


Quem              Somos

Equipe

A concepção do Projeto Fleur de Lis foi idealizada por pro�ssionais experientes na 
área da Longevidade. Em sua essência, um conceito inovador. É um projeto de 
excelência na promoção da qualidade de vida, da hospitalidade e do bem-estar 

social, emocional e físico, que contribui no processo de envelhecimento saudável, 
no desenvolvimento da autonomia e da sociabilização. Esse projeto é uma das 

iniciativas do Instituto Fleur de Lis, que congrega:

Para oferecer os serviços, o Residencial Fleur de 
Lis conta com uma equipe multidisciplinar de 
pro�ssionais altamente especializados, entre 

geriatras, nutricionistas, fonoaudiólogos, 
�sioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

educadores físicos, dentistas, assistentes sociais, 
psicólogos, equipes de enfermagem e de 

administração comprometidas com o propósito 
de criar um ambiente que una o conforto às 

necessidades técnicas de saúde.

RESIDENCIAL FLEUR DE LIS
CENTRO DE CONVIVÊNCIA FLEUR DE LIS

HOSPICE DAY FLEUR DE LIS – CUIDADOS PALIATIVOS



Um novo conceito em Longevidade... qualidade de vida e bem-estar!

O Residencial Fleur de Lis traz um novo conceito em 
longevidade, vivência social, humanização e qualidade no 
cuidado à pessoa idosa. Todos os detalhes foram pensados 

para conforto e bem-estar dos idosos, trazendo tranquilidade 
às suas famílias, desde o projeto arquitetônico até a 

programação de atividades. Nossos pro�ssionais utilizam 
como princípios: bom atendimento, carinho e atenção, 

fornecendo muito amor, afeto e amizade.

Residencial
FLEUR DE LIS



É a modalidade de hospedagem que visa oferecer aos idosos um local 
onde possam passar o dia. Foi concebido para suprir as necessidades 
dessa população crescente e proporcionar uma vida leve, saudável e 
divertida. É um espaço dedicado a pessoas a partir de 60 anos, com 
diferentes níveis de independência funcional, nos aspectos sociais, 

cognitivos, físicos e de lazer pelo entretenimento.

convivênciaCentro de
FLEUR DE LIS

Uma nova forma de viver, conhecer pessoas, praticar atividades 
físicas, sociais e culturais e se divertir... viver feliz!



O Hospice Day Fleur de Lis – Cuidados Paliativos é a modalidade 
responsável pelo acompanhamento, pelo tratamento e pela 

supervisão a doentes em situação clínica complexa e de 
sofrimento, decorrentes de doença severa e/ou avançada, 

incurável e progressiva.

Hospice Day
FLEUR DE LIS Cuidados Paliativos

Maior conforto, autonomia, auto-estima e qualidade de vida... 
vida longa!



Oficinas

Atividades e Práticas
Integrativas e  Complementares

Jogos Recreativos
O�cinas Cognitivas
O�cina de Culinária
O�cina de Música e Canto
O�cina de Tecnologia e Games

O�cina de Artesanato e 
Ateliê de pintura
Entretenimentos Sociais 
e Comemorativos

Biodança 
Foot Spa 
Osteopatia
Quiropraxia
Arteterapia
Acupuntura
Naturopatia
Alongamento

Hidroginástica 
Saúde & Bem-estar

Bate papo com a 
Nutricionista
Yoga
Reiki
Massoterapia
Meditação e Relaxamento

Pet Terapia
Hortoterapia
Musicoterapia
Orquideoterapia
Contação de Histórias

Atividades lúdicas, sociais, 
esportivas, laborais, produtivas 
e de integração social



POR QUE
Fleur de Lis?

Localização privilegiada
Projeto desenvolvido em alto padrão 
arquitetônico totalmente adaptado para o 
bem-estar do idoso;
Ambientes espaçosos, arejados e bem 
iluminados;
Acompanhamento médico preventivo 
periódico;
Atendimento e supervisão de     
Enfermagem 24h;
Atendimento de UTI Vida 24h;
Atendimento sócio-familiar e apoio 
individual ;
Atendimento biopsicosocial aos idosos, de 
acordo com suas necessidades;
Atividades lúdicas, sociais, esportivas, 
laborais, produtivas e de integração social;
Avaliação Geriátrica, Física, Terapêutica, 
Nutricional, Fonoaudiólogica, 
Fisioterapêutica e Terapia Ocupacionais;
Terapia Holística;
Dentista;
Cuidados Pessoais, incluindo Podologia; 
Quartos amplos, equipados com 
campainhas de emergência;

Sistema de Segurança em todos os 
ambientes;
Sala de estar equipada com TV;
Biblioteca;
Salão de Beleza;
Salão de Jogos;
Restaurante com capacidade para 
atender visitantes e familiares;
Seis refeições diárias balanceadas 
prescritas por nutricionista, 
promovendo uma alimentação 
orgânica e saudável;
Pista para caminhada;
Solarium;
Espaço Ecumênico - Capela;
Piscina – projeto de infraestrutura 
rigorosamente adaptado e aprovado;
Monitoramento interno e externo, por 
câmeras: 
Amplo estacionamento para 
visitantes;
Área verde de aproximadamente 20 
mil m² muito bem arborizada.



Fale conosco!
INFORMAÇÕES:
(61) 3247-0606

(61) 99957-0606
www.residencial
eurdelis.com.br


