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INTRODUÇÃO::
INTRODUÇÃO
Campinas possui setenta e três instituições de longa permanência para Idosos (ILPI)
(ILPI)..
Na construção do Plano de Ações e Metas da Vigilância em Saúde 20072007-2008,
2008, ações nas ILPI
foram consideradas prioridade zero
zero.. O município possuía uma Lei Municipal de 2003 que
regulamentava o funcionamento das ILPI, porém, durante as inspeções, foram identificados
sérios problemas em relação à aplicação da legislação, pois as exigências estavam muito além
da realidade encontrada nas instituições.
instituições. As maiores dificuldades encontradas referiamreferiam-se à
especialização de categoria profissional de Recursos Humanos.
Humanos.

OBJETIVOS::
OBJETIVOS
Constituir um grupo de trabalho com profissionais das Visas distritais e da Coordenadoria de
Vigilância para traçar estratégias de enfrentamento do problema.
problema.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES :
Com

o avançar das discussões nas reuniões, o grupo percebeu a necessidade de estabelecer
parcerias intersetoriais
intersetoriais.. Os parceiros contatados foram a Secretaria de Assistência Social,
Ministério Público e Conselho Municipal do Idoso.
Idoso.
Proposta de realização de uma oficina para definição de papéis com a participação da
Secretaria de Saúde representada em todos os segmentos, Secretaria de Assistência Social,
Conselho Municipal do Idoso, Ministério Público e Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Jurídicos.
Criação de um grupo de trabalho para a revisão da legislação.
legislação. Este grupo foi composto de
técnicos das Visas, técnico da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, técnicos da Secretaria de
Assistência Social, Procuradoras da Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal do
Idoso.. O Ministério Público acompanhou os trabalhos enfatizando que o objetivo maior deveria
Idoso
ser a proteção aos idosos que habitam estas instituições.
instituições.

RESULTADOS DAS AÇÕES:
AÇÕES:
Realização

de Oficina da Vigilância em Saúde em outubro de 2007.
2007. O produto desta oficina foi
marcado pela necessidade de revisão da Lei Municipal.
Municipal.
 Revisão da legislação municipal
A Secretaria de Assistência Social realizou uma Oficina para dirigentes de Instituições de Longa
Permanência para idosos em maio de 2008 com a participação da Vigilância em Saúde.
Saúde.
Curso de cuidador para idosos para formação de profissionais habilitados para acompanhar os
idosos..
idosos

CONCLUSÃO::
CONCLUSÃO
Com

a revisão da legislação estamos promovendo a regularização destas Instituições.
Instituições.
Com trabalho intersetorial entre as Secretarias de Saúde e de Assistência, Ministério Público e
Conselho Municipal do idoso estamos conseguindo mudar o diagnóstico deste segmento.
segmento. Esta
experiência nos mostrou que quando unimos esforços intersetoriais conseguimos obter grandes
resultados..
resultados

