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Relação das Instituições de Longa Permanência 

para Idosos do município do Rio de Janeiro • 2015 

Gratuitos: 

Amparo Thereza Cristina -Tel.: 2261-0020 

Asilo da Legião do Bem Para Velhice Desamparada - Tel : 2593-3746 

Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso -Tel.: 2462-5176 

Casa dos Idosos - Lar Frei Luis - Tel.: 2456-5386 /  2456-5398 

Congregação Missionária da Caridade -Tel.: 2270-0619 

Instituto Maria de Nazaré -Tel.: 3392-4304 / 3382-4267 

Lar da Vovó -Tel.: 2230-3783 

Lar de Francisco -Tel.: 2201-7502 

Lar Pedro Richard (1)-Tel.: 3359-8755 

Lar Sylvia Penteado-Tel.:3392-4304 

Sociedade Beneficente Ramana - Tel.: 2238-0087 

Sociedade Espanhola de Beneficiência -Tel.: 2509-3737 

Sodalício da Sacra Família -Tel.: 2440-8093/ 3685-1096 

 Até 01 salário mínimo: 

Senáculo Protetor dos Cegos - Tel.: 2289-3849/ 2594-6013 

Solar Luis de Matos -Tel.: 2568-7569 

Mais de 01 a 02 salários mínimos: 

Abrigo amai-vos uns aos outros - Tel.: 2401-6183 

Abrigo Presbiteriano -Tel.: 2269-2047 

Asilo Lar Santa Lucia -Tel.: 2688-3532 

Asead- Assoc. Social Evangélica das Assembléias de Deus -Tel.: 3331-9136 

Casa Geriátrica São Mateus -Tel.: 2450-2290 
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 Mais de 02 a 03 salários mínimos: 

Abrigo Dr. Nilzo -Tel.: 3317-7976 

Asilo Recanto da Velhice -Tel.: 3395-1921 

Associação da Mantenedora da Casa N. Sra.. da Piedade- Pensionato - Tel : 2269-7371 

Lar Cristão Matilde de Oliveira - Tel.: 3350-5577 

Lar da Terceira Idade -Tel.: 2446-5884 / 2446-5545 

Lar de Mãe Ritinha -Tel.: 3351-6825 

Lar Metodista Ana Gonzaga - Tel.: 3394-1753 

Recanto do Idoso - Tel.: 3394-4864 

Retiro Narciso Nascimento Cavalcanti - Tel.: 2289-7122 

 Mais de 03 a 04 salários mínimos: 

Casa de Repouso Outono - Tel.: 2425-2837/ 2435-7308 

Cidade dos Velhinhos -Tel.: 33242-8790

Lar de Nazaré -Tel.: 2580-2650/ 3350-2644 

Mais de 04 a 05 salários mínimos: 

Clínica de Repouso Santa Gertrudes - Tel.: 2261-5253 

Clube dos Idosos -Tel.: 2425-7864 

Casa de Repouso para Idosos São Raphael -Tel.: 2281- 3814/ 9338 3855 

 Acima de 05 salários mínimos: 

Bosque da Vovó -Tel.: 2268-7807 

Casa de Repouso Alegria de Viver - Tel.: 2577-6343 

Casa de Repouso Duarte Maison - Jacarepaguá -Tel.: 2446-6722 

Casa de Repouso Santa Rita - Tel. : 2578-6096 

Casa de Repouso Vila do Sol -Tel.: 2275-5195 

Casa Geriátrica São Sebastião -Tel.: 2208-1082 

Centro de Atividades Bem Viver - Tel.: 2234-4174 
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Clínica La Vivência -Tel.: 2570-7214 

Clínica Hermitage -Tel.: 2273-5521 / 2293-0816 

Estância São José - Tel.: 3392-7300/ 3392-5951 

Lar Geriátrico -Tel.: 2284-0644 

Lar Geriátrico da Casa Maternal de São Cristóvão -Tel.: 2580-2388 

Lar Nossa Senhora da Glória -Tel.: 2493-2456 

Lar Pedro Richard (2)-Tel.: 3359-8055 

Long Age Repouso Geriátrico - Tel.: 2273-7943/ 2293-0041 

Pensionato Gerontológico Villa Paradiso -Tel.: 2577-7419 R/ 623 E 624 

Real Benemérita Sociedade Portuguesa -Tel.: 2255-4947 

Recanto da Terceira Idade - Apart Hotel -Tel.: 2462-0340 

Repouso Geriátrico Chalé da Vovó - Tel.: 2273-7363 

Solar da Terceira Idade -Tel.: 2281-0877 

Solar da Tijuca -Tel.: 2570-2829 

Velhos Amigos Pensionato Geriátrico - Tel - 2257-5508 

Vivenda dos Anciãos- Tel.: 2581-4036 

Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência -Tel.: 2571-6242 R/ 552 

Vovó House Hotel Geriátrico - Tel.: 224-0726 

 Sem informação de preço: 

Abrigo Maria Imaculada -Tel.: 3277-4951 

Casa de Portugal Solar Marina Lopes -Tel.: 2502-8990/ 2293-3598 

Casa Gerontológica da Aeronáutica - Tel.: 3383-9500 

Lar dos Velhos Israelitas -Tel.: 2513-0762 

União Associação Beneficente Israelita -Tel.: 2502-5522 
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 Todas as Instituições Asilares 

Abrigo amai-vos uns aos outros 

End.: Av. Brasil, 30.000 - Bangu, CEP: 21720-000 

AP: 5.1 

Tel.: 2401-6183. 

Nº de leitos: 100 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idosos entre 65 e 80 anos 

Natureza: misto - privado e filantrópico 

Regime: aberto. O idoso tem liberdade para ir a rua quando quiser 

Serviços: assistência médica uma vez por semana, enfermagem 24 horas (04 enfermeiros) e serviço social 

do SASE, quando necessário 

Atividades: cultos, bazar, festas em datas especiais, festas de confraternização 

Faixa de preço: mais de 01 a 02 salários mínimos 

Observações: alguns idosos somente podem sair acompanhados do responsável 

Pessoa para contato: Judite Gonçalves Guerra (supervisora ) 

Abrigo Dr. Nilzo - Casa de Repouso Sepetiba 

End.: Rua da Floresta, 221 - Sepetiba , CEP: 23545-410 

AP: 5.3 

Tel.: 3317-7976 

Nº de leitos: 44 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idosos acima de 60 anos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: assistência médica diária, cardiologista, neurologista, fisioterapeuta, nutricionista, enfermagem 

24 horas 

Faixa de preço: 3 salários mínimos 

Observações: não há convênios e a instituição oferece descontos para pagamento à vista. 

Pessoa para contato: Vilma de Oliveira Tavares (administradora ) 
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Abrigo Maria Imaculada 

End.: Rua Ana Neri, 1422 - Riachuelo, CEP: 20960-002 

AP: 3.2 

Tel.: 3277-4951 

N°de leitos: 14 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: idosa a partir dos 60 anos, indicada pelos associados que mantém a instituição 

Natureza: misto - privado e filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: enfermagem 24 horas, assistência médica 

Atividades: TV, vídeo, trabalhos manuais 

Faixa de preço: variável conforme a condição do idoso. Há gratuidade 

Observações: sem informações 

Pessoa para contato: Norma Sá (psicóloga) 

 

 

Abrigo Presbiteriano  

End.: Rua Lins de Vasconcelos, 419 - Lins de Vasconcelos, CEP: 20730-130 

A p: 3.2 

Tel.: 2269-2047 

Nº de leitos: 20 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: entre 70 a 80 anos, saudáveis e que sejam membros da igreja presbiteriana 

Natureza: misto - privado e filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: atendimento asilar.(Algumas internas fazem acompanhamento médico no NAI/HUPE) 

Atividades: cultos, bazar, festas de confraternização 

Faixa de preço: mais de 1 a 2 salários mínimos 

Observações: alguns idosos independentes têm acesso à Rua. 

Pessoa para contato: Maria Auxiliadora dos Santos Ferreira ( auxiliar ) 
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Amparo Thereza Cristina 

End.: Rua Magalhães Castro, 201 - Riachuelo, CEP: 20961-020 

AP: 3.2 

Tel.: 2261-0020 

N°de leitos: 48 

População alvo: mulheres 

Natureza: filantrópico 

Regime: fechado. A idosa não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: idosa a partir dos 70 anos que não tenha renda ou como sustentar-se 

Serviços: "dar amparo à velhice (casa, comida, médico)" 

Atividades: festas, bingo, brechó para arrecadar fundos para a instituição 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: a instituição sobrevive de doações 

Pessoa para contato: Eluza da Silva (diretora) 

 

 

Asead - Associação Social Evangélica das Assembléias de Deus 

End.: Rua Ceribá, 345 - Padre Miguel, CEP: 21775-430 

A P.: 5.1 

Tel.: 3331-9136 

Nº de leitos: 60 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: acima de 60 anos de idade, não dependentes 

Natureza e regime: misto - privado e filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: médico, enfermagem 24 horas, alimentação 

Atividades: festas em datas especiais, celebrações, cultos 

Faixa de preço: 2 salários mínimos 

Observações: sem informacões 

Pessoa para contato: Jairo Pereira da Silva ( secretário ) 
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Asilo da Legião do bem para a velhice desamparada 

End.: Rua Oldegard Sapucaia, 13 - Méier, CEP: 20710-000 

A P.: 3.2 

Tel.: 2593-3746 

Nº de leitos: 15 

População alvo: mulheres 

Natureza: filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: acima de 70 anos, sem demência, cegueira ou paralisia 

Serviços: médicos voluntários (cardiologista, psiquiatra e clínico), aos sábados 

Atividades: terapia ocupacional, passeios, eventos, almoços e fisioterapia. 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: os responsáveis devem manter contato e visitar os asilados. Mantido pela União Espírita 

Suburbana. Os idosos saem somente com autorização da família 

Pessoa para contato: Alice Bandeira Mello Alves (presidente) 

 

 

Asilo Lar Santa Lucia  

End.: Rua Dr. Celestino, 40 - Itaguaí, CEP: 23821-010 

A P. : 5.3 

Tel.: 2688-3532 

Nº de leitos: 20 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: acima de 60 anos. 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: levar ao médico, quando necessário e enfermagem 24h. 

Atividades: festas em datas especiais 

Faixa de preço: mais de 1 a 2 salários mínimos 

Observações: sem informações 

Pessoa para contato: Celma Gomes Lino ( coordenadora ) 
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Asilo Recanto da Velhice  

End.: Av. Antares, 2345 - Rua Projetada Machado, 60 - Santa Cruz , CEP: 23510-600 

A P.: 5.3 

Tel.: 3395-1921 

Nº de leitos: 15 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: a partir dos 50 anos de idade, não dependentes 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: médico uma vez por semana (voluntário) 

Atividades: festas e ginástica 

Faixa de preço: 1 a 3 salários mínimos 

Observações: não tem convênios nem gratuidade 

Pessoa para contato: Regina Lúcia de Carvalho (presidente ) 

 

 

Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso  

End.: Praia da Rosa, 1237 - Ilha do Governador, CEP: 21920-140 

A P: 3.1 

Tel.: 3393-7947 / 2462-5176 

Elegibilidade: ser idosa e não ter família 

Natureza: filantrópico 

Regime: fechado. A idosa não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização 

Serviços: a instituição possui convênios e alguns voluntários de fisioterapia. Possui convênio com a 

Clínica Santa Maria Madalena 

Atividade: costura e tricô 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: sem informações 

Pessoa para contato: Jonas Guimarães de Brito (presidente) 
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Associação Mantenedora da Casa N. Sra. da Piedade - Pensionato  

End.: Est. Ademar Debiano, 3006, antiga Est. Velha da Pavuna - Inhaúma, CEP: 20766-720 

AP: 3.2 

Tel.: 2269-7371 

N°de leitos: 30 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: faixa etária de 60 a 85 anos, independente 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: regime de pensionato 

Atividades: bordado e costura 

Faixa de preço: 1,5 salário mínimo a 2,5 salários mínimos. 

Observações: saída apenas com autorização da família 

Pessoa para contato: Arlete Cunha de Almeida Santos (presidente ) 

 

 

Bosque  da Vovó 

End.: Rua Conde de Bonfim, 1381 - Tijuca , CEP:20530-000 

AP: 2.2 

Tel.: 2268-7807 

N°de leitos: 56 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: pessoas acima de 66 anos. Aceita pessoas com doenças mentais, acidente vascular cerebral 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: enfermagem (24 horas), terapia de grupo e musicoterapia 

Atividades: passeios, jardinagem, trabalhos manuais, bailes, comemoração de datas festivas 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: algumas idosas ficam asiladas permanentemente 

Pessoa para contato: Rosa Maria Júlia de Almeida (administradora) 
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Casa de Portugal Solar Marina Lopes 

End.: Rua do Bispo, 72 - Rio Comprido , CEP: 20261-060 

AP: 1.0 

Tel.: 2502-8990 / 2293-3598 

N°de leitos: 28 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: atendimento a idosos de nacionalidade portuguesa ou a brasileiros que sejam sócios da 

instituição 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: assistência médica, enfermagem 24 horas, psicologia 

Atividades: tarde recreativa 

Faixa de preço: de acordo com a situação de cada um 

Observações: dispõe de 3 leitos para idosos abandonados, agregados ao Hospital Casa de Portugal 

Pessoa para contato: Jorge Eduardo (administrador do Hospital Casa de Portugal) 

 

Casa de Repouso Alegria de Viver 

End.: Av. Eng. Richard, 102 - Grajaú , CEP: 20561-090 

AP: 2.2 

Tel.: 2577-6343/2578-2138 

N°de leitos: 25 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: não há critério de idade. Aceitam pessoas com limitação funcional 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: enfermagem 24 horas, assistência médica, psicologia, fisioterapia e nutricionista 

Atividades: TV, artesanato, festas em datas especiais 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: sem informações 

Pessoa para contato: Ana Cristina Tenório da Costa Fernandes (diretora) 
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Casa de Repouso Duarte Maison  

End.: Est. do Rio Grande, 3629 - Taquara - Jacarepaguá , CEP: 22723-001 

AP: 4.0 

Tel.: 2446-5198 

N°de leitos: 40 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: sem informações 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: enfermagem 24 horas, assistência médica três vezes por semana 

Atividades: terapia ocupacional 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: sem informações 

Pessoa para contato: Andréa (coordenadora) 

 

Casa de Repouso Outono  

End.: Rua Florianópolis, 1611 - Praça Seca - Jacarepaguá , CEP: 21321-050 

AP: 4.0 

Tel.: 2425-2837 / 2435-7308 

N° de leitos: 40 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: a partir de 50 anos, que não apresente problema psiquiátrico 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: enfermagem 24 horas, assistência médica diária , nutrição e lavanderia. 

Atividades: não há programação de atividades, eventos em gerais. 

Faixa de preço: 3,5 salários mínimos (idoso independente), a partir de 4 salários mínimos (idoso 

dependente) 

Observações: saída somente com autorização da família 

Pessoa para contato: Silvia Daniele da Silva Campo (administradora) 
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Casa de Repouso Santa Rita  

End.: Rua Souza Franco, 505 - Vila Isabel , CEP: 20551-110 

AP: 2.2 

Tel.: 2578-6096 

N° de leitos: 12 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idosos a partir dos 70 anos, sem comprometimento psiquiátrico e demência em estágio 

avançado 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: enfermagem 24 horas, assistência médica duas vezes por semana 

Atividades: não há programação de atividades 

Faixa de preço: acima de 4 salários mínimos 

Observações: saída somente com autorização da família 

Pessoa para contato: Estela Nubia Costa Rodrigues (administradora) 

 

Casa de Repouso Vila do Sol  

End.: Rua Álvaro Ramos, 385 - Alto Botafogo, CEP: 22280-110 

AP: 2.1 

Tel.: 2275-5195 

N° de leitos: 49 

População alvo: ambos os sexos com a predominância de mulheres 

Elegibilidade: 65 anos 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: fisioterapia, acompanhamento médico particular 

Atividades: TV, festas, almoço dançante mensal, oficina de arte, ioga, fonoaudiologia, rezas e músicas ao 

vivo. 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos (depende da condição do idoso) 

Observações: nutricionista e médica três vezes na semana. A instituição é mantida por uma igreja 

católica 

Pessoa para contato: Arlindo Dahora (administrador) 
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Casa dos Idosos - Lar Frei Luiz  

End.: Est. da Boiúna, 1733 - Taquara - Jacarepaguá 

AP: 4.0 

Tel.: 2456-5386/ 2456-5398 

N° de leitos: 24 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idoso independente até 75 anos 

Natureza: filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: consultório médico, posto de enfermagem 24 horas, terapia ocupacional, cromoterapia, 

fisioterapia e tratamento florais, tratamento mediúnico. 

Atividades: recreação com estagiárias de psicologia da Universidade Estácio de Sá 

Faixa de preço: sem informação 

Observações: a instituição possui também uma creche 

Pessoa para contato: Maria Baracho Maio (administradora) 

 

Casa Geriátrica São Mateus  

End.: Rua Fernando Lobo, 879 - Guadalupe, CEP: 21665-070 

AP: 3.3 

Tel.: 3350-2644/ 2450-2290 

N° de leitos: 200 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: a partir dos 60 anos. Não aceitam pessoas com comportamento agressivo e não podem ter 

doenças infecto contagiosas e/ou acamadas ou prostradas 

Natureza: misto - privado e filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: acompanhamento médico e de enfermagem, serviço social e psicologia, fisioterapia 

Atividades: TV, jogos, festas em datas especiais 

Faixa de preço: 1 a 2 salários mínimos 

Observações: convênio com o município 

Pessoa para contato: Elza Gonçalves Pinto ( secretária ) 
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Casa Geriátrica São Sebastião  

End.: Rua São Miguel, 80 - Tijuca , CEP: 20530- 420 

AP: 2.2 

Tel.: 2208-1082 

N° de leitos: 80 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: não aceitam idosos com demência avançada ou com problemas psiquiátricos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: enfermagem, assistência médica, nutrição, psicologia 

Atividades: jogos, bingo, sala de projeção de vídeos, passeios, recreação, artesanato, culinária e festas 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: é necessário uma pessoa que se responsabilize pelo interno 

Pessoa para contato: André Luiz de Assis (diretor) 

 

 

Casa Gerontológica da Aeronáutica  

End.: Rua Major Aviador Carlos Biavati, s/n, Ilha do Governador, CEP: 21941-300 

AP: 3.1 

Tel.: 3383-9500/ 3393-3875 (fax) 

N° de leitos: 90 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idoso a partir dos 65 anos, independente, servidor da aeronáutica (ou seus dependentes) 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: enfermagem, assistência médica, psicologia, serviço social, fisioterapia, musicoterapia e terapia 

ocupacional, fonoaudiologia 

Atividades: recreação 

Faixa de preço: sem informação (a fundação dos militares da aeronáutica financia parte da instituição) 

Observações: a acomodação predominante é o quarto individual 

Pessoa para contato: Capitão Deolinda (serviço social) 
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Centro de Atividades Bem Viver  

End.: Rua Justiniano da Rocha, 164 - Vila Isabel, CEP: 20551-010 

AP: 2.2 

Tel.: 2234-4174 

N° de leitos: 35 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idosos independentes, acima dos 60 anos de idade, que não apresentem problema de 

locomoção ou demência grave 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: médico, fisioterapia, arteterapia, musicoterapia, fonoaudiologia, yoga. 

Atividades: exercícios físicos, excursões, caminhadas, festas de aniversário todo mês, bazar em novembro 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: além da hospedagem, a obra oferece atividades diária, em que o idoso pode passar o dia, 

pagando r$ 35,00 pela diária. As excursões são abertas a outras faixas etárias de pessoas da comunidade 

Pessoa para contato: Maria José de Assis Cardoso (sócia administrativa) 

 

Cidade dos Velhinhos 

End.: Est. Mapuá, 691, Taquara - Jacarepaguá , CEP: 22710-261 

AP: 4.0 

Tel.: 3342-8790/ 3342-0708(fax) 

N° de leitos: 70 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: idosos a partir dos 65 anos que não sejam dependentes ou acamados 

Natureza: misto - privado e filantrópico 

Regime: aberto. O idoso tem liberdade para ir a rua quando quiser 

Serviços: internato, hospedagem, médico uma vez por semana, fisioterapia, assistência social, 

enfermagem, nutricionista, psicologia 

Atividades: trabalhos manuais orientados por uma freira. Comemorações das datas festivas tradicionais, 

atividades físicas 

Faixa de preço: 1,5 a 4 salários mínimos 

Observações: a instituição não oferece assistência médica diária 

Pessoa para contato: Maria José de Almeida (coordenadora ) 
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Clínica Hermitage - Casa de Repouso para Idoso Hermitage  

End.: Av. Paulo de Frontin, 756 - Rio Comprido , CEP:20261-241 

AP: 1.0 

Tel.: 2273-5521/ 2293-0816 

N° de leitos: 30 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idosos a partir de 50 anos, sem doença grave nem pacientes crônicos 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: enfermagem, assistência médica e psicológica 

Atividades: festas em datas comemorativas e terapia ocupacional 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Pessoa para contato: Dr. Moisés Kandelman (proprietário) 

 

 

Clínica La Vivência 

End: Rua Gonzaga Bastos, 181, CEP: 20541-000 

AP: 2.2 

Tel.: 2570-7214 

N° de leitos: 45 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: sem informações 

Natureza e regime: privado - sem informações sobre o regime 

Serviços: enfermagem (24 h), médico (semanal), fisioterapia, musicoterapia 

Atividades: recreação 

Faixa de preço: acima de 8 salários mínimos 

Observações: além da hospedagem, a instituição oferece atividades diária, em que o idoso pode passar o 

dia, pagando pela diária. 

Pessoa para contato: francisco de assis ribeiro (coordenador) e Márcio Guimarães Cardoso (coordenador) 
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Clínica de Repouso Santa Gertrudes - Casa de Repouso Santa Gertrudes  

End.: Rua Frei Fabiano, 397 - Méier , CEP: 20780-120 

AP: 3.2 

Tel.: 2261-5253/ 2228-1100 

N°de leitos: 40 

População alvo: ambos os sexos, acima de 60 anos 

Elegibilidade: acima de 65 anos para gerietria 

Natureza e regime: privado - fechado 

Serviços: enfermagem 24h, médico e nutricionista, lavanderia e atendimento ambulatorial 

Atividades: festas. 

Faixa de preço: acima de 3 salários mínimos 

Pessoa para contato: Michel Cardozo Moreira (administrador ) 

 

 

Clube dos Idosos  

End.: Rua Renato Meira Lima, 183 - Largo do Tanque - Jacarepaguá , CEP: 22735-120 

AP: 4.0 

Tel.: 2425-7864 

N° de leitos: 30 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: recebem qualquer idoso 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: enfermagem 24 horas. Médico de emergência 3 vezes por semana 

Atividades: TV, festas em datas especiais 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: as acomodoções são suítes ou quartos, com no máximo quatro pessoas em cada suíte. As 

visitas são diárias 

Pessoa para contato: Lenita Guimarães Castro (proprietária) 
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Congregação Missionária da Caridade  

End.: Av. Brasil, 4947 - Bonsucesso , CEP:21040-360 

AP: 3.1 

Tel.: 2270-0619 

N° de leitos: 27 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: idosas a partir dos 65 anos, sem recursos 

Natureza: filantrópico 

Regime: fechado. A idosa não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: médicos, enfermeiras, nutricionistas (voluntários) 

Atividades: passeios, rádio e festas comemorativas 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: a instituição pertence à obra de Madre Tereza de Calcutá 

Pessoa para contato: Irmã Joana 

 

Estância São José  

End.: Est. do Pau Ferro, 1267 - Freguesia - Jacarepaguá , CEP:22745-054 

AP: 4.0 

Tel.: 3392-7300/ 3392-5951 / 3392-3131 

N° de leitos: 40 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: não há limite de idade 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: cardiologia, enfermagem, psiquiatria, psicologia, nutricionista, fisioterapia. 

Atividades: passeios pelo jardim, trabalho de grupo coordenado pela psicologia, recreação, festas e 

terapia. 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: as visitas dos familiares são diariamente das 14:00h às 17:00h. 

Pessoa para contato: Adelaide Pinto Monteiro (administradora) 
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Instituição Maria de Nazaré  

End.: Rua Apolônia Pinto, 97 - Tanque - Jacarepaguá. 

A p. : 3.2 

Tel.: 3392-4304 e 3382-4267 

Nº de leitos: 36 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: pessoas independentes, sem limite de idade. O idoso pode ter família. 

Natureza e regime: filantrópico - aberto 

Serviços: alimentação , assistência médica e fisioterapia 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: instituição pertence `a "Casa Mãe Pobre". As inscrições são feitas à Rua 24 de maio, 325 - 

Rocha . É necessário exame médico para o ingresso e é feito às quartas e quintas - feiras. 

Pessoa para contato: Mario Sette Cardoso. (administrador) 

 

 

Lar Cristão Matilde de Oliveira  

End.: Rua Teles, 69 - Campinho - Jacarepaguá, CEP: 21320-300 

A p.: 4.0 

Tel.: 3350-5577 

Nº de leitos: 24 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: acima de 60 anos de idade, sem doenças 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: pensionato; atendimento médico quinzenal, lavanderia 

Atividades: festas mensais programadas pelas paróquias; sala com TV, música, dança, reuniões religiosas 

às quintas-feiras. 

Faixa de preço: 3 salários mínimos 

Observações: aceita trabalhos voluntários 

Pessoa para contato: Edgar Ribeiro Corrêa (ajudante de secretário) 
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Lar da Terceira Idade  

End.: Est. do Rio Grande, 3453 - Taquara - Jacarepaguá , CEP: 22723-000 

A p.: 4.0 

Tel.: 2446-5884/ 2446-5545 

Nº de leitos: 70 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: passar por exame médico. Atende idosos com demência e acamados 

Natureza e regime: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: geriatria, terapia ocupacional, enfermagem 24 horas 

Atividades: TV, festas comemorativas, terapia musical 

Faixa de preço: até 3 salários mínimos 

Observações: saída somente com autorização familiar 

Pessoa para contato: Carolina Rodrigues Silva (secretária) 

 

Lar da Vovó 

End.: Rua 19 de Outubro, 54 - Bonsucesso, CEP: 21040-110 

AP: 3.1 

Tel.: 2560-3783 

N°de leitos: 15 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: idosas que não dispõem de renda e não tenham ajuda familiar 

Natureza e regime: filantrópico 

Regime: fechado. A idosa não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: enfermagem 24 horas, assistência médica uma vez por semana, fisioterapia, nutricionista e 

massagista 

Atividades: TV, jogos, rádio, tricô e festas 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: há atendimento ambulatorial para senhoras da comunidade (recebem remédios e bolsa de 

alimentos) 

Pessoa para contato: Nair (coordenadora) 
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Lar de Mãe Ritinha  

End.: Rua Caiobi, 107 - Irajá , CEP: 21361- 470 

AP: 3.3 

Tel.: 3351-6825 

N°de leitos: 19 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: idosas entre 68 e 80 anos de idade 

Natureza: misto - privado e filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: não há serviços específicos. São acompanhadas por dois médicos e pela Clínica Cordovil. 

Serviço ambulatorial e médico e terapia ocupacional. 

Atividades: participação em festas promovidas pelo centro espírita para arrecadar fundos, almoços e 

festas. 

Faixa de preço: 2 a 3 salários mínimos 

Observações: há gratuidade 

Pessoa para contato: Luiza de Neves Medeiros (presidente do centro espírita) e Gloria Maria Saldanha 

(diretora do lar) 

Lar de Nazaré  

End.: Rua Major Fonseca, 12 - São Cristóvão, CEP: 20220-040 

AP: 1.0 

Tel.: 2580-2650 

N° de leitos: 40 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: idosas acima de 70 anos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: assistência médica voluntária (uma vez por semana) e serviço social 

Atividades: festas em datas especiais 

Faixa de preço: por grau de dependência 

Observações: saída somente com responsável 

Pessoa para contato: Elza Mendes Lima Reis ( administradora ) 
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Lar de Francisco  

End.: Rua Filgueiras Lima, 99 - Riachuelo , CEP: 20950-050 

AP: 3.2 

Tel.: 2201-7502 

N°de leitos: 36 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idosos carentes, sem família, independentes (que possam se locomover) 

Natureza e regime: filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: assistência médica e social 

Atividades: música, TV, festas comemorativa 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: instituição mantida por obra religiosa (espírita) 

Pessoa para contato: Ethel da Costa Leite ( vice-diretora ) 

 

Lar dos Velhos Israelitas  

End.: Rua Prudente de Moraes, 1017 - Ipanema , 

CEP: 22420-041 

AP: 2.1 

Tel.: 2513-0762 / 2521-6742 

N° de leitos: 30 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: com idade superior a 65 anos, dependentes ou não que possam andar. 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: apoio médico preventivo, serviço de hotelaria e alimentação 

Atividades: variadas. 

Faixa de preço: depende do idoso. 

Observações: os idosos dependentes devem ter acompanhantes 

Pessoa para contato: Dr. Marcos Bencuia (presidente) 
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Lar Geriátrico  

End.: Rua Felix da Cunha, 51- Tijuca, CEP: 20260-300 

AP: 2.2 

Tel.: 2284-0644 

N°de leitos: 38 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: sem informações 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: assistência médica e enfermagem 24 horas 

Atividades: recreação 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: os idosos só podem sair com autorização 

Pessoa para contato: Dr. José (proprietário) 

 

Lar  Geriátrico  da Casa  Maternal de São Cristóvão  

End.: Rua General José Cristino, 88 - São Cristóvão, CEP: 20921-400 

AP: 1.0 

Tel.: 2580-2388 / 2580-2432 

N° de leitos: 20 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: não recebe idosos com problema psiquiátricos graves 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: assistência médica diária, enfermagem e cuidados pós-operatórios. Atividades: festas, TV, 

vídeos 

Faixa de preço: acima de 05 salários mínimos 

Observações: sem informações 

Pessoa para contato: Maria Cândida da Silva Espósito (diretora) 
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Lar Metodista Ana Gonzaga  

End.: Av. Cesário de Melo, 6271 - Inhoaíba - Campo Grande CEP: 23059-000 

AP: 5.2 

Tel.: 3394-1753 

N°de leitos: 30 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: idosas entre 65 a 80 anos 

Serviços: apoio de auxiliares de enfermagem, alimentação e lavanderia 

Natureza e regime: privado - aberto 

Atividades: cultos e festas em dias especiais 

Faixa de preço: 3 salários mínimos 

Observações: recebe ajuda da cooperação das igrejas 

Pessoa para contato: Denise Fragoso Lima (diretora) 

 

 

Lar Nossa Senhora da Glória  

End.: Est. do Maracaí, 316 - Alto da Boa Vista, CEP: 20531-690 

AP: 2.2 

Tel.: 2493-2456 / 2493-0846 

N° de leitos: 86 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: mulheres a partir dos 60 anos e homens a partir dos 70, que não apresentem problema 

psiquiátrico 

Natureza: misto - privado e filantrópico 

Regime: aberto. O idoso tem liberdade para ir a rua quando quiser 

Serviços: clínica médica e enfermagem 

Atividades: passeios , jogos de bingo e cartas, psicologia e artes plásticas. 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos com 40 leitos gratuitos. 

Observações: o preço varia de acordo com as acomodações 

Pessoa para contato: Irmã Justina Faessail (administradora) 
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Lar Pedro Richard (1)  

End.: Rua Comandante Simeão, 138/200 - Campinho, CEP: 21341-400 

AP: 4.0 

Tel.: 3359-8755 

N° de leitos: 52 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idosos acima de 60 anos, lúcidos e independentes 

Natureza: filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: assistência médica, fisioterapia 

Atividades: festas, passeios, TV, música 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: a instituição era conveniada com a extinta LBA 

Pessoa para contato: Maria de Fátima (assistente social) 

 

Lar  Pedro Richard (2)  

End.: Trav. Pinto Teles, 243 - Campinho , CEP: 21341-280 

AP: 4.0 

Tel.: 3359-8055 / 3359-8755 

N° de leitos: 30 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: idosas lúcidas e independentes 

Serviços: enfermagem 24 horas, assistência médica 

Atividades: bingo e outras atividades conforme o interesse dos moradores 

Faixa de preço: até 05 salários mínimos 

Observações: alguns podem sair dependendo estado clínico 

Pessoa para contato: Maria de Fátima ( assistente social ) 
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Lar Sylvia Penteado Antunes  

End.: Rua Apolônia Pinto, 97 - Tanque - Jacarepaguá , CEP: 22735-290 

AP: 4.0 

Tel.: 3392-4304 

N° de leitos: 39 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idosos independentes. O idoso pode ter família 

Natureza: filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: assistência médica voluntária, convênio com clínica média para emergência 

Atividades: TV, festas comemorativas, trabalhos manuais, artesanato, música 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: saída somente com familiar 

Pessoa para contato: Geíza Guimarães Froes (coordenadora) 

 

Long Age Repouso Geriátrico  

End.: Rua Santa Alexandrina, 958 - Rio Comprido, CEP: 20261-232 

AP: 1.0 

Tel.: 2273-7943 / 2293-0041 / fax: 25041151 

N°de leitos: 80 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: idoso a partir dos 50 anos, sem comprometimento psiquiátrico, sem doença infecto 

contagiosa 

Serviços: terapia ocupacional, recreação, assistência médica 24 horas e fisioterapia 

Atividades: cultos religiosos (missas), informática, culinária, centro de convivência, musicoterapia, 

personal treiner, shows e festas 

Faixa de preço: acima de 05 salários mínimos, com 2 leitos gratuitos. 

Observações: atendimento de 8 às 17 h 

Pessoa para contato: Marly Soares de Dutra (diretora) 
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Pensionato Gerontológico Villa Paradiso  

End.: Rua Visconde de Santa Isabel, 435 - Grajaú, CEP: 20560-120 

AP: 2.2 

Tel.: 2577-7419, ramais 623 e 624 - linha direta : 2577-5297 

N° de leitos: 32 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: sem informação 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: médico 4 vezes por semana medicação e fraldas descartáveis, enfermagem 24 h, 

acompanhamento psicológico e social, 5 refeições, nutricionista moradia dormitório 

Atividades: passeios 2 vezes por semana, festas, eventos, atividades religiosas, vídeo 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: a instituição funciona em regime de pensionato 

Pessoa para contato: Eny Pereira de Oliveira (diretora) 

 

 

Casa de Repouso para Idosos São Raphael  

End: Rua Miguel Cervantes, 537- Cachambi, CEP: 20780-370 

AP: 3.2 

Tel.: 2281-3814/ 9338 3855 

N° de leitos: 40 

Elegibilidade: sem informações 

Natureza e regime: privado - Instituição Asilar 

Serviços: Assistência médica Geriatrica, Nutricionista, Fisioterapia, Enfermagem 24 horas. 

Atividades: Terapia Ocupacional e Trabalhos Manuais 

Faixa de preço: acima de 3 salários mínimos 

Observações: sem informações 

Pessoa para contato: Eloisa Peixoto (proprietário) 
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Real Benemérita Sociedade Portuguesa  

End.: Rua Euclides da Rocha - Copacabana , CEP: 22031-100 

AP: 2.1 

Tel.: 2255-4947 

N° de leitos: 80 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: sem informação 

Serviços: apart hotel para idosos. Atendimento médico 2 vezes por semana e um acompanhante à noite 

Atividades: festas 

Faixa de preço: acima de 05 salários mínimos 

Observações: não há limite de idade. 

Pessoa para contato: Gonçala Gomes Brandão (administradora) 

 

 

Recanto da Terceira Idade - Apart Hotel  

End.: Rua Almirante Luiz Belart, 150 - Jardim Guanabara - Ilha do Governador 

AP: 3.1 

Tel.: 2462-0340 / 3393-7566 

N° de leitos: 40 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: recebem qualquer idoso 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: serviço de hotel e apoio médico-psicológico, enfermagem, nutrição e fisioterapia 

Atividades: passeios e eventos sociais, salão de jogos, salão de festas, biblioteca e videoteca 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: sem informações 

Pessoa para contato: Dra. Leina Mara Pinto e Bastos (médica-chefe e diretora) 
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Recanto do Idoso  

End.: Est. do Viegas, 760 - Rio da Prata - Campo Grande, CEP: 23017-360 

AP: 5.2 

Tel.: 3394-4864 

N° de leitos: 60 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: idosos acima de 70 anos 

Serviços: serviço social, enfermagem e fisioterapeuta diariamente, assistência médica uma vez por 

semana 

Atividades: passeios, festas, TV e ginástica 

Faixa de preço: 03 salários mínimos 

Observações: possui convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Pessoa para contato: Olga Maria da Cruz Padilha (diretora) e/ou Norma Marinho Fernandes Pinto 

(assistente social) 

Repouso Geriátrico Chalé da Vovó  

End.: Av. Paulo de Frontin, 685 - Rio Comprido , CEP: 20261-241 

AP: 1.0 

Tel.: 2273-7363 

N° de leitos: 45 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: idosos sem comprometimento psiquiátrico e químico 

Serviços: assistência médica, enfermagem 24 horas, lavanderia e nutricionista. 

Atividades: terapia ocupacional, passeios, serestas, eventos, festas 

Faixa de preço: acima de 05 salários mínimos 

Observações: não há limite de idade 

Pessoa para contato: Manola Maria Buriti Brasil de Gruttola ( proprietária ) 
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Retiro Narciso Cavalcanti (antiga Clínica Geriátrica Narciso Nascimento)  

End.: Rua Ouro Preto 134 - Quintino , CEP: 21380-380 

AP: 3.3 

Tel.: 2289-7122 

N° de leitos: mais de 110 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: idosos a partir dos 60 anos, sem demência 

Serviços: enfermagem 24 horas, acompanhamento médico 

Atividades: TV, rádio, festas em datas especiais, musica ao vivo nas visitas 

Faixa de preço: de 01 a 04 salários mínimos, com dormitórios com 12 camas 

Observações: possui 3 vagas gratuitas para idosos carentes 

Pessoa para contato: Rita de Cássia Castro (diretora) 

Senáculo Protetor dos Cegos  

End.: Av. Dom Helder Câmara 8617 - Piedade, CEP: 20751-001 

AP: 3.2 

Tel.: 2289-3849/ 2594-6013 

N° de leitos: 31 

População alvo: homens 

Elegibilidade: ser carente, cego e com relativa autonomia. Não há exigência de idade mínima para 

atendimento. Não pode ser acamado. 

Natureza: misto - privado e filantrópico 

Regime: aberto. O idoso tem liberdade para ir a rua quando quiser 

Serviços: hospedagem em 2 alojamentos que comportam cerca de 17 pessoas cada um Atividades: não 

há programação de atividades 

Faixa de preço: até 1 salário mínimo 

Observações: a maioria dos moradores tem idade superior a 50 anos. Há possibilidade de atendimento 

gratuito se comprovada a real necessidade. 

Pessoa para contato : Roselane de Azevedo ( diretora ) 
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Sociedade  Beneficente  Ramana  

End.: Rua Juiz de Fora, 55 - Grajaú , CEP: 20261-280 

AP: 2.2 

Tel.: 2238-0087 

N° de leitos: 9 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: idosas a partir dos 65 anos de idade, carentes e independentes 

Natureza: filantrópico 

Regime: fechado. A idosa não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: assistência médica e social, fisioterapia, nutricionista (regime de voluntariado) e enfermagem 

Atividades: não há atividades programadas 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: recebe doações de remédios. Distribuem cestas básicas para idosas da comunidade 

Pessoa para contato: Rodrigo Campos Rito (enfermeiro-chefe) 

 

Sociedade Espanhola de Beneficência  

End.: Rua Riachuelo, 302 - Centro, CEP: 20230-013 

AP: 1.0 

Tel.: 2509-3737 / fax: 2507-1020 

N° de leitos: 64 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: idosos de nacionalidade espanhola, acima de 65 anos, sem família e sem renda. Não há 

mais residência de idosos, somente atendimento. 

Natureza: filantrópico 

Serviços: assistência médica, enfermagem e terapia ocupacional 

Atividades: não há atividades programadas 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: após cadastro e encaminhamento da Sociedade Espanhola de Beneficência, 

a pessoa deve dirigir-se à Comunidade Hispânica de Assistência Social para avaliação: Rua Maria Eugênia, 

300 - Humaitá. Fone: 2539-1141 ou 2239-1145 (assistente social Clara), 

Pessoa para contato: Maria Ester Rocha (assistente social) 
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Sodalício da Sacra Família  

End.: Est. do Rio Grande, 2116 - Taquara - Jacarepaguá, CEP:22720-011 

AP: 4.0 

Tel.: 2440-8093/3685-1096 

N° de leitos: 47 

População alvo: mulheres 

Elegibilidade: idosas a partir dos 65 anos e cegas 

Natureza: filantrópico 

Regime: fechado. A idosa não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: serviço social, serviço médico (clínico geral), serviço odontológico (voluntário), enfermagem 

Atividades: festas em datas especiais 

Faixa de preço: gratuito 

Observações: aceita doações de qualquer espécie, inclusive contam com a pensão dos que podem 

ajudar 

Pessoa para contato: Irmã Maria José e/ou Rosangela Lima Ferreira (assistente social) 

 

 

Solar da Tijuca  

End.: Est. Velha da Tijuca, 532 - Tijuca, CEP:20531-080 

AP: 2.2 

Tel.: 2570-2829 / 8144 / 9159 

N° de leitos: 100 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: recebem qualquer idoso 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: enfermagem 24 horas, assistência médica, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e nutrição 

Atividades: TV, festas em datas especiais e atividades religiosas nos finais de semana. 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Pessoa para contato:José Félix (chefe da instituição) 
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Solar da Terceira Idade  

End.: Rua Chaves Pinheiro, 80 - Cachambi , CEP: 20771-470 

AP: 3.2 

Tel.: 2201-8246 / 2281-0877 

N° de leitos: 40 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: não aceitam pacientes psiquiátricos 

Serviços: enfermagem 24 horas, assistência médica diariamente, fisioterapia e nutrição 

Atividades: festas e cantor sertanejo 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: o idoso pode sair se a família autorizar 

Pessoa para contato: Maria de Lourdes Lopes Ramos (administradora) 

 

Solar Luis de Matos  

End.: Rua Jorge Rudge, 121 - Vila Isabel, CEP:20551-220 

AP: 2.2 

Tel.: 2568-7569 

N° de leitos: 40 

População alvo: idosos que sejam membros da Doutrina do Racionalismo Cristão 

Elegibilidade: idosos entre 65 a 75 anos de idade 

Natureza: filantrópico 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Serviços: enfermagem 24 horas, assistência médica, fisioterapia e dentista 

Atividades: TV, rádio, caminhada no local, chá uma vez por mês e comemorações 

Faixa de preço: meio salário mínimo 

Observação: meio salário é cobrado a quem puder contribuir 

Pessoa para contato: Zuleica Leal (administradora) 
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União Associação Beneficente Israelita  

End.: Rua Santa Alexandrina, 464 - Rio Comprido, CEP: 20261-232 

AP: 1.0 

Tel.: 2502-5522 

N° de leitos: 60 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: sem limite de idade. Não aceitam acamados 

Serviços: assistência médica duas vezes por semana, psicologia, yoga e fisioterapia 

Atividades: vídeo, passeios, jogos elaborados por psicóloga 

Faixa de preço: variável conforme a situação do idoso 

Observações: a instituição não fornece preço das mensalidades por telefone 

Pessoa para contato: Edna Maria Constantino (auxiliar de departamento pessoal) 

 

Velhos Amigos - Pensionato Geriátrico  

End.: Rua Visconde de Caravelas, 63 - Botafogo, CEP: 22271-030 

AP: 2.1 

Tel.: 2535-0983 

N° de leitos: 38 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: aceitam somente idosos dependentes 

Serviços: enfermagem 24 horas, cinco refeições, geriatria, gerontologia para associados e particulares 

Atividades: musicoterapia 

Faixa de preço: acima de 6 salários mínimos 

Observações: a instituição possui sete quartos individuais 

Pessoa para contato: Dr.Mateus Fogel (proprietário) 
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Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência  

End.: Rua Conde de Bonfim, 1033 - Tijuca , CEP:20530-001 

AP: 2.2 

Tel.: 2571-6242 ramal 552 

N° de leitos: 300 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: idosos acima dos 60 anos de idade 

Serviços: enfermagem 24 horas, geriatria, fisioterapia 

Atividades: área de recreação 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: quartos individuais para homens e mulheres 

Pessoa para contato: Geraldo Alencar (assessor) 

 

Vivenda dos Anciãos  

End.: Rua Cachambi, 232 - Cachambi , CEP: 202775-180 

AP: 3.2 

Tel.: 2581-4036 

N° de leitos: 22 

População alvo: ambos os sexos 

Natureza: privado 

Regime: fechado. O idoso não tem liberdade para entrar e sair da instituição, salvo com autorização da 

família 

Elegibilidade: idosos sem doenças graves 

Serviços: assistência médica três vezes por semana, enfermagem 24 horas, serviço social, psicoterapeuta 

Atividades: festas em datas especiais 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: sem informações 

Pessoa para contato: Sérgio Lino (administrador-proprietário) 
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Vovó House  Hotel Geriátrico  

End.: Ladeira de Santa Tereza, 128 - Santa Tereza, CEP: 20241-000 

AP: 1.0 

Tel.: 2224-0726 / 2232-8697/3970-0951/3970-0952 

N° de leitos: 90 

População alvo: ambos os sexos 

Elegibilidade: não aceitam idosos diabéticos, nem agressivos 

Natureza e regime: privado - aberto 

Serviços: assistência médica, enfermagem 24 horas, fisioterapia, terapia ocupacional, arteterapia, 

cuidadores de idosos, fonoaudiologia 

Atividades: passeios, bingos, tai-chi-chuan, musicoterapia e festas em datas especiais 

Faixa de preço: acima de 5 salários mínimos 

Observações: toda quarta-feira tem um grupo de oração 

Pessoa para contato: Mônica Cristiane Pacheco de Medeiros (administradora) 

 


