter público da parceria com a Prefeitura do Município de
São Paulo, na divulgação do serviço a ser prestado e na atenção ao usuário;
6.1.9. Capacidade e disposição de manter relação de referência/contra-referência entre o
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e as vagas dos serviços conveniados, de
forma a operar as suas ações integradas em rede e a atender a demanda dos usuários;
6.1.10. Capacidade da organização/entidade/associação sem fins econômicos de garantir
contrapartida na gestão do serviço a ser conveniado;
6.1.11. Capacidade de realizar parcerias com a iniciativa privada, terceiro setor, universidades
entre outros na gestão do serviço;
6.1.12. Complementação dos elementos da proposta e esclarecimentos apresentados pela
organização/entidade/associação sem fins econômicos proponente, em audiência pública.
6.2. O parecer do Comitê de Avaliação será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo
de até 7 (sete) dias, após a realização da audiência pública.
7
–
POSSIBILIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DAS
ORGANIZAÇÕES/
ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES ACERCA DO PARECER TÉCNICO DO COMITÊ DE
AVALIAÇÃO
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7.1. A organização/entidade/associação proponente poderá apresentar manifestação, no prazo
de 5 (cinco) dias contínuos, a contar da data da publicação do parecer técnico do Comitê de
Avaliação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.
7.2. O prazo para manifestação é contado excluindo-se o dia da publicação, e incluindo-se o
dia do vencimento.
7.2.1. Considera-se prorrogado o prazo estipulado até o primeiro dia útil, se o vencimento
ocorrer no sábado, domingo, feriado, ponto facultativo municipal ou se o expediente
administrativo for encerrado antes do horário normal;
7.2.2. Só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal.
7.3. A manifestação da organização/entidade/associação proponente será analisada pela
Supervisão de Assistência Social mencionada no subitem 1.1. quando da efetiva escolha e
elaboração de parecer indicando a organização ou associação mais apta a celebrar a parceria
mediante convênio.
8 – ELABORAÇÃO DE PARECER PELO SUPERVISOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDICANDO A ORGANIZAÇÃO/ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO APTA A CELEBRAR O
CONVÊNIO E DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
8.1. O Supervisor da Supervisão de Assistência Social mencionado no subitem 1.1. emitirá
parecer indicando e justificando a organização/entidade/associação mais apta a celebrar a
parceria mediante convênio, o qual será submetido à Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, para homologação.
8.2. O despacho homologatório autorizando a celebração do convênio será publicado no
Diário Oficial da Cidade de São Paulo.
9 – DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO
9.1. São exigidos para a celebração do convênio os seguintes documentos, que devem ser
entregues na Supervisão de Assistência Social mencionada no subitem 1.1.
a)
Cópia da ata de reunião de eleição e posse da diretoria em exercício, registrada no
Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; e quando não constar na ata o período do
mandato da diretoria deverá ser apresentado também o Estatuto da organização;
b)
Cópia da certidão negativa de débito (C.N.D) junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS, com prazo de validade em vigência, caso não seja possível acessála via internet;
c)
Cópia da certidão de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS, com prazo de validade em vigência;
d)
Conta corrente específica da organização ou associação para recebimento dos
reembolsos advindos do convênio, especificamente no Banco do Brasil;
e)
Declaração da organização/entidade/associação escolhida de que não possui
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de 16 (dezesseis) anos realizando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal, sob as penas da lei;
f)
Certidão de Isenção do Imposto Sobre Serviço – ISS ou protocolo do pedido de
seu reconhecimento. Caso não apresentados, haverá retenção de 5% do ISS;

Elaborado pela SMADS/CPC em novembro/2014

6

g)
Cópia do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, com validade
em vigência, no caso da organização ter o reconhecimento pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS;
h)

Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

i)
Declaração assinada por cada membro da diretoria executiva da entidade,
atestando que não incidem nas vedações constantes do artigo 1º do Decreto nº 53.177/2012
(Anexo III deste edital).
j)

Certificado de Regularidade Cadastral – CENTS.

9.2. A celebração do convênio está sujeita à assinatura de documento, conforme disposto no
artigo 12 da Portaria nº 31/2003/SAS/GABINETE, alterada pela Portaria
19/SMADS/GAB/2007, quando o imóvel for cedido ou disponibilizado pela própria
organização/ entidade/ associação escolhida, ou ainda locado pela mesma. (Anexo IV deste
edital)
10 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO
10.1. O convênio a ser firmado com a organização/entidade/associação escolhida terá vigência
de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses,
independentemente da fonte dos recursos;
11 – REPASSE MENSAL
11.1. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social repassará
mensalmente recursos financeiros à organização/entidade/associação conveniada de acordo
com a composição de itens disposto nas Portarias 46/SMADS/2010 e 35/SMADS/2014, com
suas respectivas alterações.
11.2. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social repassará
mensalmente a organização/entidade/associação conveniada o valor estimado a partir do valor
financiado pelo órgão estadual/federal e a contrapartida municipal;
11.3. Quando o pagamento mensal estiver, integral ou parcialmente, vinculado a recursos do
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS ou do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - FUMCAD, a liberação da parcela vinculada, por SMADS à
conveniada, fica condicionada ao depósito correspondente no respectivo Fundo;
11.4. O valor do repasse mensal poderá ser alterado, caso, até a celebração do convênio,
venha a ocorrer alteração da Tabela de Custos por Elementos de Despesas dos Serviços
Socioassistenciais que subsidiaram sua composição, por meio de ato específico desta Pasta.
11.5. O reembolso do convênio será liberado mediante a apresentação da Declaração Mensal
dos Serviços Socioassistenciais – DEMES, Planilha de Descrição Mensal de Despesa –
DESP, Declaração Trimestral de Gerenciamento dos Recursos Financeiros - DEGREF e
Grade de Atividades Semestral – GRAS conforme a periodicidade definida na Portaria
46/SMADS/2010 e suas alterações.
12 - DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE CONVÊNIO
12.1. O termo de convênio será previamente submetido à homologação do Secretário
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, antes de sua assinatura.
12.2. O termo de convênio será assinado pelas partes após a publicação do despacho
homologatório do Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no Diário
Oficial da Cidade.
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13 – LEGISLAÇÕES, PORTARIAS E DECRETOS PERTINENTES AO EDITAL
Lei nº 8.742 de 07/11/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS
Lei Municipal nº 15.089 publicada no DOC de 29 de dezembro de 2009, parágrafo 2º do
artigo 14 e Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que trata da vedação da
contratação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau para execução dos serviços públicos, a qual se aplica às entidades conveniadas
com a PMSP.
Decreto nº 53.177 de 04/06/2012 que define critérios e procedimentos a serem observados
uniformemente pelos órgãos da Administração Pública em virtude da vedação de admissão e
nomeação para cargo, emprego ou função pública de pessoas que incidam nas hipóteses de
inelegibilidade previstas na legislação federal, bem como da necessidade de comprovação,
pelas entidades sem fins lucrativos que mantiverem contratos ou receberem verbas do
município de que seus diretores não incidem nas hipóteses de inelegibilidades conforme
estabelecido na Emenda nº 35 à Lei Orgânica do Município de São Paulo.
Decreto nº 53.029, de 16 de março de 2012 - Introduz alterações nos artigos 2º, 4º e 5º do
Decreto nº 50.365, de 30 de dezembro de 2008, bem como cria os equipamentos sociais que
especifica e estabelece as atribuições das unidades da Coordenadoria Geral de Assistência
Social - COGEAS, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Decreto nº 54.073, de 4 de julho de 2013 - Dispõe sobre a supressão e a vinculação de
unidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; altera a
denominação e a lotação dos cargos de provimento em comissão que especifica.
Portaria nº 31/2003/SAS/GABINETE - Detalha os procedimentos estabelecidos no Decreto
Municipal n.º 43.698/03, as regras para a realização das audiências públicas e participação das
organizações/entidades/associações interessadas, e para a formalização de convênios,
publicada no Diário Oficial do Município, em 06 de setembro de 2003.
Portaria 19/SMADS/2007 – Altera o 11.1 do artigo 2º da Portaria 31/2003/SAS/Gabinete.
Portaria 07/SMADS/2010 - Procedimentos para instalação de serviço da rede
socioassistencial SMADS/COGEAS - Fluxo detalhado de procedimentos e seus anexos: I.
“Modelo de memorando para autuação de processo”, II. ”Instrumental para subsidiar a análise
de instalação de serviço a ser conveniado com a SMADS mediante publicação de edital”, III.
“Orientação de Cadastro para consulta de Editais publicados no Diário Oficial da Cidade”, IV.
“Fluxograma” e V. “Modelo de Extrato”.
Portaria 46/SMADS/2010 – Dispõe sobre a tipificação da rede socioassistencial do município
de São Paulo e a regulação de parceria operada por meio de convênios.
Portaria 47/SMADS/2010 – Dispõe sobre referência de custos dos serviços da rede
socioassistencial operada por meio de convênios.
Portaria 29/SMADS/2013 publicada em DOC de 30 de outubro de 2013 – Autoriza a partir de
1º de julho de 2013, a majoração no percentual de 7% (sete por cento), dos valores constantes
das Tabelas de Custos por Elemento de Despesas dos Serviços de Assistência Social.
Portaria 31/SMADS/2013 publicada em DOC de 30 de outubro de 2013 – Publica Tabela de
Custos por Elementos de Despesas dos Serviços Socioassistenciais, com vigência a partir de
01/07/2013
Portaria 12/SMADS/2014 publicada em DOC de 15 de abril de 2014 – Disciplina sobre
locações de imóveis no Município de São Paulo necessários para prestação dos serviços
socioassistenciais.

Elaborado pela SMADS/CPC em novembro/2014

8

Portaria 35/SMADS/2014 publicada em DOC de 18 de outubro de 2014 – Dispõe sobre a
majoração dos valores constantes das Tabelas de Custos por elemento de Despesas dos
serviços de assistência social
Portaria 36/SMADS/2014 publicada em DOC de 22 de outubro de 2014 – Altera dispositivo
da Portaria 35/SMADS/2014.
Ordem Interna 1/2012 – PGM - Institui a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas em todas as licitações cujo objeto seja prestação de serviços ou execução de obra
pública, independente da modalidade de licitação, inclusive no pregão.

14 – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
De acordo com o Anexo V deste edital.
15 – ATRIBUIÇÕES
15.1 – Da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS
•
Realizar processo de conveniamento, segundo diretrizes da Política de assistência
social da cidade de São Paulo;
•
Criar indicadores de qualidade dos resultados, democratização da gestão e
aprimoramento metodológico;
•
Acompanhar ou participar do processo continuado de sensibilização e capacitação da
rede de serviços de proteção social, organizações de promoção e defesa de direitos e
sociedade civil em geral;
•
Fornecer placa de identificação oficial a ser afixada nos serviços que não possuam
impedimento legal.
15.2 – Da Supervisão de Assistência Social – SAS
•
Participar da seleção dos profissionais que atuarão no objeto deste edital;
•
Participar de capacitações continuadas, tanto as oferecidas pela SMADS, como as
viabilizadas pela rede local;
•
Monitorar, avaliar a prestação dos serviços do serviço objeto deste edital;
•
Realizar a supervisão da prestação de contas e do serviço conveniado.
•
Elaborar Plano de Supervisão Técnica para acompanhamento, monitoramento e
avaliação do serviço.
•
Fortalecer a integração com a rede de serviços de Proteção Social Básica e Especial;
•
Acompanhar e monitorar a evolução das demandas encaminhadas;
15.3 - Das Organizações/ Entidades/ Associações Conveniadas
• Realizar diagnóstico, mapeando os serviços conveniados ou não, localizando a rede de
serviços a partir dos territórios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos, de forma a
propiciar a universalidade de cobertura entre indivíduos e famílias;
• Elaborar Plano de Ação seguindo as diretrizes do PLASsp;
• Realizar capacitação continuada aos profissionais do serviço
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• Participar da capacitação continuada tanto as oferecidas pela SMADS, como as
viabilizadas pela rede local;

• Garantir a manutenção predial e das instalações, compreendendo a execução de reparos,
com vistas à preservação do imóvel, mediante avaliação e prévia aprovação da divisão de
manutenção da SMADS;
• Manter, afixada no imóvel, placa de identificação do serviço objeto deste edital conforme
as normas da PMSP/SMADS quando não tiver impedimento legal para publicização do
serviço objeto deste edital;
• Possuir tecnologia para operar o banco de dados informatizado das famílias alvo do
Programa, com acesso à Internet, pelo menos um computador com a seguinte configuração
mínima: 1GB de memória, processador 3.0 GHZ, superior ou equivalente, com Internet
Explorer 6.0 ou superior, e Windows XP ou versão mais atualizada do Windows;
• Possibilitar que a SAS acompanhe a seleção dos profissionais do serviço, de acordo com
as atribuições exigidas para cada função apresentadas na Portaria nº 46/2010/SMADS e suas
alterações;
• Realizar as ações previstas no plano de trabalho, respeitando as diretrizes e eixos dos
serviços;
• Manter nas ruas os orientadores socioeducativos, nos dias e horários estabelecidos na
proposta de trabalho nos serviços cuja especificidade requer;
• Alimentar os sistemas de controle de dados dos serviços informatizados ou manuais,
adotados pela SMADS, bem como os decorrentes das normas expedidas pela União e pelo
Governo do Estado de São Paulo, ressaltando o Sistema de Atendimento, denominado SISATENDIMENTO para os serviços cujas especificidades requererem,
• Participar da sistematização, monitoramento das atividades desenvolvidas e do processo
de avaliação;
• Disponibilizar o conhecimento gerado entre as demais organizações conveniadas para o
serviço, bem como entre as Coordenadorias de Assistência Social e SMADS por meio de
encontros e seminários, relatórios e boletins informativos;
•
Cadastrar, quando necessário, as famílias no BDC ou outro instrumental definido pela
SMADS, conforme especificações estabelecidas pela Portaria nº 004/SMADS/SMSP/SMG de
19/09/2005;
•
Publicizar a parceria com material fornecido pela SMADS e pela Organização e
garantir a presença dos logos da PMSP e da SMADS nos materiais elaborados pela
organização, tais como, folders, banners, convites, outros meios impressos e demais mídias.
•
Locar e administrar veículos com capacidade de transporte de 9 (nove) pessoas e seus
pertences, com até 5 (cinco) anos de fabricação, incluindo custo de motorista, combustível,
seguros e manutenção, nos serviços especificados na Portaria 46/2010/SMADS com suas
alterações.

ANEXO I
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MODELO REFERENCIAL DE CREDENCIAMENTO
Pelo presente instrumento, a organização................................................................., com sede
na ..................................................................................., por seu representante legal infraassinado, credencia o Sr.(Sra.) .........................................................................., portador da
cédula de identidade nº......................................................., expedida pela SSP/.........,
outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na Audiência Pública referente ao Edital nº
......../SMADS/2014 podendo oferecer informações e complementações que se fizerem
necessárias.
São Paulo, ..... de ..............................de 2014.
_________________________________
Nome completo, função e assinatura
OBSERVAÇÕES
1.
O credenciamento deverá estar acompanhado da ata de eleição da diretoria em
vigência para comprovar que o seu subscritor tem poderes para outorgar o credenciamento.
2.
Quando o credenciamento for conferido por procurador da entidade/organização,
deverá ser ainda apresentada cópia autenticada do documento procuração, do qual deverá
constar expressamente a possibilidade de substabelecimento.

ANEXO II
MINUTA DO TERMO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO DE GERENCIAMENTO DO CONVÊNIO
TIPO DE SERVIÇO: CENTRO DIA PARA IDOSO
TOTAL DE VAGAS OFERECIDAS: 30 vagas
ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA:
NOME DO SERVIÇO (nome fantasia):
ENDEREÇO DO SERVIÇO:
CEP:
DISTRITO: BOM RETIRO
SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA SAS SÉ
REPASSE MENSAL: Até R$ 66.804,58 para organização com isenção da cota patronal do
INSS e até R$ 76.197,20 para organização sem isenção da cota patronal do INSS.
VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R$ 5.000,00
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:
FONTE MUNICIPAL:
FONTE (preencher com ESTADUAL ou FEDERAL dependendo da fonte de recursos): – (R$
preencher com a parcela do valor de recursos estaduais ou federais que compõe o repasse
mensal).
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE ___/___/___ a ___/___/___
A Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, com sede na cidade de São Paulo, Rua Líbero Badaró, 569 – Centro,
inscrita no CNPJ sob o n° 60.269.453/0001-40, doravante designada simplesmente SMADS,
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neste ato representada pelo(a) Sr(a) _________________________________, Supervisor (a)
de Assistência Social da SAS SÉ, e a organização sem fins lucrativos _______________ ,
inscrita no CNPJ sob o n° _____________, titular da matrícula/credenciamento em SMADS
sob o registro n° ________________, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social
sob registro n.º ________, com sede na ______________________________, distrito:
_______________, REGIÃO ____________________________, neste ato representada
pelo(a) seu(sua) presidente, Sr.(a) _________________________, portador(a) da Cédula de
Identidade RG n° _________ e do Registro no CPF-MF n° ______, doravante designada
simplesmente CONVENIADA, resolvem conjugar esforços e recursos mediante a celebração
do presente CONVÊNIO, cujas cláusulas seguem abaixo:
I - DO OBJETIVO
CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objetivo da celebração do presente convênio a
conjugação de esforços e recursos, para assegurar direitos sócio-assistenciais para a população
que deles necessitar, tendo em vista o contínuo desenvolvimento e aprimoramento das
atenções oferecidas nos serviços que compõem, em rede, o Sistema Único de Assistência
Social de âmbito nacional - SUAS e a política de assistência social na cidade de São Paulo, no
âmbito da rede de segurança social, mantendo um sistema de vigilância, monitoramento e
avaliação, que assegure padrão de qualidade no atendimento e garantia do caráter público na
ação, bem como informação aos usuários de seus direitos, permitindo a troca de experiências
para uma gestão descentralizada e participativa com o compromisso de buscar alternativas
para reversão do processo de reprodução da desigualdade social na cidade de São Paulo.
II – DO OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA – O presente convênio destina-se à prestação do(s) serviço(s)
denominado(s) de CENTRO DIA PARA IDOSO, de acordo com os padrões das ofertas que o
compõem, estabelecidos no Edital de Chamamento n° ____/_______, publicado no DOC em
___/___/____ e nas demais normas técnicas oriundas de SMADS, e em conformidade com a
proposta de trabalho escolhida acrescida dos elementos constantes do parecer do Supervisor
de Assistência Social da SAS, que integram o presente, nos distritos da REGIÃO da SÉ.
Parágrafo Primeiro: Para prestar o objeto indicado no caput desta cláusula, são oferecidas 30
vagas no total.
Parágrafo Segundo: O objeto do presente convênio será prestado de acordo com as
especificações constantes no Decreto nº 54.073 de 04/07/2013.
I

CENTRO DIA PARA IDOSO

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, que devido a sua
situação necessitam de uma equipe multidisciplinar para prestar serviço de proteção social
especial e de cuidados pessoais, fortalecimento de vínculos, autonomia e inclusão social, por
meio de ações de acolhida, escuta, informação e orientação. Caracteriza-se por ser um espaço
para atender idosos que possuem limitações para realização das atividades de vida diária
(AVD) que convivem com suas famílias porem não dispõem de atendimento de tempo
integral no domicílio.
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Usuários: Pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, prioritariamente
beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC-LOAS e em situação de pobreza
incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, com diferentes necessidades
e graus de dependência, que não tenham condições de permanecerem sozinhos nos
domicílios. Também serão atendidos seus cuidadores e familiares.
Objetivo: 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.
Objetivos específicos:
•
promover uma maior autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas
com dependência, seus cuidadores e suas famílias;
•
desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos
que contribuem para a intensificação da dependência;
•
prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à
convivência familiar e comunitária;
•
promover acessos à benefícios programas de transferência de renda e outros serviços
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e dos sistema de garantida de
direitos;
•
promover apoio às famílias na tarefa de cuidar nas atividades de vida diária (higiene,
medicação dentre outros) diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de
comunicar e cuidar que visem a autonomia dos envolvidos e não somente cuidados e
manutenção;
•
prevenir situações de sobrecarga e desgaste dos familiares de vínculos provenientes da
relação de prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados com o idoso.
Funcionamento: De segunda a sexta feira com atendimento por 12 horas nos dias úteis, e
podendo haver atendimento em período integral ou dividido em turnos de 6 horas,
considerando a necessidade das famílias
Forma de acesso ao serviço: Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS, CREAS e
sistema de garantia de direitos.
Abrangência: Regional
III - DAS OBRIGAÇÕES DE SMADS
CLÁUSULA TERCEIRA – São obrigações da SMADS, diretamente ou por meio das
Supervisões de Assistência Social – SAS em consonância com o art. 20 do Decreto Municipal
n.º 43.698, de 02 de setembro de 2003:
1. Supervisionar a execução do(s) serviço(s) realizado(s) em parceria, em primeira instância
de forma descentralizada por intermédio das Supervisões de Assistência Social – SAS e, em
segunda instância, pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, órgão
executor da política municipal de assistência social, à luz da proposta de trabalho apresentada
pela CONVENIADA e acrescida dos elementos constantes do parecer do(a) Supervisor de
Assistência Social, e nos termos da legislação em vigor.
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2. Manter acompanhamento dos relatórios de visitas do técnico supervisor responsável,
obedecidas as normas técnico-operacionais, assegurando seu acesso aos órgãos técnicos da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.
3. Indicar padrões básicos para o desenvolvimento das atividades objeto do convênio, assim
como a necessidade de treinamento e reciclagem de pessoal;
4. Disponibilizar mensalmente os recursos financeiros para realização do repasse mensal à
CONVENIADA
5. Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à
CONVENIADA, fiscalizando o adequado uso da verba e o cumprimento das cláusulas do
convênio;
6. Realizar o pagamento das despesas de aluguel e impostos inerentes ao imóvel destinado
ao referido serviço, quando for o caso, e arcar com as reformas estruturais, de hidráulica e de
elétrica das instalações físicas, quando se tratar de serviço instalado em próprio municipal;
7. Fornecer placa de identificação oficial, a ser colocada no local da prestação do(s)
serviço(s), informando sobre a presente ação conveniada;
8. Manter relação de referência/contra-referência entre o CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social e CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e as
vagas do(s) serviço(s), conveniado(s);
9. Garantir a qualificação dos recursos humanos que operam os serviços, programas ou
projetos em parceria;
10. Oferecer apoio técnico e operacional para garantir a qualidade das atenções de assistência
social;
11. Assegurar a elaboração de modelo padrão de termo de compromisso e responsabilidade
tripartite, a ser firmado entre o usuário, a CONVENIADA e SMADS, de acordo com o
disposto na alínea “b” do inciso II do artigo 22 do Decreto Municipal n.º 43.698/03, e receber
e apreciar eventual manifestação dos usuários em defesa de seus direitos.
12. Manutenção de bancos de dados como parte do Sistema Único de Assistência Social SUAS.
CLÁUSULA QUARTA – São atribuições da Supervisão de Assistência Social (SAS)
1. Participar da seleção dos profissionais que atuarão no objeto deste convênio;
2. Participar de capacitações continuadas, tanto as oferecidas pela SMADS, como as
viabilizadas pela rede local;
3. Monitorar, avaliar a prestação dos serviços do serviço objeto deste convênio;
4. Realizar a supervisão da prestação de contas e do serviço conveniado.
5. Elaborar Plano de Supervisão Técnica para acompanhamento, monitoramento e avaliação
do serviço.
I.1.1.1.1.1.1.1 IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
CLÁUSULA QUINTA - São obrigações da CONVENIADA, em consonância com o art. 22
do Decreto Municipal n.º 43.698, de 02 de setembro de 2003:
1. Executar o serviço, assistencial discriminado na cláusula segunda, a quem deles
necessitar, na conformidade da proposta de trabalho selecionada;
2. Garantir padrão de qualidade das ações e promover a implantação das sugestões de
alteração ou de complementação das ações, de acordo com as diretrizes técnicas e
operacionais definidas pela SMADS, e com as propostas apresentadas pelos usuários e pela
comunidade;
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3. Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelo(os)
serviço(s) assistencial(is), sem discriminação de qualquer natureza, zelando pela segurança e
integridade física dos usuários;
4. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação, relativamente ao objeto do presente
convênio, solicitado pelas Supervisões de Assistência Social, Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, membros da Câmara Municipal, Conselho Municipal de Assistência
Social e demais órgãos públicos competentes, assegurando as condições necessárias ao
acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos resultados deste
convênio;
5. Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela SMADS na prestação das
ações objeto deste convênio, conforme estabelecido na cláusula segunda;
6. Manter, por cinco anos, sob custódia, a DESP – Planilha de Descrição Mensal de Despesa,
devidamente acompanhada pelos respectivos documentos fiscais, com data, identificação do
fornecedor, valor e especificação do material adquirido, que será utilizada como subsídio para
a elaboração da DEGREF – Declaração Trimestral de Gerenciamento dos Recursos
Financeiros;
7. Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis dos recursos recebidos de SMADS e
os registros estatísticos de atendimento de forma que permitam a comprovação da
regularidade da aplicação dos recursos públicos;
8. Manter recursos humanos, materiais e instalações adequados e compatíveis com o
atendimento das ações assistenciais, com vistas ao alcance dos objetivos deste convênio;
9. Contratar e manter, por sua conta, pessoal qualificado e necessário ao desenvolvimento
do(s) serviço(s), conforme as orientações técnicas de SMADS, comprometendo-se a cumprir a
legislação vigente;
10. Realizar capacitação continuada junto aos profissionais da CONVENIADA a fim de
assegurar a execução do plano de trabalho aprovado em audiência pública, avaliação
sistemática para a prestação do serviço com qualidade dentro da política de assistência social;
11. Apresentar relatório mensal demonstrando o atendimento prestado, com os aspectos
quantitativos e qualitativos, considerados, respectivamente, a capacidade e o número de
beneficiários, bem como os resultados alcançados na implementação dos serviços,
denominado DEMES – Declaração Mensal da Execução do Serviço Sócio Assistencial;
12. Apresentar a GRAS – Grade de Atividades Semestral, que deverá conter o planejamento
das atividades baseadas nas ofertas socioassistenciais, a previsão de horas técnicas e oficinas e
deverá ser apresentada semestralmente, pela organização conveniada, até o dia 15 de
dezembro correspondente às atividades para o primeiro semestre do ano subseqüente e 15 de
junho para as atividades do segundo semestre. Deverá ser ratificada pelo técnico supervisor;
13. Alimentar os sistemas de controle de dados dos serviços, informatizados ou manuais,
adotados pela SMADS, bem como os decorrentes das normas expedidas pela União e pelo
Governo do Estado de São Paulo;
14. A CONVENIADA deverá fornecer, mensalmente, relação contendo informações
individualizadas das pessoas atendidas durante o mês, na forma que vier a ser estabelecida por
SMADS, bem como informar, semanalmente, às segundas-feiras, para os CRAS/CREAS
REGIONAIS, as vagas disponíveis.
15. Manter placa de identificação afixada no imóvel onde funciona o serviço conveniado, de
acordo com especificações estabelecidas pela Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social;
16. Mencionar, em toda publicação, material promocional e de divulgação de suas atividades
e eventos, que a atividade é mantida em convênio com a Prefeitura do Município de São
Paulo (inserir o texto “com o Governo do Estado e/ou com a União” quando o repasse mensal
for composto por recursos dessas esferas);
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17. Manter a identidade do trabalhador social mediante crachá contendo nome completo,
cargo, função e logomarca da organização e da Prefeitura;
18. Manter avaliação da qualidade das atenções prestadas, conjuntamente com os usuários,
conforme estabelece o artigo 11, inciso III da Lei Municipal n.º 13.153, de 22 de junho de
2001;
19. Manter, durante o prazo de vigência deste convênio, a regularidade das obrigações perante
a Previdência Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
20. Comunicar à Supervisão de Assistência Social toda e qualquer alteração ocorrida em seus
estatutos sociais, mudanças de diretoria ou substituição de seus membros.
21. Manter atualizado diariamente o Banco de Dados dos Usuários e de suas Famílias, de
acordo com as normas expedidas pela União e pelo Governo do Estado de São Paulo, bem
como deverá alimentar os sistemas de controles de dados dos serviços — on line,
informatizados ou manuais — adotados por SMADS.
22. Se atentar às vedações previstas na Lei Municipal nº 15.089, publicada no DOC de
29/12/2009, parágrafo 2º do artigo 14 e Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal
Federal, que trata da vedação da contratação de cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau para execução dos serviços públicos, a qual
se aplica às entidades conveniadas com a PMSP.
CLÁUSULA SEXTA – São atribuições da CONVENIADA:
1. Realizar diagnóstico, mapeando os serviços conveniados ou não, localizando a rede de
serviços a partir dos territórios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos, de forma a
propiciar a universalidade de cobertura entre indivíduos e famílias.
2. Elaborar Plano de Ação seguindo as diretrizes do PLAS/SP 2013-2016.
3. Participar da capacitação continuada tanto as oferecidas pela SMADS, como as
viabilizadas pela rede local;
4. Possuir tecnologia para operar o banco de dados informatizado das famílias alvo do
Programa, com acesso à Internet, pelo menos um computador com a seguinte configuração
mínima: 256 MB de memória, processador 1.8 GHZ, superior ou equivalente, com Internet
Explorer 6.0 ou superior, e Windows XP ou versão mais atualizada do Windows;
5. Possibilitar que a SAS acompanhe a seleção dos profissionais do serviço, de acordo com
as atribuições exigidas para cada função apresentadas na Portaria 46/2010/SMADS;
6. Realizar as ações previstas no plano de trabalho, respeitando as diretrizes e eixos dos
serviços;
7. Responsabilizar-se pela manutenção, reforma e ampliação do espaço físico.
8. Participar da sistematização, monitoramento das atividades desenvolvidas e do processo
de avaliação;
9. Disponibilizar o conhecimento gerado entre as demais organizações conveniadas para o
serviço, bem como entre as Coordenadorias de Assistência Social e SMADS por meio de
encontros e seminários, relatórios e boletins informativos;
10. Cadastrar, quando necessário, as famílias no BDC ou outro instrumental definido pela
SMADS, conforme especificações estabelecidas pela Portaria nº 004/SMADS/SMSP/SMG de
19/09/2005;
11. Publicizar a parceria com material fornecido pela SMADS e pela Organização e garantir a
presença dos logos da PMSP e da SMADS nos materiais elaborados pela organização, tais
como, folders, banners, convites, outros meios impressos e demais mídias.
V – DO CUSTEIO

Elaborado pela SMADS/CPC em novembro/2014

16

CLÁUSULA SÉTIMA – O custeio do objeto deste convênio será composto pelos valores
referentes a:
1. Verba de Implantação;
2. O repasse mensal;
Parágrafo Único: A estimativa da composição do custeio mensal do objeto deste convênio
está discriminada no “Demonstrativo do Custeio do Serviço Conveniado”, que é parte
integrante do presente termo (Anexo I).
CLÁUSULA OITAVA - Para a implantação do objeto deste convênio, conforme
demonstração constante da proposta de trabalho aprovada, a CONVENIADA receberá, uma
única vez, o valor de R$ X (POR EXTENSO) como verba de implantação.
Parágrafo Primeiro - O valor estipulado no caput desta cláusula será repassado pela SMADS,
mediante crédito em conta corrente da CONVENIADA, especificamente aberta para a
execução deste convênio, após a assinatura do termo de convênio.
Parágrafo Segundo – Para o recebimento da verba de implantação a CONVENIADA deverá
solicitá-la por meio de ofício, após a formalização do Termo de Convênio, à
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS, sendo que a utilização deste
recurso deverá ocorrer no prazo de 65 (sessenta e cinco) dias, contados a partir do início de
vigência do convênio. Findo este prazo, a CONVENIADA terá 5 (cinco) dias para a prestação
de contas.
CLÁUSULA NONA - A SMADS repassará mensalmente à CONVENIADA o valor de R$
_____________, relativo à execução do(s) serviço(s) objeto deste convênio, sendo composto
por:
1. Verbas disponibilizadas por SMADS dentro do seu próprio orçamento.
2. Verbas decorrentes de repasse feito pelo Governo do Estado à SMADS, que serão
disponibilizadas após o depósito no FMAS do valor correspondente em conta específica.
(manter este item somente quando o repasse mensal for composto por recursos de fonte
estadual)
3. Verbas decorrentes de repasse feito pela UNIÃO à SMADS, que serão disponibilizadas
após o depósito no FMAS do valor correspondente em conta específica. (manter este item
somente quando o repasse mensal for composto por recursos de fonte federal)
Parágrafo Primeiro - O valor estipulado no caput desta cláusula será repassado pela SMADS
mensalmente, mediante crédito em conta corrente da CONVENIADA aberta para a execução
do convênio, relativo à execução do(s) serviço(s) objeto deste convênio, no prazo de 8 (oito)
dias úteis contados a partir da entrada do processo de pagamento na Supervisão de
Contabilidade de SMADS, quando para o repasse houver verba disponibilizada pelo Governo
do Estado ou pela União e no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir da emissão da Nota de
Liquidação e Pagamento, quando a verba disponibilizada for por SMADS, dentro de seu
orçamento, sendo que o início dos pagamentos se dará a partir do 1° dia útil do mês
subseqüente, devendo ser observados os procedimentos estabelecidos na Portaria específica
que versa sobre prestação de contas.
Parágrafo Segundo - O valor estipulado no caput poderá ser reduzido no montante
correspondente ao custeio com a prestação do serviço, mantida a remuneração dos recursos
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humanos e demais custos fixos, no caso de reforma inadiável do imóvel, com o consentimento
da SMADS, pelo período correspondente à interrupção do atendimento.
Parágrafo Terceiro – Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares
pela CONVENIADA a pedido de SMADS, o pagamento ficará suspenso até o saneamento
das impropriedades.
Parágrafo Quarto – Quando o repasse mensal estiver, integral ou parcialmente, vinculado a
recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, a liberação da parcela vinculada,
por SMADS à CONVENIADA, fica condicionada ao depósito correspondente no respectivo
Fundo.
VI - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CLÁUSULA DÉCIMA - O período concernente à utilização de recursos financeiros para
pagamento das ações conveniadas será dividido em trimestres consecutivos, dentro dos quais
se o valor do repasse mensal do convênio não for gasto integralmente no mês correspondente,
o saldo remanescente poderá ser utilizado no mês seguinte ou no subseqüente pela
CONVENIADA, não podendo a compensação exceder o trimestre.
1. A utilização trimestral dos recursos financeiros pela organização parceira tem por
referência os trimestres civis.
2. Os trimestres civis são contados a partir do mês de janeiro de cada ano, pela união de três
em três meses, sucessivamente, dos dados da execução do serviço sob gestão conveniada;
3. A organização parceira adequará sua prestação de contas para que corresponda ao
trimestre civil, independentemente da data de início de vigência do serviço sob gestão
conveniada;
4. A compensação trimestral dos gastos poderá ser aferida por meio das informações
constantes na DEGREF, que deverá estar compatível com o valor total transferido pela
Prefeitura no trimestre;
5. O eventual saldo credor ao final do trimestre será descontado na transferência mensal no
primeiro mês do trimestre subseqüente;
Parágrafo Primeiro - Na hipótese dos gastos excederem ao valor do repasse mensal do
convênio, a CONVENIADA poderá receber a diferença no mês seguinte, desde que haja saldo
não utilizado remanescente no trimestre, vedada a compensação de quantias gastas a maior e a
menor findo cada trimestre.
Parágrafo Segundo – Os saldos remanescentes de valores repassados pela SMADS e não
gastos pela CONVENIADA deverão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição
financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de
aplicação financeira de instituição oficial, quando a utilização dos recursos verificar-se em
prazos inferiores a um mês, nos termos do parágrafo 4º, do art. 116, da Lei Federal n.º 8.666,
de 21 de junho de 1993, devendo as receitas auferidas desses investimentos ser aplicadas
exclusivamente no objeto deste convênio, constando de demonstrativo específico que
integrará a prestação de contas, nos termos do parágrafo 5º, do mesmo dispositivo legal.
Parágrafo Terceiro – Em qualquer hipótese, findo o presente convênio, os saldos de recursos
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos à SMADS, no prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de
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imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, nos termos do parágrafo
6º, do art. 116, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Para o recebimento do repasse mensal a
CONVENIADA deverá:
1. Entregar formalmente e mensalmente, até o 2º dia útil de cada mês, à SUPERVISÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS ou a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social planilha mensal denominada DEMES – Declaração Mensal da Execução do Serviço
Socioassistencial, assinada pelo coordenador designado pela CONVENIADA;
2. Entregar formalmente e trimestralmente manifestação através do preenchimento da
DEGREF – Declaração Trimestral do Gerenciamento dos Recursos Financeiros, à
SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS ou à Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social, devidamente assinada pelo representante legal e ratificada por
contador da organização conveniada.
3. Manter sob custódia, por cinco anos a partir da data de despesa, a planilha DESP Planilha de Descrição Mensal de Despesa, onde devem ser registradas as despesas mensais
identificadas pelos fornecedores com anexação dos respectivos documentos fiscais
comprobatórios, devidamente organizados e à disposição de verificações programadas,
fiscalizações e auditorias por parte dos órgãos públicos, dos Conselhos de Direitos e de
Políticas Públicas;
4. Deverá ser apresentada semestralmente, pela organização conveniada, até o dia 15 de
dezembro correspondente às atividades para o primeiro semestre do ano subseqüente e 15 de
junho para as atividades do segundo semestre a Grade de Atividades Semestral - GRAS que
deverá conter o planejamento das atividades baseadas nas ofertas socioassistenciais, a
previsão de horas técnicas e oficinas e Deverá ser ratificada pelo técnico supervisor.
I.1.2 VII - DO GERENCIAMENTO, DO CONTROLE E DA AVALIAÇÃO DA
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
I.1.2.1.1.1.1.1.1 CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O controle e a avaliação da execução do
presente convênio ficarão a cargo da SMADS, órgão responsável pela execução da política
de assistência social no município de São Paulo.
I.1.2.1.1.1.1.1.2
I.1.2.1.1.1.1.1.3 Parágrafo Primeiro – Os Conselhos Municipais da Assistência Social e dos
Direitos da Criança e do Adolescente poderão, de acordo com as suas atribuições legais,
realizar a avaliação do objeto do presente convênio.
Parágrafo Segundo – O controle e a avaliação da execução do presente convênio tomarão
como base o cumprimento dos padrões das ofertas que compõem o objeto deste Termo, o
cumprimento das diretrizes do Plano Municipal de Assistência Social – PLASSP, a garantia
dos direitos dos usuários e a boa e fiel utilização dos recursos financeiros pagos pela SMADS
à CONVENIADA.
VIII – DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O não cumprimento das cláusulas deste convênio, bem
como a inexecução injustificada, total ou parcial, dos serviços, programas e projetos
conveniados constituem irregularidades passíveis das seguintes penalidades, aplicadas
cumulativamente e/ou progressivamente, obedecida a proporcionalidade:
1. Advertência formal;
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2.
3.
4.
5.

Suspensão do repasse mensal;
Suspensão da Matrícula / Credenciamento;
Rescisão do Convênio;
Cancelamento da Matrícula / Credenciamento.

Parágrafo Primeiro - Constatada pela SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS a
ocorrência de irregularidades, a CONVENIADA deverá ser por essa cientificada, por meio de
notificação formal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Segundo - A CONVENIADA deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, a partir da data do recebimento da notificação de irregularidades, justificativa e
proposta de correção para apreciação e decisão da SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SAS.
Parágrafo Terceiro - A liberação do pagamento será feita após a correção das irregularidades
apontadas, ou da aceitação formal da proposta de correção, com prazos determinados.
Parágrafo Quarto - A cópia da notificação de ocorrências de irregularidades, devidamente
assinada pelas partes, da justificativa e da proposta de correção integrarão o processo
administrativo identificado no preâmbulo do presente Termo.
IX – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O presente convênio terá duração de 24 (vinte e quatro)
meses, da data de ____/____/____ a ____/____/____, podendo ser prorrogado, mediante ato
específico do Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social publicado no
Diário Oficial do Município de São Paulo, por menor, igual ou maior período, desde que não
exceda, no total, o prazo de 60 (sessenta) meses, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O convênio poderá ser aditado, por acordo entre os
partícipes, nos casos de:
I - alteração do(s) serviço(s) executado(s);
II - acréscimo ou redução do número de atendidos, com a conseqüente alteração do valor do
pagamento mensal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica convencionado que a SMADS poderá alterar,
mediante ato específico do Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, o valor do pagamento mensal, desde que
comprovada sua inadequação, por meio de estudos de custos, e desde que existam recursos
orçamentários disponíveis, mediante a junção aos autos de cópia do provimento autorizatório.
I.1.3

X – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Este convênio poderá, a qualquer tempo e por iniciativa
de qualquer dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O presente convênio poderá, ainda, ser rescindido,
independentemente do prazo previsto na cláusula anterior, nos seguintes casos:
1. A qualquer tempo, por mútuo acordo, mediante a lavratura do Termo de Rescisão.
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2. Unilateralmente, de pleno direito e a critério da SMADS, mediante denúncia e notificação
formal:
2.1.
por irregularidades referentes à administração dos valores recebidos, bem como à
execução do objeto ou cláusulas do convênio relativo ao desenvolvimento do serviço e ao
cumprimento dos padrões estabelecidos nas normas gerais para celebração de convênio de
SMADS, constatadas pela SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS;
2.2.
por descumprimento, pela CONVENIADA, de qualquer disposição prevista nas
cláusulas deste convênio.
2.3.
Em razão de denúncia ou RESCISÃO do convênio mantido com a Secretaria Estadual
de Assistência e Desenvolvimento Social e/ou com o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.
I.1.3.1.1.1.1.1 XI – DOS RECURSOS FINANCEIROS
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A execução do presente convênio onerará a dotação
orçamentária n.º (código de classificação da despesa e indicação da unidade orçamentária
responsável por sua execução), a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor
total de R$ .......................... (por extenso), e as dotações orçamentárias correspondentes que
forem estabelecidas nos exercícios seguintes.
I.1.3.2

XII – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Aplica-se ao presente convênio a Lei Municipal n° 13.153/2001,
o Decreto Municipal n.º 43.698/03, a Portaria n.º 31/2003/SAS/GABINETE e as demais
normas e orientações oriundas da SMADS, e, no que couberem, as disposições da Lei Federal
n° 8.666/93.
I.1.3.2.1.1.1
I.1.3.2.1.1.2 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de São
Paulo para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste convênio.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo de
convênio em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
São Paulo,

de

de 2014.

(nome do Coordenador da CAS)
Coordenadora
SUPERVISÃO
DE
SOCIAL - SAS SÉ

ASSISTÊNCIA

(nome do
conveniada)
Presidente
R.G.:
C.P.F.:

representante

legal

da

TESTEMUNHAS:
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1. (nome)
R.G. nº:

2. (nome)
R.G. nº:

Extrato publicado no D.O.C. em
/
/2014
ANEXO I – Demonstrativo do Custeio do Serviço Conveniado

N°
1

2
3
4
5
6

Despesa paga
com o repasse
mensal

Elementos de Despesa

Despesa paga
por SMADS
diretamente

Salários
1.1. Gestão
1.2. Trabalho social
1.3. Apoio
Sub Total R$
Encargos patronais trabalhistas
Oficineiros
Horas técnicas
Alimentação
Recursos materiais para o
trabalho socioeducativo e
pedagógico

Outras Despesas
Concessionárias - Luz e Água
8 Concessionárias - Gás - telef.
9 Aluguel
10 IPTU (valor mensal)
Total

-

7

R$

-

R$

-

Total

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

ANEXO III
Artigo 7º do Decreto nº 53.177, de 04 de junho de 2012
DECLARAÇÃO
1.

IDENTIFICAÇÃO

DO

DIRETOR:

NOME:
________________________________________________________
CARGO NA ENTIDADE:
___________________________________________
ENTIDADE:
________________________________________________________
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TELEFONE:

________________________________________________________

2. DECLARAÇÃO:
DECLARO ter conhecimento das vedações constantes do artigo 1º do Decreto nº 53.177, de
04 de junho de 2012e nos termos do art. 7º do referido decreto declaro que:
( ) não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo 1º do
Decreto nº 53.177/2012.
( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo 1º do Decreto nº
53.177/2012.
( ) tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)
inciso(s) ____ do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidões e
informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de
inelegibilidade.
DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115,
de 29 de agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as
informações aqui prestadas são verdadeiras.

São

Paulo,

___/___/___

__________________________
Assinatura do interessado
RG:_______________________
Verso do anexo
Art. 1º. A vedação estabelecida na Emenda nº 35 à Lei Orgânica do Município de São Paulo
de nomeação, contratação, admissão, designação ou posse para cargos, empregos e funções
públicas da Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo de pessoas que
incidam nas hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, alterada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, compreende:
I - os que tenham perdido o mandato no Congresso Nacional, Assembléias Legislativas,
Câmara Legislativa do Distrito Federal e Câmaras Municipais por infringência ao disposto
nos incisos I e II do artigo 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre
perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito
Federal, durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito)
anos subsequentes ao término da legislatura;
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II - os que tenham perdido o cargo de Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal e de Prefeito e Vice-Prefeito por infringência a dispositivo da Constituição Estadual,
da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, durante o período
remanescente do mandato perdido e pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao término do
mandato para o qual tenham sido eleitos;
III - os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral,
em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração
de abuso do poder econômico ou político, durante o período do mandato da eleição na qual
concorrem ou tenham sido diplomados, bem como nos 8 (oito) anos seguintes;
IV - os que tenham sido condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
a) contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
b) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na
lei que regula a falência;
c) contra o meio ambiente e a saúde pública;
d) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
g) de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
h) de redução à condição análoga à de escravo;
i) contra a vida e a dignidade sexual; e
j) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
V - os que tenham sido declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis, pelo
prazo de 8 (oito) anos;
VI - os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, nos 8 (oito) anos seguintes ao da rejeição, contados a partir da data da
decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do artigo 71 da Constituição Federal a todos os
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;
VII - os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que
beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que tenham sido
condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, nos 8
(oito) anos seguintes ao da condenação;
VIII - os que hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação, em
estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo
objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, nos 12 (doze) meses anteriores à
respectiva decretação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade;
IX - os que tenham sido condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por
doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos
agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma,
pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da condenação;
X - os que tenham renunciado aos mandatos de Presidente da República, Governador de
Estado e do Distrito Federal, Prefeito, Senador, Deputado Federal, Estadual e Distrital e
Vereador, nas hipóteses em que haja sido oferecida representação ou petição capaz de
autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da
Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município,
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durante o período remanescente ao do mandato ao qual hajam renunciado e nos 8 (oito) anos
subsequentes ao término da legislatura;
XI - os que tenham sido condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena;
XII - os que tenham sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do
órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8
(oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;
XIII - os que tenham sido condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal
ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão que reconhecer a fraude;
XIV - os que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato
houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;
XV - a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais
tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão; e
XVI - os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados
compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que
tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo
administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos.
Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso IV deste artigo não se aplica aos crimes
culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de
ação penal privada.
Art. 7º. Todas as entidades sem fins lucrativos que mantiverem convênios, termos de parceria,
contratos de gestão e instrumentos congêneres ou que, por qualquer outra forma, recebam
verbas de órgãos da Administração Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, deverão
comprovar que seus diretores não incidem nas vedações constantes do artigo 1º deste decreto.

ANEXO IV
TERMO DE RESPONSABILIDADE
A ____________________________ (nome da organização), por meio de seu representante
legal, Sr. (a). ________________________________________ (nome do representante legal)
ATESTA,
sob
as
penas
da
lei,
que
o
imóvel
situado
à
Rua
____________________________________ (endereço do imóvel em que o serviço será
prestado) possui condições de segurança e habitabilidade, a fim de nele ser (em) prestado(s)
o(s)
serviço(s)
de
assistência
social
_______________________________________________(nome
do
serviço),
com
_______(n.º) vagas de atendimento, conforme Edital n.º ______/SMADS/2014, que culminou
no Termo de Convênio n.º _______________________________ (n.º do processo).
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Atesta ainda que o imóvel encontra-se em perfeitas condições, razão pela qual se
responsabiliza por qualquer dano no imóvel que possa vir a atingir os usuários que se
utilizarão do serviço a ser nele prestado.
Declara ainda estar ciente de que, caso seja constatado, em vistoria, que o imóvel não possui
condições de segurança e habitabilidade, tal fato pode dar causa à rescisão do convênio
celebrado com a Secretaria Municipal de Assistência Social.
São Paulo,
de
de 2014.
___________________________________
(assinatura do representante legal da organização

ANEXO V
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CENTRO DIA PARA IDOSO
1 - 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, que devido a sua
situação necessitam de uma equipe multidisciplinar para prestar serviço de proteção social
especial e de cuidados pessoais, fortalecimento de vínculos, autonomia e inclusão social, por
meio de ações de acolhida, escuta, informação e orientação. Caracteriza-se por ser um espaço
para atender idosos que possuem limitações para realização das atividades de vida diária
(AVD) que convivem com suas famílias porem não dispõem de atendimento de tempo
integral no domicílio.
2 - Usuários:
Pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, prioritariamente beneficiários do
Benefício de Prestação Continuada – BPC-LOAS e em situação de pobreza incluídas no
Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, com diferentes necessidades e graus de
dependência, que não tenham condições de permanecerem sozinhos nos domicílios. Também
serão atendidos seus cuidadores e familiares.
3 - Objetivo:
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.
4 - Objetivos específicos:
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•
promover uma maior autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas
com dependência, seus cuidadores e suas famílias;
•
desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos
que contribuem para a intensificação da dependência;
•
prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à
convivência familiar e comunitária;
•
promover acessos à benefícios programas de transferência de renda e outros serviços
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e dos sistema de garantida de
direitos;
•
promover apoio às famílias na tarefa de cuidar nas atividades de vida diária (higiene,
medicação dentre outros) diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de
comunicar e cuidar que visem a autonomia dos envolvidos e não somente cuidados e
manutenção;
•
prevenir situações de sobrecarga e desgaste dos familiares de vínculos provenientes da
relação de prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados com o idoso.

5 - Funcionamento:
De segunda a sexta feira com atendimento por 12 horas nos dias úteis, e podendo haver
atendimento em período integral ou dividido em turnos de 6 horas, considerando a
necessidade das famílias.
6 - Forma de acesso ao serviço:
Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS, CREAS e sistema de garantia de direitos.
7- Unidade:
Espaços/locais (cedidos, próprios), administrados por entidades/organizações sem fins
lucrativos.
8- Abrangência:
Regional
9 - Configuração do serviço:
9.1 - Provisões Institucionais, Físicas e Materiais
•
Fornecimento de Alimentação/refeição;
•
Sala(s) de atendimento individualizado;
•
Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias;
•
Sala para descanso;
•
Instalações sanitárias;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cozinha despensa e refeitório;
Sala para administração;
Almoxarifado;
Lavanderia;
Área externa;
Espaço para guarda de pertences;
Iluminação e ventilação adequadas;
Limpeza e conservação do espaço;
Acessibilidade em todos seus ambientes;
Computador com configuração que comporte acessos a sistemas de dados e provedor
de internet de banda larga;
Banco de Dados de seus usuários e da rede de serviços do território;
Materiais necessários ao desenvolvimento do serviço.

9.2 - Trabalho Social
•
Recepção; acolhida e escuta;
•
Entrevista e estudo social;
•
Construção de Plano Individual de Atendimento – PIA;
•
Orientação e encaminhamentos;
•
Orientação sociofamiliar;
•
Realização de atividades que estimulem e fortaleçam os vínculos familiares e
intrafamiliares;
•
Visita domiciliar a família;
•
Referência e contrarreferência;
•
Garantir espaço preservado de escuta para os cuidadores familiares em suas demandas;
•
Fortalecimento da função protetiva da família;
•
Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;
•
Desenvolvimento de ações que visem à diminuição da sobrecarga dos familiares nos
cuidados permanentes;

•
Identificação e encaminhamento das famílias que possuam perfil para inserção em
programas de transferência de renda e para o BPC;
•
Mobilização da família para as questões legais, de saúde, de cuidados do idoso;
•
Promover articulação com outras políticas públicas;
•
Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários;
9.3 - Trabalho Socioeducativo
•
Desenvolvimento de atividades socioeducativas mediante uma grade de programação
interna e externa (atividades lúdicas, de expressão corporal, de memória e técnicas através da
equipe multidisciplinar), de acordo com as limitações do idoso;
•
Desenvolvimento de atividades de convívio social, estimulando a participação em
atividades na rede pública e privada, quando possível, assegurando o direito à convivência
comunitária;
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•
Favorecer o surgimento e desenvolvimento de competências, aptidões, capacidades e
oportunidades para autonomia;
•
Desenvolvimento de condições para realização de atividades de vida diária,
independência e auto-cuidado;
•
Desenvolvimento de atividades que estimulem o fortalecimento dos vínculos
familiares;
•
Desenvolver ações permanentes com grupos de idosos e grupos de familiares
esclarecendo sobre os direitos dos idosos;
•
Desenvolver ações de orientação às famílias na tarefa de cuidar e do processo de
envelhecimento;
•
Acompanhar o deslocamento do idoso ao acesso à serviços básicos tais como: bancos,
farmácias, conforme necessidades;
•
Desenvolver ações junto às famílias que visem discutir os cuidados com a saúde do
idoso e do cuidador.
9.4 - Aquisições Dos Usuários
•
Ter acesso a ambiente acolhedor em condições de dignidade favorecedor da expressão
e do diálogo;
•
Ter sua Identidade, integridade e história de vida preservadas;
•
Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;
•
Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários;
•
Receber ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em
princípios éticos de justiça e cidadania;
•
Ter a possibilidade de construir projetos pessoais e sociais e desenvolver auto-estima;
•
Ter acesso a serviços do sistema de proteção social e demais serviços e a benefícios
sociais e a programas de transferência de renda;
•
Ter acesso a documentação pessoal
•
Ter acessos e direitos socioassistenciais;
•
Ter reduzida a sobrecarga dos cuidadores/familiares no cuidado contínuo com o idoso;
•
Ter reparado ou minimizados os danos por vivência de violências e abusos;
•
Ter acesso a experiências para relacionar-se e conviver em grupo;
•
Ter atendimento profissional de apoio e orientação;
•
Ter desenvolvido capacidades para o auto-cuidado.

10 - Indicadores de avaliação do serviço:
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10.1 Indicadores de Estrutura
Descrição

Nível de
Peridiocid
Método
Desagreg
ade
Cálculo
ação

de

Nº
de
Pessoas
Mensal
Beneficiárias
do BPC

Nº
de
pessoas
Por
Unidade atendidas
de Serviço com o perfil
BPC

Nº
de
Pessoas
atendidas
Mensal
com algum
grau
de
dependência

Nº
de
pessoas
Por
atendidas
Unidade
com algum
de Serviço
grau
de
dependência

Fórmula

Meta

X - Nº de pessoas
com
perfil
BPC
Y - Nº de pessoas
atendidas no mês
Fórmula de calculo:
X/Y*100
X - Nº de pessoas
com
grau
de
dependência
Y - Nº de pessoas
atendidas no mês
Fórmula de cálculo
X/Y*100

Se for >
satisfatório
for
<
insatisfatório

80%
Se
80%

10.2 Indicadores de Perfil

Total
de
funcionários
no
serviço com nível
Mensal
médio/fundamental
no período de
referência

Nível
de Método
de
Desagregação Cálculo
Soma do quadro
de
Recursos
Humanos
(Nível
Superior),
01
Gerente,
01
Por Unidade
Psicólogo, 01
de Serviço
Enfermeiro, 01
Terapeuta
Ocupacional, 01
Assistente
Social,
01
Nutricionista
01
Auxiliar
Administrativo,
Por Unidade 10 cuidadores,
de Serviço
01 cozinheiro,
04
Agentes
Operacionais

Valor
total
repassando
por
SMADS
Mensal
(incluindo
concessionária e
aluguel)

Valor em (R$)
pela SMADS
Por Unidade sobre nº de
de Serviço
pessoas
atendidas
no
mês

Descrição

Peridiocidade

Total
de
funcionário
no
serviço com nível
Mensal
superior
no
período
de
referência
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Fórmula

Meta

Soma do
quadro de
RH (Nível
Superior)

Se for = ou >
5 - satisfatório
Se for < 5 insatisfatório

Se for = ou >
Soma do
16
quadro de
satisfatório Se
RH (Nível
for < 16 Médio)
insatisfatório
X- Valor
do Repasse
em
RH
Y- Nº de a definir
pessoas
atendidas
no
mês
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Fórmula de
cálculo:
X/Y

10.3 Indicador de Processo

Descrição

Nível de
Peridiocida
Método
Desagre
de
Cálculo
gação

de

Fórmula
X - Soma dos
números
de
pessoas
que
freqüentaram
o
serviço
Y - Nº de dias
úteis
Fórmula: X/Y
X - Nº de cafés da
manhã, almoço e
lanche da tarde
servidos por dia
Y - Nº de usuários
atendidos no dia
Fórmula: X/Y*100

Meta

Frequência
Média
Mensal
Mensal

Nº de pessoas
Por
atendidas por
Unidade
dia sobre o
de
número de dias
Serviço
úteis

Nº
de
refeições
Mensal
cafés
da
manhã

Nº de cafés da
Por
manhã, almoço
Unidade
e lanche da
de
tarde
servido
Serviço
por dia

Nº
de
entrevistas Mensal
de acolhida

Nº
de
entrevistas de
Por
acolhida
Unidade
realizada
no
de
mês sobre o nº
Serviço
de
novos
usuários

X - Mº
de
entrevistas
de
Se for > 100% satisfatório
acolhida
Se for < que 100%
Y - Nº de novos
insatisfatório
usuários no mês
Fórmula: X/Y*100

Nº
de
Prontuário
Individual
Mensal
de
Atendiment
o

Nº de PIA(s)
Por
sobre o número
Unidade
de
usuários
de
cadastrados no
Serviço
serviço

X - Nº de PIA
Se for > 100% satisfatório
Y - Nº de novos
Se for < que 100%
usuários no mês
insatisfatório
Fórmula: X/Y*100

Nº
de
entrevistas
Mensal
com
psicólogos

Por
Unidade
de
Serviço

Se for > 90% satisfatório
Se for < que 90%
insatisfatório

Se for > 90% satisfatório
Se for < que 90%
insatisfatório

Nº
de
X
Nº
de
entrevistas com
entrevistas
Se for > 100% satisfatório
psicólogos
Y - Nº de usuários Se for < que 100%
realizadas com
no
mês insatisfatório
cuidadores ou
Fórmula: X/Y*100
familiares

Elaborado pela SMADS/CPC em novembro/2014

31

Nº
de
Mensal
oficinas

Por
Nº de oficinas
Unidade
realizadas e nº
de
de participantes
Serviço

Nº
cursos

Mensal

Por
Nº de cursos
Unidade
realizados e nº
de
de participantes
Serviço

Nº
de
Mensal
palestras

Por
Nº de palestras
Unidade
realizadas e nº
de
de participantes
Serviço

de

X - Nº de oficinas
realizadas no mês
Y - Número de
participantes
Fórmula: Nº de
participantes
(oficinas, cursos
ou palestras) / nº
de
usuários
cadastrados
no
serviço
X - Nº de oficinas
realizadas no mês
Y - Número de
participantes
Fórmula: Nº de Se for = ou > 70% participantes
satisfatório Se for < 70%
(oficinas, cursos - insatisfatório
ou palestras) / nº
de
usuários
cadastrados
no
serviço
X - Nº de oficinas
realizadas no mês
Y - Número de
participantes
Fórmula: Nº de
participantes
(oficinas, cursos
ou palestras) / nº
de
usuários
cadastrados
no
serviço

10.4 Indicador de Resultado

Descrição

Nível
de
Peridiocida
Método
Desagregaç
de
Cálculo
ão

Acesso a
Programas
de
Mensal
Transferênc
ia de Renda

de

Nº
de
Por
palestras
Unidade de realizadas e
Serviço
nº
de
participantes
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Fórmula

Meta

X - Nº de usuários
com perfil PTR, BPC
ou Aposentadoria que
acessaram
os
Benefícios
YNº de usuários com

Se for = 100% satisfatório
Se for< 100% insatisfatório
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perfil PTR, BPC ou
com
direito
a
aposentadoria

11 - LEGISLAÇÕES, PORTARIAS E DECRETOS ESPECÍFICOS PERTINENTES AO
EDITAL
Resolução COMAS-SP nº 836 de 29 de julho de 2014 – Dispõe sobre a aprovação do serviço
CENTRO DIA PARA IDOSO.
12 - Planilha de Custos
PLANILHA PADRÃO PARA CÁLCULO DE CUSTO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO: CENTRO DIA

Salários Recursos Humanos
Cargos
Gerente de Serviço I
Técnico *
Auxiliar Administrativo 40h
Cuidadores 40h
Técnico Nutricionista 20h
Cozinheiro 40h
Agente Operacional Dia 40h
A - TOTAL

CAPACIDADE
Horas Técnicas
Horas Oficina

30
12
88

Padrão / Quant
1
4
1
10
1
1
4
22

Salário
4.143,89
2.398,62
1.312,99
1.378,65
1.199,31
1.173,75
959,04

Total Salários
4.143,89
9.594,48
1.312,99
13.786,50
1.199,31
1.173,75
3.836,16
35.047,08

Outras Despesas
Elementos
Alimentação
Recursos materiais para o trabalho
social / socio-educativo / pedagógico
Outras Despesas
Lavanderia
Locação de Veículo por hora
Horas Oficinas
Horas Técnicas
Concessionárias
B - TOTAL

Per Capita PC
193,79
21,46
12,85
19,6
28,24
67,53
120,47
17,27

CUSTO DO SERVIÇO (A + B)

Elaborado pela SMADS/CPC em novembro/2014

Custo
PC x Capac
5.813,70
643,80
385,50
588,00
4.970,24
5.942,64
1.445,64
518,10
20.307,62

Custo s/ água e
luz
(30%
concessionárias

155,43

55.354,70
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C - ENCARGOS RH
Sem isenção

% encargos
0,5947

Valor
20.842,50

Com isenção

0,3267

11.449,88

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (A + B + C)

Sem isenção
Aluguel e IPTU até
Com isenção
Aluguel e IPTU até

% encargos
0,5947

Valor
76.197,20

Custo s/ água e
luz
(30%
concessionárias
75.834,53

0,3267

66.804,58

66.441,91

Valores de acordo com a Portaria 35/SMADS/2014
Técnicos: A. Social, Psicólogo, T. Ocupacional
Enfermeiro.
Locação de Veículos = 8h * 22 dias = 176 h/mês

Elaborado pela SMADS/CPC em novembro/2014
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Diário Oficial
Cidade de São Paulo
Nº 142 - DOM de 05/08/14 - p.64
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 836 DE 29 DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre aprovação do serviço Centro Dia para Idoso
O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no uso das
competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993; a Lei Municipal nº 12.524, de 1 de
dezembro de 1997;
o Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, os incisos XII, XV, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012
(Regimento Interno), em reunião ordinária de 29 de julho de 2014 e
CONSIDERANDO a Lei 10741/03 de 01 de outubro de 2013 que trata do Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO as Resoluções 01/2013 e 02/2013 do Grande Conselho do Idoso que regulamenta os critérios para
registro e renovação de registro das entidades com e sem fins lucrativos;
CONSIDERANDO a Resolução, nº 09, de 15 de abril de 2014 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que
ratifica e reconhece as ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS;
CONSIDERANDO a Portaria nº 73 de maio de 2001, que estabelece normas de funcionamento de Serviços de Atenção
ao Idoso;
CONSIDERANDO que o serviço não está tipificado nas Portarias 046/SMADS/2010 e 47/SMADS/2010 do município;
CONSIDERANDO o Programa de Metas 2013/2016 do Governo Municipal;
CONSIDERANDO as Normativas da Vigilância Sanitária referente o serviço.
RESOLVE:
Artigo 1º- Aprovar o serviço Centro Dia para Idoso como serviço tipificado da Rede Socioassistencial da Proteção Social
Especial de Média Complexidade da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, conforme
Anexo I
Parágrafo Primeiro - A Norma Técnica do referido serviço será construída em 180 dias a partir da implantação do primeiro
serviço;
Parágrafo Segundo – Após a construção da Norma técnica do supracitado serviço a SMADS deverá apresentar para a
análise e aprovação do COMAS-SP, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias.
Artigo 2º- Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
CARLOS NAMBU
Presidente
COMAS-SP
ANEXO I
PROPOSTA DE CENTRO DIA PARA IDOSO
COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS
São Paulo, Junho de 2014.
1. CENTRO DIA PARA IDOSOS
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, que devido a sua situação necessitam de uma equipe multidisciplinar
para prestar serviço de proteção social especial e de cuidados pessoais, fortalecimento de vínculos, autonomia e inclusão
social, por meio de ações de acolhida, escuta, informação e orientação.
Caracteriza-se por ser um espaço para atender idosos que possuem limitações para realização das atividades de vida diária
(AVD) que convivem com suas famílias porem não dispõem de atendimento de tempo integral no domicílio.
Usuários: Pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, prioritariamente beneficiários do Benefício de

Prestação Continuada – BPC-LOAS e em situação de pobreza incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais CadÚnico, com diferentes necessidades e graus de dependência, que não tenham condições de permanecerem sozinhos
nos domicílios.
Também serão atendidos seus cuidadores e familiares.
Objetivo: 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.
Objetivos específicos:
- promover uma maior autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas com dependência, seus cuidadores
e suas famílias;
- desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a
intensificação da dependência;
- prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e
comunitária;
- promover acessos à benefícios programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais
políticas públicas setoriais e dos sistema de garantida de direitos;
- promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de
comunicar e cuidar que visem a autonomia dos envolvidos e não somente cuidados e manutenção;
- prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados
permanentes/prolongados.
Funcionamento: de segunda a sexta feira com atendimento por 12 horas nos dias úteis, e podendo haver atendimento em
período integral ou divididos em turnos de 6 horas, considerando a necessidade das famílias.
Forma de acesso ao serviço: demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS, CREAS, sistema de garantia de direitos.
Unidade: Espaços/locais (próprios, locados ou cedidos) administrados por organizações sem fins econômicos.
Abrangência: regional

(*) O profissional de Serviço Social passa a ter a carga horária semanal de 30horas em cumprimento às disposições
contidas na Lei Federal nº 12.317/2010
Para este serviço é necessário a formalização de Protocolo de Atuação com a Secretaria Municipal de Saúde à fim de
viabilizar profissionais na área de sua competência.
Atribuições:
Gerente:
- Responsável pelas compras do serviço (alimentação, limpeza e material pedagógico) e manutenção do local;
- Acompanhar as atividades diárias da Casa. Acolhida dos idosos, atividades socioeducativas, refeições, horários e
funcionários;
- Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS e sistema de
garantia de direitos;

- Conhecer a rede do território e articular ações, quando necessário;
- Esclarecer e publicizar à comunidade sobre o Centro-Dia, seu horário, funcionamento e formas de acesso;
- Responsável pelo acompanhamento da prestação de contas junto à SAS;
- Coordenar reuniões com a equipe técnica multiprofissional;
Enfermeiro (a)*:
- Elaborar, executar e avaliar os planos assistenciais de saúde dos idosos;
- Controlar e supervisionar a administração das medicações prescritas aos idosos;
- Realizar a referência e contra referência com a rede de saúde nos diferentes níveis de atenção à saúde visando
o atendimento às demandas específicas apresentadas pelo idoso
- Elaborar a Notificação de Quedas como medida de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser
causados aos idosos;
- Desenvolver atividades de educação sanitária aos idosos, cuidadores e familiares visando à melhoria de saúde
dos mesmos;
- Desenvolver atividades de assistência integral à saúde individual do idoso, considerando a fragilidade e
peculiaridades desta faixa etária;
- Orientar os cuidadores e familiares quanto à prevenção de acidentes e quedas;
- Orientar a equipe de trabalho quanto a segurança do trabalho, prevenção de acidentes e questões de saúde
coletiva;
- Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional;
Nutricionista :
- Sistematizar o atendimento em nutrição, definindo protocolos de procedimentos relativos ao tratamento dietético;
- Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico;
- Prescrever suplementos nutricionais, bem como alimentos para fins especiais, em conformidade com a legislação
vigente, quando necessários à complementação da dieta;
- Planejar, desenvolver e avaliar programa de educação nutricional para os idosos e familiares/responsáveis;
- Orientar e monitorar os procedimentos de preparo, manipulação, armazenamento, conservação e administração
das refeições, considerando os hábitos e condições sociais da família, de modo a garantir a qualidade higiênicosanitária
e o aporte nutricional da alimentação;
- Elaborar o cardápio diário das refeições de acordo com a necessidade de cada idoso segundo o diagnóstico
médico respeitando o esquema alimentar proposto por SMADS;
- Orientar e monitorar os profissionais da cozinha;
- Orientar os cuidadores e auxiliares de cuidadores quanto ao auxílio do idoso na sua alimentação;
- Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela SMADS;
- Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários;
- Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional;
Psicólogo (a)
- Realizar entrevistas individuais e com familiares;
- Realizar acolhida e escuta individual;
- Construir o Plano Individual de Atendimento – PIA com o usuário e equipe multiprofissional;
- Manter contatos com os familiares sempre que necessário, com periodicidade mínima mensal;
- Planejar e realizar grupos socioeducativos e lúdicos com os idosos;
- Promover ações relacionadas à saúde, auto-cuidado, motivação e acompanhamento do tratamento;
- Realizar grupos de escuta e orientação aos familiares;
- Realizar ou promover grupos de Orientação e Sensibilização aos profissionais cuidadores (as);
- Realizar visitas domiciliares, quando necessário;
- Orientar os cuidadores (as);
- Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS;
- Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional;
- Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários.
Assistente Social:
- Realizar entrevistas individuais e com familiares;
- Realizar acolhida e escuta individual;
- Construir o Plano Individual de Atendimento – PIA com o usuário e equipe multiprofissional;
- Manter contatos com os familiares com periodicidade mínima mensal e sempre que necessário;
- Realizar ou promover aos cuidadores e familiares orientações sobre questões legais envolvendo os direitos
dos idosos;
- Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional;

- Participar e estimular a participação dos usuários e familiares em Conselhos, Fóruns e outros espaços de discussão
da política pública para o idoso;
- Realizar visitas domiciliares, quando necessário;
- Articular com outros atores do território ações de fortalecimento às famílias atendidas;
- Encaminhar os idosos, familiares e/ou cuidadores para os recursos do território objetivando o acesso aos
programas e serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas, sempre em articulação com o CRAS e
o CREAS;
- Encaminhamento das famílias para a inserção no CadÚnico, visando à inclusão em benefícios e programas de
transferências de renda;
- Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS;
- Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários.
Terapeuta Ocupacional*:
- Realizar entrevista com o idoso e seus familiares para conhecimento de sua rotina;
- Realizar avaliações individuais a fim de propor atividades de acordo com as necessidades do idoso;
- Construir o Plano Individual de Atendimento – PIA com o usuário e equipe multiprofissional;
- Realizar atividades que estimulem as funções cognitivas e sensoriais dos idosos;
- Propor atividades que estimulem a realização de atividades de vida diária (AVD’S) e atividades Instrumentais
da Vida Diária (AIVD´S);
- Orientar os cuidadores e/ou familiares no estímulo de atividades ao idoso no domicílio;
- Monitorar a evolução funcional do idoso através de registros, técnicas e acompanhamentos individuais;
- Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS;
- Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional.
(*Referência Bibliográfica: AFAI. Centro–Dia do Idoso Fragilizado: Um processo em construção. São Paulo: AFAI,
2012.)
Cuidador (a) Social*
- Prevenir situações de Riscos, tais como: Vulnerabilidade física, emocional, cognitiva, familiar e social;
- Acompanhar e auxiliar o idoso nas visitas ao Supermercado, ao Banco e em todas as atividades externas que o
idoso necessite de ajuda;
- Realizar atividades que envolvam estimulação/recreação/lazer com o idoso, supervisionado pela equipe
multiprofissional;
- Auxiliar o idoso a realizar a sua higiene pessoal diariamente;
- Saber administrar conflitos e impasses referentes ao idoso e no geral;
- desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e participação
social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais
e coletivas;
- desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção de autonomia e autoestima dos
usuários;
- atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora;
- identificar as necessidades e demandas dos usuários;
- apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária;
- apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas;
- desenvolver atividades recreativas e lúdicas;
- potencializar a convivência familiar e comunitária;
- estabelecer e, ou potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares;
- contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de dependência;
- participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de
trabalho e resultado.
- Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS;
(Referência Bibliográfica. CNAS. Resolução nº 09, de 15 de abril de 2014)
Cozinheiro (a):
- Organizar e controlar todas as ações pertinentes à elaboração das refeições;
- Distribuir as tarefas referentes ao pré preparo e preparo das refeições entre seus auxiliares;
- Realizar a preparação das refeições segundo o cardápio estabelecido pela Nutricionista, respeitando as necessidades
de cada idoso;
- Conhecer os métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos e suas preparações;
- Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos, mantendo-os sempre em boas condições de uso;
- Manter a organização, controle, higiene e limpeza da cozinha e dependências em geral.
- Orientar o agente operacional nas atividades relacionadas às refeições e cozinha;
- Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS;

- Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional;
Agente Operacional – Cozinha
- Auxiliar o cozinheiro na elaboração do cardápio do dia;
- Executar as tarefas de pré preparo e preparo de refeições a ele designadas;
- Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes relacionados à cozinha tais como, refeitório e
despensa entre outros;
- Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos e mantendo-os sempre em boas condições
de uso.
- Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional, quando necessário.
- Participar de capacitações promovidas por SMADS.
Agente Operacional - Limpeza
- Executar serviços de higienização, limpeza, arrumação e manutenção, zelando pelo espaço físico do serviço.
-Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional, quando necessário.
- Participar de capacitações promovidas por SMADS.
2) Proposta Metodológica para Construção de Indicadores 2.1 Monitoramento
O monitoramento é a prática que permite a um gestor perceber se aquilo que foi planejado está sendo realizado,
está alcançando os resultados esperados e está contribuindo para as transformações desejadas. No caso de projetos,
programas e políticas públicas, o que costuma ser objeto de monitoramento é o conjunto de atividades estabelecidas
em um plano de ação ou outro instrumento de planejamento.
O quadro a seguir ilustra estes passos fundamentais, para ajudar a enxergar um processo de monitoramento
sendo construído.
2.2 Indicador
Do ponto de vista de políticas públicas, os indicadores são instrumentos que permitem identificar e medir aspectos
relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade. A principal
finalidade de um indicador é traduzir, de forma mensurável, determinado aspecto de uma realidade dada (situação social)
ou construída (ação de governo), de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. A definição dos
indicadores de monitoramento deve ser orientada pelos objetivos e pela lógica de cada programa.
Os indicadores apresentados podem ser classificados da seguinte forma: estrutura, processo, resultados e perfil.
* Estrutura: medem a quantidade de recursos, de distintas naturezas, que são aportados aos programas/ações
para viabilizar sua implementação. Tipicamente, indicadores de estrutura refletem, por exemplo, a quantidade de
recursos financeiros ou humanos alocados em determinado programa ou ação
* Perfil: referem-se às características sociodemográficas da população-alvo de um determinado programa, em
um momento específico do tempo, tendo em vista distintos aspectos da realidade social de interesse dos gestores
públicos, ainda que não se constituam em metas do programa.
Nesse sentido, um exemplo de indicador de perfil é o tamanho médio das famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família
* Processo: refletem informações a respeito da gestão ou o uso efetivo dos recursos descritos pelos indicadores
de estrutura. Assim sendo, um exemplo de indicador de processo é a cobertura atingida por um determinado programa
tomando-se como base sua população-alvo.
* Resultado: medem o grau em que os objetivos finais de um determinado programa são atingidos, consistindo
em medidas das mudanças efetivas proporcionadas pelo programa. Um exemplo de indicador de resultado, apresentado
neste Catálogo de Indicadores é o percentual de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que ultrapassaram
as linhas de pobreza ou extrema pobreza após o recebimento do benefício.
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1. A Associação dos Familiares e Amigos dos Idosos – AFAI
1.1.

Introdução

Para a implantação de qualquer projeto precisa-se saber: Como o mesmo se manterá
financeiramente? Quais os custos e recursos1? Quem mantem e como?
Neste tipo de equipamento apresentado, familiares de idosos fragilizados encontraram
uma alternativa para cuidarem de seus idosos em período diurno, idosos que nesta etapa de
seu envelhecimento, 85 anos em média, estão com doenças degenerativas, as quais não
permitem aos idosos , que façam sozinhos as suas atividades básicas de vida diária.
Consequentemente os familiares cuidadores por necessitarem continuar suas vidas,
realizando seus trabalhos e sociabilização, procuraram alternativas de serviços públicos
diurnos de cuidados ao idoso fragilizado, os quais não existem.
Os familiares resolveram associar-se em torno de um problema comum e mobilizaram-se
no intuito de mostrar à todos, sociedade e poder público, que é possível a sociedade civil criar
um equipamento, que atenda de direito à uma parcela da população envelhecida,
demonstrando, através de uma associação familiar, que é possível cuidar de idosos
fragilizados, oferecendo alternativas de cuidados, que não seja o de asilamento.
Neste tipo de equipamento apresentado, os familiares dos idosos do Centro Dia do Idoso
Fragilizado são os principais mantenedores, contribuindo financeiramente com custos e
recursos planejados através de mensalidades2 pré-estabelecidas, prestando serviços gratuitos
voluntários3 , fazendo captação de recursos junto a terceiros3, auxiliando no que for possível
nas necessidades do CDI.
Os familiares, para poderem estar dentro de uma situação legal, constituíram uma empresa
privada sem fins lucrativos com o nome AFAI – Associação dos Familiares e Amigos dos
Idosos, para prestarem serviços de assistência e cuidados no período diurno, das 7h00 as
18h00 de segunda à sexta-feira. O Idoso fica com a família durante a noite e aos sábados e
domingos.
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O Centro Dia do Idoso tem uma capacidade física para abrigar 15 idosos em média por
dia. O cadastro de frequentadores é de 20 idosos. Nem todos comparecem todos os dias,
podendo o idoso vir de 2 a 5 dias por semana.
Com foco na área social4 e um olhar orientativo de saude5 para a família e seu idoso.
A modalidade Centro-Dia é um serviço de proteção social, que oferece atendimento
multiprofissional ao idoso, desenvolvendo promoção e proteção à saúde, assim como,
incentivando a socialização de seus freqüentadores. O Centro-Dia é destinado à permanência
diurna de idosos com dependência parcial nas atividades básicas de vida diária e que
necessitam de assistência multiprofissional (Franciulli, 2007).
Dessa forma esta modalidade de prestação de serviço é um exemplo inovador e de
excelência de atenção ao idoso fragilizado e a sua familia.

1.2.

Definição de Centro-Dia segundo a AFAI

Centro-dia é um programa de atenção às pessoas idosas, que por suas carências familiares
e funcionais, não podem ser atendidas em seus próprios domicílios ou por serviços
comunitários; o CDI proporciona o atendimento das necessidades básicas, mantém o idoso
junto à família, reforça o aspecto de segurança, autonomia, bem-estar e a própria socialização
do idoso.
Caracteriza-se por ser um espaço para atender idosos que possuem limitações para a
realização das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), que convivem com suas famílias,
porém, os familiares não dispõem de tempo integral para ficarem no domicílio junto com o
idoso. Pode funcionar em espaço especificamente construído para esse fim, em espaço
adaptado ou junto a um programa de um Centro de Convivência desde que este disponha de
pessoal qualificado para o atendimento adequado.

1.3.

Membros da AFAI

A AFAI – Associação dos Familiares e Amigos dos Idosos é composta atualmente por 12
Diretores e 21 Associados, num total de 33 membros. Qualquer pessoa pode fazer parte do
quadro associativo da AFAI bastando concordar com os critérios estatutários da AFAI.
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1.4.

Objetivos

Prestar assistência à família, proporcionar atenção ao idoso fragilizado, orientações de
saúde, nas áreas de assistência, transporte, alimentação, atividades ocupacionais e lazer de
acordo com as necessidades dos idosos, visando a melhoria de sua qualidade de vida e
integração comunitária, como forma alternativa ao asilamento.
Proporcionar oportunidade ao cuidador do idoso, que necessita realizar trabalhos fora do
domicílio e/ou necessita também cuidar-se sem prejuízo do atendimento ao idoso sob sua
responsabilidade.

1.5.

Missão

Difundir o conhecimento adquirido nos cuidados aos idosos, fundamentado no carinho,
afeto, conforto, e assim ajudar no surgimento de outros Centros Dia onde forem necessários.

1.6.

Público Alvo

Famílias com idosos fragilizados, com 60 anos ou mais, com algum grau de dependência,
que não tenha condições de permanecerem sozinhos nos domicílios e que necessitam de
cuidados diurnos por não realizarem suas Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD’s).

1.7.

Captação de recursos / Serviços Voluntários

O familiar além da contribuição mensal em dinheiro para a AFAI, pode também participar
no Centro Dia do Idoso como voluntária fazendo atividade as mais variadas; trabalhando no
bazar, como cuidador, oficineiro, captando recursos, vendendo rifas, ajudando o
administrativo, enfim, no que for possível fazer.
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1.8.

Olhar Social

O serviço na área social é focado em dar ao idoso, a oportunidade de manter uma
qualidade de vida, sociabilizando-se, tendo um conforto, cuidados nas ABVD’s, carinho,
alimentação adequada, exercícios e atividades lúdicas. Para os familiares o ganho na
segurança, ter mais tempo para si e família, perceber o idoso mais feliz, melhora na harmonia
da família, troca e ganho de informações, a família tem mais tranquilidade e qualidade de
vida.

1.9.

Um olhar da Saúde

Contar com a presença de um geriatra que tenha um papel orientador e que faça um
monitoramento na qualidade dos serviços oferecidos. Orientar a família em providências a
serem tomadas quanto a saúde dos idosos com a participação da equipe técnica
multidisciplinar do Centro Dia – os Psicólogos, Enfermeira, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga
,Terapeuta Ocupacional e Cuidadoras. O Centro Dia não realiza atendimentos e reabilitações
as palestras, trocas de opiniões, reuniões com familiares, tem o objetivo de orientar e ajudar
no esclarecimento dos cuidados com o idoso e com o próprio cuidador.

1.10.

Descrição das etapas da formação da AFAI

A. Reuniões, discussões, mobilização do grupo:
O comprometimento dos familiares em mobilizarem-se em prol não somente do seu
idoso, ao perceberem que havia um descaso com o segmento idosos na legislação
brasileira,serviu para unir o grupo, o qual não aceitou a falta de equipamentos e mostraram
que é possível cuidar de idosos fragilizados de uma maneira diferenciada partindo-se do
principio de uma gestão familiar e participativa dentro das possibilidades de cada um.

B. Escolha do tipo de equipamento a ser mantido:
O fato de terem um conhecimento, por já terem participado de um Centro Dia que
fechou por razões não bem entendidas até a presente data, levou os familiares a abrirem um
4
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novo modelo com o diferencial de uma gestão familiar. O Centro Dia que fechou tinha a
gestão da UNIFESP e de uma ONG sem a participação da família. Era público e gratuito.

C. Levantamento de recursos para implantação; sistema de captação de recursos:
A não existência da regulamentação, não permite parcerias ou convênios com os
Órgãos Públicos. Os recursos são levantados junto aos familiares, que contribuem
mensalmente com dinheiro, serviços voluntários internos ou externos, captação de recursos
junto à terceiros, captação de produtos para o bazar, venda de rifas e no que for possível fazer.

D. Locação do imóvel:
Procura de imóvel com área de 300 mts2, como condição mínima para uma boa
assistência, observando-se sempre área livre para caminhadas e banho de sol, acesso para
estacionamento e locomoção do idoso.
O local deve estar de acordo com a lei de zoneamento, permitindo a existência deste
tipo de estabelecimento na área. Demais informações verificar normas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas.

E. Estatuto, Eleição da Diretoria e Ata de Fundação:
Recorrer a ajuda jurídica, para elaboração do estatuto de acordo com a lei e
observando categoria da instituição, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, entre outros.
Realizar a eleição conforme o estabelecido pelo estatuto.

F. Registros, Cadastros, Vistorias Legais e Obrigatórios junto aos Orgãos Municipais,
Estaduais e Federais:


Registro da Ata e do Estatuto na Junta Comercial



CNPJ – Cadastro Nacional Pessoa Jurídica



CCM – Cadastro de Contribuintes Mobiliários



Cadastro junto ao GCMI – Grande Conselho Municipal do Idoso



Cadastro Junto a ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
5
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Cadastro junto ao Ministério Publico do Estado de São Paulo – Promotoria de Justiça
de Direitos Humanos – Idoso



Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros



Alvará de Licença de Funcionamento da Prefeitura Municipal

1.11.

Parcerias / Rede

Pela não existência da regulamentação do Programa Centro Dia do Idoso Fragilizado as
parcerias dão-se mais no âmbito privado, pois o Poder Público espera uma regulamentação,
um projeto de lei que normatize o seu funcionamento.
Acontecendo a regulamentação a Rede de Parcerias envolverá: Ministério da Previdência
e Assistência Social, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais, Municipais de Saúde, Social,
Cultura, Esportes, Direitos Humanos, Sociedade Civil, Privada, Família, Instituições de
Ensino, ONG’S, Voluntariado , SUAS, SUS,entre outros.
Atualmente a AFAI tem as seguintes parcerias:


ONG Projeto Velho Amigo – Ajuda Financeira



Observatório de Longevidade Humana e Envelhecimento – OLHE – Serviços de
Informática



OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – Apoio Jurídico



Padaria Ceci – Doação de Produtos



Instituições de Ensino – PUC – USP – Eventualmente estágios, doutorados,
pesquisas



Coordenadoria de Convivência, Participação e Empreendedorismo Social da
Prefeitura Municipal de S. Paulo – CONPARES – cede dois oficineiros para a
AFAI.



Sociedade Civil – Doações de produtos e serviços em geral.



Banco Santander – O recebimento do Prêmio Talentos da Maturidade na categoria
Programas Exemplares, possibilitou a contratação de pessoal técnico o qual está
mantido no projeto através dos recursos recebidos.

6

Centro-dia do Idoso Fragilizado: Um processo em construção
A Associação dos Familiares e Amigos dos Idosos - AFAI

1.12.

Custos do Centro-Dia do Idoso Fragilizado, Recursos Humanos e
Custo Mensal:

Recursos Humanos
RECURSO HUMANO
Cuidadora 1
Cuidadora 2
Cuidadora 3
Cuidadora 4
Cuidadora 5
Cozinheira
Faxineira
Psicóloga
Psicólogo
Administrativo
Gerência
Terapeuta Ocupacional
Fisioterapeuta
Fonoaudióloga
Enfermeira
Musicista
Artes
SUB-TOTAL

CUSTO
1.802,00
1.700,00
1.430,00
1.580,00
1.450,00
2.200,00
1.340,00
500,00
500,00
1.400,00
1.600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
768,00
672,00

CARGA HORÁRIA
160 hs. mês
160 hs. mês
160 hs. mês
160 hs. mês
160 hs. mês
160 hs. mês
160 hs. mês
15 hs. mês
15 hs. mês
160 hs. mês
180 hs. mês
24 hs. mês
24 hs. mês
24 hs. mês
24 hs. mês
16 hs. mês
16 hs. mês

16.342,00

Custos Mensais Fixos
Descrição

Custo

Sabesp
Eletropaulo
Telefone / Internet
Aluguel / IPTU
Alimentação / Limpeza
Gás
Xerox
Contador
Cesta básica
Outros

428,00
188,00
290,00
4.312,00
2.018,00
78,00
70,00
300,00
630,00
250,00

SUB-TOTAL

8.564,00
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1.13.

Voluntariado

Voluntariado não remunerado, valores estimados se contratados e produtos de
doações com valores estimados;
CUSTO
ESTIMADO

VOLUNTÁRIO
Dança Senior
Oficineira / Psicóloga
Psicóloga
Jornalista
Administrativo / Oficinas
Administrativo / Serviços Gerais
Bazar
Bazar
Bazar
Bazar
Bazar
Bazar
Jurídico
Administrativo
Eletricista – manutenção
Geriatra
Reflexologista
Oficineira
Total
Produtos de Doações com valores
estimados
Produtos Alimentícios
(doações diversas)
SUB-TOTAL

600,00
600,00
600,00
200,00
1.600,00
1.200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
200,00
300,00
200,00
200,00
1.200,00
300,00
200,00
8.800,00
CUSTO
ESTIMADO

CARGA HORÁRIA
MENSAL
16:00 horas
20:00 horas
16:00 horas
08:00 horas
180:00 horas
120:00 horas
24:00 horas
24:00 horas
24:00 horas
24:00 horas
20:00 horas
20:00 horas
Eventual
10:00 horas
10:00 horas
12:00 horas
16:00 horas
06:00 horas
CARGA HORÁRIA
MENSAL

2.000,00
10.800,00

OBS: Cada linha equivale a uma pessoa voluntária
Custo total do CDI: 35.706,00
Custo mensal por idoso: 1.785,30
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1.14.

CONTRIBUIÇÕES MENSAIS:

VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS:
5 Dias por semana: segunda a sexta, das 7:00 as 18:00 hs.

R$ 850,00

4 dias por semana:

R$ 770,00

3 dias por semana:

R$ 700,00

2 dias por semana:

R$ 580,00

Os familiares escolhem o número de dias que o idoso frequentará o Centro Dia do Idoso.
Os valores cobrados estão abaixo dos custos reais, pois as parcerias com empresas,
instituições de ensino, sociedade civil, que participam com doações em dinheiro, produtos,
serviços voluntários, bazar, fazem com que este custo seja reduzido (vide tabela acima)
tornando a contribuição mensal mais acessível ao orçamento familiar.
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2. O Centro-Dia do Idoso Fragilizado
2.1.

O Equipamento Centro-Dia do Idoso Fragilizado

O fato do Centro Dia do Idoso Fragilizado não estar incluso nas Políticas Públicas, não
haver uma regulamentação, não haver uma tipificação do que é este serviço, faz com que as
Secretarias de Estado (Saúde, Assistência Social, entre outras) não reconheçam este tipo de
equipamento. A discussão do programa evoluiu bastante nestes últimos 7 anos.
A AFAI – Associação dos Familiares e Amigos dos Idosos, mantenedora de um “piloto”
de Centro Dia do Idoso Fragilizado provoca esta discussão há 7 anos tendo conseguido o
olhar da Sociedade Civil, Pública, através das Sub-Prefeituras, da Prefeitura Municipal, das
Secretarias Municipais, Estaduais, Instituições de Ensino, dos Conselhos de Idosos
Municipais, Estaduais, Associações, enfim, tem debatido este assunto e um dos seus
principais avanços é o Projeto de Lei 10527/2010 em tramite na Câmara dos Vereadores de
São Paulo que institui este tipo de programa em todos os bairros de São Paulo. Não sabe-se
ainda quem serão os responsáveis, nem quando e se ocorrerá esta implantação designados
para a coordenação geral. O CDI-AFAI aguarda as definições deste processo para integrar-se
ou não ao mesmo.
As atividades realizadas no Centro-Dia

estimulam

as funções cognitivas e

comportamentais dos idosos, além de amenizar o avanço da demência e manuntenção ao
máximo das suas capacidades funcionais. Também estimula o convívio social e auxilia no
relacionamento interpessoal transformando o idoso numa pessoa mais atenta, cooperativa,
comunicativa e ativa, visando preservar a dignidade humana.

10
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2.2.

Um dia no Centro-Dia do Idoso Fragilizado da AFAI

ABERTURA INÍCIO DO DIA – 07h00 -

FINAL DO DIA: 18h00

Tudo começa com a abertura do Centro Dia, as 07h00 da manhã por um cuidador1 e a
pessoa responsável pela limpeza2 da Casa. Conforme norma do CDI, nenhum idoso entra
antes das 7h00.
O cuidador(a) deve estar trajando uniforme (jaleco) para que possa ser identificado como
cuidador(a). O seu trabalho começa com o recebimento do idoso. O familiar3 é responsável
pelo transporte até a Casa. Chegando ao Centro Dia, o familiar retira o idoso do carro e o
entrega nas mãos do cuidador(a) na porta da Casa; havendo necessidade o cuidador(a)
também auxilia na retirada do idoso do carro. Conforme o grau de fragilização 4precisa-se de
duas pessoas, para retirar o idoso do carro para transportá-lo até a sala de atividades, que é o
primeiro local onde o idoso fica. Neste caso o familiar e o cuidador fazem esta operação.
Sempre que for possível fazer o recebimento dos idosos na frente da Casa próximo ao
portão de entrada onde os idosos visualizam a população do entorno e a chegada dos outros
idosos ao CDI.
O cuidador (a) faz todos os dias no momento da entrada do idoso na casa, uma vistoria
visual nas condições do idoso ou recebe informações do familiar sobre estas condições,
qualquer alteração5 deve estar relatada no Caderno Diário6 ou o cuidador fará uso do Reporte
Diário7 Interno onde relatará qualquer tipo de ocorrência. Estas ocorrências serão lidas ou
comunicadas imediatamente à gerência 8 ou familiar plantonista9 que tomará as devidas
providências.
Das 7h00 as 9h3010 as atividades lúdicas, conversação, banho de sol, música, leitura,
ociosidade, assuntos do dia, leitura do jornal, revista, brincadeiras ,jogos , objetivam e
possibilitam sociabilização. As mais variadas atividades tornam o dia mais dinâmico e
atrativo.
- As 9h40 começam as atividades11 com as técnicas do CDI; Fonoudiologa12, Fisioterapeuta13,
Terapeuta Ocupacional14, Musicista15, Enfermagem16, Arteterapia17, Dança Senior18,
Reflexologista19. Nas segundas -feiras das 9h40 ás 10h20 temos uma sessão de canto livre
com as cuidadoras e o familiar de plantão. Variando conforme o dia de cada um.

11
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Das 10h30 às 11h20 temos a Dança Sênior. Quanto mais variações de atividades, mais
dinâmico fica o dia.
O horário de entrada dos idosos no dia a dia do CDI é diverso, pois não existe uma
obrigatoriedade de um horário rígido. O ideal é que entrem até as 9h30,

para melhor

aproveitarem as atividades diárias11.
Em todos os horários do dia a cuidadora deverá oferecer água de hora em hora para os
idosos, visando sua hidratação e demais vantagens. Este procedimento é seguido para o dia
inteiro.
A cuidadora em nenhum momento deve deixar os idosos sozinhos em qualquer horário
do dia por sua própria conta devido a risco de quedas e outras intercorrências.
A cuidadora recebe os idosos dentro da casa com música. Recomendando-se músicas
com as quais os idosos se identifiquem. Músicas antigas, música clássica, música instrumental
variados, interpretes reconhecidos por eles, musica popular atual de gosto dos idosos. A
gerência, os técnicos ajudam no dia a dia a identificar os gostos musicais e respeitá-los.
Quando instalados em suas cadeiras, as cuidadoras dão nas mãos dos idosos, revistas,
jornais para que façam a leitura dos mesmos, se não quiserem ler não há obrigatoriedade, pois
o horário é lúdico, ler, cantar, conversar, não fazer nada.
As 9h30 é feita a colação (1º lanche da manhã).
Ao serem servidos os lanches/almoços o trabalho das cuidadoras é de um olhar
constante, incentivando o idoso a comer a refeição e perceber os problemas quanto a
deglutição, mastigação. Em havendo problemas com deglutição na mastigação os mesmos
serão informados a fonoaudióloga12 a qual avaliará a situação e orientará os familiares.
Das 9h30 as 10h20 nas segunda-feira os idosos cantam músicas15 por eles escolhidas
no dia a dia de convivência, antecedendo a sessão de Dança Senior 16.
O cantar é o tipo de atividade que pode ser realizado à qualquer momento, pois traz
um apelo muito forte de conforto, lembranças, saudades, emoções, integração, sociabilização,
paixão, etc. e pode ser realizada por qualquer pessoa do Centro Dia (lúdico) ou como
musicoterapia desde que direcionado a fins específicos de percebimentos de ganhos
funcionais, motores ou cognitivos; a música, está diretamente ligada a dança. A atividade
pode ser de música, canto e dança ou só de dança, ou só de canto.
12
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Das 10h20 às 11h10 Uma técnica realiza a atividade de Dança Senior 18, as cuidadoras
auxiliam a técnica no que precisar. Não podendo haver conversas paralelas que atrapalhem a
atividade.
As 11h10 as cuidadoras começam o processo de higienização 20 dos idosos visando o
almoço21. Todos são acompanhados para fazerem suas necessidades, higienização das mãos e
acomodamento em seus lugares à mesa. Às 11h30 a comida já está servida. Até as 12h00
todos almoçaram.
Após o almoço é feita a higienização bucal que demanda mais ou menos trinta minutos
para atendimento à todos.
Das 12h00 as 13h00 – este horário é destinado a ociosidade, cochilos, conversas,
televisão.
Das 13h00 às 13h45 – este horário é reservado aos alongamentos13 nas segundas
feiras.
Das 13h45 às 14h15 – cantos, conversas, brincadeiras e jogos.
Das 14h15 às 14h30 – higienização20 das mãos para o lanche das 14h30.
Das 14h30 às 16h10 – Neste horário na segunda feira é realizada uma atividade por
uma psicóloga a que varia o tipo de atividade conforme seu planejamento, entre brincadeiras,
desenhos, exercícios.
Das 16h10 às 16h30 – Higienização das mãos visando o lanche 21 das 16h30 que
antecede a chegada dos familiares para levarem seus idosos para suas casas.
Das 16h30 às 18h00 as técnicas, plantonista, cuidadoras fazem atividades as mais
variadas, desde o jogo de dominó, leitura individual, conversa, música, caminhada pela Casa,
brincadeiras, ociosidade, tornando o ambiente atrativo e acolhedor para um final de tarde.
Das 16h30 às 18h00 – Neste horário os familiares retiram os seus idosos e levam-nos
para casa. É papel das cuidadoras aprontarem as sacolas com as mudas de roupas, caderno
diário e trabalhos manuais desenvolvidos no Centro Dia e que são entregues para os idosos e
família apreciarem parte do que foi feito durante o dia. O horário combinado para retirada do
idoso deve ser respeitado ao extremo pelo familiar, pois o não respeito do mesmo, gera
perturbações, nervosismos, ansiedades ao Idoso. Respeitar o horário é tratar o idoso com
dignidade.
13
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2.3.

Observações Gerais de rotina

As alterações nas medicações do idoso devem estar escritas no Caderno Diário 6 e com
cópia do receituário.
A gerência8 ou familiar plantonista9 deve acompanhar todas atividades do CDI.
O horário de entrada do idoso assim como a saída da Casa é anotado no REPORTE
DIÁRIO7 pela cuidadora diante da relação dos idosos que frequentarão o CDI neste dia
impresso no REPORTE DIÁRIO7.
A cuidadora irá verificar a pressão arterial dos idosos frequentadores a medida que vão
chegando, que também é anotado no Reporte Diário. (as cuidadoras com cursos de auxiliar de
enfermagem estão capacitadas a fazerem esta atividade).
As cuidadores devem estar atentas quanto à deglutição, engasgos e reportarem as
dificuldades à gerencia da casa e à Fonoaudióloga para orientações, o familiar plantonista tem
também esta atenção.
Antes de cada refeição as cuidadores acompanham os idosos na higienização das mãos,
sempre começar este procedimento com 20 minutos de antecedência, para não atrasar o
horário do almoço.
No decorrer do dia todas as cuidadoras devem ter o seu olhar voltado as idosos, pois todos
estão sujeitos a quedas devido as fragilidades. Ao procurar levantar, ao andar, ao sentar, no
corredor, ir ao banheiro, nos exercícios sentados ou em pé ,este olhar deve ser intenso. O
idoso não pode sofrer quedas, se isto acontecer, este idoso pode não mais frequentar a casa ou
até vir a óbito pois a sua fragilização já é muito grande.
As cuidadoras de hora em hora oferecem água aos idosos, o cuidado com a hidratação é
primordial. Alguns idosos não gostam de água, tem-se que conversar sobre a importância da
água na nossa vida e fazer o convencimento dos benefícios da água.
O convencimento também é muito necessário para o banho de sol, que é realizado todos
os dias pela manhã ao ar livre (exceto nas manhãs frias e chuvosas).
Legendas:
1.

Cuidadora: Pessoa contratada conforme CLT (registro em carteira), 40 horas
semanais de trabalho, 8 horas por dia. De preferência contratar pessoas que
tenham um curso de cuidador de idosos. Se tiverem formação de auxiliar ou ténica
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de enfermagem, isto soma, mas não é o principal. O cuidador(a) deve ter empatia
com os idosos, ser aceito por eles. Os idosos acabam adotando este cuidador(a
)pela forma de tratamento que recebe no decorrer da convivência. Se este
cuidador(a) não encaixar-se nos atributos principais de paciência, amor, carinho,
ele não conseguirá cuidar dos idosos. Os próprios idosos, familiares, técnicos e de
trabalho, monitoram este tratamento e avaliam o trabalho destes cuidadores.
2.

Limpeza da casa:A limpeza da casa segue as normas da ANVISA – Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária, conforme Lei Municipal por tipo de
estabelecimento.
a. Produtos utilizados que garantam a eficácia da limpeza, sem prejudicar a
saúde dos Idosos e demais pessoas da Casa.
b. Produtos aprovados pela Anvisa, com nome do fabricante, composição,
validade e quimico responsável.
c. Limpeza diária da Casa em todos os ambientes, mais de uma vez por dia,
em determinados recintos; e a peridiciodade de limpeza em outros,
conforme manual e Pops fixados em cada recinto.
d. Limpeza da caixa d’agua; dedetização com comprovante e por empresa
aprovada pela Anvisa.

3.

Cuidador familiar – É o individuo que tem o seu idoso como frequentador do
CDI. No decorrer do tempo o cuidador(a) familiar é convidado a entrar na Casa,
conhecer o seu funcionamento e com isso ajudar a monitorar os serviços da casa,
assim como é convidado a ajudar a Casa dentro de suas possibilidades:
a. Prestando voluntariado;
b. Captando recursos;
c. Ajudando no bazar, etc...
d. Fazer parte da Associação dos Familiares.

4.

patologias / fragilização: Todos os idosos estão dentro de um perfil, no qual, não
fazem mais as suas atividades de vida diária sozinhos e tem doenças
degenerativas as mais variadas, mas ainda conseguem com auxílio, ter uma
convivência em grupo (vide tabela de Diagnóstico Médico).

5.

Alteração: Se o Idoso apresentar problema na sua higiene pessoal, falta de
banho, roupas sujas, marcas, hematomas, pressão alterada, tonturas; o
cuidador(a) deve comunicar imediatamente ao gerente ou familiar plantonista a
alteração apresentada a qual será avaliada e para que as providências devidas
sejam tomadas. Em caso de queda no domicilio, o idoso só entra na casa após ser
levado para atendimento hospitalar com apresentação de atestado médico. Todas
estas alterações devem estar relatadas no Caderno Diário.
a. Higiene pessoal: O idoso estar sujo, roupas sujas, mau cheiro; notificar o
familiar e fazer a higienização possivel na Casa.
b. Marcas, Hematomas, terão que ter explicações por escrito no Caderno
Diário, o que aconteceu? Quais providências foram tomadas?
c. Pressão alterada, tonturas que coloquem o idoso em situação de risco, sem
medicação,necessitam de intervenção médica; nestes casos o idoso é
devolvido para o cuidado da família que após as providências, entrega o
seu idoso a rotina diária da Casa.
d. O familiar sempre será comunicado sôbre intercorrencia de saúde do seu
Idoso, para que possa tomar as devidas providências.
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6.

Caderno de comunicação diária: Caderno de capa dura que serve para se
estabelecer a comunicação entre a família e o Centro Dia. O caderno é trazido
pela manhã pelo familiar que usa o mesmo para relatar toda e qualquer pergunta,
dúvida, novidades, intercorrências, fatos, comunicados. A tarde o caderno é
devolvido com o ciente da casa e também com respostas, perguntas, comunicados
internos. É o documento de comunicação e esclarecedor para ambos os lados.

7.

Reporte diário interno: O documento interno de nome Reporte Diário Interno
deve ser usado pelo cuidador(a) ou plantonista familiar, para relatar qualquer
ocorrência observada no decorrer do dia quanto ao idoso ou familiar do mesmo.
O reporte será lido pela gerência da casa que irá tomar as providências cabíveis
ou estar ciente dos acontecimentos2
Exemplos de ocorrências:
a. O idoso adentrou a casa com sonolência excessiva;
b. Mudança de medicação;
c. Apresenta incontinência urinária;
d. O idoso apresentou comportamento agressivo (empurrões, gritos);
e. O idoso está muito agitado e tenso;
f. Tudo o que for notado fora do comportamento normal deverá ser
registrado no report (anexo 2);
Gerência: O gerente verifica se as normas estão sendo cumpridas em todos os
setores, toma providências, orienta e aquilo que fugir ao padrão estabelecido leva
para ser resolvido em reunião de familiares diretores da AFAI.
a. É responsável pelas compras da Casa, principalmente alimentação e
limpeza. Quando necessitar utiliza dos serviços voluntários dos familiares
que possam ajudar nas compras.
b. Atenta ao bem estar de todos que compõem a Casa; idosos, funcionários,
voluntários, técnicos, familiares.
c. Direcionamento e execução das necessidades prioritárias obedecendo as
normas e Estatuto estabelecido.
d. Acompanha o dia na Casa, trabalhos, atividades, refeições, horários.

8.

9.

Familiar plantonista: É o familiar do idoso frequentador, que voluntariamente dá
um plantão em um dia da semana para auxiliar em tudo o que for necessário,
desde a limpeza, cozinha, suporte aos técnicos, cuidadores, monitorando o Centro
Dia e apontando ao gerente o que julgar falho na rotina diária. É o familiar
plantonista que atende as pessoas que visitam a Casa procurando informações
sobre como colocar o idoso na casa e funcionamento da Casa.

10.

Quadro de dias e horários dos funcionários; As 7:00 h. entra a primeira
cuidadora saindo as 16:00 h., a segunda as 8:30 h. saindo as 17:30 h. e outras
duas cuidadoras entram as 9:00 h. saindo as 18:00 h. Com o quadro abaixo, os
idosos estão acompanhados em todos os momentos que permanecem na Casa, não
ficando sozinhos em nenhum ambiente da Casa, mesmo sua ida ao banheiro, ou
enquanto se locomovem de um ambiente a outro.Os idosos sempre terão o olhar
de um cuidador na sala ou qualquer outro lugar do Centro Dia
FUNCIONÁRIO
Cuidadora 1
Cuidadora 2
Cuidadora 3

ENTRADA
7:00
8:30
9:00

ALMOÇO
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

CAFÉ TARDE
15:00
15:10
15:20

SAIDA
16:00
17:30
18:00
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Cuidadora 4
Cozinheira
Faxineira
11.

SEGUNDA
• Plantonista Familiar
Renate
• 7:00 - 9:30

9:00
7:30
7:00

13:00 – 14:00
12:30 – 13:00
11:30 – 12:30

15:30
15:20
15:30

18:00
17:30
16:00

Quadro de planejamento mensal com atividades;
TERÇA

• Plantonista Familiar
Maria Alice
• 7:00 - 8:30

QUARTA
• Plantonista Familiar

QUINTA
• Plantonista Familiar

Edelmar

Edelmar

• 7:00 - 8:30

• 7:00 - 9:30

SEXTA
• Plantonista Familiar
Graciela / Marilia
• 7:00 - 9:30

Tomar sol,conversa,leitura,

Tomar sol,conversa,leitura,

Tomar sol,conversa,leitura,

Tomar sol,conversa,leitura,

Tomar sol,conversa,leitura,

canto,ouvir musica

canto,ouvir musica

canto,ouvir musica

canto,ouvir musica

canto,ouvir musica

• 9:30
Colação

• 8:30 - 9:30
Leitura de Jornal (Voluntária)

• 9:40 - 10:20
Canto / dança
• 10:30 - 11:00 - 11:30
Dança Senior
• 11:30 - 12:00
Almoço
• 12:00 - 13:00
Descanso - TV
• 13:00 - 14:00 - 14:30
Fisioterapeuta
• 14:30 - 14:40

• 8:30 - 9:30
Terapia Ocupacional

• 9:30
Colação
• 9:40 - 11:00 - 11:30
Artes
• 11:30 - 12:00
Almoço
• 12:00 - 13:00
Descanso - TV
• 13:00 - 14:00 - 14:30
Variado: Canto, Dança, Bola

• 9:30
Colação
• 9:40 - 11:00 - 11:30
Terapia Ocupacional
• 11:30 - 12:00
Almoço
• 12:00 - 13:00
Descanso - TV

• 15:00 - 16:00 - 16:30

Lanche II
• 16:50 - 18:00 (Livre)
Jogos/Musica/Dança/
Brincadeiras

Colação
• 9:40 - 11:00 - 11:30
Fonoaudiologa
• 11:30 - 12:00
Almoço - Fonoaudiologa
• 12:00 - 13:00
Descanso - TV
• 13:00 - 15:00
Trabalho Corporal - Psicólogos

• 13:00 - 14:00 - 14:30

• 9:30
Colação
• 9:40 - 11:00 - 11:30
Artes
• 11:30 - 12:00
Almoço
• 12:00 - 13:00
Descanso - TV
• 13:00 - 14:00 - 14:30
Variado: Canto, Dança,
Bola
- Enfermagem
• 14:30 - 14:40

Terapia Ocupacional

Lanche I

Lanche I
• 14:30 - 14:40

• 15:00 - 15:30

Lanche I
• 16:30 - 16:40

• 9:30

• 14:30 - 14:40

Lanche I
Fisioterapeuta

- Fonoaudiologa

• 15:00 - 16:00 - 16:30
Alongamento

Lanche I
• 15:00 - 16:30 - 17:00
Teclado / Musica

• 15:00 - 16:00 - 16:30
Alongamento Enfermagem

• 15:30 - 16:30 - 17:00
Teclado / Musica

• 16:30 - 16:40

• 17:00 - 17:10

• 17:00 - 17:10

Lanche II

Lanche II

Lanche II

• 16:30 - 16:40
Lanche II

• 16:50 - 18:00 (Livre)

• 17:20 - 18:00 (Livre)

• 17:20 - 18:00 (Livre)

• 16:50 - 18:00 (Livre)

Jogos/Musica/Dança/

Jogos/Musica/Dança/

Jogos/Musica/Dança/

Jogos/Musica/Dança/

Brincadeiras

Brincadeiras

Brincadeiras

Brincadeiras - Enfermagem

• Retorno aos domicílios

• Retorno aos domicílios

• Retorno aos domicílios

• Retorno aos domicílios

• Retorno aos domicílios

• 12:00 - 18:00

• 9:30 - 11:30

• 8:30 - 15:00

• 7:00 - 13:00

• 12:00 - 18:00

Fisioterapeuta

Oficineira - Artes

Terapeuta Ocupacional

Fonoaudiologa

Enfermagem

• 14:30 - 16:30
Psicóloga
• (13:30 - 14:30)
Eventual: Terapia Holistica

• (14:30 - 16:30)
Eventual: Ikebana

• (14:00 - 18:00)
1 x ao mês: Reflexologista
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2.4.

Gerência

O gerente verifica se as normas estão sendo cumpridas em todos os setores, toma
providências, orienta e aquilo que fugir ao padrão estabelecido leva para ser resolvido em
reunião de familiares diretores da AFAI.


É responsável pelas compras da Casa, principalmente alimentação e limpeza. Quando
necessitar utiliza dos serviços voluntários dos familiares que possam ajudar nas
compras.



Atenta ao bem estar de todos que compõem a Casa; idosos, funcionários, voluntários,
técnicos, familiares.



Direcionamento e execução das necessidades prioritárias obedecendo às normas e
Estatuto estabelecido.



Acompanha o dia na Casa; trabalhos, atividades, refeições, horários.

18

Centro-dia do Idoso Fragilizado: Um processo em construção
O Centro-Dia do Idoso

2.5.

Fonoaudiologia
Procedimento Operacional Padrão da
Atuação Fonoaudiológica na AFAI – CDI (POP FONO)

Elaborado por: Fga. Heloisa Regina Fernandes – CRFa. 17540
Data de elaboração: outubro/2012

2.5.1. Introdução
Atualmente a AFAI-CDI conta com a atuação fonoaudiológica por seis horas
semanais, todas as quintas-feiras, das 7h às 13h. Além disso, a fonoaudióloga participa de
reuniões multiprofissionais mensais, sendo estas sempre às segundas segundas-feiras do
mês, às 19h.
A AFAI-CDI suporta até 20 idosos freqüentando a casa, contudo o número máximo de
freqüentadores por dia é de 15, assim, nem todos os idosos são acompanhados
semanalmente pela fonoaudióloga. Mesmo os idosos ausentes às quintas-feiras, são
acompanhados conforme demanda, orientações aos familiares e contatos com os mesmos
são feitos conforme a necessidade e a avaliação de tais idosos é feita mediante
agendamento prévio e autorização/colaboração dos familiares.

2.5.2. Objetivos
O POP-FONO visa apresentar de forma sistematizada a atuação fonoaudiológica na AFAI –
CDI.
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2.5.3. Atividades realizadas pela Fonoaudióloga no Centro-Dia da
AFAI
2.5.3.1.

Avaliação fonoaudiológica individual dos idosos frequentadores do
CDI

2.5.3.2.

Atividades de estimulação de linguagem, cognição e motricidade
orofacial em grupo

2.5.3.3.

Gerenciamento da alimentação durante horários de refeições em grupo

2.5.3.4.

Orientação às cuidadoras de idosos e demais funcionários e/ou
familiares plantonistas.

2.5.3.5.

Orientações em grupo e/ou individuais aos familiares dos idosos.

2.5.3.6.

Realização de pesquisas científicas com base nas avaliações realizadas.

2.5.3.7.

Participação em reunião multiprofissional mensal.

2.5.4. Avaliação fonoaudiológica individual dos idosos frequentadores
do CDI
As avaliações fonoaudiológicas são realizadas, normalmente, no
momento de entrada do idoso na casa, e em períodos de tempo prédeterminados pela equipe multiprofissional, geralmente em março e setembro
de cada ano. Para os idosos ausentes às quintas-feiras, as avaliações são, se
possível, agendadas com o familiar.
Tais dados são posteriormente registrados, tabulados, analisados e
comparados a avaliações anteriores, quando existirem.

2.5.4.1.

Bateria neuropsicológica do Consortium to Establish a Registry for
Alzheimer’s Disease (CERAD) – (Bertolucci et al, 1998)

A bateria neuropsicológica do CERAD apresenta as vantagens de ser
mais ampla que um teste de rastreio, capacidade de detectar demência em fase
20
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inicial, alta concordância entre examinadores e confiabilidade teste-reteste e o
fato de não ser muito extensa, com tempo de aplicação de aproximadamente 30
minutos. A bateria CERAD inclui avaliação da memória (fixação, evocação e
reconhecimento), linguagem (nomeação e fluência verbal), praxia (cópia de
desenhos gcométricos) e um teste geral (Mini-exame do Estado Mental).
Na AFAI, para quase todos os idosos, a aplicação é feita em pelo
menos dois dias diferentes, visto que para a maioria dos freqüentadores, as
tarefas podem ser extremamente cansativas e até mesmo frustantes.
Segue abaixo o manual de aplicação e interpretação/pontuação dos
testes, seguido com todos os idosos:
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2.5.4.1.1. Fluência verbal ((Isaacs e Kennie, 1973): é dado o comando "Fale todos
os animais que conseguir lembrar. Vale qualquer tipo de bicho". Um
minuto é contado a partir do final do comando e o escore corresponde
ao número de animais lembrados nesse período. Quando são lembrados
animais cuja denominação de gênero é semelhante (p.ex. gato e gata),
um deles não é pontuado, mas quando a denominação é diferente (p.ex.
cavalo e égua), ambos são pontuados. É pontuada a denominação
genérica de subcategorias de animais (p. ex. peixe ou pássaro), mas,
apenas quando não seguida por exemplos. Assim, a seqüência “gato,
cavalo, peixe, vaca” receberia 4 pontos e a seqüência “gato, gata, peixe,
tubarão, baleia” receberia 3 pontos.

2.5.4.1.2. Teste de Nomeação de Boston (versão resumida): são apresentadas 15
pranchas do Teste de Nomeação de Boston (Kaplan, Goodglass, 1983)
(árvore, cama, apito, flor, casa, canoa, escova de dentes, vulcão,
máscara, camelo, gaita, pegador de gelo, rede, funil, dominó). Embora
aos indivíduos com DA sejam fornecidas pistas semânticas ou
fonêmicas em caso de erro, são consideradas apenas as respostas
corretas obtidas sem pistas. O escore máximo pare este teste é 15
pontos.
2.5.4.1.3. Mini-exame do Estado Mental (Folstein, 1975): o teste é aplicado e
pontuado de acordo com versão e normas publicadas previamente
(Bertolucci et al, 1994). O escore máximo para o teste é 30 pontos.
2.5.4.1.4. Memória da Lista de Palavras (Atkinson e Shiffrin, 1971): são
apresentadas, uma a uma, dez palavras não relacionadas para serem
lidas em voz alta pelo examinando (ou examinador, caso a leitura esteja
prejudicada) a um ritmo de uma palavra a cada 2 segundos. Terminada
a leitura é feita evocação, por um período máximo de 90 segundos. O
procedimento é repetido, com as palavras em outra ordem, mais duas
vezes. A pontuação é obtida pela soma das palavras evocadas nas 3
tentativas, com um escore máximo de 30 pontos.
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2.5.4.1.5. Praxia construtiva (Rosen et al, 1984): são apresentados quatro
desenhos (círculo, losango, retângulos superpostos e cubo), com um
máximo de 2 minutos para a cópia de cada um. A avaliação é feita para
cada desenho em separado, a soma de escores sendo no máximo 11
pontos.
2.5.4.1.6. Evocação da lista de palavras: logo após o teste de praxia é feita a
evocação da lista de palavras apresentada previamente, por um período
máximo de 90 segundos, com um escore máximo de 10 pontos.
2.5.4.1.7. Reconhecimento da lista de palavras: após a evocação espontânea, as
10 palavras são apresentadas misturadas a 10 distratores. Para corrigir
um efeito de respostas ao acaso, o escore é calculado pela subtração de
10 do número de respostas corretas. Como o número máximo de
respostas corretas é 20, o escore máximo é 10.
2.5.4.1.8. Evocação das apraxias: devem ser reproduzidos os quatro desenhos
copiados anteriormente, com um escore máximo de 11 pontos. Para
determinar se o idoso teve pontuação acima ou abaixo da esperada em
cada teste, utilizam-se os seguintes valores de corte:
Valores de corte para os subtestes da Bateria Neuropsicológica
Teste

Corte

Fluência Verbal

12

Teste de Nomeação

11

Mini-exame do Estado Mental

26

Fixação da Memória Verbal

14

Praxia

7

Evocação da memória verbal

3

Reconhecimento verbal

8

Evocação das Praxias

2

23

Centro-dia do Idoso Fragilizado: Um processo em construção
O Centro-Dia do Idoso

2.5.4.2.

Avalliação do Sistema Sensório Motor Oral
Uma vez que não existem protocolos validados de avaliação do

sistema sensório motor oral do idoso, foi criado um protocolo específico para a
avaliação dos idosos, baseado em outros protocolos publicados. Estudos
sugerem que com o envelhecimento, ocorrem modificações principalmente na
fase oral da deglutição, porém o idoso acaba habituando-se às dificuldades,
apresentando apenas uma menor eficiência funcional. Contudo sabe-se que
alterações no sistema sensório motor oral podem acarretar alterações na fala,
voz e alimentação e, por isso, é importante que se avalie tal sistema.

2.5.4.2.1.

Características faciais gerais: Avalia-se visualmente simetria
de olhos, orelhas e narinas, classificando-os em simétricos,
assimetria leve ou assimétricos;

2.5.4.2.2.

Sensibilidade Extraoral: avaliada através de toques com espátula
de madeira em: lábios externamente, bochechas, fronte e nariz e
classificada em adequada, disfunção leve ou inadequada;
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2.5.4.2.3.

Sensibilidade Intraoral: avaliada através de toques com espátula
de madeira em: lábios internamente, língua, laterais da língua,
bochechas internamente e palato e classificada em adequada,
disfunção leve ou inadequada;

2.5.4.2.4.

Lábios: avaliados visualmente quanto à postura (vedados,
levemente entreabertos ou não vedam) e simetria (simétricos,
assimetria leve ou assimétricos), com ajuda de espátula quanto à
força (normal, alterada: hipofuncionante / hiperfuncionante), e
com a solicitação de movimentos quanto à mobilidade (normal,
reduzida, alterada: lateraliza / vibra / protrui / retrai);

2.5.4.2.5.

Língua: avaliada visualmente quanto à postura (adequada,
inadequada / simétrica, assimétrica), com ajuda de espátula
quanto à força (normal, alterada: hipofuncionante /
hiperfuncionante), e com a solicitação de movimentos quanto à
mobilidade (normal, reduzida, alterada: afila / vibra / estala /
pontos cardeais);

2.5.4.2.6.

Bochechas: avaliadas visualmente quanto ao aspecto (simetria
ou assimetria: marcas internas), com ajuda de espátula quanto à
força (normal ou alterada: hipofuncionante / hiperfuncionante) e
com a solicitação de movimentos quanto à mobilidade (normal,
reduzida ou alterada: infla / sufla);

2.5.4.2.7.

Mandíbula: avaliada com a solicitação de movimentos quanto à
mobilidade (normal, reduzida ou alterada: protrui / lateraliza D
E), quanto à abertura máxima oral (normal ou reduzida: desvio /
dor / ruído) e quanto à ATM (normal ou com alterações);

2.5.4.2.8.

Arcada dentária: Avaliada visualmente quanto ao aspecto (Bom
estado de conservação ou Mau estado de conservação), presença
de dentição com ou sem falhas, uso de prótese dentária, tipo de
prótese e adaptação da prótese;
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2.5.4.2.9.

Palato Mole: Avaliado solicitando que idoso abra a boca e
pronuncie “a” e “ã” repetidas vezes, classificando-o em
mobilidade adequada ou mobilidade inadequada;

2.5.4.2.10.

Respiração: Avaliada através de observação quanto ao tipo
(superior, inferior ou costo-diafragmática) e modo (nasal,
oronasal, nasal).;

2.5.4.2.11.

Fala: Avaliada durante conversa espontânea quanto à
inteligibilidade (adequada ou inadequada) e coordenação
pneumofonoarticulatória (adequada ou inadequada);

2.5.4.2.12.

Voz: Avaliada durante a conversa espontânea e na solicitação de
um “a” prolongado e classificada de acordo com a Escala
GRBASIH, em que G=grau geral, R=aspereza, B=soprosidade,
A=astenia, S=tensão, I=instabilidade e H=rouquidão, e a
pontuação varia de 0 a 3, sendo 0 uma voz sem alterações e 3
uma voz com alteração grave;

2.5.4.3.

Avaliação da Deglutição: Protocolo de Introdução de Transição da
Alimentação por Via Oral (PITA) - (Padovani, 2010).
O PITA foi elaborado com base nos princípios de fundamentação

metodológica do manejo clínico da disfagia, possibilitando que a coleta de
informações seja feita de maneira preestabelecida, promovendo consistência e
uniformidade nos relatos de indicação da possibilidade de introdução de alimentos
e transição dos níveis de dieta por via oral em pacientes com risco para disfagia.
Sua aplicação é feita durante a alimentação do idoso, em grupo, assim
alguns sinais clínicos previstos no protocolo não são utilizados (alteração da
elevação e anteriorização hiolaríngea, alteração da ausculta cervical após a
deglutição e queda de saturação de oxigênio), salvo casos específicos em que a
coleta do dado é julgada necessária pela fonoaudióloga.
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A partir do resultado do PITA, a classificação da deglutição é feita da
seguinte maneira:
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2.5.4.3.1.

Nível I. Deglutição normal - Normal para ambas as
consistências e em todos os itens avaliados. Nenhuma estratégia
ou tempo extra é necessário. A alimentação via oral completa é
recomendada;

2.5.4.3.2.

Nível II. Deglutição funcional - Pode estar anormal ou alterada,
mas não resulta em aspiração ou redução da eficiência da
deglutição, sendo possível manter adequada nutrição e
hidratação por via oral(3). Assim, são esperadas compensações
espontâneas de dificuldades leves, em pelo menos uma
consistência, com ausência de sinais de risco de aspiração. A
alimentação via oral completa é recomendada, mas pode ser
necessário despender tempo adicional para esta tarefa;

2.5.4.3.3.

Nível III. Disfagia orofaríngea leve - Distúrbio de deglutição
presente, com necessidade de orientações específicas dadas pelo
fonoaudiólogo durante a deglutição. Necessidade de pequenas
modificações na dieta; tosse e/ou pigarro espontâneos e eficazes;
leves alterações orais com compensações adequadas;

2.5.4.3.4.

Nível IV. Disfagia orofaríngea leve a moderada - Existência de
risco de aspiração, porém reduzido com o uso de manobras e
técnicas terapêuticas. Necessidade de supervisão esporádica para
realização de precauções terapêuticas; sinais de aspiração e
restrição de uma consistência; tosse reflexa fraca e voluntária
forte. O tempo para a alimentação é significativamente
aumentado e a suplementação nutricional é indicada;
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2.5.4.3.5.

Nível V. Disfagia orofaríngea moderada - Existência de risco
significativo de aspiração. Alimentação oral suplementada por
via alternativa, sinais de aspiração para duas consistências. O
paciente pode se alimentar de algumas consistências, utilizando
técnicas específicas para minimizar o potencial de aspiração
e/ou facilitar a deglutição, com necessidade de supervisão.
Tosse reflexa fraca ou ausente;

2.5.4.3.6.

Nível VI. Disfagia orofaríngea moderada a grave - Tolerância
de apenas uma consistência, com máxima assistência para
utilização de estratégias, sinais de aspiração com necessidade de
múltiplas solicitações de clareamento, aspiração de duas ou mais
consistências, ausência de tosse reflexa, tosse voluntária fraca e
ineficaz.

Se

o

estado

pulmonar

do

paciente

estiver

comprometido, é necessário suspender a alimentação por via
oral;
2.5.4.3.7.

Nível VII. Disfagia orofaríngea grave - Impossibilidade de
alimentação via oral. Engasgo com dificuldade de recuperação;
presença de cianose ou broncoespasmos; aspiração silente para
duas ou mais consistências; tosse voluntária ineficaz; inabilidade
de iniciar deglutição;

2.5.5. Atividades de estimulação de linguagem, cognição e
motricidade orofacial em grupo
A cada semana uma atividade em grupo é selecionada e, geralmente, acontece
entre 9h40 às 11h30. As atividades objetivam manutenção da qualidade de vida,
convívio social, facilitações e lentificação do declínio cognitivo e podem envolver:
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2.5.5.1.

Exercícios em grupo: Envolvem técnicas respiratórias
(manutenção/otimização da coordenação entre respiração e fala),
movimentos cervicais (reduzir tensão da musculatura, aumentar tempo
máximo de fonação, equilibrar a ressonância) exercícios de
aquecimento e desaquecimento vocal, diadococinesia
(manutenção/otimização da articulação de fala e coordenação
pneumofonoarticulatória) e exercícios miofuncionais
(manutenção/otimização da musculatura da mímica facial e músculos
da deglutição)..

2.5.5.2.

Canto/coral: Selecionadas músicas que já fazem parte do repertório
musical da casa e introduzidas novas músicas que sejam conhecidas
pelos idosos.

2.5.5.3.

Atividades em grupo para estimulação de linguagem/cognição:
brincadeira de forca, jogos de adivinhação, estimulação de vocabulário
com campos semânticos determinados, produção do nome dos idosos
associada à tarefa de jogar bola, utilização de pistas e princípio de
aprendizagem sem erros.

2.5.5.4.

Atividades individuais para estimulação de linguagem/cognição: idosos
são dispostos sentados, em duplas ou com as mesas unidas, e são dadas
atividades que estimulam leitura/escrita, produção de discurso,
formulação de pensamento, expressão de vontades próprias, além de
exercícios de palavras cruzadas, cruzadinhas, caça-palavras, jogo de
erros (atenção visual), preenchimento de calendário, ligue os pontos,
pintura, entre outros. As atividades podem ser iguais para todos os
idosos, ou dentro de uma mesma proposta, divididas de acordo com o
nível de dificuldade de cada idoso, de forma que todos consigam
executar a tarefa. A fonoaudióloga e as cuidadoras se dispõem de forma
a assessorar todos os idosos.
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2.5.6. Gerenciamento da alimentação
A Fonoaudióloga acompanha dois períodos de refeição na casa: às 9h30 é servido o
lanche da manhã, normalmente uma fruta macia, e às 11h30 é servido o almoço, normalmente
composto por salada (verduras cortadas), refeição (sólidos / pastosos heterogêneos),
sobremesa (fruta, gelatina, mousse) e suco.
Durante as refeições devem ser observadas ocorrências de sinais clínicos de
penetração/aspiração laringotraqueal e realizadas adaptações sempre que necessárias. As
adaptações podem envolver: alterações nas consistências alimentares, como solicitação de uso
de espessante para líquidos (mediante concordância e envio do mesmo pelo familiar), oferta
de pedaços menores ou oferta de sólidos misturas com caldos ou alimentos pastosos);
alterações nos utensílios (garfo ou colher/ copo ou canudo); alterações no volume (oferta de
porções em quantidade determinada); alterações no ambiente (redução de elementos
distratores).
Caso o idoso apresente risco para disfagia e necessite de adaptações, familiares e
cuidadoras são orientadas quanto aos cuidados necessários.
Tais cuidados visam manter a alimentação segura por via oral, com mínimas
adaptações necessárias, minimizando o risco de broncoaspiração e pneumonias aspirativas.

2.5.7. Orientação às cuidadoras de idosos, demais funcionários e/ou
familiares plantonistas.
Cada idoso possui suas particularidades, apresentando dificuldades distintas.
Cuidadoras e familiares devem ser orientadas quanto a técnicas facilitadoras que
propiciem ao idoso uma comunicação e integração mais efetivas e alimentação segura.
Seguem abaixo exemplos:

2.5.7.1.

Idosos com alteração na deglutição: orientar quanto às possíveis
técnicas e adaptações necessárias e intervenção frente à engasgos;
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2.5.7.2.

Idosos com alterações auditivas: orientar quanto ao direcionamento do
som, articulação das palavras, posicionamento na sala quando numa
tarefa de conversa ou leitura de textos, por exemplo, manutenção do
aparelho auditivo (se utilizar);

2.5.7.3.

Idosos com alteração na produção da fala: buscar técnicas facilitadoras
da comunicação e orientar quanto ao uso destas técnicas;
As cuidadoras também são orientadas e treinadas a realizar diariamente

exercícios

fonoaudiológicos,

associados

ao

alongamento

orientado

pela

fisioterapeuta.
As orientações aos familiares dos idosos podem ser feitas durante a
entrega do idoso na casa, em horários combinados previamente, ou via caderno do
idoso, folders explicativos, etc.

2.5.8. Realização de pesquisas científicas com base nas avaliações
realizadas.
As avaliações realizadas, desde março de 2011, são registradas e tabuladas
no software SPSS para análise estatística e comparadas a outras variáveis como
faixa etária, escolaridade e faixa de tempo de permanência na casa. Além disso, as
avaliações são comparadas umas com as outras, verificando a evolução do grupo de
idosos ao longo do tempo.

2.5.9. Participação em reunião multiprofissional mensal.
Às segundas segundas-feiras de cada mês são realizadas reuniões
multiprofissionais para discussão de casos de idosos, discussão acerca dos trabalhos
realizados na casa, entre outros temas previamente determinados.
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2.6.

Fisioterapia

2.6.1.

Introdução

A fisioterapia uma ciência da Saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos
funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações
genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. Fundamenta suas ações em mecanismos
terapêuticos próprios, sistematizados pelos estudos da biologia, das ciências morfológicas, das
ciências fisiológicas, das patologias, da bioquímica, da biofísica, da biomecânica, da cinesia,
da sinergia funcional, e da cinesia patologia de órgãos e sistemas do corpo humano e as
disciplinas comportamentais e sociais.
Fisioterapeuta é o Profissional de Saúde, com formação acadêmica Superior,
habilitado à construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais (Diagnóstico
Cinesiológico Funcional), a prescrição das condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e
indução no paciente bem como, o acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e
as condições para alta do serviço.
Na AFAI a fisioterapeuta Graziela Jorge Polido, Crefito 3/87792 – F, trabalha a
coordenação motora grossa e fina, força muscular e equilíbrio, através de atividades
funcionais e lúdicas, visando a interação, além de enviar folhetos de orientações à família,
com temas globais, como prevenção de quedas, exercícios para os idosos realizarem em casa
com os familiares, entre outros.
É realiza ainda, avaliação semestral, através dos testes: Kendall para força muscular de
MMSS (braços) e MMII (pernas); Tinetti para equilíbrio e locomoção; Ausculta pulmonar
com estetoscópio; Histórico de quedas por meio do relato familiar; para observar de forma
quantitativa a evolução destes idosos e feita correlação entre as atividades realizadas e as
respostas motoras.
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2.6.2. Testes utilizados

2.6.2.1.

Força muscular

A força muscular foi coletada através do teste de KENDALL, para acompanhar a
evolução da força muscular de grandes grupos musculares, possibilitando a verificação de
interligação entre frequência de quedas, eficácia dos exercícios diários e outros testes que
sejam necessários.
O teste de Kendall (1995) foi realizado com idoso em sedestação (sentado) em cadeira
comum, com pés apoiados no chão. Para testar MMII (pernas) foi solicitada uma extensão de
joelho, simultaneamente o terapeuta aplica uma resistência sobre a perna, acima do tornozelo
na direção da flexão. Para testar MMSS (braços) foi solicitada uma flexão de ombro, com
cotovelo em extensão, simultaneamente o terapeuta aplica uma resistência sobre o braço, na
altura do pulso, em direção a extensão.
De acordo com Kendall, a força muscular pode ser graduada como:
0 – Sem evidência de contração muscular;
1 – Evidência de contração muscular, sem movimento articular;
2 – Amplitude de movimento incompleta;
3 – Amplitude de movimento completa contra a gravidade;
4 – Amplitude de movimento completa contra a gravidade e resistência manual pequena;
5 – Amplitude de movimento completa contra a gravidade e resistência manual máxima.

2.6.2.2.

Equilíbrio e locomoção

O teste de Tinetti foi utilizado com o objetivo de avaliar equilíbrio e locomoção (marcha).
O teste é dividido em duas partes, a que avalia o equilíbrio possui nove itens:
equilíbrio sentado, levantando, tentativas de levantar, assim que levanta, equilíbrio em pé,
teste dos três tempos, olhos fechados, girando 360º e sentando, totalizando 12 pontos. A parte
que avalia locomoção possui sete itens: início da marcha, comprimento e altura dos passos,
simetria dos passos, continuidade dos passos, direção, tronco e distância dos tornozelos,
34

Centro-dia do Idoso Fragilizado: Um processo em construção
O Centro-Dia do Idoso

totalizando 16 pontos. A pontuação total do teste é de 28 pontos. Pontuação menor que 19
indica risco cinco vezes maior de quedas, portanto, quanto menor a pontuação, maior o risco
de quedas.

2.6.2.3.

Ausculta pulmonar

Foi utilizada a técnica com um estetoscópio padrão, o qual tem duas olivas, que se
encaixam na orelha do examinador, um tubo condutor por onde o som é conduzido, e
um diafragma, que é colocado no corpo do examinando, para amplificar os sons corporais. A
ausculta foi realizada com o estetoscópio, com idoso em sedestação, tendo como objetivo
contribuir para uma intervenção, identificar alterações respiratórias, avaliar resultados de
avaliações e intervenções.

2.6.2.4.

Histórico de quedas

Foram coletados, com os familiares, dados do histórico de quedas. Os dados foram
coletados com o objetivo de avaliar a frequência das quedas, bem como, datas, horários e
locais, entre os idosos que frequentam a AFAI.
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2.7.

Terapia Ocupacional

2.7.1.

A importância da Terapia Ocupacional dentro de um
Centro-Dia (AFAI)

Dra. Vanessa Rafaella da Silva Costa Faustino
Terapeuta Ocupacional Crefito/3 11750
A Terapia Ocupacional dentro de um Centro Dia é de grande importância para
autonomia do idoso, ganhos são essenciais e colaboram para uma independência. A idade
média dos idosos assistidos na Associação é de 83 anos, com quadro de Demência do tipo
Doença de Alzheimer.
Estes cuidados oferecidos são através de avaliações de Terapia Ocupacional,
questionários para os cuidadores familiares, orientações para os cuidadores e atividades em
grupo, onde a terapeuta pode observar e orientar de uma forma mais individual cada idoso.
A Terapia Ocupacional é uma área do conhecimento, voltada aos estudos, à prevenção e
ao tratamento de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e
psicomotoras, decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e/ou de doenças
adquiridas, através da sistematização e utilização da atividade humana como base de
desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos (COFFITO).
Durante o atendimento o Terapeuta Ocupacional tem como objetivo realizar avaliações
de cada idoso, proporcionar cuidado humanizado, com idosos da Associação dos Familiares e
Amigos dos Idosos (AFAI), quais os idosos que contribuem e participam da atividade. Caso o
idoso não realiza com mais facilidade, o Terapeuta Ocupacional realiza a intervenção e com
isso contribui para um maior desempenho funcional de cada idoso.
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2.7.2.

Objetivos e Conduta da Terapia Ocupacional no CentroDia:

2.7.2.1.


Objetivos

Estimular a manutenção de capacidades para a realização de tarefas aprendidas
anteriormente: atividades da vida diária (AVD´S) e atividades Instrumentais da Vida
Diária ( AIVD´S).



Estimular as funções cognitivas: memória, atenção, linguagem, raciocínio, orientação
no tempo e no espaço e outras.



Estimular habilidades sensório-motoras: respiração, movimento, tato, olfato, paladar,
visão, audição e outras.



Promover o resgate e valorização das reminiscências e identidade pessoal:
naturalidade, profissão, rede de cuidados, tipo de moradia, constituição familiar,
preferências, gostos, aversões e outros.



Facilitar a expressão e elaboração de conteúdos que emergem, dando destino às
angustias, provenientes ou não da doença: expressão, fotos, notícias, músicas e outros
(PASSARELLI, 2012).

2.7.2.2.


Condutas

Treinar as AVD´S para manter e/ou promover a funcionalidade e independência do
idoso.



Habilidade motora (coordenação motora fina, equilíbrio, dominância lateral,
amplitude do movimento, postura);



Habilidades sensoriais (visão, gustação, olfato, tato e audição);



Aspectos cognitivos (atenção, concentração, memória, planejamento, organização,
interesse de criatividade, leitura, seriação, capacidade de perceber o ponto de vista dos
outros e capacidade de decisão);



Aspectos perceptivos (cor, forma, tamanho, relação espacial, figura- fundo e esquema
corporal);
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Aspectos emocionais- (gratificação, auto controle);



Aspectos sociais (orientar os cuidadores e familiares quanto ao manejo e incentivo no
treino das AVD`S.

2.7.3. Atuação do Terapeuta Ocupacional
Na chegada do idoso, é feito uma entrevista semi- estruturada com os idosos e
cuidadores familiares, para saber melhor sobre as Atividades da Vida Diária e Instrumentais,
como é sua rotina em casa, lazer e queixa dos idosos se existir.
Dentro da Terapia Ocupacional há recursos terapêuticos que podem contribuir para
melhorar o desempenho ocupacional dos idosos e desta forma prolongar o máximo possível à
preservação das capacidades remanescentes do idoso, prevenir o excesso de incapacidades,
melhorar a capacidade funcional, em curto prazo e diminuir a sobrecarga dos cuidados
prestados pelos cuidadores, pois o cuidador necessita também ser orientado com dicas.
Como Terapeuta Ocupacional, percebo um ganho grande na qualidade de vida, do humor
de cada idoso, quando realizado exercícios com música, há uma contribuição de todos, eles
gostam e começam a ter uma interação em grupo e estabelece um setting terapêutico, que
seria um ambiente seguro e que ele permaneça com segurança e conforto.
Algo que é essencial para começar um atendimento é o vinculo terapêutico, tem que
estabelecer o contato em primeiro lugar, saber como essa pessoa se encontra, suas facilidades
e dificuldades, pois em seguida podemos começar a realizar o plano de tratamento, e esses
fatores é de grande importância dentro de um centro dia, como terapeuta e trabalhando em
atendimento em grupo,
O objetivo da Terapia Ocupacional é auxiliar o paciente a recuperar seu desempenho
ocupacional, compreendido nas áreas de atividades de auto - cuidado, atividades
instrumentais de vida diária, trabalho, estudo, lazer e participação social. Para tanto, busca
alcançar a máxima independência e satisfação e na execução das atividades de vida diária,
apesar das eventuais seqüelas neuropsicomotoras que possam existir, além de prevenir e
corrigir deformidades e perdas funcionais (FERRARI, 2006).
A avaliação adequada possibilita o delineamento preciso do diagnóstico, orienta a
tática de tratamento, como possibilita reajustes ou a determinação da alta do tratamento
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terapêutico ocupacional. Os profissionais da terapia ocupacional estão sempre preocupados
com o desempenho ocupacional dos indivíduos, isto é, a capacidade de realizar com sucesso
as atividades de auto cuidado, lazer e trabalho em seu cotidiano. Conseqüentemente, os
Terapeutas Ocupacionais avaliam a área de desempenho, os componentes de desempenho e os
contextos de desempenho, para a reconstrução de suas histórias ocupacionais. (FERRARI,
2006).
A avaliação é importante e necessária para o processo diagnóstico, para o
planejamento dos cuidados que devem ser dispensados, para a monitoração da progressão da
doença e para a avaliação do nível de benefício das intervenções.
O processo de avaliação é determinante para todo o processo terapêutico, independente
da especialidade do Terapeuta Ocupacional. Tendo em vista os fundamentos teóricos da
profissão, a avaliação deve ser embasada pelos documentos mais recentes que norteiam a
prática clínica: A Terminologia Uniforme para a Terapia Ocupacional (1994) e a Estrutura da
Prática da Terapia Ocupacional: Domínio e Processo (2008). (LEITE, 2009).

2.7.4.

Avaliações de Terapia Ocupacional

Avaliação e principalmente raciocínio clínico em Terapia Ocupacional são temas que têm
sido amplamente estudados. No entanto, na área específica de idosos estes temas não foram
ainda aprofundados como merecem. Não foram encontradas referências de estudos sobre estas
avaliações (MIOSHI, 2003).
Nas avaliações realizadas no Centro Dia, foram utilizados quatro tipos de avaliações de
Terapia Ocupacional, onde seriam aplicadas nos idosos. As avaliações aplicadas foram:
Escala Modificada de Barthel, Atividades da Vida diária, Atividades Instrumentais de vida
Diária e Medida de Independência Funcional.
A AFAI é freqüentada atualmente por 20 idosos, onde em setembro de 2012 a Terapeuta
Ocupacional continuou as aplicações das avaliações. Na primeira avaliação, Terapeuta
Ocupacional realizou avaliações com 20 idosos em março do ano de 2011, segunda avaliação
com 18 idosos em outubro de 2011, terceira avaliação em março com 20 idosos no ano de
2012.
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O objetivo da coleta de dados, através de instrumentos validados, é ter documentado as
evoluções mensais, avaliando os idosos individualmente, sendo realizados em lugares sem
muitos estímulos, ambientes que o idoso pudesse responder com tranqüilidade as perguntas da
terapeuta. O instrumento é bem abrangente e admite a complexidade do sujeito a ser avaliado,
porém, exige um tempo longo para sua aplicação.
Com as respostas dadas pelos idosos em todas as avaliações, a Terapeuta realizou o
questionário do cuidador, onde na avaliação tinha as mesmas perguntas, pois seriam
realizadas comparações das respostas.
Os dados foram coletados no mês de maio e outubro de 2011 e maio e setembro de 2012,
houve idosos que se desligaram e entraram na AFAI, sendo analisados quais idosos com
dependência ou independência em diversas categorias, desta forma realizar o cruzamento de
cada período de avaliações.

2.7.4.1. Definições das avaliações aplicadas às Atividades de Vida
Diária
O Índex de Independência nas Atividades de Vida Diária (AVD), desenvolvido por
Sidney Katz (1970), é um dos instrumentos mais antigos e também dos mais citados na
literatura nacional e internacional, utilizados para avaliar as AVD´S. Avalia a independência
no desempenho de seis funções (banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência e
alimentação) classificando as pessoas idosas como independentes ou dependentes
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
Objetivo: avaliar a independência funcional das pessoas idosas no desempenho das
AVD´S. Avaliações dos resultados: as pessoas idosas são classificadas como independentes
ou dependentes no desempenho de seis funções a partir da utilização de um questionário
padrão. Providências com os achados/resultados: para os idosos mais dependentes deverá ser
elaborado um projeto terapêutico Singular. Total: 80 pontos, distribuídos em 7 categorias.
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2.7.4.2.

Atividades Instrumentais da Vida Diária

Criado por Lawton (1969), a Escala de Lawton, de acordo com o grau de limitação
apresentado para o desempenho das AIVDs é possível determinar se a pessoa idosa é ou não
capaz de manter uma vida independente. A versão ora apresentada foi publicada por Freitas e
Miranda, objetivo é avaliar o desempenho funcional da pessoa idosa em termos de atividades
instrumentais que possibilita que a mesma mantenha uma vida independente. Avaliações dos
resultados: as pessoas idosas são classificadas como independentes ou dependentes no
desempenho de nove funções. Total: 36 pontos, distribuídos em 5 categorias.
A dependência funcional pode levar à perda de autonomia. Na medida em que um
idoso demonstra algum grau de dependência, para administrar seus recursos financeiros ou
adquirir alimentos e bens de consumo básico, pode ter sua autonomia prejudicada. Às vezes,
torna-se necessário a ajuda de outras pessoas para gerir seus bens financeiros, fazer suas
compras e realizar os afazeres domésticos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
A incapacidade na realização de uma dessas atividades instrumentais de vida diária,
além de prejudicar a vida social do idoso, potencialmente implica em transtornos para ele e
sua família, a qual, dependendo da atividade, terá que mobilizar maior tempo disponível,
energia e recursos financeiros para suprir as demandas existentes.
Algumas incapacidades se associam à falta de escolaridade como: manusear dinheiro,
tomar medicação, usar o telefone, fazer compras e utilizar meios de transporte, segundo
relataram os idosos entrevistados. Tais incapacidades comprometem sobremaneira a
socialização dos mesmos, diminuindo sua autonomia. É preciso tomar providências em
relação a esta situação, proporcionando adaptações que favoreçam condições de acesso aos
conhecimentos e recursos, que poderão auxiliar e contribuir para sua independência.

2.7.4.3.

Escala Modificada de Barthel

A Escala Modificada de Barthel (1989), pertence ao campo de avaliação das
atividades da vida diária (AVD´S) e mede a independência funcional no cuidado pessoal,
mobilidade, locomoção e eliminações. Na versão original, cada item é pontuado de acordo
com o desempenho do paciente em realizar tarefas de forma independente, com alguma ajuda
ou de forma dependente. Uma pontuação geral é formada atribuindo-se pontos em cada
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categoria, a depender do tempo e da assistência necessária a cada paciente. A pontuação varia
de 0 a 100, em intervalos de cinco pontos, e as pontuações mais elevadas indicam maior
independência.
A versão utilizada avalia a independência funcional em dez tarefas: alimentação, banho,
vestuário, higiene pessoal, eliminações intestinais, eliminações vesicais, uso do vaso sanitário,
passagem cadeira-cama, deambulação e escadas. A pontuação é de 0, 5,10 e 15 pontos, a nota
é proporcional à independência, quanto maior for a nota mais independente é o idosos. A
pontuação máxima é 100 e, abaixo de 50 significa dependência.
A pontuação global varia, O total da pontuação é 100 pontos, distribuídos dessa forma:
25 e menos pontos- dependência total, 50 a 26 pontos- dependência severa, 75 a 51 pontosdependência moderada, 99 a 76 pontos- dependência leve e 100 pontos- totalmente
independente.

2.7.4.4.

Medidas de Independência Funcional (MIF)

A validação da Medida de Independência Funcional foi desenvolvida em (2000), seu
objetivo medir o grau de solicitação de cuidados de terceiros que a pessoa com deficiência
exige para realização de tarefas motoras e cognitivas. Traduzida e adaptada no Brasil por
Riberto a Medida de Independência Funcional (MIF) verifica o desempenho da pessoa idosa
para a realização de um conjunto de 18 tarefas, referentes às sub escalas de autocuidados,
controle esfincteriano, transferências, locomoção, comunicação e cognição social.
Diferentemente das outras escalas de avaliação funcional, a MIF consegue quantificar de
forma mais objetiva a necessidade de ajuda ou a dependência parcial, o que facilita a
elaboração do projeto terapêutico. Objetivo: avaliar independência funcional.
Avaliações dos resultados: Cada item pode ser classificado em uma escala de graus de
dependência de 7 níveis, sendo o valor 1 correspondente à dependência total e o valor 7
correspondente à normalidade na realização de tarefas de forma independente. O nível de
independência funcional segundo a MIF é classificado da seguinte forma: Independência
completa (7), Independência modificada (6), Supervisão, estímulo ou preparo (5), Assistência
mínima (4), Assistência moderada (3), Assistência máxima (2) Dependência total (1).

42

Centro-dia do Idoso Fragilizado: Um processo em construção
O Centro-Dia do Idoso

Após as aplicações das avaliações com os idosos, observou-se que alguns idosos tiveram
pontuações bem maiores e obteve também um grau de compreensão mais elevado, e outros
idosos com pontuações baixas, onde alguns deles não entendiam o que estava sendo aplicado,
não obteve total compreensão, esquecimento durante as avaliações onde se pode considerar o
dia, tempo, ambiente que foram realizadas as avaliações.
Para contribuir com as avaliações aplicadas com os idosos, pois como a maioria deles tem
o diagnostico de Doença de Alzheimer, Terapeuta Ocupacional realizou junto com o cuidador
a aplicação do mesmo questionário referente sobre as Atividades da Vida Diária e Atividades
Intumentais da Vida Diária.
O fator está relacionado ao fato de proporcionarem uma avaliação funcional geral,
objetiva e curta, de aplicação fácil e simples, sem a necessidade de qualquer recurso
específico, podendo ser aplicada mesmo em ambientes domiciliares. Isso é fundamental na
avaliação e ter um resultado (JUNIOR, 2007).

Dentro das avaliações de Terapia Ocupacional, pode-se avaliar os idosos em alguns
questionários:


Histórico ocupacional: com objetivo de buscar informações referentes aos
idosos, como: trabalho, idade, naturalidade, estado civil, escolaridade, religião,
data de nascimento, sexo e profissão, pode ser realizado perguntas referentes ao
lazer e sua rotina.



Mini mental: Avalia a função cognitiva por ser rápido, de fácil aplicação, não
requerendo material especifico para realizar realização do teste, avalia

a

orientação espacial, temporal, memória imediata e de evocação, calculo,
linguagem- nomeação, repetição compreensão,escrita e copia de desenho).


Questionário do cuidador familiar: Avalia as Atividades da Vida Diária e
Atividades Instrumentais da Vida Diária, onde a Terapeuta Ocupacional realiza as
comparações das respostas, pois como a maioria dos idosos do Centro Dia, com o
diagnóstico de Doença de Alzheimer, não podendo validar as respostas dadas pelo
idoso.
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Questionário sobre rotina do idoso: Avalia as atividades dos idosos dentro de
seu ambiente familiar, durante a semana e final de semana com a família.



Manuais sobre orientações de Atividades da Vida Diária e Atividades
Instrumentais da Vida Diária: Com objetivo de orientar os cuidadores
familiares, sobre como cuidar do seu idoso no ambiente familiar..

2.7.5.


Propostas de atividades na Terapia Ocupacional
Estimular as funções cognitivas: memória, atenção, linguagem, raciocínio,
orientação no tempo e no espaço e outras.



Estimulação Sensorial: Estimular os diversos canais sensoriais de forma
integrada (visão, tato, olfato, paladar). Favorecendo a criança reconhecer seu
próprio corpo suas funções e as sensações, desenvolvendo a percepção
sensorial, presentes em seu cotidiano.



Roda de Conversa: Promover o resgate e valorização das reminiscências e
identidade pessoal: naturalidade, profissão, rede de cuidados, tipo de
moradia, constituição familiar, preferências, gostos, aversões e outros.



Reminiscência: Facilitar a expressão e elaboração de conteúdos que
emergem, dando destino às angustias, provenientes ou não da doença:
expressão, fotos, notícias, músicas e outros.



Capacidade Funcional: Treinar as AVD´S para manter e/ou promover a
funcionalidade e independência do idoso.



Atividades de pintura: Habilidade motora (coordenação motora fina,
equilíbrio, dominância lateral, amplitude do movimento, postura);



Habilidades sensoriais: (visão, gustação, olfato, tato e audição);



Dinâmicas para estimular os Aspectos cognitivos: (atenção, concentração,
memória, planejamento, organização, interesse de criatividade, leitura,
seriação, capacidade de perceber o ponto de vista dos outros e capacidade de
decisão);

44

Centro-dia do Idoso Fragilizado: Um processo em construção
O Centro-Dia do Idoso



Aspectos perceptivos: (cor, forma, tamanho, relação espacial, figura- fundo e
esquema corporal);



Atividades com música e histórias: Aspectos emocionais-(gratificação, auto
controle);



Aspectos sociais (orientar os cuidadores e familiares quanto ao manejo e
incentivo no treino das AVD`S.46



Tecnologia Assistiva: avaliar e prescrever a necessidade de tecnologia
assistiva ( ex: dispositivo de comunicação alternativa), adaptações ambientais
( ex: corrimões, aumento da altura do vaso sanitário) e em utensílios ( ex:
engrossadores de talheres) que podem auxiliar

na recuperação do idoso

compensando as capacidades ausentes ou deficientes.

2.7.6.

Algumas atividades realizadas com os idosos no Centro-Dia



Música



Exercícios com bola



Pinturas



Dinâmicas



Roda de conversa

2.7.7.

Relação do Terapeuta Ocupacional com os
familiares cuidadores x cuidadoras do Centro-Dia

Percebo uma importância significativa dentro do grupo e o auxilio das cuidadoras
contratadas pela AFAI, onde se torna um momento agradável, onde tenho o suporte para estar
na observação, auxiliar no momento que a terapeuta necessita durante as conversas, acreditar
no trabalho das cuidadoras, pois permaneço numa carga horária menor e com as observações
e anotações delas durante outros dias da semana, posso saber mais sobre os idosos, como
aquele idoso permaneceu naquele determinado dia.
No Centro Dia, também realizo anotações nos cadernos dos idosos, onde

essa

ferramenta é de grande importância, para troca de informações com a terapeuta e cuidadores
familiares,anotar algo significante, orientações de atividades para serem realizadas em casa,
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perguntas do dia a dia. Existem palestras com dicas para cuidadores dentro do Centro Dia,
tem uma ótima contribuição, pois não é algo para um determinado momento e sim que
podemos dar sempre continuidade todos os dias, sempre reafirmando os conteúdos, as
perguntas, tudo isso contribui para saber o grau de dependência dos idosos, estabelecerem
ganhos de dependências e fazer com que o idoso possa realizar sozinho o maior número de
categorias de AVD´S e AIVD´S sozinho ou com supervisão dos cuidadores.
De posse destas informações podemos orientar os cuidadores contratados e familiares nas
realizações das Atividades da Vida Diária, desta forma auxiliando em cada passo que o idoso
realiza nas categorias, com isso a Terapeuta Ocupacional auxilia com orientações de manuais,
dicas de como realizar cada categoria das AVD`S.

2.7.8. Cruzamento de dados
No ano de 2011, houve uma nova proposta dentro no Centro Dia, introduzir todos os
resultados obtidos durante os períodos de avaliações, no SPSS (Banco de Dados), onde seria
necessário realizar os cruzamentos de dados.
A Terapeuta Ocupacional introduziu em primeiro momento, todas as categorias das
AVD´S e AIVD´S, em seguida introduziu as dependências (1 a 7) e por último introduziu os
resultados, desta forma realizando os cruzamentos.

Mês

2011

2012

Maio 2011X Setembro

Setembro 2011X Março

Março 2012 X Setembro

2011

2012

2012
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2.8.
2.8.1.

Musicista
Seleção musical

No decorrer dos dias surgem conversas sobre músicas preferidas. Todos os técnicos,
voluntários, devem ficar atentos e cadastrar estas músicas com as letras impressas garrafais
em uma pasta para que façam parte do repertório do Centro Dia!
Percebe-se após um período de tempo que todos tem as suas músicas, suas
preferencias e todos acabam cantando a sua música e a música dos outros. É uma atividade
sempre prazerosa e integradora.

2.8.2.

A Musicista

Realiza atividades diversas como: exercício de respiração de técnica vocal e vocalizes
para o Canto Popular. Inserção de mais canções para incrementar o repertório. Exercícios
ritmicos com instrumentos de percussão de mão e com o corpo ( mãos, pés, estalos de dedos)
marcando a pulsação musical com base nos compassos. Memorização e treinamento musical
diatônica na voz, através do teclado, altura das notas musicais (frequência H2) exercícios de
projeção e ressonância vocais para o canto. Introdução à escuta de timbres e instrumentos de
sopro com utilização de audios e posters. Sessão de video sobre voz humana cantada e falada
e abordagem de Canto Lírico x Canto popular.
Os participantes mostram-se extremamente interessados e apresentam muito bom
resultado nas práticas musicais abordadas.

2.8.3.

O Poder da Música

Terapia auxilia promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos.
Há músicas que nos remetem à infância, ao primeiro amor, a uma grande decepção, ao
casamento, ao nascimento de um filho. As músicas têm o poder de compor à memória
musical de uma pessoa e também de despertar sentimentos e emoções que podem até
melhorar a saúde dos idosos. “A música pode faciliar a comunicação, uma vez que não requer
a linguagem verbal como veículo das respostas e pode melhorar o comportamento”, explica
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Cléo Correia, musicoterapeuta do setor de Neurologia do Comportamento da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).
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2.9.

Enfermagem

Elaborado por: Enfermeira Lucilia Eloy – COREN 195365

2.9.1.

Objetivo

Proporcionar cuidado humanizado, holístico e profilático aos idosos da Associação
dos Familiares e Amigos dos Idosos (AFAI), para diminuir e até mesmo evitar futuras
sequelas e consequentemente internações.
A idade média dos idosos assistidos na Associação é de 83 anos, com quadro de
Demência do tipo Doença de Alzheimer.
Estes cuidados oferecidos são através de Escalas de Avaliações e Instrumentos,
elaborados por meio da vivência da enfermeira.

2.9.2.

Atribuições da enfermeira

Exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:
PRIVATIVAMENTE:
I. Histórico de Enfermagem.
II. Diagnóstico de enfermagem.
III. Anotação de Enfermagem.
IV. Aplicação da Escala de Braden (Avaliação do Risco de Úlcera por Pressão UPP).
V. Aplicação da Escala de Avaliação Integridade da Pele, Unhas e Mucosas
(Autoria).

Os itens I, II E III são baseados na Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE), ressaltando que a AFAI não é um centro de reabilitação e sim social, optei em realizar
o Histórico de Enfermagem para ter conhecimento sobre o idoso assistido e sua família.
O Diagnóstico de Enfermagem está baseado no livro NANDA Internacional
(Nursing Diagnoses). As intervenções são baseadas nos seguintes diagnósticos: Risco de
integridade da pela prejudicada, como intervenção - retirar objetos perfuro cortantes
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próximos dos idosos. Risco de quedas - sempre acompanhar os idosos. Deambulação
prejudicada - auxiliar na locomoção dos cadeirantes e dos idosos que utilizam artefatos de
apoio. Memória prejudicada - são aplicados atividades para estimulação da atenção,
linguagem e raciocínio e Risco de volume de líquidos deficiente - distribuição de água a cada
2 horas, ou quando houver necessidade. Esses são os principais diagnósticos e intervenções de
enfermagem que selecionei para intervir nos idosos da AFAI com o apoio das cuidadoras.
A Anotação de Enfermagem é um meio de comunicação, escrita da assistência de
enfermagem prestados aos pacientes, determinada em prescrição ou estabelecida em normas e
rotinas escritas em unidades, assim como a observação dos sinais e sintomas detectados e de
outras informações sobre o paciente. Porém como explicado antes, não realizamos assistência
na casa, por essa razão adaptei a Anotação de Enfermagem da seguinte forma: toda
observação de enfermagem, as atividades aplicadas, intervenções e intercorrências são
anotadas e assinadas pela enfermeira.
A Escala de Braden tem como objetivo cuidado profilático da Úlcera por Pressão
(UPP). Ele é aplicado uma vez ao mês. No seu conteúdo apresenta: Percepção sensorial,
umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. Ele é dividido em: Risco
muito alto ≤ 9 pontos. Risco alto entre 10 a 12 pontos. Risco moderado entre 13 a 14 pontos e
Sem risco entre 19 a 23 pontos. A média dos nossos idosos é de 21 pontos, sem risco em
desenvolver úlcera por pressão, vide ANEXO I.
A Avaliação da Integridade da Pele, Unhas e Mucosas, foi elaborada devido à
necessidade de prevenir a pele e seus anexos. Como sabemos este conjunto é fragilizado e
pode trazer graves problemas. Os familiares foram orientados a manter a pele dos idosos
sempre hidratada, para prevenir que essa se rompe. As unhas dos idosos sempre curtas para
evitar que os idosos não se machuquem e nem machuquem os outros, também através das
unhas, reconhecemos algumas doenças, entre elas a Onicomicose (micose nas unhas) foi
observado que 85% dos idosos apresentam este tipo de problema. Já as mucosas tanto dos
olhos quanto a bucal, são observadas para detectar problemas oftalmológico (conjuntivite,
como exemplo) e problemas na região bucal (aftas), entre outros problemas.
Alguns itens foram retirados do trabalho feito pela: Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte; Secretaria Municipal de Políticas Sociais; Secretaria Municipal de Saúde;
Gerência de Assistência – Coordenação de Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso. Protocolo
de Assistência para Portadores de Ferida – Sistema Único de Saúde – SMSA/PBH – 2006.
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A escala é realizada, todas as sexta-feira de cada mês ou quando o idoso apresenta
alguma anormalidade, vide ANEXO II.

COMO INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA AFAI:
I.

Controle das medicações prescritas.

II.

Atividades voltadas para os idosos.

III.

Prevenção e controle sistemático da pressão e glicemia.

IV.

Elaboração da Notificação de Quedas como medida de prevenção e
controle sistemático de danos que possam ser causados aos idosos.

V.
VI.

Elaboração da Ficha de Perfil.
Higienização das mãos.

Controle das medicações prescritas, dos 20 idosos matriculados na AFAI, 14 fazem
uso de medicamento no período em que estão conosco, ou seja, damos continuidade dessas
medicações prescritas pelo médico responsável pelo idoso, como se ele estivesse na sua
residência. Como controle e para evitar erros na administração dos mesmos, foi elaborada
uma planilha onde consta; data, os cinco dias da semana, isso para evitar quantidade de folha,
ou seja, cada semana possuí uma planilha e uma cuidadora responsável pela aquela semana.
Consta ainda na planilha, nomes das medicações, seus respectivos horários (manhã, almoço e
tarde). O dia que o idoso não está na casa, foi destacado de cor vermelha, aqueles que não
compareceram no dia, recebe “F” de falta, o da cor cinza, representa que este idoso não faz
uso da medicação e em branco a cuidadora responsável faz um “tick” após aplicação da
medicação. Ainda na planilha há a presença de uma legenda. Para agilidade e cumprimento
de horário, cada idoso que faz uso de medicamento foi identificado em pequenas caixasgavetas, com nome e as medicações que serão utilizadas, para evitar confusão na hora da
administração, vide ANEXO III e FOTO I.
As atividades voltadas para os idosos têm por objetivo ativar as habilidades
cognitivas. São atividades com vários graus de complexidade, para treinamento de memória,
atenção, criatividade, compreensão, expressão e raciocínio lógico. Para alguns idosos as
atividades parecem simples, para outros difíceis. Não aplico com a intenção de avaliar a
cognição dos idosos e sim para estimula-los.
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Na AFAI a aferição da Pressão Arterial (PA) é realizada por uma cuidadora, treinada
para tal ação no período da manhã logo que os idosos chegam na casa. É realizado para um
controle e não para avaliação da saúde, ou seja, se a PA do idoso estiver alta é comunicado
imediatamente ao familiar e este tomara as providências necessárias. O Dextro, para a
aferição da glicemia capilar é realizado apenas em uma idosa portadora de Diabetes Mellitus,
quando é observado e relatado pela idosa que não esta se sentindo bem, ressaltando que esta
não possuí problemas demências.
A Notificação de Quedas foi elaborada com o propósito de conhecer a
vulnerabilidade do grupo de idosos que trabalho. Ele é composto por sete tópicos: Dados
Gerais do Idoso – preenchimento básico sobre o idoso (Nome, data de nascimento, idade,
sexo, e provável diagnóstico). Circunstância da Queda – quando, como e onde o idoso caiu e
as condições ambientais que o mesmo se encontrava antes de cair. Fatores Predisponentes –
optamos em focar sobre as medicações, e averiguar se o idoso fez uso de outras substâncias.
Consequência das Quedas – se houve algum tipo de lesão e o local desta lesão. Informações
Adicionais – foca sobre o emocional do idoso e quem estava no local da queda.
Encaminhamento e Evolução do Idoso - se o idoso foi encaminhado para algum tipo de
atendimento hospitalar, se foi realizado exames e por fim a situação geral do mesmo.
Reflexão para o Familiar – perguntas a serem realizadas com o familiar do idoso, com o
objetivo de fazelo refletir sobre o ocorrido e modificar algumas altitudes, para a promoção da
saúde do idoso.
A Ficha de Perfil foi elaborada com a finalidade de levantar os dados gerais dos
idosos matriculados e de seu familiar responsável. Consta nesta Ficha o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde sem a assinatura do responsável, não
podemos divulgar.
Sobre a higienização das mão o objetivo é criar o hábito de higienizar corretamente
as mãos reduzindo possíveis sujidades, até infecções, promovendo assim a segurança dos
idosos, profissionais e demais usuários da AFAI. É a medida individual mais simples e barata
de prevenir a propagação de doenças. Foi colocado nos quatro toilettes amostras de como
realizar corretamente a higienização das mãos. As cuidadoras foram orientadas a mostrarem
os exemplos que estão localizados logo acima da pia para os idosos seguirem o desenho 20
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ATRIBUIÇÕES GERAIS DA ENFERMEIRA
I. Participar da Reunião Técnica.
II. Orientar o idoso, sua família e/ou cuidador sobre a situação do cliente idoso,
propondo um elo entre o enfermeiro e familiar.
III. Estimular o idoso para o autocuidado e adaptar atividades de vida diária e
prática, quando possível, interdisciplinar.

A Reunião Técnica é realizada todas as segundas, segundas-feiras do mês. Ela é
baseada no estudo de caso de um idoso selecionado. Cada técnico fala sobre suas observações
e intervenções.
A enfermagem “é a ciência e a arte de assistir o ser humano (indivíduo, família e
comunidade) no atendimento de suas necessidades básicas, formando-o independente, quando
possível pelo ensino do auto-cuidado, bem como manter, promover, e recuperar a saúde em
colaboração com outros profissionais (Wanda Horta)”. Assim, pode-se pontuar como
características basais da área:
A dimensão ampliada do assistir, ou seja, o enfoque não é a doença,
mas a promoção, manutenção e recuperação da Saúde do ser humano
na perspectiva de sua família e comunidade;
Promover a independência do idoso, quando possível, ou seja, auxilialo nas atividades básicas da vida diária.
O enfermeiro transforme-se muitas vezes no elo de ligação entre o cliente e a equipe
interdisciplinar, o que transforma a integração da equipe numa questão fundamental para o
sucesso da terapêutica adotada.
É preciso estudar mais sobre o idoso, ou melhor, é necessário aprendermos mais
sobre o ser humano nesta faixa etária. A enfermagem tem no cuidar a sua finalidade. Tem
também a responsabilidade e o compromisso de estar preparada para cuidar das alterações
apresentadas nesta fase da vida, aplicando a arte e a ciência do cuidado (PAGANINI et al.,
2007).
Com isso, de acordo com Barreira e Vieira (2004), precisamos construir um cenário
socioeconômico e cultural para que o envelhecimento da população não seja percebido e
interpretado como uma fase em que a dependência, a ociosidade, a doença, a inutilidade e,
sobretudo, a solidão sejam seus únicos atributos.
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Deparando-se com essa realidade e preocupada em redirecionar uma prática social,
como integrante da equipe da AFAI, estamos mobilizando os familiares por meio de
processos educativos, a importância da prevenção e reabilitação, estimulando e sensibilizando
o sujeito, na promoção de sua saúde e a de seu idoso de forma resolutiva e integral
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2.10.

Artes Plásticas

Marina Prestes Castilho Antunes – Artista Plástica
A cada mês desenvolve-se práticas diferentes:
No mês de outubro explorou-se bastante a colagem de diferentes materiais e texturas
utilizando-se suportes como papelão, cartolina, papel. Os motivos são os que mais agradam os
idosos, como flores, paisagens, animais. Também realizou-se trabalhos abstratos usando
desenhos geométricos.
A colagem de diferentes materiais desenvolve a habilidade dos idosos nesta área, que
facilita a proposta para o próximo mês que será a confecção de enfeites e desenhos natalinos.
A interação entre os idosos está cada vez melhor, as oficinas transcorrem em clima
alegre e cordial e neste espaço de tempo a parte artística, emocional e social dos idosos está
sendo desenvolvida.
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2.11. Dança Sênior
Nome da dirigente da atividade:
Profissão:

Renate Brunckhorst

Fisioterapeuta / CREFITO 3/299-F

Formação em DANÇA SENIOR:

9 cursos, com duração média de 20 horas/aula cada

_____________________________________________________________________________

2.11.1.

O que é

Trata-se de uma atividade corporal prazeirosa em grupo, sociabilizante, com música,
estimulante da mobilidade articular, circulação, respiração, atenção e memória. É um recurso
excelente para reanimar, fortalecer e ativar a pessoa idosa para uma velhice com sentido.
A Dança Senior busca inspiração nas danças folclóricas e de salão de todas as partes
do mundo, adaptando-as para as possibilidades das pessoas idosas. São passos e figuras mais
simples.
A DS é divulgada no Brasil pela Associação Dança Senior, com sede na Instituição
Bethesda, em Pirabeiraba , Joinville, Santa Catarina.

2.11.2.

Como se formou

Surgiu numa época em que se acentuava o fenômeno social do envelhecimento da
população da Europa. A professora de dança Ilse Tutt em 1971 dançava com jovens, e
aceitou o desafio de realizar tardes de dança com os idosos de um lar. A notícia das alegres
tardes chegou a outros lares de idosos. O movimento se ampliou com rapidez , em 1974
estruturou-se a proposta da DS e aconteceu o 1º curso para dirigentes de grupos de dança. A
idéia se alastrou pela Alemanha e ganhou outros países. Em 1977 foi fundada a Associação
Dança Senior da Alemanha.
Em 1978 aconteceram os primeiros contatos com a DS em solo brasileiro. Em 1982
realizou-se o 1º curso para dirigentes em São Leopoldo, RS. A partir daí vários grupos e
pessoas levaram adiante a idéia. Em 17/11/93 foi fundada a Associação Dança Senior no
Brasil .
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2.11.3.

Dança Sênior Sentadas

São exercícios rítmicos em comunhão. Destinam-se principalmente a pessoas idosas
com dificuldades de locomoção ou em cadeira-de-rodas.
No CDI da AFAI a maioria dos idosos se encontram nestas condições, fragilizados
em maior ou menor grau. Assim, na prática utilizamos quase sempre as DS sentadas, das
quais todos podem participar, e das quais há uma grande variedade, mais simples e mais
complexas. Os movimentos ao ritmo da música, além de oferecerem uma ação preventiva
muito eficaz contra o agravamento da fraqueza, transmitem uma alegria contagiante numa
nova perspectiva de ver e de enfrentar a vida.
“Dança Senior é alegria proporcionando mais vida aos anos!”

2.11.4.

Modalidades de Dança Sênior

a) Em pé, em pares ou não, com passos e figuras mais ou menos complexos
b) Danças simples, em pé, em círculo, em que os participantes se seguram pelas mãos
c) Danças simples, em pé, em fila indiana, em que os participantes apoiam suas mãos
nos ombros do dançarino anterior
d) Dança sênior sentada combinada, em que se formam pares com uma pessoa sentada e
a outra em pé
e) Modalidade em que há figuras em que é preciso levantar-se da cadeira e ficar em pé,
por curto tempo
f) Dança sentada em círculo, para que todos possam se ver e ver a dirigente
No Centro-Dia da AFAI temos utilizado esta última modalidade, e mesmo assim com
danças menos complicadas. Temos procurado incluir vez ou outra os demais tipos, mas não
temos logrado muito sucesso. Porém, continuaremos tentando.
Há figuras mais fáceis e mais complexas, devendo haver a percepção por parte do
dirigente quanto ao que se aplica ao grupo e o momento certo para cada dança.
A mobilidade, a resistência, a memória e a coordenação motora são reativadas ou
recuperadas de acordo com as capacidades individuais e o ritmo de cada um. No embalo da
música, liberam-se o corpo contraído e as emoções bloqueadas. Tocar e ser tocado ajuda a
percepção do próprio corpo. A atividade corporal põe corpo e espírito em ação.
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2.11.5.

Condutas referente à Dança Sênior no Centro-Dia

Frequência: 1 vez por semana; melhor seriam duas vezes. Temos no CD uma das cuidadoras
com curso básico de DS. Geiza pode ocupar horários vagos com esta atividade.
Duração: aprox. 1 ½ hora
Período: melhor de manhã
Participantes: todos os idosos
Material de trabalho: CDs dos cursos, lenços, bolas, rolos de papelão, leques de papelão,
corda feita de meias de nylon, fitas coloridas, cubos de espuma, bastõezinhos de madeira ,
garrafas de plástico etc.
A respeito das danças
Começa-se com uma dança mais tranquila, para ativação. Explico sempre as figuras
da dança, antes de dançarmos. Para terminar a atividade, de novo dançamos algo mais
tranquilo, para desacelerar. Não forço ninguém a dançar. Estimulo, sim, mas não obrigo. Já é
bom quando o idoso apenas está presente, escutando a música e fazendo um ou outro
movimento. Procuro elogiar cada pequeno esforço.
Para os idosos do CDI procuro usar danças não muito agitadas ou rápidas. Também
procuro fazer danças que levem ao toque de um idoso no outro. Costumo repetir as mesmas
danças em uma sessão, e também em sessões seguidas, pois dançar não é enjoativo. Para
ajudar na memorização das figuras, algumas danças têm uma pequena estória para ilustrar.

Bibliografia: Envelhecer e Viver – Auxílios para trabalhar com a 3ª Idade
Região Eclesiástica IV – Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
São Leopoldo - RS
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2.12. Nutrição
As cuidadoras devem estar atentas quanto à deglutição, engasgos dos idosos e reportar
estas dificuldades à gerência da casa e a fonoaudióloga para orientações. O familiar
plantonista tem também esta atenção.
Antes de cada refeição as cuidadoras acompanham os idosos na higienização das mãos,
(desenho) (começam este procedimento com 20 minutos de antecedência para não atrasar o
horário do almoço)
Em casos de dificuldades do idoso para se alimentar,ou engasgos ,a fonoaudióloga dará
orientações para a familia e cuidadoras sobre o que pode ser feito. A família deve tomar as
devidas providências para seguir estas instruções no domicílio, ou procurar ajuda de um
especialista.
Em todas as refeições o lugar na mesa é sempre o mesmo, procurando-se colocar os que
comem vagarosamente próximos uns dos outros e servir a comida primeiro para aqueles que
tem mais dificuldade, tanto no comer, como tomar água, suco, sobremesa. Deve-se estimular
para que o idoso consuma a refeição por completo (comida, sobremesa, suco).
Devido as patologias 7, cada um apresenta algum tipo de dificuldade, deve se fazer um
convencimento sôbre a importância de comer, tomar água. A sobremesa é sempre mais fácil!
Pode ser algo doce preparado sempre na linha diet ou fruta natural.
REFEIÇÕES / CARDÁPIO / HORÁRIO DAS REFEIÇÕES


DA ALIMENTAÇÃO

O idoso deve chegar ao Centro Dia com seu café da manhã servido na sua residência.
As 9:30 h. é feita uma colaçao no Centro Dia onde é servido uma fruta. Todas as
refeições seguem orientação de uma nutricionista proporcionando uma alimentação
balanceada ao perfil dos idosos5.
De modo geral toda alimentação é baseada em um quadro pré-diabético, eliminando-se
no que for possível o açucar e gorduras da dieta alimentar21.
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HORÁRIO

TIPO DE ALIMENTO

Colação
Almoço
Lanche 1

9:30
11:30
14:30

Lanche 2

16:30

Fruta (mamão/banana,etc)
Segundo Cardápio mensal
- Biscoito / Bolo Diet
- Suco / vitamina /chás/café com leite
- Chás / biscoito / bolacha
- Caldo de legumes, feijão, etc ...(no inverno)

OBS: Idosos com dietas especiais, estas são respeitadas assim como intolerância a
certos tipos de alimentos (carne, leite)
Os preparativos para a jornada diária da cozinheira inicia-se as 7h:30 estendendo-se
até as 16h30, com descanso das 12:30 as 13h30.
Os procedimentos de manipulação de alimentos são seguidos conforme orientação da
ANVISA através do curso: “Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”, curso
este que faz parte das exigencias do órgão fiscalizador. O curso foi ministrado a Gerente e à
Cozinheira da Casa.
A qualidade dos produtos para preparação das refeições é sempre foco de atenção no
momento da compra. A variedade dos produtos, a atenção para produtos da época, frutas,
legumes, verduras, carnes é muito levado em conta para atender todos os gostos.
Na preparação de qualquer alimento há sempre a atenção quanto a consistência, nada
muito duro ou mole demais, em tamanho nada muito grande ou muito pequeno, para que o
consumo do alimento seja confortável para os idosos.
O processamento dos alimentos para oferecer ao idoso com dificuldade para mastigar,
engolir, enfim, para se alimentar é usado sómente quando não se tem outra alternativa e
autorizado pelo familiar.

60

Centro-dia do Idoso Fragilizado: Um processo em construção
O Centro-Dia do Idoso

61

Centro-dia do Idoso Fragilizado: Um processo em construção
O Centro-Dia do Idoso

2.13.

Geriatria

Geriatra voluntária: Dra. Jacqueline Takayanagui Garcia

O geriatra oferece o suporte técnico médico que avalia o grau de fragilização do idoso
desde a sua entrada no Centro Dia assim como acompanha a permanência do mesmo. Os
familiares e técnicos fornecem subsídios para uma melhor avaliação em conjunto. O geriatra
orienta e faz um monitoramento nas qualidades dos serviços oferecidos com a participação da
equipe técnica do Centro Dia. Quando a equipe precisa de uma orientação mais especifica,
casos especiais, que envolvam o conhecimento do Geriatra, este é acionado para resolver e
orientar nas providências que devam ser tomadas.
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2.14. Psicologia
2.14.1.

Psicólogos Mara Sueli Rossi de Oliveira e Ademir Biotto

Nos encontramos com o grupo (15 idosos) todas as quintas das 13 às 15hs,
desde o início de 2012.
Introduzimos algumas mudanças em relação ao ano anterior, por ser uma relação
dinâmica, necessidades se fizeram sentir:


Aumentamos o encontro para 2hs e invertemos a metodologia.
Iniciamos com o trabalho corporal expressivo, depois o “falar os nomes”, finalizando

com a roda do beijo.
Chegamos após o almoço, na hora irresistível para alguns, do sono.
Vamos acordando-os, brincando, respirando, movimentando o corpo, expressando
sentimentos, no som, no toque, na fala, na piada, na relação.
A hipótese levantada por nós, de que a memória afetiva do si mesmo, na integração
mente-corpo, afeta a memória cognitiva, tem se mostrado no comportamento deles.
Brincamos com os idosos por prazer e por acreditar e ver os efeitos desse estado no
bem estar do grupo como um todo em vários aspectos:
o Afrouxamento dos medos
o Dificuldades de contato e depressão hoje é a primeira a dar um sorriso e abraçar. Tem
falado mais dos seus sentimentos.
GL – Trás angústias da consciência da perda da memória, conflitos familiares e
dependência. Acolhemos, dando suporte à qualidade das suas opiniões, atenção e memórias.
Ela está mais vitalizada e participante.
O olhar nos diz como o outro está: triste, alegre, com raiva, presente, ausente.
Expressões que estão conectadas com o si mesmo.
Em alguns momentos há olhares que se retiram. Convidamos para que voltem; num
toque, na fala, na sustentação do afeto. A atenção se presentifica em vários momentos.
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AM – Está mais no aqui. Trás lembranças engraçadas, faz comentários bem
humorados sobre o trabalho. “Na minha terra isso se chama encher lingüiça. Se nos vissem
iam dizer que somos um bando de loucos”. Cai na gargalhada e participa.
Todos eles se expressam de alguma maneira. Na vivência de falar os nomes (cada um
fala o seu nome e o de todos), mais do que estimular a memória, nosso foco está no
entusiasmo, atenção, criatividade deles e na sustentação do reconhecimento de si e do outro.
Brincam entre si, assopram, dão dicas associativas. Memória que tem se mantido.
Como todo grupo há conflitos: julgamentos, impaciência. Conversamos sobre
diferenças, mitos do envelhecer.
Valorizamos e estimulamos questões preponderantes da natureza humana. Nos
desenvolvemos sempre até a nossa finitude, através de ciclos, na presença do outro, no
sentido de pertencer.
É um trabalho que se construiu em rede de apoio e parcerias.
o Entre a equipe técnica e coordenadores
o Com as cuidadoras (uma vez por mês). Supervisão e troca de conhecimento (elas os
veem em todas as situações do dia)
o Com os familiares (uma vez por mês)
O grupo vem construindo vínculo através de espaço de escuta, acolhimento,
solidariedade, não julgamento, expressão de sentimentos, novas possibilidades de relação
consigo mesmo e com os filhos e/ou familiares cuidadores.

2.14.2.

Psicóloga Isabella Quadros

Psicóloga, mestre em Gerontologia Social (PUC/SP)
Iniciei os atendimentos na AFAI através de encontros individuais e processuais com os
idosos frequentadores, criando um espaço de escuta dos conteudos trazidos por esses
indivíduos, que apresentam quadro demencial ou não, acolhendo suas singularidades e
dignificando suas memórias e histórias.
Com o tempo, iniciei entrevistas com os familiares (criadores principais) e com o
núcleo familiar como um todo. Uma ação de extrema relevância para a consolidação do
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vínculo tanto com a proposta da instituição como para a confiança no que profissionais e
instituição oferecem para o idoso, além de acolher angústias e desmistificar a velhice.
Atualmente a minha atuação está focada no contato com os familiares (entrevista de
ingresso na instituição e acompanhamento dessa família ou familiar e idoso).
Indicadores de sociabilização e bem-estar destes foram desenvolvidos e escalas são
aplicados regularmente para acompanhá-los e determinar novas ações de acordo com a
demanda apresentada.

2.14.3.

Psicóloga Ronit S. Scarlato

CRP/SP: 51.250.
A Afai é um centro-dia destinado a idosos fragilizados, sendo a maior parte deles
portadores de Alzheimer. Trata-se de uma doença degenerativa do sistema nervoso,
progressiva, cuja cura ainda não foi descoberta.
Em decorrência desta doença, os idosos apresentam limitações diversas no que se
refere às ações do cotidiano, principalmente aquelas que necessitam o exercício da memória
de fatos recentes. Eventos de datas distantes, principalmente das fases da infância e da
juventude, têm sua memória mais preservada.
Tomando por base a conservação da memória de fatos e, principalmente, de aptidões
motoras e cognitivas adquiridas na infância, o trabalho psicológico realizado é calcado em
ações que requerem o aproveitamento destas aptidões preservadas.
Como psicóloga clínica voluntária, realizo semanalmente atividades de estimulação
cognitiva com os idosos, com o intuito de resgatar a autoestima e exercitar o raciocínio e a
compreensão. Tais atividades são:


narração e interpretação de histórias;



desafios de raciocínio lógico (ex: liga-ponto, “stop”);



elaboração de desenhos a partir de temas propostos



atividades lúdicas como canto e dança.

O convívio social associado a atividades de estimulação cognitiva proporcionam momentos
prazerosos permeados por afeto, elevando a qualidade de vida do idoso fragilizado.
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2.15.

Estagiários

O Centro Dia do Idoso, se constitui em campo de estágio de observação para os alunos de
Graduação e campo estágio curricular para os alunos do Curso de Especialização em
Gerontologia e outras áreas com interesses afins.
Os estágios são supervisionados pelos coordenadores das instituições e profissionais do
Centro Dia do Idoso. Quanto à percepção dos alunos o Centro Dia é considerado um bom
campo de estágio, uma vez que a modalidade é inovadora e pouco explorada na atenção à
população idosa.
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2.16.

Voluntariado

Voluntário é aquela pessoa que sem um vínculo empregatício, sem remuneração exerce
algum tipo de trabalho interno ou externo na instituição.
Este trabalho é eventual em algum dia da semana, quinzena ou mês. Cada voluntário faz
aquilo do que é capaz e útil a instituição. Sendo necessário o preenchimento do Termo de
Voluntariado que regulamenta a função do voluntário. O voluntariado minimiza custos à
instituição.

2.16.1.

Leitura da jornal

Jornalista: Vanessa Mary Cabigalini

Ler o jornal do dia e comentar os acontecimentos é uma atividade que desperta o
idoso, incluindo na realidade atual, desperta o interesse e atualiza as informações, fazendo
uma inclusão social, através das notícias do seu bairro, cidade, país e mundo. Os idosos
participam ouvindo e participando, interessados nos assuntos.
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Decreto 1948/1996

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Centro de Documentação e Informação

DECRETO Nº 1.948, DE 3 DE JULHO DE 1996
Regulamenta a Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que
dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV
e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994,
DECRETA:
Art. 1º Na implementação da Política Nacional do Idoso, as competências dos órgãos e entidades
públicas são as estabelecidas neste Decreto.
Art. 2º À Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República compete:
I  coordenar a Política Nacional do Idoso;
II  articular e apoiar a estruturação de rede nacional de proteção e defesa dos direitos da pessoa
idosa;
III  apoiar a capacitação de recursos humanos para atendimento ao idoso, junto aos demais
órgãos governamentais;
IV  participar, em conjunto com os demais entes e órgãos referidos neste Decreto, da
formulação, acompanhamento e avaliação da Política Nacional do Idoso;
V  promover eventos específicos para discussão de questões relativas ao envelhecimento e à
velhice;
VI  coordenar, financiar e apoiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a
situação do idoso, diretamente ou em parceria com outros órgãos;
VII  encaminhar as denúncias relacionadas à violação dos direitos da pessoa idosa aos órgãos
públicos competentes; e
VIII  zelar em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso pela aplicação das
normas de proteção da pessoa idosa. (Artigo com redação dada pelo Decreto nº 6.800, de 18/3/2009)
Art. 3º Entendese por modalidade asilar o atendimento, em regime de internato, ao idoso sem
vínculo familiar ou sem condições de prover à própria subsistência de modo a satisfazer as suas necessidades
de moradia, alimentação, saúde e convivência social.
Parágrafo único. A assistência na modalidade asilar ocorre no caso da inexistência do grupo
familiar, abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da própria família.
Art. 4º Entendese por modalidade nãoasilar de atendimento:
I  Centro de Convivência: local destinado à permanência diurna do idoso, onde são
desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação para a
cidadania;
II  Centro de Cuidados Diurno: HospitalDia e CentroDia  local destinado à permanência
diurna do idoso dependente ou que possua deficiência temporária e necessite de assistência médica ou de
assistência multiprofissional;
III  CasaLar: residência, em sistema participativo, cedida por instituições públicas ou privadas,
destinada a idosos detentores de renda insuficiente para sua manutenção e sem família;
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IV  Oficina Abrigada de Trabalho: local destinado ao desenvolvimento, pelo idoso, de
atividades produtivas, proporcionandolhe oportunidade de elevar sua renda, sendo regida por normas
específicas;
V  atendimento domiciliar: é o serviço prestado ao idoso que vive só e seja dependente, a fim de
suprir as suas necessidades da vida diária. Esse serviço é prestado em seu próprio lar, por profissionais da
área de saúde ou por pessoas da própria comunidade;
VI  outras formas de atendimento: iniciativas surgidas na própria comunidade, que visem à
promoção e à integração da pessoa idosa na família e na sociedade.
Art. 5º Ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS compete:
I  dar atendimento preferencial ao idoso, especificamente nas áreas do Seguro Social, visando à
habilitação e à manutenção dos benefícios, exame médico pericial, inscrição de beneficiários, serviço social e
setores de informações;
II  prestar atendimento, preferencialmente, nas áreas da arrecadação e fiscalização, visando à
prestação de informações e ao cálculo de contribuições individuais;
III  estabelecer critérios para viabilizar o atendimento preferencial ao idoso.
Art. 6º Compete ao INSS esclarecer o idoso sobre os seus direitos previdenciários e os meios de
exercêlos.
§ 1° O serviço social atenderá, prioritariamente, nos Postos do Seguro Social, os beneficiários
idosos em via de aposentadoria.
§ 2° O serviço social, em parceria com os órgãos governamentais e nãogovernamentais,
estimulará a criação e a manutenção de programas de preparação para aposentadorias, por meio de
assessoramento às entidades de classes, instituições de natureza social, empresas e órgãos públicos, por
intermédio das suas respectivas unidades de recursos humanos.
Art. 7º Ao idoso aposentado, exceto por invalidez, que retornar ao trabalho nas atividades
abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, quando acidentado no trabalho, será encaminhado ao
Programa de Reabilitação do INSS, não fazendo jus a outras prestações de serviço, salvo às decorrentes de
sua condição de aposentado.
Art. 8º Ao Ministério do Planejamento e Orçamento, por intermédio da Secretaria de Política
Urbana, compete:
I  buscar, nos programas habitacionais com recursos da União ou por ela geridos, a observância
dos seguintes critérios:
a) identificação, dentro da população alvo destes programas, da população idosa e suas
necessidades habitacionais;
b) alternativas habitacionais adequadas para a população idosa identificada;
c) previsão de equipamentos urbanos de uso público que também atendam as necessidades da
população idosa;
d) estabelecimento de diretrizes para que os projetos eliminem barreiras arquitetônicas e urbanas,
que utilizam tipologias habitacionais adequadas para a população idosa identificada;
II  promover gestões para viabilizar linhas de crédito visando ao acesso a moradias para o idoso,
junto:
a) às entidades de crédito habitacional;
b) aos Governos Estaduais e do Distrito Federal;
c) a outras entidades, públicas ou privadas, relacionadas com os investimentos habitacionais;
III  incentivar e promover, em articulação com os Ministérios da Educação e do Desporto, da
Ciência e Tecnologia, da Saúde e junto às instituições de ensino e pesquisa, estudos para aprimorar as
condições de habitabilidade para os idosos, bem como sua divulgação e aplicação aos padrões habitacionais
vigentes;
IV  estimular a inclusão na legislação de:
a) mecanismos que induzam a eliminação de barreiras arquitetônicas para o idoso, em
equipamentos urbanos de uso público;
b) adaptação, em programas habitacionais no seu âmbito de atuação, dos critérios estabelecidos
no inciso I deste artigo.
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Art. 9º Ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Assistência à Saúde, em
articulação com as Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compete:
I  garantir ao idoso a assistência integral à saúde, entendida como o conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, nos diversos níveis de atendimento do Sistema único
de Saúde  SUS;
II  hierarquizar o atendimento ao idoso a partir das Unidades Básicas e da implantação da
Unidade de Referência, com equipe multiprofissional e interdisciplinar de acordo com as normas específicas
do Ministério da Saúde;
III  estruturar Centros de Referência de acordo com as normas específicas do Ministério da
Saúde com características de assistência à saúde, de pesquisa, de avaliação e de treinamento;
IV  garantir o acesso à assistência hospitalar;
V  fornecer medicamentos, órteses e próteses, necessários à recuperação e reabilitação da saúde
do idoso;
VI  estimular a participação do idoso nas diversas instâncias de controle social do Sistema Único
de Saúde;
VII  desenvolver política de prevenção para que a população envelheça mantendo um bom
estado de saúde;
VIII  desenvolver e apoiar programas de prevenção, educação e promoção da saúde do idoso de
forma a:
a) estimular a permanência do idoso na comunidade, junto à família, desempenhando papel social
ativo, com a autonomia e independência que lhe for própria;
b) estimular o autocuidado e o cuidado informal;
c) envolver a população nas ações de promoção da saúde do idoso;
d) estimular a formação de grupos de autoajuda, de grupos de convivência, em integração com
outras instituições que atuam no campo social;
e) produzir e difundir material educativo sobre a saúde do idoso;
IX  adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com
fiscalização pelos gestores do Sistema Único de Saúde;
X elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares e acompanhar a sua implementação;
XI  desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios, as organizações nãogovernamentais e entre os Centros de Referência em Geriatria
e Gerontologia, para treinamento dos profissionais de saúde;
XII  incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais;
XIII  realizar e apoiar estudos e pesquisas de caráter epidemiológico visando a ampliação do
conhecimento sobre o idoso e subsidiar as ações de prevenção, tratamento e reabilitação;
XIV  estimular a criação, na rede de serviços do Sistema Único de Saúde, de Unidades de
Cuidados Diurnos (HospitalDia, CentroDia), de atendimento domiciliar e outros serviços alternativos para
o idoso.
Art. 10. Ao Ministério da Educação e do Desporto, em articulação com órgãos federais, estaduais
e municipais de educação, compete:
I  viabilizar a implantação de programa educacional voltado para o idoso, de modo a atender o
inciso III do Art. 10 da Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994;
II  incentivar a inclusão nos programas educacionais de conteúdos sobre o processo de
envelhecimento;
III  estimular e apoiar a admissão do idoso na universidade, propiciando a integração
intergeracional;
IV  incentivar o desenvolvimento de programas educativos voltados para a comunidade, ao
idoso e sua família, mediante os meios de comunicação de massa;
V  incentivar a inclusão de disciplinas de Gerontologia e Geriatria nos currículos dos cursos
superiores.
Art. 11. Ao Ministério do Trabalho, por meio de seus órgãos, compete garantir mecanismos que
impeçam a discriminação do idoso quanto à sua participação no mercado de trabalho.
Art. 12. Ao Ministério da Cultura compete, em conjunto com seus órgãos e entidades vinculadas,
criar programa de âmbito nacional, visando à:
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I  garantir ao idoso a participação no processo de produção, reelaboração e fruição dos bens
culturais;
II  propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos;
III  valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos
mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural;
IV  incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais.
Parágrafo único. Às entidades vinculadas do Ministério da Cultura, no âmbito de suas respectivas
áreas afins, compete a implementação de atividades específicas, conjugadas à Política Nacional do Idoso.
Art. 13. (Revogado pelo Decreto nº 6.800, de 18/3/2009)
Art. 14. Os Ministérios que atuam nas áreas de habitação e urbanismo, de saúde, de educação e
desporto, de trabalho, de previdência e assistência social, de cultura e da justiça deverão elaborar proposta
orçamentaria, no âmbito de suas competências, visando ao financiamento de programas compatíveis com a
Política Nacional do Idoso.
Art. 15. Compete aos Ministérios envolvidos na Política Nacional do Idoso, dentro das suas
competências, promover a capacitação de recursos humanos voltados ao atendimento do idoso.
Parágrafo único. Para viabilizar a capacitação de recursos humanos, os Ministérios poderão
firmar convênios com instituições governamentais e nãogovernamentais, nacionais, estrangeiras ou
internacionais.
Art. 16. Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social e aos conselhos setoriais, no
âmbito da seguridade, a formulação, coordenação, supervisão e avaliação da Política Nacional do Idoso,
respeitadas as respectivas esferas de atribuições administrativas.
Art. 17. O idoso terá atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população.
Parágrafo único. O idoso que não tenha meios de prover à sua própria subsistência, que não tenha
família ou cuja família não tenha condições de prover à sua manutenção, terá assegurada a assistência asilar,
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na forma da lei.
Art. 18. Fica proibida a permanência em instituições asilares, de caráter social, de idosos
portadores de doenças que exijam assistência médica permanente ou de assistência de enfermagem intensiva,
cuja falta possa agravar ou por em risco sua vida ou a vida de terceiros.
Parágrafo único. A permanência ou não do idoso doente em instituições asilares, de caráter
social, dependerá de avaliação médica prestada pelo serviço de saúde local.
Art. 19. Para implementar as condições estabelecidas no artigo anterior, as instituições asilares
poderão firmar contratos ou convênios com o Sistema de Saúde local.
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de Julho de 1996; 175° da Independência e 108° da República.
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