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RESUMO 
O estudo apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre a importância da assistência social para o idoso 
para qualidade de vida na terceira idade, estudos realizados para proposta projetual de um Centro Dia 
do Idoso, como trabalho final de graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo. Objetiva pesquisar 
como prevenir e reduzir situações de isolamento social, assegurando um envelhecimento ativo, 
saudável e independente. Para isso, foi feita uma longa pesquisa acadêmica, havendo a preocupação 
de pensar em um projeto que atendesse a população ourinhense, com uma construção onde se 
prezasse um acolhimento aos idosos. Ambientes de acordo com as normas NBR 9050 e pautados na 
tipificação dos serviços sócio assistenciais, visto que o Centro Dia é tipificado pela mesma. A função do 
Centro-Dia é dar uma assistência a estes idosos durante o dia, possibilita um melhor cuidado, 
principalmente a idosos que possuem algum tipo de cuidado especial, possibilitando que quando 
voltarem para sua família no fim da tarde consigam ter uma melhor interação e sociabilidade com seus 
familiares. 
 

Palavras-chave: Serviços Sócio Assistenciais; Centro Dia; Idosos. 

 

ABSTRACT 
The study presents a bibliographic research on the importance of social assistance for the elderly for 
quality of life in the elderly, studies carried out for the project proposal of a Day for the Elderly Center, as 
a final undergraduate work in the Architecture and Urbanism course. It aims to research how to prevent 
and reduce situations of social isolation, aging an active, healthy and independent. For this, a long 
academic research was carried out, with the concern of thinking about a project that served the 
population of ourinhense, with a construction where a care for the elderly is valued. Environments 
according to NBR 9050 standards and based on the typification of social assistance services, since the 
Centro Dia is typified by it. The function of the Day Center is to  provide assistance to the elderly during 
the day, providing better care, especially the elderly who have some kind of special care, enabling them 
to have a better interaction and sociability when they return to their family in the late afternoon. with your 

family members. 

Keywords: Social Assistance Services; Day Center; Elderly. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Com a baixa natalidade e a baixa taxa de mortalidade, a população designada 

como terceira idade, ou melhor idade, esta cada vez maior. O envelhecimento com 

qualidade de vida tem sido uma prática dos últimos anos; a expectativa de vida 

aumentou e segundo a OMS (Organização mundial da Saúde), o Brasil em 2050, 

será o sexto país no mundo em número de idosos. Aquela 
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imagem do idoso frágil e doente vem sendo substituída por um idoso ativo e 

preocupado com a qualidade de vida. Sendo assim, cria-se a necessidade de espaços 

voltados para esse público.  

O Centro Dia da Terceira Idade que visa propor uma melhor sociabilidade entre 

os idosos, para que tenham um espaço de interação, de encontro e de lazer. Um 

espaço aconchegante e acolhedor a essa parcela da população que já contribuiu 

durante toda sua vida para a sociedade. Quer-se atingir esses idosos que muitas 

vezes se sentem excluídos, já que filhos se casam, netos crescem e parceiros 

adoecem.  

Objetiva pesquisar como prevenir  e reduzir situações de isolamento social, 

assegurando um envelhecimento ativo, saldável e independente. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho teve como metodologia utilizada a pesquisa bibliográfica, 

realizada em bibliotecas, artigos online e sites, direcionando o repertório conceitual 

sobre o Centro Dia do Idoso e como dar uma assistência social a estes. Também, 

consultas de normas de acessibilidade e de legislações do município que norteiam os 

trabalhos de arquitetura direcionaram grande parte do repertório de conhecimento 

adquirido. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Assistência Social Para Os Idosos 
 

De acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE, 2019), a 

assistência social é uma política pública garantida pela Constituição Federal e que 

possibilita a todos que vivem no Brasil ter seus direitos básicos garantidos, por meio 

dela as pessoas vulneráveis que enfrentam dificuldades na família ou na convivência 

com a comunidade, têm apoio, orientação, acolhimento e proteção, além de 

encaminhamento aos serviços da assistência social e outras políticas públicas, como 

saúde e educação. 
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A gestão da política de assistência social é compartilhada entre União, 
Estados e municípios. Cada ente tem a sua responsabilidade, mas todos 
trabalham juntos para que você possa ter acesso a benefícios e serviços de 
qualidade (CIEE, 2019). 

 

Figura 1 - Assistência ao Idoso 

Fonte: http://www.maceio.al.gov.br/2014/07/cuidadores-de-
idosos-participam-de- palestra-com-assistente-
social-do-inss/. Acesso em: 06 de junho de 2020 às 
20:13. 

 

 
O Centro Dia do Idoso é um serviço sócio assistencial e se dá por meio de 

procura espontânea do próprio idoso ou de sua família no local de funcionamento do 

serviço, ou por encaminhamento da rede sócio assistencial ao CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social), 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 possíveis usuários para este serviço. 

 

O Centro Dia está previsto na Política Nacional do Idoso “como uma 
modalidade não-asilar de atendimento, onde o idoso depende ou possua 
deficiência temporária necessite de assistência médica ou de assistência 
multiprofissional (BRASIL, 1994). 

 
Ainda tendo proposta de serviço de assistência social, oferecendo um espaço 

com atividades que contribuem para um envelhecimento mais saudável, uma melhor 

sociabilidade, autonomia e a prevenção de situações de risco social para a terceira 

idade. 

Além de proporcionar atividades a idosos autônomos e independentes, o 

Centro Dia atende também suas necessidades especiais, como depressão, doença de 

http://www.maceio.al.gov.br/2014/07/cuidadores-de-idosos-participam-de-
http://www.maceio.al.gov.br/2014/07/cuidadores-de-idosos-participam-de-
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Alzheimer, Mal de Parkinson e Sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) dentre 

outras. 

A Terceira Idade 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o idoso como aquele indivíduo 

com 60 anos de idade ou mais, limite este válido apenas para os países em 

desenvolvimento, como o Brasil, pois nos países desenvolvidos admite-se um ponto 

de corte de 65 anos de idade. Ou seja, terceira idade se define para pessoas com 60 

anos ou mais. 

 

Figura 2 - População absoluta e relativa de idosos com mais de 60 anos no mundo: 1950-2100 

Fonte: Disponível em: https://population.un.org/wpp2019/. Acesso em: 06 de maio de 2020 às 21:31 

 
Segundo Informações da ONU (2020), o número global de pessoas idosas com 

60 ou mais anos de idade está projetado para aumentar de 962 milhões de 2017 para 

1,4 bilhão em 2030 e 2,1 bilhões em 2050, quando todas as regiões do mundo, exceto 

a África, terão quase um quarto ou mais de suas populações com 60 anos de idade 

ou mais. Em 2100, o número de pessoas idosas pode alcançar 3,1 bilhões. Um 

número que justifica cada vez mais a atenção que devemos ter quanto aos idosos. 

As pessoas idosas têm, cada vez mais, sido vistas como contribuintes para o 

desenvolvimento, e suas habilidades para melhorar suas vidas e suas sociedades 

devem ser transformadas em políticas e programas em todos os níveis. 

 
O que fazer para manter este contingente de idosos, que aumenta a cada dia 
em nossa sociedade, de forma autônoma e independente, propiciando 
atendimento e serviço de qualidade? [...]. No entanto, o que predomina é a 
carência de cuidados e serviços qualificados (VERAS, 2020). 
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Com a chegada da terceira idade, uma das adversidades que podemos destacar é o 

do abandono familiar. Filhos saem de casa em busca de crescimento pessoal e 

profissional e o idoso acaba sendo lentamente esquecido. Isso acarreta doenças 

como depressão e outras doenças psíquicas que podem surgir junto a essa solidão. 

Os idosos necessitam de atenção, a falta da mesma, agrava o quadro depressivo, 

sendo a depressão considerada o mal do século, doença que pode prejudicar a sua 

qualidade de vida, levando até mesmo ao suicídio. Serviços de assistência social 

como Centros Dias mostram-se necessários para dar ajuda e cuidados aos idosos 

nesse etapa de suas vidas 

 
A Terceira Idade no Brasil 

 

Figura 3 -  Evolução da População Brasileira Por Faixa Etária 
 

Fonte: Disponível em: https://noticias.r7.com/brasil/numero-de-idosos-no-
brasil-deve-dobrar-ate- 2042-diz-ibge-25072018. Acesso em: 06 de 
maio de 2020 às 20:32 

 

 

Sabe-se que hoje há no Brasil aproximadamente 20 milhões de pessoas com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; que, em 2025, esse número chegará a 

32 milhões, passando a ocupar o 6º lugar no mundo em número de idosos; e, em 

2050, provavelmente, o número de pessoas idosas será maior ou igual ao de crianças 

e jovens de 0 a 15 anos; fato marcante em todo o mundo de acordo com dados do 

IBGE (2013). 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que, nos anos mais 

recentes, ganha maior importância nos países em desenvolvimento. No Brasil, o 

crescimento da população idosa é cada vez mais relevante, tanto em termos 

absolutos quanto proporcionais. Os efeitos do aumento desta população já são 

percebidos nas demandas sociais, nas áreas de saúde e na previdência. 
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A falta de interação social é um mal que compromete a saúde emocional, 

sendo assim um dos maiores desafios que o idoso enfrenta na sociedade. Isso porque 

muitas pessoas enxergam o idoso como um problema, deixando-os de  lado, por 

apresentarem limitações como surdez, locomoção, perca de memória, instabilidade 

física para atividades, entre outros. 

 

“[...] quando se trata de saúde e envelhecimento em nosso país, um outro 
levantamento apresentado pela ONU é preocupante: 36,5% das pessoas hoje 
com mais de 50 anos apresentam algum tipo de incapacidade funcional ou 
dificuldade para realizar tarefas simples, como atravessar a rua ou subir 
escadas. Na Inglaterra, o percentual é de 23%. Isso quer dizer que a redução 
da mortalidade não implica anos adicionais com saúde e autonomia. E vale 
lembrar que a deficiência na capacidade funcional representa elevado custo 
para os serviços de saúde.” (RACHID, 2018). 

 

Isso acarreta em doenças e frustações. A terceira idade é marcada como uma 

fase de dificuldades, problemas sociais, físicos e mentais, porém, o que vem 

acontecendo é que os idosos estão tentando fugir dessa estatística, começando 

desde cedo a cuidar da alimentação e a praticar esportes para melhorar sua 

qualidade de vida. Dessa maneira, cada vez mais, conseguem menos dependência 

nessa fase da vida. 

O Centro Dia é um projeto que ajuda o idoso. O estatuto do Idoso garanti seus 

direitos e normas técnicas para acessibilidade dos mesmos. 

 

 
Arquitetura e Ambientes Acessíveis 
 

Para a arquitetura do edifício, a Secretária de Estado de Assistência Social, 

Portaria MPAS/SEAS nº 72 (2001), algumas premissas básicas devem ser seguidas 

para atender as necessidades físicas-espaciais de um Centro Da, são elas: 

• Características Gerais: O Centro Dia deve estar localizado em um terreno 

dentro do perímetro urbano da cidade de fácil acesso, onde possam chegar a pé, ou 

de transporte; o terreno ainda deve estar perto de locais de serviço, principalmente 

próximo do centro de saúde do município. Não se deve pensar em locar o Centro Dia 

isoladamente do restante da sociedade e sim, em um local que proporcione a sua 

integração com o restante da população. Ainda deve proporcionar uma experiência de 

antigos hábitos, e recordações, usando elementos que exerçam um papel significativo 

na memória afetiva do idoso; 
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• Áreas Externas: A área de implantação do Centro deve ser de preferência 

plana, se for inclinada deve possuir escadas e rampas que vençam os desníveis do 

terreno. É de grande importância que sejam previstas áreas verdes, com espaço de 

lazer, solarium e espaços para prática de jardinagem. Em espaços destinados para 

hortas e jardins, devem ser proporcionados canteiros elevados para que pessoas em 

cadeira de rodas possam participar das atividades propostas nestes locais; 

• Pisos Externos e Internos: Os pisos tanto externos como internos devem ser 

antiderrapantes, de fácil manutenção, com faixas táteis e variação de texturas e cores, 

que demarquem as mudanças de níveis, se o terreno apresentar; 

• Estacionamento: O estacionamento dever ser interno com vaga para 

ambulância e com espaço adicional para movimentação de maca e cadeira de rodas; 

• Edificação: Deve se de preferência de um pavimento; 

• Acesso à Edificação e Circulação Interna: O acesso à edificação deve ser por 

corredores planos, com escadas, rampas e elevador caso a edificação possua mais 

de um pavimento; a circulação não deve possuir obstáculos; 

• Rampa e Escada: As rampas e escadas devem seguir a NBR 9050/ABNT; 

completamente deve-se ressaltar ainda que o piso do primeiro e do último degrau das 

escadas devem ser de um material contrastante e com iluminação em toda a sua 

extensão; os corrimãos devem ser pintados com cores diferentes da parede onde 

estará fixado pra facilitar a identificação do mesmo; 

• Corredores: Os corredores devem possuir uma largura de, no mínimo, 1,5m e 

possuírem corrimãos nos dois lados. Para um melhor conforto, devem ser previstos 

espaços para descanso em sua extensão; as paredes devem possuir uma variação de 

cor e textura para o conforto visual do usuário; 

• Portas: As portas devem abrir para fora, com vão livre maior ou igual a 80cm, 

com soleira e sem desnível; é indicado a utilização de cores diferentes das paredes 

para melhor identificar o acesso; 

• Áreas Internas: as áreas internas devem possuir boa iluminação tanto artificial 

como natural; presença de ventilação natural é de extrema importância; deve se 

pensar em iluminação natural indireta, já que direta ela pode causar ofuscação; todos 

os ambientes devem possuir luz vigília e sistema de emergência; as tomadas e 

interruptores devem ser luminosos para fácil acesso; é de grande 
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importância a utilização de mais de uma lâmpada por ambiente para caso de queima; 

• Janelas: As janelas devem possuir peitoril de 0,70m para uma melhor 

visibilidade e um corrimão de 0,90cm do piso para apoio; é indicada a utilização de 

cores contrastantes para fácil identificação; 

• Recepção e Demais Salas de Convivência, de Atividades Coletivas ou 

Individuais, de Atendimento: Devem ser pensadas para estimular a integração entre 

os usuários, mas respeitando a sua privacidade e individualidade, possibilitando o 

contato com a sociedade e com a família; devem possuir corrimãos junto á parede 

para fácil deslocamento; 

• Mobiliário: Os móveis devem ser projetados conforme a necessidade do 

ambiente; é indicado a altura das cadeiras/bancos entre 0,42 a 0,46cm, em material 

impermeável; os balcões devem possuir altura máxima de 1,00m; 

• Cozinhas e Demais Áreas de Serviço: Devem possuir sistema de segurança, 

corrimãos, iluminação adequada e eficaz, evitar revestimentos com muito brilho que 

causem desorientação; deve conter lixeiras e abrigo externo para armazenagem do 

lixo; 

• Sanitários: Devem seguir as especificações da NBR 9050/ABNT. Além disso, 

possuir campainha de alarme, luz de vigília, boa iluminação e não ter revestimento 

que cause confusão visual; nos chuveiros não é permitido desníveis; banheiras só são 

permitidas em caso de uso fisioterapêutico; evitar o uso de cortinas nos boxes dos 

banheiros. 

 

[...] o processo de planejamento da arquitetura geriátrica exige conhecimento 
teórico e prático, de forma que o resultado final contemple e reflita soluções 
conceituais e de acessibilidade que coexistam com harmonia. (CASSOL, 
2014). 

 
 

A ergonomia é outro aspecto considerado importante na adaptação dos 

ambientes para idosos. Conforme Lida (2001), a ergonomia assume um papel 

indispensável ao utilizar-se de várias ciências, como a Fisiologia, a Antropologia, a 

Sociologia,    a    Antropometria    e    a    Biomecânica,    com     fins     de  propiciar a 

análise e a adaptação do ambiente às necessidades do idoso, contribuindo assim 

para a segurança, o conforto e a independência. 
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A maioria das cidades brasileiras apresenta carência de infraestrutura, de 
equipamentos e de planejamento dos espaços públicos e/ou privados para a 
população idosa. Neste sentido, é consenso que fornecer possibilidades de 
vida ativa e saudável aos idosos é fundamental, e que o adequado 
planejamento dos espaços físicos geralmente contribui para este aspecto. 
Ambientes planejados são importantes para qualquer ser humano, e essa é a 
tarefa profissional e responsabilidade social do arquiteto. (CASSOL, 2014). 

 
 

Os sanitários para deficientes físicos devem ser facilmente acessados, 

localizados próximos das circulações principais e sinalizados.  Sua entrada deve ser 

independente, para que uma pessoa do sexo oposto possa auxiliar. 

A figura 4 ilustra onde posicionar puxadores, acessórios e armários em um banheiro 

acessível: 

 

Figura 4 - Posição de puxadores, acessórios e armários em um banheiro acessível 

 

Fonte: Disponível em: https://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html. Acesso em: 
10 de maio de 2020 às 14:33 

 
 
 

A figura 5 ilustra espaços livres necessários para a abertura da porta em um 

banheiro acessível, levando em consideração o deslocamento da cadeira de  rodas: 

  

http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
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Figura 5 - Espaços livres necessários para uma porta PNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-

adaptado.html. Acesso em: 10 de maio de 2020 
às 14:35 

 

A figura 6 ilustra o modulo mínimo de um banheiro acessível, que é de 2x1,5m 

com bacia e lavabo, e uma linha tracejada de 80cm necessária para o giro da cadeira 

de rodas. 

 

Figura 6 - Módulo mínimo de uma banheiro acessível 

Fonte: Disponível em: 
https://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheir
o-adaptado.html. Acesso em: 10 de maio de 2020 
às 14:35 

 

  

http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
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A figura 7 ilustra as áreas mínimas necessárias para manobra de transferência 

da cadeira de rodas. 

 

Figura 7 - Área mínima de transferência da cadeira de rodas 

 
Fonte: Disponível em: 

https://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-
adaptado.html. Acesso em: 10 de maio de 2020 às 14:38 

 

A figura 8 ilustra um banheiro adaptado com bacia, lavatório e ducha, usando 

um módulo mínimo, exemplo de como deve ser um vestiário acessível. 

 
 

Figura 8 - Vestiário adaptado 

Fonte: Disponível em: https://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html. 
Acesso em: 10 de maio de 2020 às 14:38 

http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
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As figuras 9 e 10 ilustram as medidas mínimas e indicadas para itens em um 

banheiro acessível com chuveiro, com as medidas das barras verticais e banco 

retrátil. 

 
Figura 9 - Posição e medida de um banco retrátil, corte A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em: https://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html. 
Acesso em: 10 de maio de 2020 às 14:40 

 
 

Figura 10 - Posição e medida de um banco retrátil, corte B. 

Fonte: Disponível em: https://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html. 
Acesso em: 10 de maio de 2020 às 14:40. 
 

  

http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/banheiro-adaptado.html
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A circulação deve respeitar dimensões mínimas e levar em consideração que 

pode circular ao mesmo tempo duas cadeiras de rodas. Na figura 11 apresenta as 3 

situações de circulação que pode acontecer: a) Uma pessoa em cadeira de rodas; b) 

um pedestre e uma pessoa cadeirante e c) Duas pessoas cadeirantes. 

 
Figura 11 - Circulação de cadeirantes e pedestres. 

 
Fonte: Disponível em: http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/circulacao-cadeirante-linha- 

reta/. Acesso em: 10 de maio de 2020 às 14:40. 

 

Figura 12 - Desenho universal da cadeira de rodas. 

Fonte: Disponível em: https://www.archdaily.com.br/desenho-universal-em-espacos-publicos/.Acesso 
em: 27 de maio de 2020 às 16:22. 

 

 

A arquitetura está totalmente ligada a qualidade de vida do idoso, por isso, 

cada aspecto da edificação deve ser pensados para esse público, levando em 

consideração suas limitações, suas necessidades, os cuidados necessários para ter  

  

http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/circulacao-cadeirante-linha-
http://www.archdaily.com.br/desenho-universal-em-espacos-publicos/
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um ambiente que proporcione um envelhecimento saudável, ativo e o mais importante 

feliz, estando sempre cercado de pessoas para compartilhar sua história de vida. 

 

 
Qualidade De Vida Na Terceira Idade 
 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005), em países 

menos desenvolvidos as pessoas tendem a ser mais ativos na terceira idade, não por 

opção e sim por uma questão de necessidade, de trabalhar, cuidar do lar. A 

sociedade deve se preocupar quando a assunto se trata de envelhecer com saúde, 

adotar práticas saudáveis, seja em qualquer fase da vida, em todos os países, e 

especialmente nos países em desenvolvimento, medidas para ajudar pessoas mais 

velhas a se manterem saudáveis e ativas são uma necessidade, não um luxo, visto 

que, já contribuíram muita para a sociedade quando jovens. 

O envelhecimento com qualidade de vida tem sido uma prática dos últimos 

anos. Aquela ideia de idoso frágil e doente vem sendo substituída por um idoso ativo 

e preocupada com a qualidade de vida. Sendo assim, cria-se espaços voltados para 

esse público, para atividades que ajudam a estimular o cérebro e exercitar o corpo. 

 

Figura 13 - Envelhecimento saudável. 

 
Fonte: Disponível em: https://aleciabrito.com.br/wp-

content/uploads/2019/05/3_idade-1200x675.jpg. Acesso em: 01 
de junho de 2020 às 12:20. 

 

 

Os exercícios fortalecem os músculos, além de diminuir os riscos de doenças 

cardiovasculares. A prática de exercícios ajuda o indivíduo a ficar cada dia mais 

independente, além de evitar possíveis quedas. Alguns problemas são agravados 

com o avanço da idade. Uma simples queda, por exemplo, pode se tornar algo 

https://aleciabrito.com.br/wp-content/uploads/2019/05/3_idade-1200x675.jpg
https://aleciabrito.com.br/wp-content/uploads/2019/05/3_idade-1200x675.jpg
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perigoso, uma vez que uma doença comum entre idosos é a osteoporose. 

Por tudo isso, um ambiente sem obstáculos se torna a opção ideal para um 

edifício voltado ao idoso. Outro ponto importante para envelhecer bem e de forma 

saudável é exercitar sua mente. Para isso oficinas, salas de leitura, jogos, etc, 

também tornam-se fundamentais para o envelhecimento ativo e saudável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tento tudo isso em vista, a proposta em questão para o TFG (Trabalho Final de 

Graduação) é de um Centro Dia da Terceira Idade que visa propor uma melhor 

sociabilidade entre os idosos, para que tenham um espaço de interação, encontro e 

de lazer, além de atenção para as questões de saúde e condicionantes da idade. 

Considerando ser inevitável a longevidade nos tempos atuais a implantação 

dos Centros Dias do Idoso são de extrema importância, pois tratarão de forma mais 

cuidadosa os problemas que atingem toda a sociedade, abordando assuntos e 

desenvolvendo atividades de saúde e bem estar de forma a não excluir os idosos da 

sociedade. 
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