


Agenda





Workshop sobre 
centros dia

Necessidades e 
possibilidades

17/03/2016

Organizado pelo 
Olhe. Realizado na 
Associação dos 
Bancários

Participação da 
UNIBES/ MP 
RN/Villa Dei 
Fiori/SMS PMSP

Apontadas
diversas duvidas e 
solicitações de 
esclarecimentos e 
alinhamentos



I Forum sobre 
centros dia

Organização, 
funcionamento,
desafios e 
necessidades

15/04/2016

Organizado pelo 
Olhe. Realizado na 
Faculdade de 
Saúde Pública

Mediação do Olhe

Escuta sobre as 
praticas de centros 
dia existentes e 
necessidade de 
alinhamento



II Forum sobre 
Centros dia

Regulamentação 31/05/2016

Organizado pelo 
Olhe. Realizado na 
CIP

Participação da 
COVISA e do GCMI

Esclarecimento da 
situação atual com 
os órgãos 
reguladores e 
apontamento de 
desafios. 



IV Forum sobre 
Centros dia

Desafios e 
Propostas:
Público alvo e 
critérios de 
elegibilidade

28/06/2016

Comissão 
Organizadora dos 
Fóruns 
(voluntários). 
Realizado na 
PUCSP

Participação da 
COVISA, GCMI, 
SMADS

Necessidade de 
regulamentação 
abrangente e 
complexa e inicio 
da construção das 
propostas



V Forum sobre 
Centros dia

Publico alvo, 
critérios de 
elegibilidade, 
legislação e 
caminho para 
regulamentação

28/07/2016

Comissão 
Organizadora dos 
Fóruns 
(voluntários). 
Realizado na Liga 
Solidária

Participação da
MPSP, GCMI, 
COVISA

A definir





União pag 45:

6.2 - Objetivos
Prestar atendimento de atenção aos idosos nas áreas de assistência, saúde, 
fisioterapia, psicologia, atividades ocupacionais, lazer e apoio sócio-familiar de acordo com 
As necessidades dos usuários, visando a melhoria de sua qualidade de vida e integração 
comunitária.
6.3 - Público Alvo (pag 46)
Idosos com algum grau de dependência e semi dependentes que não tem condições de 
permanecer no seu domicílio e necessitam de cuidados médico-sociais.

Estado SP, pag 12:

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.



Resolução do COMAS 2014, pag 01

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.

Tipificação Nacional de Serviços Sócio Assistenciais, pag 28:

CONDIÇÕES: Pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e familiares 
com vivência de violação de direitos que comprometam sua autonomia.




