PROJETO

BOM

VIVER

OBJETIVO
GERAL
Ofertar aos idosos um espaço
humanizado, de convivência e
socialização, para realização de
atividades ao ar livre e
reabilitação física e emocional,
através da requalificação da
Praça do Centro de Geriatria e
Gerontologia Júlia Magalhães
(CGGJM), das Obras Sociais
Irmã Dulce (OSID).

02

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Dentro do contexto apresentado,
podemos destacar os seguintes
objetivos específicos:
integração e lazer com
• Proporcionar
outros idosos;
terapia animal assistida;
• Realizar
treinos de propriocepção;
• Realizar
a autoestima e
• Estimular
valorização social;
um espaço de beleza
• Proporcionar
e estética.
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METAS
• Adequar estrutura física;
atividades terapêuticas e de
• Ofertar
socialização;
88 atendimentos por mês em
• Ofertar
terapia animal;
160 atendimentos por mês em
• Ofertar
circuito de treino de propriocepção;
40 atendimentos por mês no
• Ofertar
Espaço da Beleza;
33 atividades de socialização
• Realizar
por mês;
40 atividades terapêuticas
• Realizar
por mês.

JUSTIFICATIVA
A população idosa é definida como aquela
com idade igual ou superior a 60 anos. A
população brasileira vem envelhecendo em
uma velocidade muito rápida. Especialistas
acreditam que a tendência é de que a
proporção de idosos cresça mais que
qualquer outra faixa etária na Bahia. Em
2014, o estado contava com 1,6 milhão de
idosos. Esse número tende a chegar a 2,7
milhões em 2030.
Milhares de idosos acumulam sequelas de
doenças adquiridas e incapacidades que
levam à redução da autonomia e da
qualidade de vida, apontando para uma
complexidade ainda maior quanto às
alternativas de atenção às necessidades
desse grupo etário.
O Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia
Magalhães (CGGJM) das Obras Sociais Irmã
Dulce, desde a sua criação, em 1986, busca
minimizar os impactos do envelhecimento,
oferecendo, além do atendimento
ambulatorial e internação hospitalar para
casos graves e pacientes crônicos,
p ro g r a m a s d e a p o i o e p ro m o ç ã o d a
integração dos idosos da comunidade por
meio de um grupo de convivência.

Com a missão de prestar assistência ao idoso,
independentemente de sua capacidade funcional ou situação
social, nos níveis ambulatorial e hospitalar, o Centro de
Geriatria e Gerontologia Júlia Magalhães (CGGJM) oferta
assistência social através da atuação da equipe
multidisciplinar nos seguintes programas:
Centro-Dia: visando à promoção e manutenção da saúde, o
CGGJM, através do Centro dia, atende mensalmente 90
idosos da comunidade, em regime de meio turno,
oferecendo atividades de socialização, reabilitação física,
cognitiva e emocional.
Grupo Renascer: através de atividades lúdicas, de
socialização e de lazer, o grupo Renascer proporciona ao
idoso a retomada de seu papel no seio da família e da
sociedade. Seus integrantes participam de atividades como
samba de roda, coral, teatro e quadrilha junina, além de
palestras educativas que despertam para a cidadania,
autonomia e independência da pessoa idosa.
Núcleo de Avaliação Cognitiva: o serviço instalado no
CGGJM atende idosos com alterações cognitivas, de
memória e portadores de doença de Alzheimer e outros tipos
de demência, intervindo precocemente e cadastrando-os
para o recebimento de medicamentos disponibilizados pelo
Ministério da Saúde.
Ambulatório de Parkinson: os portadores da doença de
Parkinson são acompanhados por uma equipe
multidisciplinar, formada por profissionais das áreas de
Geriatria, Neurologia, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Fonoaudiologia, Nutrição e Serviço Social.

Com o passar dos anos, a tendência é que o idoso
passe a se isolar do convívio. No sentido de estimular
a convivência social e a autonomia, propõe-se neste
projeto, a revitalização da Praça do CGGJM,
transformando-a em um Espaço multiuso, com a
criação de ambientes que possibilitem a realização de
diversas atividades e terapias ao ar livre, como: terapia
da imagem (cuidados pessoais e beleza), terapia
animal assistida (viveiro) e treino de propriocepção.
Além das terapias, serão desenvolvidas atividades no
sentido de fortalecer a humanização e a socialização
dos idosos.
Para isso, a reforma do espaço prevê a instalação de
um viveiro de pássaros, de um circuito de treino de
propriocepção, um espaço de beleza, uma área para
descanso e leitura, uma área para jardinagem e
espaço para eventos.

Terapia Animal Assistida (TAA)
A TAA, também conhecida como terapia facilitada por animais,
constitui-se por uma prática terapêutica, comprovada
cientificamente, realizada por profissionais de saúde, que utiliza
animais (dóceis) como terapia complementar para promover o
desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo e social de
pacientes com diversas patologias. Essa terapia é indicada
para a maioria dos tipos de paralisia cerebral, acidentes
vasculares cerebrais, traumas crânio-encefálico, distúrbios
visuais e/ou auditivos, esclerose múltiplo, atrasos maturativos,
formas psiquiátricas de psicoses, autismo, amputações,
Síndrome de Down, doença de Alzheimer, dependência
química, stress, depressões, hiperatividade, dificuldade no
aprendizado, timidez, coordenação motora, postura ou
deficiências físicas, dentre outras.
O envelhecimento traz consigo transformações físicas,
funcionais e psicossociais que podem desencadear emoções e
sentimentos perceptíveis, como fragilidade física e emocional,
sentimentos de abandono pela família e pela sociedade, desejo
de companhia, entre outros.
Para o idoso a TAA é benéfica, pois promove a saúde física à
medida que diminui a solidão e a depressão através da
promoção de bem-estar e relaxamento com fortalecimento do
quadro emocional, da autoestima, sensibilidade, segurança e
comunicação. Promove inclusive uma descontração do clima
tenso do hospital promovendo um ambiente de humanização,
melhorando as relações interpessoais, promovendo a
socialização, motivação, autoestima, aprendizagem, confiança
e estímulo à memória.
Esta terapia poderá ser supervisionada pela equipe
multidisciplinar do CGGJM, composta por: Fisioterapeuta,
Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Cuidador e Fonoaudiólogo.
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Circuito de treino de propriocepção
Propriocepção é a capacidade inconsciente de o
indivíduo sentir o movimento e a posição de uma
articulação ou segmento corporal no espaço. Com
base nesse conceito, existe o entendimento comum
de que as estruturas articulares, capsulares,
ligamentares e musculares, que envolvem os sistemas
ósseo, vestibular, respiratório, muscular, nervoso e
tegumentar, poderiam ser beneficiadas com estímulos
sensoriomotores, a serem explorados, reaprendidos e
desenvolvidos a partir da neuroplasticidade neuronal
através dos elementos existentes em um Circuito de
Treino Proprioceptivo.
O envelhecimento é um processo de diminuição
orgânica e funcional do indivíduo, e não precisa estar
acometido por doença ou comprometimento das
necessidades básicas de manutenção da vida para
passar por esse processo. Envolve aspectos
biológicos, psicológicos e sociais e na maioria dos
casos, implica em associação a um conjunto de
alterações que ocorrem no organismo em decorrência
de doenças e do estilo de vida que acompanhará esse
indivíduo até a velhice. Idosos que não são
oportunizados em atividades direcionadas para o
ganho, restabelecimento ou manutenção de força,
equilíbrio e consciência corporal podem ter um
declínio funcional maior do que aqueles que
envelhecem ativos. É nesse momento que a ausência
dos treinos de propriocepção pode impactar
negativamente no desempenho funcional do idoso
refletindo diretamente nas atividades de vida diária
deste público e de sua família e sociedade.
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Sendo assim, o público-alvo que será
beneficiado com o Circuito de Treino
Proprioceptivo, engloba desde idosos
hígidos e sem comprometimento
cognitivo, até os portadores de privação
s e n s o r i a l v i s u a l , d o e n ç a n e u ro degenerativa, déficit de equilíbrio e
coordenação, fraqueza muscular,
disfunções respiratórias, fragilidade,
distúrbios emocionais e dificuldade de
socialização, previamente avaliados pelo
profissional técnico, residentes no
município de Salvador-Ba.
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Os resultados esperados implicam em
melhora do fortalecimento muscular
global, interesse, motivação e memória,
através da melhora da autoestima do
idoso, melhora da sensibilidade,
equilíbrio, coordenação motora, com
impacto direto na autonomia,
independência e qualidade de vida dos
idosos em virtude da facilitação na
realização de atividades de vida básicas
diária. Vale ressaltar ainda, o impacto na
diminuição das hospitalizações por
consequência de possíveis quedas e na

diminuição das restrições do idoso ao
leito, nos casos de pacientes internados.
Os colaboradores envolvidos diretamente
com o trabalho de deslocamento e
transferência no Circuito de Treino
Proprioceptivo serão: fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais, contudo, como
a atividade pode e deve englobar a
motivação e a memória, incluiremos o
trabalho de musicoterapêutas para
fortalecer o caráter inclusivo e social da
atividade proposta.

Espaço da Beleza
Para o espaço da beleza, esta contemplada no projeto a
criação de um salão. Neste local serão realizadas
diversas atividades como cortes de cabelo, tinturas,
escovas e outros procedimentos de beleza, para o
público da terceira idade. Alguns especialistas afirmam
que “a vaidade é tão importante para a saúde na terceira
idade quanto os exames periódicos e exercícios físicos”.
É necessário para a manutenção da própria dignidade,
como defende a psicóloga Julieta Dirce, do Hiléa, centro
para tratamento e moradia de pessoas idosas, em São
Paulo. Para o chefe do departamento de Geriatria do
Hospital das Clínicas, Wilson Jacob, o cuidado com a
aparência é fundamental para a saúde dos idosos porque
está associada à saúde psicológica. Ao cuidar-se, a
pessoa com mais de 60 anos lembra que ainda está no
mundo embora, muitas vezes, esteja aposentada, com
filhos criados e sem o viço físico da juventude, o que é
natural.
Além disso, cuidar da própria beleza ajuda esse público a
manter uma vida social ativa, a valorizar-se como
cidadãos e a sentir-se importantes para a sociedade e
atuante na mesma. Para muitos idosos, esse momento
de vaidade é um ponto de contato com o mundo, onde
cuidar do exterior é se renovar de dentro para fora,
melhorando com isso autoestima e sua saúde física e
emocional.
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Atividades de socialização
As atividades de socialização incluem diversas
subatividades e grupos, conforme segue abaixo:
temáticas:
• Atividades
datas temáticas e/ou

atividade realizada em
comemorativas como:
Lavagem do Bonfim, Carnaval, Dia das Mães, São
João, Dia dos Pais, Natal, voltadas aos moradores,
pacientes e acompanhantes do CGGJM.

da amizade: atividade desenvolvida na
• Grupo
Praça do CGGJM, pela equipe multidisciplinar, com

participação dos idosos da Instituição e da
comunidade.

de sol: atividade desenvolvida com
• Banho
finalidade de socialização, através do contato com
a natureza, tendo como benefício complementar o
estímulo à produção de vitamina D propiciada pela
exposição aos raios solares.

ativa: atividade em grupo, desenvolvida
• Mente
pela terapeuta ocupacional e pacientes portadores
de Doença de Alzheimer, com abordagem sobre o
manejo desse perfil de paciente, incluindo a
orientações aos familiares
e cuidadores.

atividade desenvolvida na Praça
• Musicoterapia:
do CGGJM, pela musicoterapeuta, com

participação dos idosos em tratamento de doenças
crônicas, em reabilitação e paliação, cuja finalidade
é de garantir o estímulo à memória, concentração,
atenção, raciocínio e linguagem, através da
musica.

12

atividade de estímulo à coordenação
• Jardinagem:
motora, amplitude de movimento, sensibilidade,
percepção visual/espacial, com a finalidade de garantir o
estímulo à memória, concentração, atenção, raciocínio e
criatividade, através da jardinagem.

vida ativa: atividade em grupo desenvolvida pela
• Grupo
equipe de fisioterapia, com participação dos pacientes
ambulatoriais portadores de doenças crônicas, cuja
finalidade é garantir o estímulo à coordenação motora,
amplitude de movimento, força muscular, sensibilidade,
percepção visual/espacial.

de Parkinson: atividade em grupo desenvolvida
• Grupo
pela equipe de fisioterapia, com a participação dos
pacientes ambulatoriais portadores de Doença de
Parkinson, que contempla atividades diversas, conforme
demanda do grupo.

Considerando que a Associação Obras Sociais Irmã
Dulce é uma referência Municipal na assistência à pessoa
idosa, o projeto Bom Viver irá beneficiar os idosos
residentes na cidade de Salvador, dentro dos limites
estabelecidos pela capacidade operacional deste projeto.

PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR-2018

Item

especificação

cmi

1

Obra e reforma

R$ 885.699,96

2

10% destinado ao fundo
municipal do idos0 (fmi)

R$ 88.570,00

Total geral do convênio r$ 974.269,96
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OBRAS SOCIAIS

IRMÃ DULCE
Escritório de

Gerenciamento

de Projetos
Luciana Santos
(71) 3310-1435 / 98360-5189

luciana.santos@irmadulce.org.br
“Se fosse preciso, começaria tudo
outra vez do mesmo jeito, andando
pelo mesmo caminho de
diﬁculdades, pois a fé, que nunca me
abandona, me daria forças para ir
sempre em frente”
Irmã Dulce

