
AVANÇOS NA POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM CAXIAS DO SUL

EIXO – SAÚDE

SAÚDE – MEDICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

1. Agilizar os processos de alimentos para sondas
nasoenterais.

Houve avanços, porém o prazo do processo
deve ser ainda mais rápido.

2. Buscar ampliação dos CID’s elencados na portaria para
a disponibilização de dietas especiais.

Houve avanços, porém a deliberação
permanece.

3. Agilizar os processos de solicitação de medicação
especial e excepcional para o idoso.

Houve avanços, porém a deliberação
permanece.

4. Capacitar os recursos humanos que trabalham na
farmácia do CES, para agilizar o atendimento.

Houve avanços, porém a deliberação
permanece.

SAÚDE – EXAMES
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011 

O QUE FOI REALIZADO

5. Garantir coleta de exames laboratoriais em todas as
UBS.

Avançou.

SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA / UBS
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

6. Garantir a prioridade de atendimento ao idoso nas UBS
conforme Estatuto.

Houve avanços, porém a deliberação
permanece.

7. Criar grupos com cuidadores de idosos para suporte
emocional e capacitação.

Houve avanços, porém a deliberação
permanece.

8. Ampliar o número de consultas odontológicas ao idoso
no SUS. 

Houve avanços, porém a deliberação
permanece.

9. Maior divulgação das campanhas, utilizando os
espaços que os idosos já freqüentam: grupos de saúde,
convivência, etc. 

Houve avanços, porém a deliberação
permanece.

SAÚDE – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

10. Reduzir o tempo de espera para acesso de prótese
dentária.

Houve avanços, porém a deliberação
permanece.

SAÚDE – GESTÃO
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

11. Cumprir a Portaria Ministerial nº 2529 - Política da
Saúde do Idoso com a implantação da internação
domiciliar em 2011.

Houve avanços.

12. Ofertar medicina alternativa pelo SUS, no município de
Caxias do Sul. (fitoterapia, entre outros).

Avançou, porém permanece.

13. Realizar Hortas Comunitárias nas UBS’s, envolvendo
demais secretarias afins (Agricultura, Segurança e
Proteção Social, Assistência Social).

Avançou, porém permanece.

EIXO – ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSITÊNCIA SOCIAL 
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

14. Ampliar a oferta de serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos para idosos (grupos de
convivência).

Foram implantados quatro serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos para
idosos e suas famílias nos Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS.



15. Organizar os fluxos de notificação e de
encaminhamentos dos casos de violência contra o idoso. 

Com a criação da Coordenadoria Municipal
do Idoso, este fluxo será revisto e
reorganizado.

16. Garantir a compra de um maior número de vagas ao
idoso em vulnerabilidade social em instituição de longa
permanência para idosos (ILPI), com subsídio do poder
público municipal.

Foram ampliadas em 07  vagas.

17. Realizar atividades para a conscientização dos direitos
dos idosos.

Ações de conscientização e sensibilização
quanto aos direitos dos idosos são realizadas
nos CRAS.

18. Divulgar programas/serviços/projetos desenvolvidos
no município na área do idoso.

Foi elaborado o Guia do Idoso.

EIXO – VIOLÊNCIA

VIOLÊNCIA
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

19. Criar uma Coordenadoria do idoso ou similar. Coordenadoria criada em lei.

EIXO - EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

20. Criar formas de incentivo e de
divulgação para maior participação dos
idosos nos programas de alfabetização
de adultos.

Chamada púbica nos meios de comunicação para o EJA e para
o projeto Brasil Alfabetizado.

21. Criar novas turmas de EJA,
descentralizadas, diurnas e exclusivas
para idosos.

Avançou, porém permanece.

22. Oportunizar cursos de informática
para idosos.

Avançou. Em 2008, foi oferecido um curso de Informática Básica
para os aposentados do Ipam. Algumas escolas possuem CIAD
(Centro  de  Inclusão  Digital).  Os  CIADs  são  centros  onde
computadores  com  acesso  à  internet  ficam  a  disposição  da
comunidade  em  geral.  Nesses  centros,  por  vezes,  são
oferecidos cursos. O CIAD da Lefan oferece curso de informática
básica  especificamente  para  idosos.  Neste  caso,  divulgamos
para quem nos procura demonstrando interesse.

23. Incluir, no ensino fundamental,
médio e superior, conteúdos e
disciplinas voltadas ao envelhecimento
humano e gerontologia. 

Ações pedagógicas pertencentes ao currículo regular, voltadas
para  a  valorização  das  diferentes  fases  do  desenvolvimento
humano,  inclusive  a  velhice.  Tais  ações  são  realizadas  no
deocrrer  do  Ensino  Fundamental,  tanto  no  diúrno,  quanto  no
EJA.

24. Criar cursos de cuidadores. Avançou, porém permanece.

25. Fomentar ações e projetos de
valorização do idoso nas escolas de
ensino fundamental e médio e
universidades.

Avançou, porém permanece.
O currículo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental é
também composto pelo desenvolvimento dos valores humanos,
como respeito, cuidado com o outro, direito dos idosos, boa
convivência entre todas as faixas etárias.

26. Estimular a criação de cursos de
gerontologia no município.

Avançou, porém permanece.

27. Promover espaços de trocas
intergeracionais nos diferentes
espaços educacionais.

Avançou, porém permanece.
É comum a prática de trocas entre as gerações nas escolas,
tanto no dia a dia, como em projetos específicos, desenvolvidos
nas escolas.



EIXO – ESPORTE E LAZER

ESPORTE E LAZER
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011 O QUE FOI REALIZADO

28. Criar novos grupos de ginástica,
danças, tai chi, Yoga e Pilates
descentralizados.

Avançou, porém permanece
Em 2012, foram criados 9 turmas de Pilates  atendendo duas
regiões da cidade. Grupos de ginástica foram ampliados
conforme solicitação dos bairros. Hoje a SMEL atende 83 grupos
de forma descentralizada.

29. Ampliar o número de Academias
para o público idoso tanto na área
urbana como na rural.

Avançou, porém permanece
Ao final de 2010 existiam seis Academias, sendo que até o final
de 2012 foram entregues a comunidade mais 30, atualmente
são 36 Academias da melhor Idade na cidade, de forma
descentralizada, inclusive na área rural.
Também foi entregue a comunidade uma Academia para
atendimento de pessoas especiais localizada no Parque Getúlio
Vargas.
Cabe ressaltar que as Academias são equipadas e mantidas sob
a supervisão da equipe de funcionários da SMEL. 
Todas as academias tem estagiários da Área de Educação
Física, em horários específicos, para orientação aos usuários.

30. Ampliar o número de praças e
quadras esportivas.

Avançou, porém permanece.
A SMEL através de seus funcionários da manutenção realiza
diariamente o atendimento as praças e parques, não só na
manutenção dos mesmos como na construção de novos. Hoje a
cidade dispõe de 31 quadras poliesportivas; 21 quadras de
areia; 30 campos de futebol, 03 ginásios , 70 parques infantis, 3
pistas de caminhada, 1 pista de hockey, 1 hangar para prática
de remo, vela e canoagem, 7 pistas de skate.

31. Ampliar o atendimento de grupos
de convivência (SMEL) para bairros
não contemplados.

Avançou, porém permanece.
No ano de 2011 existiam 62 grupos de convivência. No mesmo
ano passou-se para 68 e, atualmente conta-se com 73 entre as
áreas urbana e rural, totalizando 3.297 inscritos, (dados de
junho de 2013)

32. Manter, ampliar e qualificar os
projetos existentes para o público
idoso.

Avançou, porém permanece
Várias ações acontecem durante o ano todo com o objetivo
proposto nesta resolução. Esta responsabilidade está sob a
coordenação dos profissionais que respondem por cada projeto,
juntamente com suas equipes de trabalho.

33. Ampliar a divulgação dos serviços
prestados pela SMEL para maior
conhecimento da comunidade.

Avançou, porém permanece.
Em 2013 foi criado o Portal do Esporte e Lazer viabilizando
maior acesso às informações e ações desenvolvidas pela
SMEL.
Utilização em maior número das redes sociais, criando página
no Facebook

34. Promover passeios gratuitos. Permanece.
No ano de 2012 tivemos destinado verba de transportes em
licitação pública para atividades relacionadas ao público idoso
(participação em torneiros , competições através dos Jogos
adaptados)
Para o ano de 2013 continuamos com a participação dos alunos
nas atividades dos Jogos Adaptados e ampliamos para eventos
de passeios e a participação na Conferência Internacional do
Idoso em Canela.

35. Manter capacitações permanentes
para os profissionais e acadêmicos de
educação física que realizam
intervenção com o idoso na área da
gerontologia em parceria com

Permanece.
Participamos de alguns cursos de capacitação oferecido pela
SMEL e outras entidades, tais como:  Primeiros Socorros,
Jornada Saúde e Movimento, Jogos Adaptados, 2ª Conferência
Internacional do idoso, entre outros.



instituições de ensino.

36. Desenvolver atividades
socioeducativas que estimulem a
promoção da saúde e prevenção de
doenças.

Avançou, porém permanece
Em função das parcerias com as instituições e também com
outras Secretarias temos condições de oferecer ao nosso
público atividades como palestras informativas em diversas
áreas. O nosso usuário participa de campanhas educativas
sempre que nos convidam. São pessoas pró-ativas e dispostas
a aprender cada vez mais.

37. Criar grupos de bolão, boliche e
bocha (cancha) entre outros, nos
bairros possibilitando a participação
das mulheres.

Avançou, porém permanece
A SMEL desde o ano de 2005 promove os Jogos Abertos, nas
modalidades de Bocha, Bolão e Canastra, aberto a todos, onde
várias pessoas da terceira idade participam.

38. Qualificar campeonatos e festivais
de esportes entre os bairros, específico
para idosos (diversos esportes,
competições entre os moradores do
próprio bairro).

Avançou, porém permanece
As atividades entre bairros é desenvolvida pela UAB (União das
Associações de Bairro, com modalidades como: canastra, futsal,
rústicas..)

EIXO - CULTURA

CULTURA
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

39. Ampliar as bibliotecas comunitárias nos bairros. Avançou, porém permanece.

40. Ampliar e descentralizar os espaços de exposição dos
trabalhos artesanais dos idosos.

Avançou, porém permanece.

41. Divulgar e garantir o direito do idoso de desconto nos
eventos culturais.

Avançou.

EIXO - TURISMO

TURISMO
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

42. Reativar e ampliar os roteiros de passeios pelo interior. Avançou, porém permanece

43. Garantir o financiamento de passeios turísticos. As empresas já oferecem esta modalidade
de atendimento. 

EIXO - PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

44. Fiscalizar empréstimos consignados, exigindo a
presença do titular do benefício para executá-lo.

Avançou, porém permanece

EIXO - TRABALHO

TRABALHO
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

45. Garantir a valorização da experiência do idoso em seu
trabalho.

Avançou, porém permanece

46. Criar oficinas de geração de renda destinada a idosos. Avançou, porém permanece



EIXO - HABITAÇÃO

HABITAÇÃO
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

47. Priorizar o atendimento ao idoso que está em situação
de vulnerabilidade social na construção de sua habitação,
bem como, nas doações de materiais e mão de obra para
garantir a autonomia e a qualidade de vida do mesmo.

Avançou, porém permanece.

48. Facilitar o financiamento para os idosos na construção
de casa própria.

Avançou, porém permanece.

EIXO – TRÂNSITO E TRANSPORTE

TRÂNSITO E TRANSPORTES
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

49. Capacitação dos motoristas de ônibus e operador de
sistema para melhorar o atendimento nos serviços
prestados, principalmente a pessoa idosa.

Avançou, porém permanece.

50. Disponibilizar novos horários de ônibus em regiões
com maior fluxo.

Avançou, porém permanece.

51.  Fazer cumprir e fiscalizar os 5% de vagas no
estacionamento para os idosos conforme o estatuto do
idoso.

Permanece.

EIXO – PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

52. Divulgar amplamente os resultados desta conferência
(revista) e encaminhar para as secretarias e órgãos
competentes do município para as devidas providências. 

Avançou, porém permanece.

53. Aprovar a Política Municipal do Idoso e implementar o
Fundo Municipal do Idoso pelo Município.

Lei aprovada.

EIXO – GESTÃO E FINANCIAMENTO

GESTÃO E FINANCIAMENTO
O QUE FOI DELIBERADO EM 2011

O QUE FOI REALIZADO

54. Incentivo na divulgação do Fundo Municipal do Idoso. Avançou, porém permanece.

55. Fiscalizar nas agências, nos postos bancários,
lotéricas, entre outros a garantia de atendimento
preferencial, digno e seguro ao idoso.

Avançou, porém permanece.


