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RESUMO 
É notório o crescimento da população idosa em nível mundial e no Brasil. 
Por outro lado, é necessário também reconhecer que o envelhecer, em 
uma sociedade capitalista, é pautado por desigualdades sociais de raça, 
gênero, etnia, regionais, geracionais e de classe social, com isso a 
questão do envelhecer tem requisitado do Estado repostas para as 
demandas apresentadas por esse segmento populacional. O trabalho 
apresentado tem como objetivo geral: analisar o Centro Dia no Brasil e 
o Centro Noite oferecido em Portugal; compondo os objetivos 
específicos teremos: discutir sobre as particularidades no envelhecer, 
apresentar o Centro Dia no Brasil com base no Censo/SUAS e 
compreender o funcionamento do Centro Noite em Portugal. Fazer a 
reflexão desses equipamentos possibilita entender as particularidades 
da pessoa idosa semidependente e o papel desenvolvido do Estado e 
Família no cuidado e acolhimento a esses sujeitos. 

 
Palavras-chave: Envelhecimento; Centro Dia; Centro Noite. 

 

ABSTRACT 
The growth of the elderly population worldwide and in Brazil is 
notorious. On the other hand, it is also necessary to recognize that aging, 
in a capitalist society, is guided by social inequalities of race, gender, 
ethnicity, regional, generational and social class, with this the issue of 
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aging has required the State to respond to the demands presented by 
this population segment. The work presented has as general objective: 
to analyze the Centro Dia in Brazil and the Centro Noite offered in 
Portugal; Composing the specific objectives we will have: to discuss the 
particularities of aging, to present the Centro Dia in Brazil based on the 
Census/SUAS and to understand the operation of the Centro Noite in 
Portugal. Reflecting on this equipment makes it possible to understand 
the particularities of the semi-dependent elderly person and the role 
played by the State and Family in the care and reception of these 
subjects. 

 
Keywords: Aging; Day Center; Night Center. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil e em nível mundial estamos presenciando o acelerado crescimento da 

população idosa. Nessa perspectiva, faz-se necessário cada vez mais respostas através das 

políticas sociais para as demandas apresentadas por esses sujeitos, que também tem suas 

particularidades. Nesse bojo de crescimento da longevidade humana nos deparamos com a 

necessidade de discussões específicas sobre as demandas postas. Por isso, compreendemos 

cada vez mais ser imprescindível e relevante temas que abordem o envelhecimento humano, 

principalmente, em uma sociedade capitalista marcada pelas desigualdades sociais, exploração 

do trabalho, péssimas condições de vida. Diante dessa realidade torna-se importante 

compreender as particularidades do envelhecer, principalmente, a partir dos recortes de classe 

social, raça, etnia, regional, e de gênero e suas incidências numa velhice doentia, com 

deficiências, com fragilidades e dificuldades para manter-se autônomo e independente. Para 

estas situações destacamos os serviços que não rompem com a convivência familiar e 

comunitária e ofertam serviços de cuidados, como o Centro Dia e o Centro Noite. 

Nosso propósito é problematizar o funcionamento do Centro Dia no Brasil e apresentar 

o Centro Noite em Portugal como uma forma de refletir sobre esse modelo de cuidado noturno 

como uma alternativa para implementação na realidade brasileira. 

 

2 ENVELHECIMENTO E VELHICES: O NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA PLURALIDADE DAS 

FORMAS DE ENVELHECER NO BRASIL 

 

O processo de envelhecimento biológico é um horizonte inevitável e natural da condição 

humana, seja em qualquer época, território ou cultura. Do ponto de vista biológico e 
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cronológico o envelhecimento humano provoca transformações na estrutura fisiológica ao 

longo da vida, além de alterações no desenvolvimento de atividades em sociedade. Mascaro 

(2004) compreende e sistematiza explicações acerca da existência da idade cronológica 

relacionada a idade; a idade biológica que corresponde pela herança genética e as mudanças 

fisiológicas, anatômicas, hormonais e bioquímicas; a idade social que é determinada pelas 

normas e crenças sociais e que estabelece os critérios através da idade para inserir as pessoas 

em atividades e eventos sociais. Por fim, a autora destaca a construção da idade psicológica que 

corresponde as mudanças no comportamento influenciadas por questões biológicas, normas e 

expectativas sociais. 

No entanto, pensar o envelhecer dos indivíduos nos remete também ao 

reconhecimento e reflexão de outros determinantes sociais que influenciam nas condições do 

gozo do envelhecimento, numa perspectiva do aumento dessa longevidade. Os determinantes 

sociais de raça, gênero, classe social, etnia e até mesmo de localidade interfere diretamente 

nas condições de envelhecer das pessoas e afeta também a expectativa de vida, com isso é 

imprescindível reconhecer as diversas faces do envelhecimento humano e a pluralidade das 

várias velhices na sociedade. 

Refletir sobre o envelhecimento no cenário atual é compreender a necessidade de 

desvelar as particularidades desse processo em uma sociabilidade capitalista marcada por 

expropriação de direitos e agudização da questão social. O modo de produção capitalista tem 

como base a exploração do trabalho e a sua transformação em mercadoria conforme Marx e 

Engels (2008) já sinalizavam que os trabalhadores “são forçados a se vender diariamente, 

constituem uma mercadoria como outra qualquer, por isso exposta as todas as vicissitudes da 

concorrência, a todas as turbulências do mercado”. 

É nesse tipo de sociedade, marcada pelo antagonismo de classes sociais, que os 

trabalhadores enfrentaram péssimas condições de vida e de trabalho, com exaustivas horas de 

labor, inclusive pessoas idosas que eram submetidas a trabalhos insalubres e perigosos ou 

descartadas como improdutivas. Assim pretendemos destacar e refletir o processo do 

envelhecimento em seus múltiplos determinantes, inclusive com recorte de classe social 

conforme Teixeira (2017, p. 22) “[...] o envelhecimento é um processo que é resultado da vida 

individual e social, profundamente marcado pelas desigualdades sociais – de classe (e nos 

segmentos de classe), gênero, raça, etnia, regional, dentre outros”. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3220 

É a partir dessas reflexões que queremos destacar as nuances do envelhecer na 

sociedade do capital e como está rebate nas condições de vida de homens e mulheres e, 

consequentemente podem até acelerar o envelhecimento causando impactos negativos a 

saúde. Por isso, entendemos que a condição de classe trabalhadora traz celeridade no 

aparecimento de diversas doenças numa dinâmica de reestruturação produtiva e de 

superexploração do trabalho, intensificação de horas, pressão pela obtenção de metas que são 

elementos que atingem a saúde física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras. O 

envelhecimento precisa ser refletido do ponto de vista das condições sociais de existência, ou 

seja, o acesso da classe trabalhadora a bens e serviços como: moradia, saneamento básico, 

lazer, saúde, aposentadoria, alimentação, remédios, meio ambiente, educação. 

As condições sociais da vivência do envelhecer, tem as marcas das desigualdades sociais, 

assim a depender da localidade territorial, as expectativas de vida são bem diferenciadas. Os 

dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 2017 já indicava 

diferenças na expectativa de vida em regiões do país, ou seja, mesmo sendo o mesmo território 

nacional as diferenças das regiões - que são atravessadas por questões como desigualdades 

sociais, culturais, econômicas, políticas - influenciam nas condições de existência das pessoas e 

no seu processo de envelhecimento. De acordo com essa pesquisa é no estado de Santa 

Catarina a maior expectativa de vida com cerca de 79,1 anos, já na região nordeste, o estado 

do Maranhão tem a menor com 70,6 anos seguido do Piauí com 71,1, dessa maneira teremos 

desigualdades regionais no processo de envelhecer.  

Outro ponto importante sobre o envelhecer nessa sociabilidade do capital é com relação 

da mudança de funcionalidade que a pessoa idosa tem, dados os objetivos de produção de 

riqueza dessa sociedade. Por este ângulo a pessoa idosa é vista como uma força de trabalho 

obsoleta e sem utilidade para o processo de produção, já que não teria mais a juventude para 

a intensificação solicitada na produtividade. Inclusive Teixeira (2008) esclarece que quando a 

pessoa idosa está fora do mercado de trabalho ocorre um processo de desvalorização por não 

participar da produção de riqueza social. Por outro ângulo percebemos também a 

funcionalidade que a força de trabalho da pessoa idosa tem sido utilizada como mão de obra 

barata e precarizada, ou seja, sem a garantia de atividade laboral regulamentada e formal. Tal 

situação ocorre pela necessidade do retorno da população idosa ao mercado produtivo em 
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decorrência das dificuldades vivenciadas pelas famílias com problemas financeiros, 

desemprego e ainda sendo agravado com esfacelamento das políticas sociais.  

A partir dessas questões expostas compreendemos que desmitificamos a ideia, 

difundida em meios teóricos e até na mídia, que a etapa da vida que corresponde a “velhice” é 

destinada para o usufruto do tempo livre para desenvolver atividades de interesse pessoal 

como viagens, artes, programas culturais e outros. Evidentemente, temos uma parcela da 

sociedade que tem acesso a esses bens e serviços de qualidade e recursos financeiros para 

gozar de planos de saúde, alimentação em abundância e de qualidade, lazer, educação, e 

principalmente podem ter tempo livre para usufruir da maneira que desejar. 

Um boletim especial divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) em 2020 teve como objetivo de informar acerca do perfil da pessoa 

idosa no Brasil em tempos de pandemia, um dos apontamentos da pesquisa foi que 22,9 % da 

população idosa com 60 anos ou mais está trabalhando. A pesquisa também aponta que 24,9% 

dos domicílios no Brasil têm pessoas com mais de 60 anos ou mais que contribuem com quase 

50% do orçamento familiar através das aposentadorias ou com outros rendimentos. Assim, essa 

pesquisa comprova as projeções já delineadas em relação ao peso do rendimento da pessoa 

idosa no sustento da família. A pessoa idosa tem cada vez ganhado espaço na família em relação 

a contribuição econômica, já que em muitos lares é sua renda que sustenta toda família isso 

quando não é a única fonte de sustento.  

 

Assim, na velhice, a classe trabalhadora poderá sofrer com o agravamento das 
manifestações da questão social, decorrência de toda exploração e expropriação do 
trabalho sofrida durante a trajetória de vida e com as mudanças do capitalismo que 
reduzem os direitos conquistados. (SANTOS et. al., 2017, p. 83-85). 

 

Para dá ainda mais concretude as afirmações do perfil da pessoa idosa no Brasil 

recorremos aos dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) Social em 2020 que 

denotam um percentual de 97,43 dos idosos/idosas que estão vivendo com familiares tem uma 

posição social de avô ou avó. Isso demostra a inserção da pessoa idosa no ambiente familiar e 

talvez a desconstrução da imagem desse sujeito apenas como uma figura complementar na 

família representada pelos papéis de avôs e avós residente em casa própria, no qual os netos e 

filhos e outros membros faziam visitas periódicas e rotineiras, a partir da cena contemporânea 

passam a ter uma representação mais ativa, e em muitas vezes um lugar central no cuidado dos 
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netos/netas, sustento financeiro da família e até mesmo nas atribuições nas atividades 

domésticas. 

Cabe destacar que a função das mulheres tem sido historicamente e socialmente 

construída com a responsabilização do cuidado com os filhos, cuidado domésticos e com os 

membros da família. Refletir sobre o cuidado dos netos ou bisnetos nos remete as discussões 

sobre as relações patriarcais de gênero, uma vez que, na maioria ou em todas as vezes essa 

responsabilidade recai especialmente sobre a avó no que se refere a funcionalidade de “cuidar” 

tanto das atividades domésticas como dos netos, função essa que foi socialmente construída e 

atribuída ao sexo feminino como algo essencialmente natural e biológico.  

A discussão da pluralidade nas formas de envelhecer também tem outro elemento 

fundamental para essa reflexão que concerne no reconhecimento de diferentes níveis de 

dependência da pessoa idosa, principalmente os que apresentam doenças/comorbidades que 

podem comprometer direta ou indiretamente o desenvolvimento de atividades básicas. Para 

Alvarez, Gutierrez e Silva (2020) um dos problemas mais frequentem são justamente, os que 

comprometem sua autonomia e independência, com isso o comprometimento funcional vai 

interferir no desempenho de tarefas básicas do cotidiano como: locomover-se, alimentar-se, 

trocar-se. Esses idosos e idosas estão incluídos em grupo de pessoas que sua sobrevivência 

depende quase a totalidade do cuidado de outras pessoas, ou seja, nessa situação a pessoa 

idosa tem a necessidade da ajuda de terceiros para desenvolver tarefas simples. Como também 

existem idosos e idosas que já tem uma capacidade de locomoção mais independente e que 

precisam apenas de um cuidado parcial e necessitam de ajuda para momentos específicos. 

Seja o cuidado integral ou parcial da pessoa idosa demandará tempo e um suporte com 

cuidados especiais é que em muitos casos torna-se um desafio. Para Duarte, Berzins, Giacomin 

(2016) a família ainda é a principal responsável pelo cuidado da pessoa idosa e auxilia no tempo 

que pode esses sujeitos, já que em algumas situações seus membros trabalham e tem afazeres 

que podem criar mais ainda a dificuldade nesse cuidado. Outra questão apontada pelas autoras 

é mudança nas configurações familiares que tem provocado diminuição do número de pessoas 

no domicílio, assim, demandando uma nova divisão de responsabilidade com o Estado e 

mercado. No tocante a responsabilidade do Estado destacamos um serviço da política de 

assistência social que é o Centro Dia para a Pessoa Idosa (CDI), que está direcionado ao 
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atendimento da pessoa idosa que tem um certo grau de dependência de cuidados e que iremos 

nos debruçar de forma mais profunda no próximo item. 

 

3 CENTRO DIA NO BRASIL PARA A PESSOA IDOSA: SITUANDO O FUNCIONAMENTO COM BASE 

NO CENSO SUAS DE 2020/2021 

 

A Política Nacional do Idoso (PNI) através da lei 8.842 do ano de 2003 expõe a 

necessidade de ações governamentais na área da assistência social, com isso designando como 

competência aos órgãos e entidades públicos a criação de serviços alternativos como centro de 

cuidados diurnos, centros de convivência, casas-lares, atendimentos domiciliares e oficinas 

abrigadas de trabalho. Segundo Alvarez, Gutierrez e Silva (2020, p. 106) o CDI […] é uma das 

modalidades de atenção ao idoso semidependente que vem ganhando destaque, cujo objetivo 

é ofertar o cuidado integral à pessoa idosa e família promovendo a participação social e a 

preservação da capacidade funcional. Para as autoras a pessoa idosa semidependente é aquele 

sujeito que ainda não está no perfil asilar e tem capacidade parcial na realização das atividades, 

mas, mesmo assim, precisam de algum auxílio e acompanhamento.  

O CDI no Brasil tem como proposta o funcionamento diurno, em unidades públicas ou 

não governamentais, que prestam serviço especializado e multiprofissional como a finalidade 

de evitar o isolamento social, abandono e atender a necessidade de acolhimento da pessoa 

idosa durante o dia e retorno para a família. Na concepção de Alvarez, Gutierrez e Silva (2020, 

p. 106): 

 

O CDI brasileiro encontra-se em consonância ao Estatuto do Idoso (LEI No 10.741, de 
1º de outubro de 2003) preconizando os cuidados aos idosos no domicílio, propiciando 
com que permaneçam perto de suas famílias por um tempo maior possível, com 
oportunidades de exercer seu papel social e de desfrutar dos vínculos comunitários. O 
advento do CDI consiste em um grande avanço e pode gerar frutos a médio e longo 
prazo no cenário de conhecimentos sobre intervenções que se mostram mais efetivas 
a esse público e de que modo eles podem se beneficiar. 

 

O GESUAS (2017) entende que o aumento no número de pessoas idosas no país tem 

cada vez demandando a oferta de serviços especializados para esse segmento populacional 

como o CDI que oferece um atendimento de modalidade não asilar com o desenvolvimento de 

atividades que visam a melhoria na qualidade de vida, dessa maneira esse serviço seria uma 

alternativa oferecida para evitar qualquer iniciativa de institucionalização. Convém ressaltar 
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que o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) estabelece que o CDI é um serviço que 

pertence a Proteção Social Especial de Média Complexidade, ou seja, está inserido na Política 

de Assistência Social (PNAS). 

O CDI sendo um serviço que compõe a rede socioassistencial tem como finalidade 

compartilhar com a família os cuidados essenciais para a pessoa idosa. Pensamos que esse 

serviço é relevante na medida em que também proporciona uma divisão na responsabilidade 

no cuidado entre família e Estado assim prevenindo desgastes familiares além da sobrecarga 

de trabalho. Alvarez e Gutierrez (2019) esclarecem que o processo do cuidado não é simples, 

pelo contrário é algo que demanda tempo e dedicação além de envolver mudanças, adaptações 

e estresse. As autoras enfatizam que:  

 

Serviços que proporcionam cuidados centrados e integrais para pessoas idosas e 
familiares que garantem acesso a eles, requer que os sistemas estejam organizados 
em torno das necessidades e preferências dessa população. Os serviços favoráveis aos 
idosos estão intimamente envolvidos com suas famílias e comunidade. Enfatiza se que 
é possível controlar muitos problemas existentes na velhice por meio de assistência 
adequada; e, assim, garantir qualidade de vida para as pessoas idosas e de seus 
cuidadores. Dessa forma, entende-se, no âmbito biopsicossocial, a necessidade da 
integralidade do cuidado prestado à pessoa idosa. (2019, p. 614). 

 

De acordo com dados nacionais consultados na Vigilância Socioassistencial e no Censo 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 2019, o CDI no Brasil, tem 1.640 unidades 

funcionando e grande parte desses serviços funcionam uma média de 40 a 49 horas semanais. 

A maior concentração de unidades está na região Sudeste com cerca de 861, já na região 

Nordeste encontraremos apenas 131, isso demostra mesmo em números nacionais iniciativas 

ainda tímidas diante das demandas que estão postas na contemporaneidade, principalmente, 

porque somos um país que envelhece e apresenta necessidades de atendimento desse público.  

Em nível municipal os resultados apontam que o perfil de idosos e idosas atendidos 

nesses espaços são deficientes ou sem deficiências, mas com algum grau de dependência. 

Dentre as atividades apontadas nesse serviço estão: acolhida e escuta, atividades de 

autocuidado, orientação sobre o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

orientação para obter documento pessoal, atividades coletivas, visitas domiciliares, apoio e 

orientação aos cuidadores, atividades com a família e o usuário dentre outras. O documento 

indica que grande parte dos usuários permanece de quatro a cinco dias por semana, ou seja, 

existe a necessidade de inserção de praticamente a semana inteira, nesse sentido passando a 
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ficar em média de quatro a seis horas por dia. Outra informação que os dados apontam é que 

a maioria das unidades são de natureza não governamental/ organização da sociedade civil, 

assim totalizando um universo de 1.517, já as de natureza pública são 123.  

Dessa maneira, esses dados apontam, como já mencionamos, uma tímida 

responsabilidade do Estado em relação à proteção social da pessoa idosa, deixando para a 

sociedade civil assumir o papel de execução do serviço. Pensamos que essa tendência não é 

específica, mas algo que vem sendo construído ao longo das políticas sociais e o desmonte de 

sua estrutura, financiamento e a transferência da responsabilidade para a sociedade que se 

agravou com as reformas neoliberais. 

Cabe ressaltar que as políticas sociais devem ser consideradas como conquistas sociais 

da sociedade, resultado das lutas sociais, ou seja, são expressões das correlações de força entre 

Estado e sociedade e permitem o acesso a bens e serviços no enfrentamento das desigualdades 

sociais, no entanto, e por outro viés cabe também destacar que “[…] não foram e não são 

capazes de emancipar a humanidade do modo de produção capitalista, mas instituíram 

sistemas de direitos e deveres […]”. (BOSCHETTI, 2016, p. 25) e que seu desmantelamento na 

era neoliberal é uma expropriação destas conquistas. Corroborando com essas afirmações 

Dagnino (2004) e indica que com o neoliberalismo ocorre a emergência de um projeto de Estado 

que se isenta progressivamente de seu papel de garantidor de direitos sociais e impulsionando 

a transferência de suas responsabilidades para a sociedade civil e mercado.  

Concordamos com Bernardo (2017) quando tece críticas as formatações do cuidado da 

pessoa idosa no Brasil, em que a responsabilização da família e das ongs são a alternativa de 

proteção social, logo, uma privatização dos cuidados, ou seja, para a autora estamos 

vivenciando uma situação na qual a família assume o papel central nas políticas, programas e 

serviços como uma estratégia de retração do Estado. Além disso, não há nenhum atendimento 

destes idosos/as, no horário noturno, especialmente, para os que vivem sozinhos ou com o/a 

cônjuge apenas. Um dos países da EU que oferecem este tipo de serviço é Portugal. Mas em 

que consiste este tipo de experiência de atendimento noturno? Este pode ser pensado como 

uma experiência positiva também para o Brasil? 
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4 CENTRO NOITE EM PORTUGAL: SITUANDO O SERVIÇO CONFORME AS NORMATIVAS DO 

PAÍS 

 

A República Portuguesa é um país Europeu que, com base no site oficial do Governo 

Federal, tem uma população total de 10.555 milhões tendo a democracia como seu regime 

político vigente. Em relação ao perfil da população Gomes e Oliveira (2017) destacam o 

aumento considerável nos últimos anos de idosos/idosas, inclusive colocando o país como um 

dos maiores contingentes de população envelhecida com mais de oitenta anos. De acordo com 

os autores a Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 já apontava como o quinto ou área 

mais envelhecida do mundo, a estimativa é que em 2080 o número de idosos/idosas chegue a 

317 por 100 jovens. Carvalho (2019) também já abordava essa questão não como um problema 

novo, mas que vem ganhando destaque com o aumento da esperança de vida que resultou em 

algumas propostas de política social como criação da Estratégia Nacional para o 

Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025. 

O país desenvolveu várias repostas para o atendimento desse perfil populacional dentre 

eles estão: Serviço de Apoio Domiciliário, Acolhimento Familiar para Pessoa Idosa, Lar de 

Idosos, Centro Dia e o Centro Noite. Para Pinto (2012, p. 06) o Centro Dia tem como finalidade: 

 

Segundo o Guião Técnico aprovado por despacho em 29.11.2004, o Centro de Dia é 
uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que presta um conjunto de 
serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio 
sociofamiliar, tendo como principal objetivo, favorecer a permanência da pessoa idosa 
no seu meio habitual de vida, contribuir para retardar ou evitar a institucionalização, 
contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a autonomia. 

 

Conforme exposto Portugal tem assim como no Brasil o Centro Dia, inclusive como a 

mesma nomenclatura. Os serviços em ambos os países observamos finalidades semelhantes no 

que concerne da responsabilização do Estado e família no cuidado da pessoa idosa além expor 

e reforçar em seus documentos a necessidade da permanência e fortalecimento dos laços 

familiares como forma de prevenir qualquer processo de institucionalização. Observamos que 

em ambos os países os equipamentos reconhecem as particularidades que existem no cuidado 

do envelhecer, ou seja, as famílias e seus membros trabalham ou estudam e precisam de 

suporte com os idosos/ idosas que não podem ficar em casa sozinhos. 
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Pinto (2012) expõe a existência em Portugal do Centro Noite que tem como finalidade 

o acolhimento noturno dos que precisam de acompanhamento em decorrência de situações de 

solidão, isolamento ou insegurança. O Centro Noite em Portugal é ligado a área do Ministério 

da Solidariedade e da Segurança Social que publicou em 04 de março de 2013 uma portaria de 

n.º 96 com a meta de elaborar repostas sociais atendendo as necessidades das pessoas e das 

famílias. Com base na portaria o Centro noite seria: 

 

[...] uma resposta social que proporciona um espaço de apoio durante a noite a 
pessoas nas referidas situações, contribuindo para o seu bem-estar e permitindo a 
manutenção no seu domicílio durante o dia. Ao seguir uma lógica de proximidade e 
implementação em contextos rurais ou urbanos onde se identifiquem situações de 
risco e fragilidade que importa minorar ou eliminar, o centro de noite configura-se 
como a resposta adequada. 

 

Com base nessa portaria os Centro Noite os objetivos desse equipamento são no 

sentindo de proporcionar acolhimento durante a noite, assegurar segurança e bem-estar e 

fomentar a permanência do utilizador no meio habitual de vida. A portaria também desenha 

vários elementos para o funcionamento do equipamento desde a capacidade que em regra 

deve ser de 20 pessoas, além de funcionar todos os dias o Centro Noite deve oferecer serviços 

de: acolhimento noturno, ceia e pequeno almoço e higiene pessoal.  

Ainda de acordo com o documento normativo para entrada da pessoa idosa no 

equipamento é obrigatória a elaboração de um processo individual que deve ser sempre 

atualizado e é de acesso restrito, pois, tem informações pessoais, familiares, hospitalares e por 

fim a data da cessação do contrato. A portaria esclarece que para entrada da pessoa idosa no 

equipamento é celebrado um contrato de prestação de serviços por escrito que terá em seu 

conteúdo os direitos, obrigações e princípios e qualquer alteração só poderá ser realizada 

mediante o consentimento de ambas as partes. Por último, e ainda sobre a estrutura e 

funcionamento do Centro Noite a normativa enfatiza a composição necessária de um 

coordenador com formação de nível superior, um ajudante de ação direta de permanência e 

um auxiliar de serviços gerais. Daniel, Monteiro e Ferreira (2016, p. 257) entendem que:  

 

O Centro de Noite é uma resposta já do século XXI e tem ainda expressão diminuta, se 
a compararmos com o outro tipo de resposta. Os números atestam que as duas 
respostas com maior crescimento (Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia) 
plasmam o engajamento político demonstrado logo nos programas dos primeiros 
governos constitucionais (I, II e III). 
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A realidade portuguesa ponta um serviço inovador, porém, ainda com baixos 

investimentos e unidades de atendimentos, que também são ofertados por organizações não-

governamentais e não estatais compondo um modelo de proteção social denominado de 

pluralismo de bem-estar social que vem substituindo o incipiente Estado de bem-estar social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A longevidade em massa é uma realidade de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, porém, marcada por reprodução de desigualdades sociais que traz além da 

fragilidade da idade avançada vulnerabilidades decorrentes de condições de vida e trabalho 

marcados pela exploração, superexploração, exclusões, pobrezas e misérias. Esse quadro afeta 

o envelhecimento e proporciona velhices com adoecimentos, deficiências, isolamentos e 

necessidades de cuidados especiais. O Centro Dia e Centro Noite são experiências existentes 

em vários países do mundo ocidental e são unidades de atendimento diurno e/ou noturno para 

oferta de cuidados e assistência às pessoas idosas. 

À guisa de conclusão entendemos que o Centro Noite é uma iniciativa necessária para o 

Brasil, do ponto de vista que o horário noturno também pode demandar particularidades do 

cuidado para a pessoa idosa, ou seja, sua família por algum motivo precisam utilizar o CDI 

podem também precisar do auxílio ao cuidado e acompanhamento durante a noite, ou o 

idoso/as que vivem sozinhos sem suporte de cuidadores familiares, entretanto, o desenho da 

proteção social no contexto neoliberal, seja em Portugal ou Brasil, é o das parcerias 

público/privado, em que o Estado repassa recursos e a execução dos serviços para terceiros 

comprometendo a universalização do atendimento. 
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