
 

Obras Sociais Irmã Dulce





Maria Rita de Souza Britto Lopes Pontes

CNPJ: 15.178.551/0001-17
Tipo: Pessoa jurídica
Endereço: Av. Dendezeiros Bonfim, 161 - Bonfim
Cidade: Salvador - BA / CEP: 40.415-006
Telefone: (71) 3310 - 1111
E-mail: superintendencia@irmadulce.org.br

Superintendente



As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) abrigam um dos maiores complexos de saúde com
atendimento 100% gratuito do Brasil, com quase 3,5 milhões de atendimentos
ambulatoriais por ano a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), entre idosos, pessoas
com deficiência e com deformidades craniofaciais, pacientes sociais, crianças e
adolescentes em situação de risco social, dependentes de substâncias psicoativas e
pessoas em situação de rua. 

A OSID possui 21 núcleos de atendimento. Desses, 19 apresentam atuação na Saúde, a
exemplo do Hospital Santo Antônio, do Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia
Magalhães, Hospital da Criança, Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência,
Centro Especializado em Reabilitação CER-IV, da Unidade de Alta Complexidade em
Oncologia e do Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas, entre outros. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113




O CGGJM dispõe de uma estrutura de duas unidades as quais prestam assistência à
pessoa idosa com patologias crônicas e agudas, ou que precisam de cuidados
paliativos  e reabilitação, além de uma unidade de longa permanência. Contar com
equipe multiprofissional em total disponibilidade para realizar os atendimentos. 

Considerando o intenso fluxo nessas enfermarias, a quantidade de pessoas idosas
atendidas é muito grande. 



Nestas unidade são ofertadas Aulas de Artesanato, Atendimento em Terapia
Ocupacional, Atendimento com Fisioterapia, Musicoterapia e Assistência Social.



Comprometida com o atendimento
humanizado, a unidade dispõe de uma equipe
multidisciplinar, formada por enfermeiros;
médicos geriatra; médico neuroclínico;
assistentes sociais; fisioterapeutas;
terapeutas ocupacionais; fonoaudióloga;
nutricionistas; psicólogos; musicoterapeuta;
técnicos de enfermagem; cuidadores de
idosos; auxiliares de serviços gerais, copeiros 
 e administrativos. O centro atua ainda junto
ao programa de distribuição de medicamentos
ao portador do Mal de Alzheimer e Parkison.



O serviço instalado no Centro de Geriatria e Gerontologia
atende idosos com alterações de memória e portadores de
doença de Alzheimer, intervindo precocemente e
cadastrando para recebimento da medicação
disponibilizada pelo Ministério da Saúde.

ATENDIMENTO



Os portadores da doença de Parkinson são acompanhados por uma
equipe multidisciplinar, formada por profissionais das áreas de
Geriatria e Gerontologia: Méditos Geriatras, Neurologia, Enfermeiro,
Psícologo, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia,
Nutrição e Serviço Social. Os pacientes também são encaminhados
pela unidade para dispensação de medicação específica junto ao
serviço público no atendimento da pessoas idosa. 

ATENDIMENTO



O COMPLEXO
MANTÉM

PROGRAMAS PARA
O IDOSO DIABÉTICO

E HIPERTENSO, E
PROMOVE A

INTEGRAÇÃO DAS
PESSOAS IDOSAS
DA COMUNIDADE

POR MEIO DE
GRUPOS DE

CONVIVÊNCIA.

GRUPOS DE CONVIVÊNCIA

Através do Centro-dia, a OSID atende
mensalmente 70 idosos da comunidade,
em regime de meio turno, oferecendo
atividades de promoçãp à saúde, 
 socialização, lazer,  reabilitação física e
cognitiva.

Através de atividades lúdicas 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 atividades culturais, além de
palestras educativas que despertam para
a cidadania, autonomia e independência
da pessoa idosa.



O PROJETO



                 tem como objetivo a
requalificação do Centro de Geriatria e
Gerontologia Júlia Magalhães (CGGJM),
das Obras Sociais Irmã Dulce, através da
reforma e aparelhamento da estrutura
física deste centro, de modo a ofertar às
pessoas idosas um espaço adequado de
convivência e socialização humanizado,
adequado às necessidades deste público,
melhorando a ambiência para prestação
dos atendimentos já ofertados, além de
favorecer a inclusão de outros métodos
terapêuticos e de cuidado, como as
práticas integrativas.



É importante destacar que o centro funciona em uma edificação construída nos anos 80, cuja
estruturas encontra-se danificadas pela ação do tempo, sendo necessária à sua recuperação e
requalificação.



Meta 1 
Requalificação do CGGJM

Objetivo: 
Oferecer uma estrutura
adequada e acolhedora
para as pessoas idosas
atendidas no Centro de
Geriatria e Gerontologia
Júlia Magalhães (CGGJM). 

Meta 2
Emparelhamento do CGGJM

Meta 3
Ciclos de Palestras  

Meta 4
Práticas integrativas e holística  

Objetivo: 
Proporcionar a ambiência
adequada e acolhedora aos
idosos atendidos na unidade,
tendo com parâmetro as
peculiaridades deste público,
sobretudo no que se refere à
acessibilidade e humanização.  
 

Objetivo: 
Sensibilizar os profissionais
que atuam no cuidado aos
idosos atendidos no CGGJM
das Obras Sociais Irmã
Dulce, através da promoção
de palestras temáticas na
área de Geriatria e
Gerontologia. Além de
palestra e atividades para
os idosos sobre os seus
direitos como cidadão. 

Objetivo: 
Promover a inclusão de
práticas integrativas e
holísticas nos processos de
assistência mais tradicional,
potencializando os resultados
desta última.  



Espera-se que com a requalificação
das enfermarias seja possível
ofertar novas práticas terapêuticas
que promovam o cuidado ainda
maior com o corpo e com a mente,
através de terapias holística, como:
yoga, massoterapia, aromoterapia,
reike. Em suma, a perspectiva com a
realização do projeto é colaborar o
serviço público nesta esfera de
atuação, e ampliar a satisfação em
promover o bem-estar e o amparo a
este segmento social.



REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE GERIATRIA E
GERONTOLOGIA JÚLIA MAGALHÃES 

Outros Serviços de Terceiros 
 Obras de Engenharia   R$ 6.484.050,01

 Equipamentos
Material Permanente   R$ 450.002,67

R$ 6.934.052,68TOTAL

BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3832-6
CONTA: 930186-0

CNPJ: 24.877.314/0001-35
Fundo Municipal da Pessoa Idosa 

DADOS BANCÁRIOS
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O Projeto de Requalificação do Centro
de Geriatria e Gerontologia Júlia
Magalhães é aprovado no Fundo
Municipal do Idoso pela Lei 12.231/2010.  
Dessa forma, o valor investido será
revertido em desconto no montante do
imposto de renda devido. 

BENEFÍCIOS FISCAIS

Toda organização privada possui uma função
social que vai além do que está declarado em
sua missão, visão e valores. 
A responsabilidade reside também em
proporcionar melhores condições de vida às
populações em situação de vulnerabilidade
social, possibilitando o aceso a bens e serviços
de forma equitativa, além de fortalecer a
relação comunidade, público e privado. 

Empresas que investem em projetos de
organizações da sociedade civil possuem maior
credibilidade perante a sociedade, gerando
maior fidelidade e atraindo novos públicos.
Dessa forma, o apoio aos projetos das Obras
Sociais Irmã Dulce (OSID), instituição
filantrópica de reconhecimento nacional e
internacional fortalece os investimentos da
iniciativa privada, proporcionando reações
positivas à imagem institucional. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

FORTALECIMENTO DA MARCA COM PROPÓSITO



Luciana Silva - Coordenação

Email: escritorio.projetos@irmadulce.org.br
Telefone: (71) 3310 - 1435 / 98360 - 5189

Escritório de Gerenciamento de Projetos 

Mariana Pimentel - Assessora

Email: mariana.pimentel@irmadulce.org.br
Telefone: (71) 3310 – 1338 / 99201 - 1932

Assessoria de Marketing



"DEUS LHE
PAGUE"

 SANTA DULCE DOS POBRES


