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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO: : 
CampinasCampinas possuipossui setentasetenta ee trêstrês instituiçõesinstituições dede longalonga permanênciapermanência parapara IdososIdosos (ILPI)(ILPI)..
NaNa construçãoconstrução dodo PlanoPlano dede AçõesAções ee MetasMetas dada VigilânciaVigilância emem SaúdeSaúde 20072007--20082008,, açõesações nasnas ILPIILPI
foramforam consideradasconsideradas prioridadeprioridade zerozero.. OO municípiomunicípio possuíapossuía umauma LeiLei MunicipalMunicipal dede 20032003 queque
regulamentavaregulamentava oo funcionamentofuncionamento dasdas ILPI,ILPI, porém,porém, durantedurante asas inspeções,inspeções, foramforam identificadosidentificados
sériossérios problemasproblemas emem relaçãorelação àà aplicaçãoaplicação dada legislação,legislação, poispois asas exigênciasexigências estavamestavam muitomuito alémalém
dada realidaderealidade encontradaencontrada nasnas instituiçõesinstituições.. AsAs maioresmaiores dificuldadesdificuldades encontradasencontradas referiamreferiam--sese àà
especializaçãoespecialização dede categoriacategoria profissionalprofissional dede RecursosRecursos HumanosHumanos..

OBJETIVOSOBJETIVOS::
ConstituirConstituir umum grupogrupo dede trabalhotrabalho comcom profissionaisprofissionais dasdas VisasVisas distritaisdistritais ee dada CoordenadoriaCoordenadoria dede
VigilânciaVigilância parapara traçartraçar estratégiasestratégias dede enfrentamentoenfrentamento dodo problemaproblema..

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DASDAS AÇÕESAÇÕES ::
��ComCom oo avançaravançar dasdas discussõesdiscussões nasnas reuniões,reuniões, oo grupogrupo percebeupercebeu aa necessidadenecessidade dede estabelecerestabelecerComCom oo avançaravançar dasdas discussõesdiscussões nasnas reuniões,reuniões, oo grupogrupo percebeupercebeu aa necessidadenecessidade dede estabelecerestabelecer
parceriasparcerias intersetoriaisintersetoriais.. OsOs parceirosparceiros contatadoscontatados foramforam aa SecretariaSecretaria dede AssistênciaAssistência Social,Social,
MinistérioMinistério PúblicoPúblico ee ConselhoConselho MunicipalMunicipal dodo IdosoIdoso..
��PropostaProposta dede realizaçãorealização dede umauma oficinaoficina parapara definiçãodefinição dede papéispapéis comcom aa participaçãoparticipação dada
SecretariaSecretaria dede SaúdeSaúde representadarepresentada emem todostodos osos segmentos,segmentos, SecretariaSecretaria dede AssistênciaAssistência Social,Social,
ConselhoConselho MunicipalMunicipal dodo Idoso,Idoso, MinistérioMinistério PúblicoPúblico ee SecretariaSecretaria dede AssuntosAssuntos JurídicosJurídicos..
��CriaçãoCriação dede umum grupogrupo dede trabalhotrabalho parapara aa revisãorevisão dada legislaçãolegislação.. EsteEste grupogrupo foifoi compostocomposto dede
técnicostécnicos dasdas Visas,Visas, técnicotécnico dada CoordenadoriaCoordenadoria dede VigilânciaVigilância emem Saúde,Saúde, técnicostécnicos dada SecretariaSecretaria dede
AssistênciaAssistência Social,Social, ProcuradorasProcuradoras dada SecretariaSecretaria dede AssistênciaAssistência SocialSocial ee ConselhoConselho MunicipalMunicipal dodo
IdosoIdoso.. OO MinistérioMinistério PúblicoPúblico acompanhouacompanhou osos trabalhostrabalhos enfatizandoenfatizando queque oo objetivoobjetivo maiormaior deveriadeveria
serser aa proteçãoproteção aosaos idososidosos queque habitamhabitam estasestas instituiçõesinstituições..

RESULTADOSRESULTADOS DASDAS AÇÕESAÇÕES::
��RealizaçãoRealização dede OficinaOficina dada VigilânciaVigilância emem SaúdeSaúde emem outubrooutubro dede 20072007.. OO produtoproduto destadesta oficinaoficina foifoi
marcadomarcado pelapela necessidadenecessidade dede revisãorevisão dada LeiLei MunicipalMunicipal..
�� RevisãoRevisão dada legislaçãolegislação municipalmunicipal
��AA SecretariaSecretaria dede AssistênciaAssistência SocialSocial realizourealizou umauma OficinaOficina parapara dirigentesdirigentes dede InstituiçõesInstituições dede LongaLonga
PermanênciaPermanência parapara idososidosos emem maiomaio dede 20082008 comcom aa participaçãoparticipação dada VigilânciaVigilância emem SaúdeSaúde..
��CursoCurso dede cuidadorcuidador parapara idososidosos parapara formaçãoformação dede profissionaisprofissionais habilitadoshabilitados parapara acompanharacompanhar osos
idososidosos..

CONCLUSÃOCONCLUSÃO::
��ComCom aa revisãorevisão dada legislaçãolegislação estamosestamos promovendopromovendo aa regularizaçãoregularização destasdestas InstituiçõesInstituições..
��ComCom trabalhotrabalho intersetorialintersetorial entreentre asas SecretariasSecretarias dede SaúdeSaúde ee dede Assistência,Assistência, MinistérioMinistério PúblicoPúblico ee
ConselhoConselho MunicipalMunicipal dodo idosoidoso estamosestamos conseguindoconseguindo mudarmudar oo diagnósticodiagnóstico destedeste segmentosegmento.. EstaEsta
experiênciaexperiência nosnos mostroumostrou queque quandoquando unimosunimos esforçosesforços intersetoriaisintersetoriais conseguimosconseguimos obterobter grandesgrandes
resultadosresultados..


