
Atendimento interdisciplinar para pacientes idosos

para humanizar
Integrar



Hospital da Baleia
Sobre a Fundação Benjamin Guimarães 

Fundada em 1944, a Fundação 

Benjamin Guimarães, atua na 

assistência médica e hospitalar, 

tendo como foco o atendimento 

gratuito à população de baixa renda, 

recebendo pacientes de média e 

alta complexidade referenciados 

pelo SUS, de mais 

de 88% dos municípios mineiros. 



justificativa da poposição
Sobre o contexto 

Considerando o aumento populacional do
grupo de idosos brasileiros, as iniciativas específicas 
direcionadas a esse público tornam-se cada vez mais 

necessárias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) apontou que no ano de 2023 um quarto da população 

brasileira terá mais de 60 anos. O estado de Minas Gerais é o 2º 
lugar do ranking nacional, com maior número de idosos no Brasil, 

atrás apenas de São Paulo, possuindo cerca de 3,7 milhões de 
pessoas acima de 60 anos.



O Projeto Integrar para Humanizar: 
atendimento interdisciplinar para pacientes idosos terá 

como finalidade implantar assistência ambulatorial 
interdisciplinar para o paciente idoso no Hospital da Baleia.

O serviço será composto por profissionais na área de fisioterapia, 
odontologia e terapias integrativas como Musicoterapia e 

Mindfulness. A proposta considera a atuação de uma equipe 
interdisciplinar a partir da perspectiva da visão integral, 

considerando o paciente e suas carências, com uma postura 
humanizada e uma abordagem mais ampla e resolutiva do caso. 

a proposta
Sobre



Para a presente proposta, a equipe também será 

composta por enfermeiros de Nefrologia e 

Oncologia; fonoaudiólogo; nutricionista; 

psicólogo; assistente social e coordenador geral 

administrativo, que será responsável pelo 

acompanhamento e monitoramento das ações e 

indicadores. O projeto se propõe a ampliar os 

atendimentos nas seguintes áreas: 

Fonoaudiologia: 382%; Nutrição: 460%; Psicologia: 

576% e Serviço Social 142%. Também serão 

implantados os serviços de Mindfulness, 

Musicoterapia, Fisioterapia e Odontologia como 

cuidado integral para a pessoa idosa.

a proposta
Sobre



geral
Objetivo

Implantar atendimento 

interdisciplinar para paciente idoso 

no Hospital da Baleia, 

com foco na humanização



específicos
Objetivos 

Com foco no paciente idoso, apresentamos 

nossos objetivos específicos:

• Implantar assistência ambulatorial interdisciplinar.

• Implantar as especialidades de fisioterapia e odontologia.

• Implantar terapias integrativas como Musicoterapia 

e Mindfulness.

• Considerar a atuação de uma equipe interdisciplinar a partir

de uma perspectiva integral da pessoa idosa.

• Apoiar o paciente em aspectos relacionados a garantia 

de direitos.

• Melhorar a qualidade de vida.

• Melhorar a sociabilização.



Com foco no paciente idoso, apresentamos os resultados esperados:

Contratar equipe interdisciplinar composta de 18 profissionais, sendo: enfermeiros especialistas em oncologia 

e nefrologia; fisioterapeutas; fonoaudiólogo; nutricionista; psicólogo; assistente social; odontologistas; 

musicoterapeuta e instrutor de Mindfulness. Realizar atendimento integral com equipe interdisciplinar.

Realizar a compra de equipamentos, materiais, mobiliário e medicamentos essenciais para a implementação do 

projeto. Melhorar a autonomia, auto estima e o autocuidado do paciente.

Promover fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, buscando a valorização da saúde e respeitando sua 

rotina e dinâmica familiar. Proporcionar ao idoso e seu familiar a garantia de um tratamento digno e eficaz 

dentro do seu quadro clínico. Desenvolver grupos operativos com os familiares para entendimento da dinâmica 

familiar e trocas de experiências. Melhorar a comunicação do paciente idoso com seus familiares e/ou 

cuidadores através de intervenções com a equipe interdisciplinar.

Melhorar a qualidade de vida do paciente.

esperados
Resultados 



Impacto
Resultados quantitativos 

•Número de atendimentos mensais: 1.354

•Número de atendimentos total do projeto: 29.792

•Duração do projeto: 24 meses

•Local de execução: Município de Belo Horizonte 

Hospital da Baleia



Aplicada
Metodologia 

Os atendimentos serão 
realizados a partir de uma perspectiva de 

metodologia interdisciplinar. Os membros do grupo 
trabalharão de acordo com os limites e especificidades 

de sua formação, conhecendo a ação individual de cada um 
dos outros membros. Isto é, entre as especialidades do grupo, 
cada um irá investigar e contribuir com o que tem de melhor, 

sempre buscando soluções que integrem e que complementem as 
propostas dos outros especialistas. As orientações seguirão uma 

linha de trabalho dirigida pelo médico, que será o ponto de união 
dos diagnósticos.





Eixo I - Valorização, Respeito e Cuidado da Pessoa Idosa: Fortalecimento de 
vínculos familiares, comunitários e sociais.

Eixo II - Promoção do Envelhecimento Ativo, Digno e Saudável: 
Abordagem do envelhecimento em uma perspectiva positiva, abrangente e 
participativa voltada a pessoas de todas as idades, com vistas à promoção de 
saúde, prevenção de doenças e segurança alimentar.

Eixo III - Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa: 
Sensibilização de familiares e cuidadores, visando a prevenção e superação 
de situações de violação de direitos.

Eixo IV - Cuidado ao Idoso Frágil e/ou em Processo de Fragilização: 
Promoção de ações de cuidado para a pessoa idosa frágil, ou em processo 
de fragilização, por meio de serviços de reabilitação física e mental e de 
estimulação cognitiva e afetiva. 

Diretrizes
Eixos



O Hospital da Baleia oferece diversos retornos de visibilidade e possibilidades de associar a marca da sua 
empresa à marca da Instituição.

Até R$100.000,00 - Divulgação da parceria via e-mail marketing (alcance de 100 mil pessoas) + logo no site 
institucional por 1 ano + Selo Empresa Amiga do Hospital da Baleia.

De 100.000,01 a R$499.999,99- Divulgação da parceria via e-mail marketing (alcance de 100.000 pessoas) + 
logo no site institucional por 1 ano + Selo Empresa Amiga do Hospital da Baleia (Físico) + divulgação da parceria 
nas redes sociais oficiais do Hospital da Baleia: Facebook, Instagram e Linkedin (alcance de 150.000 pessoas) + 
1 palestra de um profissional do Hospital da Baleia sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, Segurança do Trabalho 
ou assunto a ser combinado.

A partir de R$ 500.000,00 - Divulgação da parceria via e-mail marketing (alcance de 100.000 pessoas) + logo no site institucional 
por 1 ano + Selo Empresa Amiga do Hospital da Baleia (Fisico) + divulgação da parceria nas redes sociais oficiais do Hospital da 
Baleia: Facebook, Instagram e Linkedin (alcance de 150.000 pessoas) + 1 palestra* + placa com a logomarca da empresa no hall 
principal do Centro de Nefrologia do Hospital da Baleia (período de 1 ano). 

contrapartidas
Retorno de Visibilidade 



O Fundo Municipal do Idoso - FUMID foi criado pela Lei nº 8.288, de 28 de 
dezembro de 2001, com o objetivo de captar recursos para financiamento de 
programas, projetos e ações que visem a promoção, a inserção e o desenvolvimento 
da cidadania dos idosos nos termos da Política Municipal do Idoso.

Se você é pessoa física
Todos os contribuintes podem destinar para o FUMID/BH até 6% do imposto de 
renda devido. Para tanto, é preciso que a declaração seja feita no formulário 
completo e que a destinação seja realizada no ano base da Declaração do IR até 31 
de dezembro.

Se você é pessoa jurídica
Toda empresa tributada com base no lucro real pode deduzir contribuições feitas ao 
FUMID/BH, limitadas ao máximo de 1% do IR devido.

Incentivo
Lei de



a passo
Passo



Título: Integrar para humanizar: atendimento 

interdisciplinar para pacientes idosos

Proponente: Fundação Benjamin Guimarães / Hospital da Baleia

Valor do projeto: R$ 4.518.408,29

Dados Bancários do Fundo Municipal do Idoso: 
CNPJ: 15.596.263/0001-82

Banco: 104 (Caixa Econômica Federal) 

Agência: 0093

Conta Corrente: 00071105-1

Beneficiário: Fundo Municipal do Idoso (Fundação Benjamin Guimarães/

Hospital da Baleia) 

Envie o comprovante para: doacaoir@hospitaldabaleia.org.br

do Projeto
Dados



Equipe de Mobilização de Recursos

Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia

Tel: (31) 3489-1680 ou (31) 3489-1654

Rua Juramento, 1464 • Saudade • BH/MG  • 30.285.408

rede.mobilizacao@hospitaldabaleia.org.br

www.hospitaldabaleia.org.br

hospitaldabaleia

hospdabaleia

company/hospitaldabaleia

hospitaldabaleia


