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Um novo conceito em moradia para
idosos:  é isso que procuramos
construir .  Um lar com atendimento
humanizado e aconchegante,
cuidando com amor e carinho de
quem mais precisa,  na hora em que
mais precisa!
 
Sabemos que às vezes chega uma
hora na vida da gente,  em que
não conseguimos mais cuidar,
sozinhos,  de quem tanto amamos! 
Quem tem um famil iar idoso,  que
requer cuidados especiais,
sabe muito bem disso… 
 
Nós sempre nos esforçamos ao
máximo, nos dedicamos ao
máximo, mas tem horas que
percebemos que não estamos
conseguindo…
 
Precisamos trabalhar,  cuidar dos
fi lhos,  há tantos afazeres. . .  a  vida
cotidiana é tão exigente!  De repente,
percebemos que não estamos mais
dando conta de dar a devida atenção
e os cuidados necessários que
o nosso famil iar idoso tanto precisa…
 

Contratamos um cuidador,  uma
enfermeira,  mas logo percebemos que
se torna impossível  ter uma pessoa
24hs por dia,  sete dias por semana.
 
Isso se torna uma constante
preocupação! É nessas horas que
ficamos sem chão, percebemos que
precisamos mesmo de ajuda!  Mas… a
quem recorrer?
 
Surge então a ideia de um lar para
idosos… 
Mas a princípio a ideia parece um
tanto desagradável!  Isso porque nos
vem à mente aquela velha imagem de
asi los… e f icamos tristes só de
pensar em deixar nosso ente tão
querido em um lugar como esses!
 
Se você pensou assim, é porque você
ainda não conhece o nosso conceito
em moradia para idosos!  
Hoje em dia,  os tempos são outros!  
 
Há sim um novo conceito em moradia
para idosos,  pode ter certeza!  
Quer saber qual  é este novo
conceito?
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Esse novo conceito em moradia para
idosos é o conceito em que nós nos
baseamos, e signif ica o seguinte:
 
Um Lar de Verdade
 
Primeiro,  nós oferecemos um lar para
o idoso.  Um lar de verdade:  um lugar
acolhedor,  aconchegante,  em que ele
se sinta realmente,  em casa!  Isso é
essencial !  Ambientes agradáveis e
cuidadores atenciosos e carinhosos,  é
isso que buscamos oferecer!
 
Os Cuidados Necessários
 
Bom, sentir em casa é importante
para o idoso,  mas ele precisa muito
mais do que isso!    Além de carinho e
atenção, ele necessita de todos os
cuidados necessários à sua saúde e
bem-estar!  Isso é muito mais do que
um simples lar.  
 
Uma equipe treinada para cuidar
dele,  com enfermeira e cuidadora,  é
essencial !  Mas um novo conceito de
moradia para idoso vai  além!
Também  inclui  cuidados especiais,
como fisioterapia,  terapias
ocupacionais e al imentação
balanceada com supervisão de
nutricionista.
Esse é o novo conceito de moradia
para idosos que buscamos oferecer!
 

Um lar acolhedor
Tratamento humanizado (qualidade
de vida,  amor e carinho, isso não
pode faltar! )
Cuidados especiais ( f isioterapia,
terapias ocupacionais,  al imentação
adequada)

Por que precisamos de ajuda?
 
Viu só!  Um lar para idosos não é
sinônimo de abandono, ou de
“deixar o idoso para alguém cuidar” .
Muito pelo contrário!  
O nosso novo conceito em moradia
para idosos oferece bem
mais do que apenas um lar!  Nosso
conceito é baseado nas seguintes
premissas:
 

 
Assim, se você está com um famil iar
idoso e não está mais dando conta de
lhe dar os devidos cuidados,  não
fique triste!
Saiba que há sim opção para cuidar
dele da melhor forma possível !  E não
tem nada a ver com aqueles antigos
asi los!
É uma questão de reconhecer que,  às
vezes,  se torna impossível  cuidar
sozinho de nosso famil iar idoso… Às
vezes precisamos mesmo de ajuda…
E é nessas horas que é bom saber que
há esse novo conceito de moradia
para idosos!
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Se você tem um idoso em casa que
necessite de cuidados constantes,
sabe muito bem como pode f icar
dif íci l  dar a ele todos os cuidados
que ele precisa,  não é verdade!
 
Mas,  de qualquer jeito,  sempre
tentamos ao máximo! Sempre
tentamos cuidar dele da melhor
forma possível !  E vamos
conseguindo. . .  Isso é o ideal !  
E não há garantia maior de bons
cuidados ao idoso do que nós
mesmos cuidarmos dele!  
 
Bom, se nós mesmos podemos cuidar
de nosso famil iar,  é certeza que
daremos ao máximo amor e carinho a
ele!  Mas,  será que isso será
suficiente? Será que nós mesmos
conseguiremos oferecer a ele tudo o
que ele precisa? Em termos de
companhia,  atividades do dia a dia,
acompanhamento médico,
nutricional ,  f is ioterapia,  essas
coisas. . .  será que damos conta de
tudo?
 
E nossa casa,  será que ainda é o
ambiente ideal? Será que
conseguimos adaptá-la ao idoso?
Conseguimos tornar nossa casa
realmente acessível  e ele?
 

Todas essas questões são muito
importantes,  e devem ser
analisadas. . .  Isso porque, muitas
vezes,  cuidar realmente de um idoso
vai  muito além de amor e carinho!
Por isso que f izemos este artigo!  
 
Para te mostrar que há casos em que
a melhor solução,  sem dúvidas,  é uma
moradia para idosos (mas não
qualquer moradia,  obviamente!) .
 
Quer saber quando uma casa de
idosos pode ser a melhor
opção? Então não deixe de ler este
post!
 
Casa da Família X Moradia Para
Idosos
 
Se você f izer uma pesquisa sobre qual
o melhor local  para um idoso viver e
der como opções a casa da famíl ia ou
uma moradia para idosos,  é certeza
que a primeira opção ganhará
disparado!
 
E faz todo o sentido!  Quando
precisamos optar entre a nossa
casa e um lar para idosos,  é certeza
que, por impulso,  escolhemos a
primeira opção.
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Mas isso acontece devido à nossas
emoções!  Pensamos e respondemos
assim devido ao nosso coração.
 
Ninguém discute que todos nós
queremos cuidar de nossos
idosos,  nós mesmos, podendo assim
dar a eles muito amor e carinho!
 
A questão não é essa. . .  Na maioria das
vezes a questão não o
que queremos, mas sim, o que é
melhor para o idoso.
E nesse ponto,  às vezes é dif íci l
admitir :  muitas vezes a melhor opção
para o idoso será a moradia para
idosos.
Isso porque, além de amor e carinho,
lá o idoso poderá receber cuidados
muito maiores e constantes,  é isso
que vamos ver agora!
 
Moradia Para Idosos:  Muito Além de
Amor e Carinho!
 
Que amor e carinho é necessário a
qualquer idoso,  isso todo mundo está
cansado de saber,  não é verdade!
Mas você já parou para pensar nos
outros cuidados que um idoso deve
ter,  e que muitas vezes passam
despercebidos devido à correria do
dia a dia da vida moderna?
 
 
 

São cuidados como dar atenção,
companhia,  desenvolver atividades
junto com o idoso,  dar o devido
acompanhamento à sua al imentação,
fazer atividades f ísicas leves,  como
exercícios de f isioterapia por
exemplo,  etc. . .
 
Esses são alguns exemplos de
cuidados que são essenciais
para a qualidade de vida do idoso,
mas na maioria das vezes,  a famíl ia
não consegue dar a devida atenção. . .
E isso não acontece por falta de
vontade dos famil iares. . .
 
sabemos que hoje em dia as rotinas
das famíl ias são muito intensas,  são
muitos afazeres,  todos precisam
trabalhar. . .  é muito dif íci l  ter alguém
da famíl ia que possa f icar disponível ,
direto,  para cuidar do idoso. . .
 
Enquanto conseguimos “dar um jeito”,
vamos mantendo o idoso
em nossa casa,  e cuidando nós
mesmos deles,  com a ajuda de um
cuidador,  quando necessário.
Mas,  dependendo do caso,  há uma
hora que não conseguimos
mais dar conta sozinhos. . .
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Equipe com profissionais
especial izados,  auxil iares ou
técnicos de enfermagem e
enfermeiro
Nutricionista
Fisioterapeuta

E é aí  que a moradia para idosos
surge como uma boa opção!
Na verdade,  muitas vezes não chega a
ser nem opção, mas sim, necessidade,
veja por quê!
 
Moradia Para Idosos:  Quando é
Necessária
 
Muitas vezes,  devido a suas
condições,  o idoso passa a
precisar de muito mais do que apenas
carinho e atenção. 
 
Ele passa a necessitar de vários
cuidados efetivos,  24 horas por dia,  7
dias por semana! É quando chega e
este ponto,  que a moradia para
idosos passa a ser necessária e passa
a ser a melhor opção inclusive para o
próprio idoso!
 
Isso porque, um bom lar para idosos,
além de oferecer um ambiente
acolhedor para que o idoso se sinta
em casa,  oferecerá também muito
mais,  veja só:
 

 

Terapia Ocupacional

Ambiente adaptado e planejado
para os idosos (com acessibi l idade
e segurança);

          

 
Agora a real idade é outra!  Hoje é
possível  encontrar verdadeiros lares
para idosos que,  além de oferecer um
ambiente famil iar e acolhedor,
também podem proporcionar diversos
cuidados aos idosos!
 
Assim, se chegar a um ponto que você
não dá mais conta de cuidar sozinha
de seu famil iar,  é importante saber
que pode ter chegado a hora de pedir
ajuda.
 
É nessas horas que o apoio de uma
moradia para idosos pode ser
necessária!
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Moradia para Idosos:  Quando esta
escolha é necessária?
Por que uma moradia para idoso
pode ser o ideal?

Decidir deixar um famil iar em uma
moradia para idosos,  é uma das
decisões mais dif íceis de se tomar na
vida,  podem ter certeza!  Nessas
horas,  muitas coisas vêm à nossa
mente:  será que é a solução correta?
Será que é mesmo o melhor para o
idoso? 
Bom, realmente só você poderá saber
a resposta,  pois cada
caso é um caso. . .  Mas,  para te a judar
a encontrar essas respostas,  f izemos
outros dois artigos aqui no site,  são
eles:  
·                

 
Se você ainda estiver indeciso sobre
deixar ou não seu famil iar em uma
moradia para idosos,  não deixe de ler
esses artigos!
 
Eles te mostrarão quando e porque
uma casa de idosos pode ser o melhor
para seu idoso!
 
Mas,  mesmo depois de descobrir que
uma moradia de idosos é o ideal ,  vem
o outro di lema! Qual o melhor lar de
idosos para nosso famil iar?
 

Como escolher o melhor lar para
idosos? O que devemos levar em
consideração nessa escolha?
São muitas questões,  não é mesmo! 
Mas calma! Foi  para a judar você a
encontrar essas respostas que
resolvemos fazer este artigo!
 
Então,  se você está querendo
descobrir como encontrar a
moradia ideal  para o seu idoso,
aproveite!  Você está lendo o texto
certo!
 
Moradia Para Idosos:  Como Escolher !
 
Atualmente existem muitas opções de
“lar para idosos”.  Escolher qual  o
melhor é uma tarefa muito
importante,  pois irá efetivamente
definir a qualidade de vida que seu
famil iar idoso passará a ter.  O
primeiro passo para escolher um lar
para deixar nosso famil iar idoso é,
sem dúvidas,  pensar no que é melhor
para ele!
 
O lugar deve ter um ambiente
agradável ,  acolhedor,  que passe
uma sensação de cuidado, confiança e
bem-estar ao idoso.
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O idoso deve se sentir amparado, bem
cuidado. Para isso,  além de ambientes
agradáveis,  o local  deve contar com
equipes de pessoal  bem
treinadas para cuidar de pessoas de
modo humanizado.
 
Esse é um aspecto fundamental :  na
escolha da moradia para idosos,
devemos observar bem o modo como
os idosos são cuidados pela
instituição:  eles devem ser cuidados
da forma mais humanizada possível ,
ou seja,  com amor e carinho, como
pessoas e não apenas como “cl ientes”
ou  pacientes” .  
 
Critérios Para a Escolha do Melhor
Lar de Idosos
 
Bom, se o lar atender aos requisitos
acima (ambiente acolhedor e o idoso
for tratado com carinho),  isso já será
meio caminho andado para que ele se
sinta realmente em um lar!
 
E acredite,  isso fará toda a diferença!  
Fazer com que o idoso se sinta em um
lar de verdade,  amparado, querido e
seguro,  é realmente o primeiro
requisito que uma moradia de idosos
deve atender!

Dito isto,  agora é hora te mostrarmos
quais são os critérios a serem
analisados na hora de escolher qual  a
melhor moradia para idosos!  Vamos
lá!
 
Instalações Físicas
 
Isso é o básico.  O ambiente da casa
não deve ser apenas agradável  e
acolhedor,  mas deve também ser
adaptado para acolher os idosos da
melhor forma possível .
 
Um ambiente amplo,  l impo, e com as
adaptações necessárias como
acessibi l idade para cadeiras de rodas,
banheiros adaptados,  com barras de
apoio nas paredes. . .  é um ambiente
assim que você deve buscar para seu
famil iar idoso!
 
Outro aspecto muito importante é
verif icar se na casa há
jardins,  ou lugares que a pessoa
possa tomar sol  e entrar em contato
com a natureza. . .  isso será essencial
para a sua qualidade de vida e bem-
estar!
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Equipe Profissional
 
Outro aspecto importante a se
verif icar é se na casa há equipe
profissional  para cuidar dos idosos.  
Ou seja,  você tem que verif icar:  quem
são as pessoas que cuidam dos
idosos? São cuidadores de idosos? Há
auxil iares ou técnicos de
enfermagem? Há um enfermeiro
responsável? 
Há algum médico que passa
periodicamente para consultar os
idosos? Com que frequência?
 
O ideal  é que as pessoas que cuidem
dos idosos tenham capacitação para
isto!  E que haja a supervisão por
algum enfermeiro,  ou enfermeira,  que
seja responsável  pela casa!
 
Além disso,  é muito importante que a
casa tenha convênio com algum
profissional  médico,  para que os
idosos possam receber consultas
periodicamente (o ideal  seria
semanalmente) .
 
Nutricionista
 
Que a saúde começa na al imentação
todo mundo já sabe,  não é verdade!

Mas quando se trata de idosos,  essa é
uma questão ainda mais importante!
 
Desta forma, o ideal  é que a casa
disponha de uma profissional
nutricionista,  a f im de elaborar
cardápios equil ibrados e que atendam
às demandas e necessidades dos
idosos.  
 
Ainda,  devemos levar em
consideração que muitos idosos
possuem restrições al imentares
devido a certas doenças,  como
diabetes e hipertensão.  
 
Nesses casos,  a presença de um
nutricionista se mostra
imprescindível !
 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional
 
Outro aspecto muito importante a se
considera é se a casa possui algum
serviço de f isioterapia.  A f isioterapia
é muito importante para os idosos,
não só para aqueles com problemas
ou doenças de mobil idade,  mas para
todos,  em geral !
A prática constante de atividades de
fisioterapia pode ajudar muito a
fortalecer o corpo, prevenindo ou
retardando uma série de doenças!
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Além disso,  funciona como uma forma
de atividade f ísica,  assim, além de
ajudar o corpo, a juda também na
mente,  reduzindo níveis de stress e a
ansiedade,  como toda prática de
atividades f ísicas!
 
Neste quesito de cuidados contra o
stress e a ansiedade,  outra atividade
muito importante é a terapias
ocupacional .  
 
Desta forma, é muito importante que
a moradia de idosos escolhida
ofereça esses serviços!  Não se
esqueça,  o mais importante é pensar
na qualidade de vida,  saúde e bem-
estar de seu famil iar!
 
Esses são os principais pontos que
você deve verif icar para escolher
qual o melhor lar para seu famil iar
idoso!
 
Afinal,  Por que uma Moradia Para
Idosos Pode Ser o Ideal?
 
Por que procurar uma Moradia para
Idosos?
 
O principal  motivo que leva as
famíl ias a buscarem um “Lar
para Idosos”  é a falta de tempo.

Sim, é verdade! Nos dias atuais,  cada
vez é mais dif íci l  ter tempo
disponível  para poder cuidar de um
famil iar idoso de forma adequada!
 
Mas você sabia que uma moradia para
idosos pode ser bem mais do que
isso!  
 
Sim, os benefícios que uma moradia
para idosos pode trazer ao seu
famil iar vão muito além disso!
 
É claro que a questão de tempo
disponível  para dar assistência ao
idoso é essencial ,  mas uma moradia
para idosos pode signif icar bem mais
benesses para a famíl ia e,
principalmente,  para o próprio idoso!
 
Se você quer saber o que uma boa
moradia para idosos pode
proporcionar ao seu famil iar,  não
deixe de ler este artigo!  
 
Aqui vamos te mostrar por que ela
pode ser a solução ideal  para a
qualidade de vida de seu idoso!
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Moradia Para Idosos:  Mais Qualidade
de Vida!  
 
Qualidade de vida!  Não importa a
idade de seu famil iar idoso,  uma
coisa é certa:  o mais importante é
que ele tenha a melhor qualidade
de vida possível !
 
É pensando nisso que uma boa
moradia para idosos pode ser
essencial !   Isso porque, além de
assistência e carinho constantes,  ela
proporcionará todos os cuidados que
ele precisa,  desde companhia,
interação social  e al imentação,  até
exercícios f ísicos e atividades para
manter o corpo e mente saudáveis!
 
Viu só!  Em uma boa moradia para
idosos há muitas práticas para
proporcionar uma melhor qualidade
de vida ao idoso! Muito mais
alternativas do que costumamos ter
em nossa própria casa!
 
Muito poucas famíl ias possuem
cardápio elaborado rigorosamente
por nutricionistas,  para atender às
necessidades do idoso.  

Além disso,  dif ici lmente
conseguiremos manter em nossa casa
uma rotina constante de f isioterapia
e de atividades de terapia
ocupacional ,  muito importantes para
o idoso!
 
Esses são apenas alguns exemplos
dos benefícios que uma boa moradia
para idosos pode proporcionar,  veja
só:
 
Cuidados 24 horas
 
Em uma moradia para idosos,  você
pode ter certeza que o seu famil iar
está sendo assistido 24 horas por dia.  
Em casa,  mesmo quando se contrata
um cuidador,  é muito dif íci l
conseguir alguém para f icar
disponível  para dar assistência ao
idoso 24hs por dia,  sete dias por
semana. 
 
Esse é um ponto muito sensível !
Quem tem um idoso em casa e
depende do auxíl io de um cuidador,
sabe como é dif íci l  conseguir
substitutos de confiança em
domingos e feriados,  quando não há
possibi l idade de alguém da famíl ia
f icar com o idoso.
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Isso quando você está contando com
uma pessoa e,  em cima da hora,  ela te
informa que não poderá te a judar.
Daí ,  não tem jeito,  muitas vezes
você precisa faltar ao serviço para
não deixar o idoso sozinho. . .
 
Agora,  se o seu famil iar está em uma
boa moradia para idosos,  f ique
tranquilo!  Você saberá que ele estará
sempre sendo assistido,  de domingo a
domingo, não importa o horário,  não
importa se é feriado,  seu famil iar
idoso nunca estará sozinho ou
desamparado!
 
Equipe Especializada
 
Além de seu famil iar estar assistido
24hs por dia,  esse acompanhamento é
especial izado, é profissional .  
 
É verdade,  as boas moradias para
idosos,  além de cuidadores,  contam
com profissionais de enfermagem
(técnicos ou auxil iares) ,  além da
supervisão por um enfermeiro
responsável!  
 
E essa a juda especial izada é
fundamental !  
 

Uma equipe profissional ,
especial izada em cuidar,  saberá como
proceder em qualquer situação,
desde simples tarefas como ajudar o
idoso a tomar banho, até casos mais
complexos,  como situações de
emergência.
 
Assistência Multidisciplinar
 
Nutrição,  Fisioterapia e Terapia
Ocupacional .  
 
Profissionais dessas áreas estão
presentes em boas moradias para
idosos!   E eles podem ser bem mais
necessários ao seu famil iar idoso
do que você imagina,  veja só!
 
Nutricionista
 
Muita gente pensa que um
nutricionista é importante apenas
em casos em que o idoso tenha
alguma doença ou restrição
alimentar,  como em casos de
diabetes,  hipertensão ou obesidade.
Mas essa ideia é equivoca ,  muito
equivocada!
 
 
 



AFINAL, POR QUE UMA
MORADIA PARA IDOSOS
PODE SER O IDEAL?

UM NOVO CONCEITO EM MORADIA PARA IDOSOS PÁGINA 15

É claro que a importância de um
profissional  nutricionista se impõe
nesses casos de doenças e restrições
alimentares,  disso não há dúvidas!
 
Porém, na verdade,  uma al imentação
equil ibrada é importante a todos!  O
ideal  é que toda pessoa tenha uma
alimentação saudável  e adequada,
essa é uma das chaves para se
garantir uma boa saúde e se evitar
uma série de doenças!
 
Ou seja,  al imentação equil ibrada é
importante para todos!   Sim, é
verdade.  Mas na idade avançada é que
essa al imentação equil ibrada é mais
importante ainda! 
 
Isso porque, quando estamos mais
velhos,  nosso organismo tende a ser
imunologicamente mais “fracos”,
f icamos mais debil itados,  e é nessa
fase,  que uma al imentação rica em
nutrientes,  saudável  e equil ibrada,
pode fazer toda a diferença!
 
Desta forma, nada melhor do que
poder contar com o auxíl io de um
profissional  nutricionista!

Em boas moradias para idosos,  a
elaboração das refeições sempre
passa pela análise de um profissional
nutricionista,  visando assim
cardápios que atendam às
necessidades dos idosos lá
hospedados.
 
Fisioterapia
 
Sessões de f isioterapia são muito
importantes para os idosos.  Há quem
pense que f isioterapia serve apenas
para casos de doenças ou lesões.
 
Mas não,  muito pelo contrário!
 
Principalmente no caso dos idosos,  é
muito importante que a f isioterapia
faça parte da rotina de cuidados com
a saúde.  Isso porque, as sessões de
fisioterapia fortalecem os ossos e os
músculos,  e ainda cuidam das
articulações.  
 
A f isioterapia a juda no fortalecimento
do corpo em geral ,  melhorando não
só sua força,  mas também sua
resistência e f lexibi l idade.  
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Por esses motivos,  sessões de
fisioterapia são de grande val ia na
prevenção e no tratamento de
diversas doenças,  a judando também
na redução de dores (sobretudo dores
musculares e nas articulações) .
 
E você sabia que até mesmo doenças
respiratórias podem ser amenizadas
por sessões de f isioterapia? É
verdade! 
 
É a chamada f isioterapia respiratória,
que pode ser uma grande parceira no
tratamento de idosos acometidos por
doenças como asma e bronquite ,  por
exemplo.
 
Há ainda os efeitos da f isioterapia na
diminuição de problemas urinários!
 
Sim! Fisioterapia pode ajudar muito a
diminuir distúrbios perineais,  como
incontinência urinária,  muito comum
em idosos!  
 
São as chamadas sessões de
fisioterapia uroginecológica!
 
Viu só quantas vantagens que a
fisioterapia é capaz de proporcionar!

Terapia Ocupacional
 
A terapia ocupacional busca
proporcionar ao idoso a maior
autonomia possível  para que ele
consiga real izar suas tarefas do dia a
dia.
 
Através de diversas atividades,  a
terapia ocupacional auxil ia não só
nas questões f ísicas,  mas também no
que tange ao intelecto e ao emocional
do idoso,  a f im de que ele recupere
funções eventualmente perdidas,  se
adaptando ou desenvolvendo novas
habil idades.
 
No caso do idoso,  sessões de terapia
ocupacional podem fazer toda a
diferença!  Isso acontece no caso
daqueles que sofreram algum dano
cerebral  ou doença neurológica em
decorrência do processo de
envelhecimento,  como  Mal de
Alzheimer ,  por exemplo.
 
Nesses casos,  a Terapia Ocupacional
pode signif icar uma melhor qualidade
de vida e bem-estar para o idoso!
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Nós te mostramos todos os benefícios
que uma boa moradia para idosos
pode proporcionar.
 
Deu para perceber que,  realmente,  há
muitos cuidados que seriam dif íceis
da famíl ia proporcionar e que são
muito presentes em boas moradias
para idosos.  Mas,  af inal ,  o que são
boas moradias para idosos?
 
Usamos este termo para definir os
lares para idosos que adotam o “Novo
Conceito em Moradia para Idosos” .
 
Casas que seguem esse conceito,
tratam seus hóspedes de maneira
humanizada,  buscando oferecer um
ambiente acolhedor e famil iar.
 
Além disso,  casas que seguem esse
conceito,  oferecem uma equipe
especial izada e também todos os
cuidados necessários à qualidade de
vida e ao bem-estar dos idosos!
 
É por isso que,  nessas casas,  você
encontrará profissionais habil itados,
como profissionais de enfermagem,
nutricionistas,  serviços de
fisioterapia e de  terapia ocupacional .

E esse é novo conceito de moradia
para idosos que nós procuramos
oferecer aqui em nossa casa,  o
Centro Dia e Pousada Irmã Nina.
 

 
 

Centro Dia e Pousada
Irmã Nina:  Novo Conceito de

Moradia Para Idosos
 
 

Se você ainda não conhece o Centro
Dia e Pousada Irmã Nina,  não deixe
de nos conhecer!    
 
Aqui adotamos este novo conceito de
moradia para idosos!
 
Venha nos visitar e conheça nossa
casa,  f icaremos fel izes em te receber!
Você se surpreenderá ao descobrir
tudo o que poderá oferecer ao seu
idoso!
 
 
 
 

https://centro-dia-e-pousada-irma-nina-assisted-living-facility.negocio.site/website/centro-dia-e-pousada-irma-nina-assisted-living-facility/?hl=pt-BR#posts

