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RESUMO 
O artigo versa sobre o atendimento a pessoa idosa com em período 
pandêmico COVID-19 em relação ao atendimento da Unidade de 
assistência – Centro Dia – Proteção Social Especial de média 
complexidade, executora do serviço especial para pessoas com 
deficiência, idosos e família. Metodologicamente adotou-se a revisão de 
literatura e a pesquisa documental realizada nas normativas e Censo 
SUAS 2018/2019. Constatou-se que o Centro Dia enquanto garantia de 
direito da pessoa idosa, pessoas com deficiência, família e cuidadores 
precisa sair da invisibilidade, há uma demanda latente, aguçada com a 
suspensão desses serviços durante o período pandêmico, muitos 
municípios não dispõem dos serviços especializados de proteção social 
especial em domicílio para pessoas com deficiência, idosos e familiares, 
incluído cuidadores. A família não pode assumir sozinha a função do 
cuidado, precisamos alinhar de forma intersetorial a rede pública de 
serviços, garantindo direitos e fortalecendo a rede de apoio, constituída 
pela família e comunidade. 
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ABSTRACT 
The article deals with the care of the elderly with in pandemic period 
COVID-19 in relation to the care unit of the Assistance Unit - Day Center 
- Special Social Protection of medium complexity, executor of the special 
service for people with disabilities, the elderly and family. 
Methodologically, we adopted the literature review and documentary 
research carried out in the regulations and ITS Census 2018/2019. It was 
found that the Day Center as a guarantee of the right of the elderly, 
people with disabilities, family and caregivers needs to get out of 
invisibility, there is a latent demand, sharpened with the suspension of 
these services during the pandemic period, many municipalities do not 
have specialized services of special social protection at home for people 
with disabilities, elderly and family members, included caregivers. The 
family cannot assume the role of care alone, we need to intersectorally 
align the public service network, guaranteeing rights and strengthening 
the support network, constituted by the family and community. 

 
Keywords: Family. Caregivers. Old person. Social Assistance Services. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Abordar a temática do Centro Dia enquanto garantia de direito da pessoa idosa, pessoas 

com deficiência, família e cuidadores é tirar da invisibilidade uma demanda latente, aguçada 

com a suspensão desses serviços durante o período pandêmico. É notório que esse segmento 

ficou ainda mais vulnerável, haja vista que esse serviço ofertado pela Proteção Social Especial é 

de acordo com Diogo (2006) uma alternativa de serviço que a família dispõe, quando existe sua 

oferta no município, para auxilia-la no cuidado, isto é, uma alternativa intermediária entre o 

Serviço do Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos e as Instituições de Longa 

Permanência ou Abrigo. Nesses espaços as pessoas idosas passam o dia, com assistência 

profissional, garantindo acolhimento e cuidado, oportunidades de participação em atividades 

socioeducacionais e a noite retornam para suas casas. Cabe então um esclarecimento o Centro 

Dia não é creche e nem depósito de idosos e idosas, que ficam ociosos o dia todo, tem 

planejamento, tem proposito, tem a responsabilidade e o compromisso com o envelhecimento 

digno, com o fortalecimento de laços familiares e com a linha do cuidado, que no geral fica na 

incumbência da família, que nem sempre tem as condições efetivas de proporcionar as 

seguranças de convívio, de sobrevivência, de autonomia, entre outras necessárias a promoção, 

proteção e defesa deste sujeitos envelhecidos. 
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O Centro Dia apesar de ser tipificado de Serviço de média complexidade da Proteção 

Social Especial é previsto na Política Nacional do Idoso (PNI), Lei nº. 8.842, de 4 de janeiro de 

1994. A PNI reger-se pelos princípios, conforme artigo 3º, inciso I - a família, a sociedade e o 

estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. No artigo 

4º, que trata das diretrizes da PNI, no inciso III, versa a “priorização do atendimento ao idoso 

através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos 

que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência”. De acordo com o censo 

SUAS 2021, temos 2.021 Centros Dias e similares, não significando que todos atendem pessoas 

idosas, se comparado ao número de municípios 5.570. Nem estamos afirmando que todos os 

municípios precisam desse tipo de unidade de atendimento, mas temos 26 capitais, um Distrito 

Federal, e mais um número de cidades de Grande Porte e Metrópoles. Sem falar num país que 

a população está envelhecendo em ritmo acelerado. 

As demandas das pessoas envelhecidas com ou sem deficiência devem estar na agenda 

do poder público como prioridade absoluta conforme prever o Estatuto do Idoso, entretanto, 

há um hiato entre os avanços normativos acerca das ações governamentais para com a política 

e oferta dos serviços, por isso, resgatamos alguns indicativos que consideramos importante, 

como o artigo 10, que trata da implementação da PNI, das competências dos órgãos e entidades 

públicas na área da assistência social e da saúde. 

 

Inciso I, na área de promoção e assistência social, alíneas: a) prestar serviços e 
desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas do idoso, 
mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e 
não-governamentais. b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de 
atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, 
casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros; 
 
Inciso II- na área de saúde: alíneas: a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos 
diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde; c) adotar e aplicar normas 
de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com fiscalização pelos 
gestores do Sistema Único de Saúde; e) desenvolver formas de cooperação entre as 
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios e entre os 
Centros de Referência em Geriatria e Gerontologia para treinamento de equipes 
interprofissionais. (BRASIL, 2019, p. 9-11). 

 

Precisamos analisar o que está impedindo a implementação desse serviço conforme 

determina a tipificação dos serviços socioassistenciais. O Brasil por ser um país continental, com 

uma diversidade territorial e desigualdades territoriais, tem especificidades únicas a ser 
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agregada a tipificação dos serviços socioassistencial, não significando que cada ente federado 

adote modelos como acha que deve proceder ferindo toda uma construção coletiva de como 

deve ser os serviços. A unidade possibilita a avaliação, o monitoramento, um padrão que 

viabiliza a busca pela qualidade dos serviços, o que não significa uniformidade, engessamento. 

Frente ao exposto, nos propomos a analisar a oferta do Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, haja vista que houveram avanços 

instrucionais para os serviços voltados para pessoas com deficiência e suas famílias, enquanto 

que para os idosos e idosas continua a passos lentos. Tratamos, pois, de centro dia que não são 

referência para pessoas com deficiência e família, incluindo nesta o/a cuidador/a. Para tal, 

estruturamos este estudo a partir da revisão da literatura e da pesquisa documental realizada 

junto ao Censo Suas de 2018 e 2019 acerca dos Centro Dia e similares, além das normativas e 

manuais que regem esse tipo de serviço. 

 

2 O CENTRO DIA COMO ALTERNATIVA DE APOIO A FAMÍLIA DE PESSOAS IDOSAS EM 

VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

Efetivação desta analise partimos do questionário do Censo SUAS para o Centro Dia e 

similares que não é específico, mas que em seu conteúdo tem questões específicas. A 

obrigatoriedade de seu preenchimento é para as Unidades Não-Governamentais e 

Governamentais acerca dos “Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, 

idosas e suas famílias”, seja na modalidade Centro Dia, seja em qualquer outra modalidade. A 

exceção é a execução por meio de CREAS que responderá no respectivo questionário. As 

questões referem-se à identificação da unidade, a caracterização da unidade (se é municipal ou 

estadual), público atendido nesta unidade (idosos com ou sem deficiência, ou com algum grau 

de dependência), horário de funcionamento, natureza desta se é pública ou privada, no caso, 

se é entidade não governamental ou governamental, se recebe recursos financeiros da 

assistência social visando à manutenção desse Centro Dia. Se está sendo referenciado a um 

CREAS, as atividades que desenvolvem, se possui fluxo de atendimento, condições de 

infraestrutura e acessibilidade, assim como as condições efetivas da oferta dos Serviços e 

Atividades Indique as ações e atividades desenvolvidas no âmbito do “Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas e suas famílias, entre outras 
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questões. No manual de orientação ao preenchimento do questionário do Censo Suas, este 

serviço vem descrito como, 

 

Serviço para a oferta de atendimento socioassistencial especializado a Pessoas com 
Deficiência e Idosos com algum grau de dependência de cuidados e suas famílias. (...) 
Tem a finalidade de oferecer cuidados durante o dia, em atividades básicas e 
instrumentais, complementares aos ofertados pela família, com o objetivo de 
proteger, evitar o isolamento social, promover autonomias, fortalecer os vínculos 
familiares, sociais e comunitários, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas participantes. [...] A partir da identificação das necessidades, deverá ser 
viabilizado o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de 
políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o 
incentivo à autonomia da dupla “cuidador(a) e dependente”. Soma-se a isso o fato de 
que as(os) profissionais da equipe poderão identificar demandas da(o) dependente 
e/ou da(o) cuidador(a) e situações de violência e/ou violação de direitos e acionar os 
mecanismos necessários para resposta a tais condições. A intervenção será sempre 
voltada a diminuir a exclusão social tanto da(o) dependente quanto da(o) cuidador(a), 
a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados 
prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que 
fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com 
deficiência ou pessoa idosa.” (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – 
CNAS 2009). (MANUAL CENSO SUAS, 2020, p.4 grifo do nosso). 

 

Constatamos que em sua maioria são de âmbito municipal, poucos atendem pessoas 

idosas com dependência, ofertam 6 refeições diárias, possuem o básico em termos de 

acessibilidade, ainda precisando melhorar em termos de infraestrutura e de material necessário 

as atividades. Funcionam de 30 a 40 horas semanais, assim como são em sua maioria 

referenciados pelo CREAS. A concentração maior de Centro Dia é no Sudeste 971 unidades e 

Sul com 400 unidades em 2019, no Nordeste esse número chega a 138. Em seguida vem o 

Centro oeste com 125 e o Norte com 30 unidade. Ao todo em 2019 tínhamos 1664 unidades. 

A oferta deste serviço atende a três finalidades distintas, ao nosso entender, oferta 

serviço especializado a pessoas com deficiência, idosos e família; oferece cuidados diurno, pode 

ser ofertado a usuários diferentes e de ciclo de vida distintos; reduzindo as situações de 

violências/ou violação de direitos demandadas da relação cuidador(a) e dependente, a partir 

da atuação de profissionais especializados e o envolvimento da família e cuidador/a, 

possibilitando a identificação e o acionar dos órgãos de defesa. 

A Portaria MPAS/SEAS n° 2.854, de 19 de julho de 20004 o atendimento do Centro Dia é 

compreendido como 

 
4 Art. 5° Estabelecer que sejam mantidas as modalidades de atendimento prestada a idosos em instituições asilares 
ou congêneres e, a partir do presente exercício, sejam implementadas novas modalidades que privilegiem a família 
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uma estratégia de atenção em instituições especializadas, onde o idoso permanece 
durante oito horas por dia, sendo prestados serviços de atenção à saúde, fisioterapia, 
apoio psicológico, atividades ocupacionais, lazer e outros, de acordo com as 
necessidades dos usuários. É importante pela possibilidade da pessoa idosa ser 
atendida durante o dia e retornar à noite para sua residência é porque proporciona ao 
idoso manter seus, vínculos familiares. A capacidade de atendimento do Centro-dia é 
variável e deve estar sempre adequada à qualidade do serviço, conforme formas 
específicas 

 

A Portaria MPAS/SEAS5 nº 73, de 10 de maio de 2001 sistematizou através das Normas 

de Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso no Brasil a regulamentação do 

funcionamento dos serviços de atenção ao idoso, dentre estas o Centro Dia e similares, na qual 

o município deve identificar as opções por modalidades de serviços, as demandas e rede de 

serviços local. Ressaltando a prioridade aos serviços que privilegiam a permanência deste em 

sua família, ficando o acolhimento institucional aos casos realmente necessário. 

Nesta Portaria, o atendimento do Centro Dia  

 

é um programa de atenção integral às pessoas idosas que por suas carências 
familiares e funcionais não podem ser atendidas em seus próprios domicílios ou por 
serviços comunitários; 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. (NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO AO IDOSO NO BRASIL, 2001. p.26). 

 

Essas portarias percebemos que não há um consenso sobre o real papel desta unidade, 

uma trata como uma estratégia e a outra como um programa. A dificuldade em entender o real 

papel desta unidade de atendimento tem levado a adotarem outras nomenclaturas para 

identificar os centros como Centro geriátrico, como se fossem algo diferente, na verdade a 

denominação não reduz a importância e nem a especificidade que a tipificação afere ao tipo de 

serviço ofertado. As secretarias municipais de saúde e de assistência social devem garantir o 

 
como referência de atenção, assim como alternativas que reforcem a autonomia e independência da pessoa idosa, 
quais sejam: Residência com Família Acolhedora, Residência em Casa-lar, Residência em República. Atendimento 
em Centro-Dia, bem como a manutenção e implementação do Atendimento em Centros de Convivência e do 
Atendimento Domiciliar. 
5 Ministério da Previdência e Assistência Social/Secretaria de Estado de Assistência Social - Normas de 
Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso no Brasil “Garantia de direitos e cumprimento de deveres para 
um envelhecimento saudável com qualidade de vida”. Nas modalidades: residência temporária, família natural, 
família acolhedora, república, centro de convivência, centro dia, casa lar, assistência domiciliar / atendimento 
asilar, atendimento integral institucional. Portaria MPAS/SEAS nº 73, de 10 de maio de 2001 (fiocruz.br), acesso 
30/03/2022. 
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atendimento nessa unidade de atendimento, no entanto a sua gestão é da política de 

assistência social que deve atuar de forma intersetorial, efetivando e disponibilizando as 

Unidades de Referência municipais as condições efetivas de estabelecer uma rede de suporte 

ao Centro Dia, no caso por ser de PSE/CREAS.  

A abordagem no campo da assistência social está pautada na Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS) – Lei nº. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e sua expressiva alteração em 2011 

pela Lei 12.435, que incorpora os avanços significativos advindos da implantação do Sistema 

Único da Assistência Social (SUAS) no país, assim como a Resolução nº 109, de 11 de novembro 

de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, traz a descrição da 

PSE de Média Complexidade, dentre estas o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e suas Famílias, descrito como 

 

Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com 
deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 
agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, 
confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de 
cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, 
desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a 
dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. (BRASIL, 2014, p. 37). 

 

No questionário do Censo Suas Centro Dia e similares, está dividido em blocos, nos quais 

abordam a identificação e caracterização da unidade, estrutura física, Serviços e Atividades 

Indique as ações e atividades desenvolvidas no âmbito do Serviço de Proteção Social Especial 

para Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas e suas famílias, perfil dos usuários, articulação 

deste Centro dia com os seguintes serviços, programas ou instituições existentes no município, 

gestão de pessoas, de quem preenche o questionário. Todavia, o questionário não é exclusivo 

a pessoas idosas aborda o ciclo geracional. O questionário deve ser preenchido por toda as 

Unidades Não-Governamentais e Governamentais acerca dos “Serviço de Proteção Social 

Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias”, seja na modalidade Centro dia, 

seja em qualquer outra modalidade. A exceção é a execução por meio de CREAS que responderá 

no respectivo questionário. Por isso, vem a denominação Centro dia e similares. Em 2018 

existiam no para Nordeste 131 Centro, Dia, em 2019 ampliou-se para 138 e em 2020 para 161 

os que são para idosos.  

O Censo SUAS é um indicador das potencialidades e fragilidades da oferta do serviço, 

funcionamento, natureza, atendimento, enfim, busca através do questionário  
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retratar as estruturas de gestão e de oferta de serviços do SUAS, produzindo 
informações que subsidiem o planejamento da política, o aperfeiçoamento do 
sistema, a formação dos trabalhadores e a prestação de contas à sociedade. Para 
mapear os componentes sistêmicos da Política Nacional de Assistência Social foram 
coletadas informações junto aos: Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); 
Centro de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS); Centro de 
Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP); Centros de 
Convivência; Gestão Municipal; Conselhos (municipal e estadual); Unidades de 
Acolhimento; e Gestão Estadual. (Portal SAGI, 2022). 

 

O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias está voltado para atender pessoas com deficiência e idosos em situação de 

dependência, cuidadores(as) e familiares não é exclusividade do Centro Dia, pode ser executado 

no CREAS, haja vista buscar a  

 

Reversão das situações que agravam a dependência e comprometem o 
desenvolvimento da autonomia, tais como o isolamento, o confinamento, a 
discriminação, ausência de cuidados adequados e conflitos em consequência da 
condição de dependência. [...]. Este Serviço pode ser ofertado em distintas unidades, 
como: Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Domicílio 
das(os) usuárias(os), Unidades Referenciadas ou Centros-Dia, como estratégia para 
ampliar a acessibilidade. O CREAS é a unidade pública estatal de abrangência municipal 
ou regional que oferta, obrigatoriamente, o Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), referência demais serviços e pode 
também ofertar outros Serviços de Proteção Social Especial, dentre eles, o Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. [...]. Este 
serviço é destinado a pessoas com deficiência e idosas, com algum grau de 
dependência, e suas famílias que tiveram sua situação agravada por violações de 
direitos, tais como, isolamento, confinamento, falta de cuidados adequados, alto grau 
de estresse do(a) principal cuidador(a), entre outros, que comprometem sua 
autonomia e desenvolvimento. [...] 

 

Destarte, as produções para este tipo de unidade de atendimento publicadas pelo 

Ministério da Cidadania antes Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome6, 

refere-se a CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias, Serviço Especializado tipificado no SUAS para Pessoas com 

Deficiência em situação de dependência de cuidados e suas famílias, Perguntas e respostas7 

 
6 Publicações Assistência Social — MINISTÉRIO DA CIDADANIA Secretaria Especial do Desenvolvimento Social 
(mds.gov.br) 
7 PERGUNTAS E RESPOSTAS: (mds.gov.br) Resolução CNAS nº 34/2011 – Habilitação e Reabilitação da pessoa com 
deficiência no SUAS; Decreto 7.612 de 17/11/2011 – Institui o Plano Nacional VIVER SEM LIMITE; Resolução da 
Comissão Intergestores Tripartite CIT, nº 07, de 12/04/2012 – sobre perfil do serviço em Centro dia no SUAS, 
cofinancimento federal e o cofinanciamento do Estado para Centro dia; Resolução CNAS nº 11, de 24 de abril de 
2012 – Critérios de partilha do cofinanciamento federal para Municípios e DF para Centro dia; Portaria MDS nº 
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sobre o serviço. A sua implantação no âmbito do SUAS ocorreu desde o ano 2012 destinando-

se 

 

[...] a pessoas com deficiência com algum grau de dependência, que tiveram ou têm 
as suas limitações agravadas pela convivência com situações de risco ou violação de 
direitos, tais como: extrema pobreza; histórico de desassistência de serviços 
essenciais; precariedade dos cuidados familiares; alto grau de estresse do cuidador 
familiar; desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa; isolamento social, 
confinamento, abandono, maus tratos, dentre outras situações que agravam a 
dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia da dupla pessoa 
cuidada e cuidador familiar. (BRASIL, 2012, p. 11). 

 

As orientações técnicas versam sobre a estruturação do serviço, metodologias e técnicas 

acessíveis no serviço; instrumentais facilitadores da organização do serviço. Constata-se que 

esse tipo de Unidade de atendimento não pode ser concebido apenas na perspectiva de 

referência a pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência, idosos, familiares e 

cuidadores. Esta unidade de atendimento especializado deve ser para a pessoas idosas e a 

pessoas com deficiência que tenham algum grau de dependência de cuidados, evitando o 

isolamento social, o abandono e a necessidade de acolhimento.  

A esse respeito destacamos a Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento (Nepe) 

do Mestrado em Gerontologia da PUC-SP que no dia 28 de junho de 2022, com os gestores de 

Centro-dia, além de alguns órgãos públicos têm dado suas contribuições, como o Grande 

Conselho Municipal do Idoso, a Coordenação de Vigilância em Saúde, a Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Durante o 

evento destacou-se que esse tipo de unidade de atendimento está previsto na Política Nacional 

do Idoso (Lei Nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994), como uma estratégia para garantia dos direitos 

 
139/2012 – autorização de pagamento dos Centros-dia; Resolução CIT 003/2013 – sobre Residências Inclusivas – 
Artigo 9º (cofinanciamento do Estado para RI - pode usar como referência para cofinanciamento do Centro dia - 
até o segundo mês do ano subsequente a assinatura do Termo de Aceite; Orientações Técnica sobre Centro Dia 
(adulto)/2013 no site www.mds.gov.br – assistência social; Resoluções CNAS SUAS 17/2011 - Profissionais de nível 
superior e Resolução CNAS e 09/ 2014 – Profissionais de nível médio- Cuidadores Sociais e Auxiliares de Cuidadores 
Sociais; PORTARIA Nº 113/2015 Regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras – Institui Blocos de Pisos do SUAS; 
Lei Brasileira de Inclusão Lei no. 13.146/2015, em especial – Art. 39 - ... 2o  Os serviços socioassistenciais destinados 
à Pessoa com Deficiência em situação de dependência deverão contar com Cuidadores Sociais para prestar-lhe 
cuidados básicos e instrumentais; Orientações Técnicas MDS sobre o Serviço de Proteção Social Especial em Centro 
Dia para Crianças com Deficiência e suas Famílias prioridade, zero a 6 anos e Microcefalia. ARAÚJO, Edgilson 
Tavares de; CRUZ, Deusina Lopes. Orientações técnicas sobre o Serviço de Proteção Social Especial para as pessoas 
com deficiência e suas famílias ofertado em Centros-dia de Referência: metodologias e técnicas acessíveis no 
serviço.  Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Pnud, 2013, 179p. 
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dos idosos, regulada pela Secretaria de Assistência Social do Município de São Paulo. O Centro-

dia Bom Retiro, criado em 2015, localizado na região central de São Paulo, sendo considerado 

o primeiro centro-dia público da metrópole com capacidade para 30 idosos por serviço.  

Em 2014, Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvimento Social Guia de 

Orientações Técnicas Centro Dia do Idoso – “Centro Novo Dia”. O referido Estado em 2013 havia 

publicado a Lei nº 15.809, de 14 de junho de 2013, que institui o Programa Social Centro Dia do 

Idoso, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências. Em seu artigo 2º,  

 

Art. 2º O Centro Dia do Idoso tem por objetivo oferecer assistência à família e 
proporcionar atenção ao idoso fragilizado como forma alternativa ao asilamento, por 
meio de assistência multidisciplinar e multiprofissional, evitando sua exposição a 
situações de risco, tais como: I - acidentes domésticos; II - violência doméstica; III - 
depressão; IV – sedentarismo; V – isolamento social; VI – entre outros males que 
podem acometer idosos nesta condição. § 1º O Centro Dia do Idoso promoverá a 
convivência durante o dia, prestando diversos serviços de apoio, incluindo: I – 
transporte adaptado de ida e/ou volta ao idoso impossibilitado de chegar ao local por 
meios próprios; II - auxílio e atendimento às necessidades da vida diária; III – 
alimentação adequada; IV - realização de atividades sociais, culturais, manuais e 
recreativas; V - acompanhamento de saúde. § 2º A realização de serviços de que trata 
o “caput” deste artigo poderá ser feita por equipe interdisciplinar a ser definida e 
dimensionada pelo Poder Público. § 3º A rede de equipamentos sociais Centro Dia do 
Idoso funcionará diariamente, de segunda à sexta-feira, com horário ininterrupto, das 
7 (sete) às 18 (dezoito) horas. 

 

Em geral, apesar de algumas iniciativas bem-sucedidas a oferta desse serviço ficou 

comprometida com o período pandêmico, quando se adotou uma lógica de distanciamento e 

isolamento social, principalmente em relação a pessoa idosa considerados o grupo mais 

vulnerável, conforme veremos a seguir. A exemplo temos a Portaria nº 54, de 1º de abril de 

2020 que aprovou recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de 

garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com 

medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS 

- quanto ao centro-dia e ao serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, 

idosas e suas famílias, avaliar localmente a aplicabilidade das seguintes recomendações:  

a) Suspender temporariamente os atendimentos no equipamento, considerando que 

parte dos usuários integra o grupo de risco, e, ainda, as recomendações do Ministério da Saúde 

quanto à importância do isolamento social e não aglomeração. Deve-se priorizar a avaliação 
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quanto ao remanejamento destes trabalhadores para suporte a outros serviços, sobretudo os 

serviços de acolhimento;  

b) Considerar possibilidades de redirecionar os profissionais para a atuação com outros 

tipos de suporte que serão necessários nesse momento, como, por exemplo: a conscientização 

dos usuários e de suas famílias sobre grupos de riscos e medidas preventivas à  

c) Transmissibilidade; suporte remoto da equipe às famílias e aos usuários do Centro 

Dia, para orientações e encaminhamentos que possam surgir, visando atender necessidades 

identificadas e apoiar o isolamento social e a proteção; e suporte ao isolamento social de 

pessoas do grupo de risco, especialmente aqueles que morem sozinhos, com atenção ao acesso 

à alimentação e a outros itens básicos de subsistência. 

Outrossim, não podemos negar que concomitante a esse processo de promoção e 

proteção a pessoa idosa, constatamos que o aumentou do número de profissionais que 

adoeceram enquanto linha de frente, ocasionando vários afastamentos do trabalho em virtude 

de serem profissionais com comorbidade, além de precárias condições de trabalho em virtude 

da redução do orçamento público para o cofinanciamento da política de assistência social em 

nível nacional, enfim, inúmeras situações que em sua totalidade interferência execução do 

serviço. Associado ainda as limitações impostas pela redução dos recursos federais que adotou 

a lógica da disponibilidade financeira, ao mesmo tempo que os repasses passaram, a ser 

considerados e observados a partir da existência de saldos em contas, quando houver 

disponibilidade orçamentária e financeira específica para esse fim, conforme artigo 3º8. 

A Portaria nº. 100, de 14 de julho e 2020, trouxe recomendações para o funcionamento 

da rede socioassistencial de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE de 

Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, lançou a Nota Técnica nº. 

36/2020, que tratou de regulamentar o funcionamento da rede socioassistencial de PSB e PSE 

de média complexidade, assegurando a manutenção da oferta do atendimento à população 

nos diferentes cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-

19. Observa-se que havia a preocupação com as consequências do distanciamento social na 

população idosa, no entanto tivemos um impacto maior com o isolamento social, que são 

diferentes e que na vida da pessoa idosa o segundo aflorou com grande expressividade. 

 
8 05/10/2020 Portaria nº 2.362, de 20 de dezembro de 2019 - Portaria nº 2.362, de 20 de dezembro de 2019 - DOU 

- Imprensa Nacional https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.362-de-20-de-dezembro-de-2019-
234966986 2/2 Acesso 05 de fevereiro de 2021 
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Portanto, a normativa trouxe em destaque, no item 4.2 a identificação das Populações Afetadas 

pela Pandemia em Situação de Maior Vulnerabilidade e Risco Social, sendo que no subitem 

4.2.2. Considerando a realidade de cada território, estes públicos podem ser diversos e incluir, 

por exemplo9: famílias com pessoa(s) dependente(s) de cuidados - idoso, pessoa com 

deficiência ou criança na primeira infância - com apenas um cuidador, sem rede social de apoio. 

Estas famílias estavam em situação ainda mais vulnerável se o cuidador pertence a um grupo 

de risco ou for contaminado pelo novo coronavírus; pessoas com deficiência e idosos vivendo 

sozinhos, sem rede social de apoio; idosos e pessoas com deficiência em situação de negligência 

ou violência doméstica. 

A referida Portaria nos itens 4.4.5.7, continha recomendações e orientações para as 

equipes socioassistenciais na atenção a pessoas idosas, com deficiência e suas famílias: b) 

Redirecionar as ofertas dos serviços de PSB e PSE de Média Complexidade para outras formas 

de acompanhamento e suporte, convergindo esforços do SCFV, do Serviço de PSE ofertado pelo 

Centro Dia ou similares, Serviço no Domicílio, PAIF e PAEFI para a proteção a este público e 

oferta de suporte a suas famílias, conforme cada caso; l) Estimular a criação de rede de contatos 

regulares entre usuários (SCFV, Centro Dia, etc.) que já se conhecem, para que possam exercer 

a corresponsabilidade de atenção e cuidado mútuo: cada usuário do grupo pode se 

responsabilizar por contatar de modo remoto um outro participante. Combinam-se os 

interlocutores entre si e a frequência dos contatos semanalmente, de modo que todos sejam 

contatados e contatem alguém. Sem dúvidas, as pessoas idosas foram afetadas durante o 

período pandêmico com a ausência ou a redução da oferta desses serviços, esperamos que este 

quadro tenha sido revertido e que possamos novamente apoiar as famílias enquanto rede de 

apoio. 

 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 
9 12/08/2020 Portaria nº 100, de 14 de julho de 2020 - Portaria nº 100, de 14 de julho de 2020 - DOU - Imprensa 
Nacional. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-100-de-14-de-julho-de-2020-267031342 17/26 acesso 
05 de fevereiro de 2021. 
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Sem dúvida, para a população idosa com ou sem deficiência ou com algum grau de 

dependência essa unidade de atendimento é importante, diria até essencial, num contexto de 

fragilização dos vínculos familiares, de perda de poder aquisitivo em virtude do desemprego, 

da ausência de condições de ter cuidador ou cuidadora profissional auxiliando no cuidado para 

com a pessoa idosa, enfim, o Centro Dia é um direito e deve ser ofertado, de forma contínua e 

de qualidade. A família e os cuidadores passam a também ser assistidos, envolvidos em 

atividades socioeducativas, lúdicas ou mesmo formativa, mas que possa aliviar a sobrecarga do 

acúmulo de tarefas que o cuidador familiar, principalmente a mulher vivencia em seu cotidiano. 

Portanto, há a necessidade de ampliar a rede de serviço na modalidade Centro Dia, bem 

como do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas 

famílias, incluindo o serviço em domicílio, garantindo a efetivação de uma política de proteção 

social especial ampla, efetiva e de qualidade. Nessa lógica, fortalece os vínculos familiares, 

reduz a incidência de violência cometida por cuidadores e familiares, bem como possibilita a 

identificação de casos suspeito ou de violação de direitos e seu enfrentamento em tempo real, 

efetivando a proteção, a promoção e a defesa da pessoa idosa. 
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