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APRESENTAÇÃO
O Presente Plano Municipal de Atendimento à Pessoa Idosa é uma
conquista do município de Cruzeiro do Oeste, na busca de consolidar ações
voltadas exclusivamente para a pessoa idosa, promovendo seu bem estar
biopsicossocial.
O Conselho Municipal do Idoso, criado no ano de 2008, composto por
representantes da Saúde, Assistência Social, Educação, Cultura e Lazer,
Agricultura, Departamento Jurídico, Associação de Proteção à Maternidade e à
Infância-APMI, Sociedade Beneficente de Apoio ao idoso de Cruzeiro do
Oeste-SOBAICO, Clubes de Serviços, Pastoral do Idoso e representante das
igrejas, foi o principal precursor para a realização do Plano Municipal de
Atendimento à Pessoa Idosa.
Primeiramente o colegiado verificou a necessidade de criar o Fundo
Municipal do Idoso, solicitando ao departamento jurídico sua análise e
elaboração, a fim de destinar repasse de recursos na implementação e
manutenção das ações em prol ao idoso.
Em seguida pensando em definir as prioridades e estratégias para o
controle de execução da politica do idoso, analisou a indispensabilidade de
elaborar o Plano Municipal de Atendimento à pessoa idosa sendo ele dinâmico,
flexível e intersetorial, a fim de pensar em ações e serviços que promovam a
melhoria da qualidade de vida da população idosa.
Assim o Plano foi elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência
Social, no qual a equipe técnica realizou pesquisa bibliográfica e documental,
tendo como subsídios a Politica Nacional do Idoso, Lei nº 8.842 de 04 de
janeiro de 1994, Estatuto do Idoso Lei 10.741 de 01º de Outubro de 2003 e as
deliberações das I e II da Conferência Municipal do Idoso e V Conferência
Estadual do Idoso.
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Como definido no Estatuto do Idoso, artigo 2 o O idoso goza de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe, por lei ou por outros meios,
todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade. Partindo dessa premissa, formou-se uma
comissão Intersetorial com as secretarias municipais onde foram distribuídos
06 eixos prioritários Direito a Assistência Social, à cultura, à educação, ao
esporte, ao Trabalho e habitação, assim cada secretaria propôs ações
estratégicas para atender a população idosa.
Finalizando o processo de elaboração, o Plano foi apresentado ao
Conselho

Municipal do

Idoso

para

análise,

discussão,

aprovação

e

publicização.
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1-INTRODUÇÃO

Olhar para a população idosa envolve planejar, implementar, executar e
avaliar ações que assegurem seus direitos sociais, individuais, civis e políticos,
a fim de promover seu bem estar, respeito, sua dignidade, autonomia,
liberdade, integridade e sua plena participação na sociedade.
Assim, o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral,
devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos, conforme
estabelecido na Politica Nacional do Idoso, lei nº 8.842, de 4 de janeiro de
1994. Por tal afirmativa o município de Cruzeiro do Oeste/PR, através do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa elaborou o Plano Municipal
de Atendimento ao Direitos do Idoso, buscando integrar os órgãos
governamentais e sociedade civil à planejarem ações para ampliar os direitos
inerentes ao idoso.
A velhice não submete exclusivamente ao estado ou condição de velho,
mas sim uma etapa de vida que o organismo deve-se adaptar a vivenciar uma
experiência única e diferenciada, na qual os idosos terão oportunidade de
acumular novas vivências, para construção de sua própria história.
De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE em relação à evolução
da população de 80 anos ou mais de idade por sexo no Brasil nos anos de
1980 havia 590.968, conforme resultados da projeção da população estima que
em 2050, haja 13.748.705 pessoas na mesma faixa etária.
Dessa forma a longevidade conquistada deve ser acompanhada de
meios para obter o seu pleno bem estar físico, psíquico e social,
proporcionando melhor qualidade de vida. Assim é imprescindível que o
Governo, Estado e Município elaborem e implantem leis, politicas, planos e
9
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projetos que não restringem apenas em marcos históricos, mas sim que sejam
efetivadas.
Portanto, nessa acepção o Plano Municipal de Atendimento aos Direitos
do Idoso traz o prisma da importância do reconhecimento e valorização da
pessoa idosa, propondo ações que vão de encontro as suas necessidades.
Estendendo-se para além de uma proposta estática de gestão governamental,
mas sim de constante revisão e atualização, contribuindo para amplitude e
visibilidade dos direitos, bem como do crescimento da expectativa e qualidade
de vida da pessoa idosa.
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2-MARCO SITUACIONAL

Para traçarmos ações pensando em atender a pessoa idosa, precisamos
analisar o marco situacional dessa faixa etária. Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística-IBGE, os Censos demográficos de 2000 e 2010 é
possível verificar o aumento da população acima dos 60 anos como veremos a
seguir.
No ano de 2000 no Paraná havia 809.431 idosos, destes 381.105 eram
homens e 428.326 mulheres. Já no ano de 2010 houve o aumento da
população idosa sendo 1.172.154, em que 536.528 homens e 635.627
mulheres.
A capital do Paraná- Curitiba também teve avanços significativos, no ano
de 2000 havia 133.619 idosos, dos quais 39.157 homens e 79.012 mulheres.
Já em 2010 198.330 idosos, sendo 80.782 homens e 117.547 mulheres.
Afunilando a amostra para o município de Cruzeiro do Oeste, de acordo
com o Censo 2010 o município contava a população de 20.416 pessoas, na
qual 3.057 eram idosos, destes 1461 homens e 1596 mulheres. Segundo a
mesma fonte de dados, a população estimada para o ano de 2017 é de 21.237
pessoas, contando atualmente com 3993 idosos, sendo 2182 mulheres e 1811
homens, destes foi possível observar que 305 das mulheres e 353 homens
residem nos distritos e zonas rurais, dados informados através do Relatório do
e- SUS.
Assim o panorama de envelhecimento mencionado exige que o Estado,
poder público, família e sociedade planejem ações que atendam aos interesses
dos idosos, priorizando seus direitos fundamentais.
A atenção à pessoa idosa no município é desenvolvida pela relevante
importância e prioridade dentro das politicas públicas municipais e sociedade
11
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civil. A seguir será exposto brevemente sobre os serviços que o município de
Cruzeiro do Oeste realiza para a faixa etária acima dos 60 anos.
A Diretoria do Esporte executa o Projeto Ativa Idade onde realiza
alongamento com a pessoa idosa, o município também dispõe das ATIsAcademia da Terceira Idade sendo acompanhada por um profissional de
Educação Física.
A população idosa também recebe atenção da Politica de Saúde, na
qual as agentes de saúde e enfermeiras realizam visita domiciliar aos Idosos
diagnosticados com hipertensão, diabetes, acamados, dificuldade deambular,
entre outros problemas de saúde. Também promovem palestras sobre o risco
de quedas, higienização, desidratação e campanhas sobre vacinação contra a
influenza.
Por meio da politica de Assistência Social, os idosos recebem orientação
em relação ao Beneficio de Prestação Continuada, participam de oficinas do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, solicitam o benefício da
Carteira do Idoso, ou seja, gratuidade e o desconto no valor das passagens
interestaduais nos transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário. A equipe
realiza visita domiciliar e Cadastro único para programas sociais, além de
campanhas contra a violência ao idoso, também promovem comemoração
alusiva ao dia do idoso envolvendo a rede Intersetorial.
Na Politica de Educação temos a inserção de idosos através da
Educação de Jovens e Adultos-EJA, garantindo o direito humano à educação
ao cidadão em qualquer idade. O município também dispõe da Sociedade
Beneficente de Apoio ao Idoso de Cruzeiro do Oeste- SOBAICO, organizada
pela sociedade civil, onde realizam bailes para a terceira idade.
Ainda possui a Associação Cruzeirense de Convivência ao Idoso- Casa
Lar dos idosos, uma instituição de longa permanência privava que presta
serviços de acolhimento institucional, cuidados e proteção de forma contínua
para idosos a partir de 60 anos, com ou sem referência familiar.
12
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Portanto, além da continuidade de tais serviços citados, é necessário
que a municipalidade amplie ainda mais o olhar para este público que tanto
contribuiu para a construção do município e continuará contribuindo como
protagonista ativo e participativo.
Assim o Plano Municipal de Atendimento a Pessoa idosa contribuirá
para o enriquecimento da valorização da pessoa idosa, sendo um instrumento
de ações à serem implantadas, privilegiando a construção de espaços dentro
de nosso município.
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3-OBJETIVO GERAL
O Plano Municipal de Atendimento aos Direitos do Idoso visa traçar
ações envolvendo e integrando os órgãos governamentais e sociedade civil,
buscando articular e ampliar os direitos a pessoa idosa em prol de uma melhor
qualidade de vida.
3.1 Objetivos Específicos


Ampliar os espaços de participação da população idosa, estimulando
seu protagonismo e participação ativa.



Planejar ações que atendam as necessidades da população idosa
implementando medidas que visem à melhoria da qualidade de vida.



Informar e divulgar os serviços de promoção, proteção e defesa dos
direitos da pessoa idosa.



Sensibilizar a população sobre o processo de envelhecimento humano,
incentivando a valorização e o respeito.



Promover a articulação entre as secretarias municipais e sociedade civil
ressaltando a importância da atenção com a pessoa idosa.



Fortalecer a mobilização e o controle social para a promoção e defesa a
pessoa idosa.
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4-PLANO DE AÇÃO

4.1- Eixos Direito à Educação
AÇÕES

ESTRATÉGIAS

METAS

EXECUTOR

PRAZO

-Coordenar
campanhas nas
escolas sobre
intergeracionalidade

- Promoção de
campanhas com
produção e
distribuição de
material sobre
intergeracionalidade

-Atingir 100%
nas
escolas
municipais

- Secretaria
Municipal de
Educação

2017-2021

- Proporcionar aos
alunos interessados
a continuidade de
estudos,
ou
a
iniciação
dos
mesmos
nas
escolas que ofertam
a Modalidade EJA.

- Oferta de vagas na
Educação de Jovens e
Adultos – EJA para
Idosos.

-Atingir 30% de
matrículas de
idosos
efetuadas no
EJA.

- Secretaria
Municipal de
Educação

- Realizar projetos e
Vivências nos
CMEIs e EMEFs
que envolva alunos
de diferentes faixas
etárias, idosos e
comunidade local.

- Execução: Projeto
Vovó na Escola
- Realizar na Educação
Infantil
o
projeto
envolvendo as avós dos
alunos na escola para
ensinar
receitas,
músicas e brincadeiras.

Atingir 100%
nas
escolas
municipais

FONTES
DE
RECURSO
Orçamento
municipal

RESULTADOS
ESPERADOS

2017-2021

Orçamento
municipal

Ampliar
oportunidades
de estudos aos
idosos que não
acessaram
a
escola na idade
própria.

- Secretaria
Municipal de
Educação

2018-2021

Orçamento
municipal

- Promover a
integração,
a
empatia e o
respeito entre
os envolvidos
através da troca
de experiência
e vivência.

- Secretaria
Municipal de
Educação

2018-2021

Orçamento
municipal

- Estimular o
convívio
e
trocas
de
experiência
e
lazer.

-Promover
o
convívio
pacífico entre
as gerações.

- Realizar o projeto nas
Escolas
Municipais
envolvendo os pioneiros
da comunidade local
em roda de conversa
para que os mesmos
contem como era a
cidade quando eram
jovens.

- Articular ações que
contemplem
a
participação
dos
alunos do EJA, em
especial os idosos,
nas comemorações
alusivas ao mês do
idoso.

- Incentivo às escolas
que possuem EJA a
participar de todas as
atividades alusivas a
comemoração ao mês
do idoso.

Envolver
100%
das
escolas.

15

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE
CRUZEIRO DO OESTE
Av. Guaíra, 2140- Fone: (44) 3676-3422- CEP 87400-000
CRUZEIRO DO OESTE- PARANÁ

Promover cursos de
inclusão digital junto
aos Telecentros a
fim de que o idoso
tenha
autonomia
para
lidar
com
equipamentos
de
informática

Divulgação dos cursos
através de meios de
comunicação
radio,
Facebook,
site
da
prefeitura, folders, entre
outros.

- Ofertar 15
vagas
por
curso

- Secretaria
Municipal de
Educação

2018-2021

Orçamento
municipal

- Promover a
inclusão digital
e autonomia.

Capacitação
aos
Profissionais
da
Educação
relativa
ao
tema
envelhecimento para
disseminação
aos
alunos
da
rede
municipal.

Incluir palestras na
Semana
Pedagógica
com
o
Tema
“Envelhecimento
saudável”
para
os
profissionais da Rede
Municipal.

Envolver
todos
os
profissionais
da rede de
ensino
municipal.

- Secretaria
Municipal de
Ensino

2018-2021

Orçamento
municipal

Promover
reflexão com os
profissionais da
rede municipal
sobre o tema
envelhecimento
.

4.2-

Eixo Direito à Habitação e Urbanismo

AÇÕES

ESTRATÉGIAS

METAS

-Elaborar projetos de
obras
de
pavimentação com
rebaixamento
de
calçadas
para
Pessoas
com
Deficiência (PCD) e
mobilidade reduzida
(idosos)
-Readequação das
calçadas dos Prédios
Públicos
conforme
NBR 9050/2015

-Realizar
mapeamento
na
cidade, a fim de
detectar
lugares
que
necessitam
adequar
a
acessibilidade.

-realizar 80%
da adequação
nas calçadas e
ruas

-Prefeitura
Municipal

2017/2021

-Verificar
problemas nas
calçadas e corrigir
conforme norma
citada
-Fiscalizar
acessibilidade em
habite-se e alvarás,
conforme normas e
leis vigentes.

Corrigir 100%
das calçadas
de
Prédios
Públicos

-Prefeitura
Municipal

-fiscalizar
100% os
processos
novos no
sentido de
acessibilidade
-incluir escrita
tátil em 100%
das novas
placas

-Fiscalização e
conscientização de
processos de Alvará
e Habite-se

-Inclusão do sistema
de escrita tátil(braile)
em placas
Municipais

-Incluir braile e
placa municipais
novas

EXECUTOR

PRAZO

FONTES DE
RECURSOS
-Recursos
Próprios

RESULTADOS
ESPERADOS
- melhorar a
qualidade
na
mobilidade das
pessoas idosas
bem como sua
qualidade
de
vida.

2017/2021

Recursos
Próprios

-melhorar
acessibilidade
conforme
normas vigentes

-Prefeitura
Municipal

2017/2021

Recursos
Próprios

-100% das
construções
novas
acessíveis

-Prefeitura
Municipal

2017/2021

Recursos
Próprios

--melhorar e
facilitar a
divulgação de
informações
para pessoas
com deficiência
visual
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4.3-Eixo Direito à Cultura
AÇÕES

ESTRATÉGIAS

METAS

EXECUTOR

PRAZO

FONTES DE
RECURSOS
-Orçamento
Municipal

RESULTADOS
ESPERADOS
-promover
a
intergeracionalidade valorizando
a pessoa idosa

-Promover eventos
durante
o
ano,
voltados à educação
para
o
envelhecimento,
cidadania, promoção
à saúde e qualidade
de vida.
-Promover atividades
voltadas a terceira
idade, para uma
melhor qualidade de
vida
-Promover encontro
para resgate
histórico cultural

- realizar peças
teatrais envolvendo
as
diferentes
gerações

-realizar 03
eventos
anuais

Diretoria de
Cultura

2017/2021

-realizar aulas de
dança e eventos
recreativos
envolvendo a
terceira idade
-realizar rodas de
conversas com as
diversas idades,
promovendo a
troca de
experiências

Realizar
mensalmen
te

- Diretoria
de Cultura

2017/2021

Orçamento
Municipal

2017/2021

Orçamento
Municipal

-Promover a
conscientização
em relação a
realização de
atividades físicas
-conscientização
e valorização de
trocas de
experiências

-realizar
dois
eventos
anuais

Diretoria de
Cultura

4.4.-Eixo Direito ao Esporte e Lazer
AÇÕES

ESTRATÉGIAS

1. Promover
aulas esportivas
nas modalidades
de voleibol e
futsal voltados
ao público da
terceira idade
2- Realizar aulas
recreativas de
vôlei de areia e
competição

- realizar parcerias
com a Secretaria de
Saúde e Assistência
Social, convidando
os idosos para
participarem

METAS

EXECUTOR

PRAZO

FONTES DE
RECURSO
Orçamento
Municipal

RESULTADOS
ESPERADOS
- Estimular
vivências de
lazer e
melhorar a
qualidade de
vida

- realizar 02
encontros
semanais

Diretoria de
Esporte

2017-2021

- realizar parcerias
com a Secretaria de
Saúde e Assistência
Social, convidando
os idosos para
participarem

- realizar
encontros
semanais

Diretoria de
Esporte

2017-2021

- Orçamento
Municipal

. incentivar a
pratica do
esporte e
convivência
social

Desenvolver
aulas e
competições de
xadrez

.realizar parceria
com a Sociedade
Beneficente aos
Idosos- SOBAICO

- realizar
encontros
semanais

Diretoria de
Esporte

2017-2021

- Orçamento
Municipal

Diretoria de
Esporte

2017-2021

- Orçamento
Municipal

Colaborar com
o desenvolvimento
cognitivo,
estimular o
raciocínio
rápido.
- Estimular a
flexibilidade e
fortalecimentos
dos músculos
de membros
superiores e

Potencializar a
pratica de
alongamento
aos idosos

- realizar parcerias
com a Secretaria de
Saúde e Assistência
Social, convidando
os idosos para
participarem

- realizar
encontros
semanais
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inferiores
Estimular
vivências de
lazer e
melhorar a
qualidade de
vida.

Promover
caminhadas
matinais aos
idosos

- realizar parcerias
com a Secretaria de
Saúde e Assistência
Social, convidando
os idosos para
participarem

- realizar
encontros
semanais

Diretoria de
Esporte

2017-2021

- Orçamento
Municipal

Realizar
musculação
especializada
para os idosos

- realizar parcerias
com a Secretaria de
Saúde e Assistência
Social, convidando
os idosos para
participarem

- realizar
encontros
semanais

Diretoria de
Esporte

2017-2021

- Orçamento
Municipal

Estimular a
flexibilidade,
resistência e
fortalecimento
dos músculos
de membros
superiores e
inferiores.

Realizar aulas
de hidroginástica
aos idosos

-realizar avaliação
clínica
- realizar parcerias

- realizar
encontros
semanais

Diretoria de
Esporte

2017-2021

- Fundo
Municipal do
Idoso

Enrijecer os
músculos e
aumentar a
resistência,
melhorando o
equilíbrio
corporal

FONTES DE
RECURSO
- Fundo
Nacional de
Assistência
Social

RESULTADOS
ESPERADOS
- Divulgar a
causa do idoso
dando
visibilidade e
multiplicando
as ações que
resultem em
benefício desse
público.

com a Secretaria de
Saúde e Assistência
Social, convidando
os idosos para
participarem

4.5- Eixo Direito à Assistência Social
AÇÕES

ESTRATÉGIAS

METAS

EXECUTOR

1. Realizar
campanhas de
prevenção à
violência e
combate ao
preconceito e à
discriminação.

- Elaborar material
gráfico (folders, faixa
e cartilha) e entregar
para a rede de
atendimento;
- Realizar palestra
sobre o combate à
violência contra o
idoso

- Distribuir
material
informativo em
100% dos
equipamentos
públicos.

CREAS

2. Realizar
atividades que
promovam a
melhoria da
qualidade de
vida das
pessoas idosas.

- Desenvolver dias
de ações destinados
à este público, tais
como:
* Dia da Beleza
* Dia da Saúde
* Dia de Jogos

- Realizar o
convite para
100% dos
usuários em
acompanhamen
to.

CRAS

3. Busca ativa
de idosos
vítimas de todos
os tipos de
violência no
território

- Realizar parceria
com a Pastoral do
Idoso e Conselho do
Idoso, a fim de
promover busca
ativa de idosos

- Atender 100%
dos idosos
vítimas de
violações de
direitos.

CREAS

PRAZO
20172021

- Fundo
Municipal de
Assistência
Social
20172021

20172021

- Fundo
Nacional de
Assistência
Social
- Fundo
Municipal de
Assistência
Social
- Fundo
Nacional de
Assistência
Social
- Fundo

- Inclusão
social, resgate
da autoestima
e convivência
em grupo.

- Sensibilizar a
sociedade para
o combate das
diversas formas
de violência
cometidas
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municipal.

4. Grupo de
convivência para
idosos que
tiveram seus
direitos violados.

Desenvolver
Serviço de
Convivência e
Fortalecimento
de Vínculos aos
idosos
beneficiários do
BPC

vítimas de
negligência, maustratos e abandono no
território.
- Encontros
regulares com os
idosos vitimados, em
forma de palestra ou
oficina,
oportunizando um
espaço seguro para
compartilhamento de
histórias de vida e
das violências
sofridas.
-Mobilizar idosos que
recebam o BPC
-Levantar dados de
idosos que não estão
inseridos no cadastro
único.

- Realizar
encontros
semanais.

CREAS

20172021

Municipal de
Assistência
Social

contra a
pessoa idosa.

- Fundo
Nacional de
Assistência
Social

- Auxiliar na
superação da
situação de
violência,
oportunizando
a expressão e
valorização de
histórias de
vida.

- Fundo
Municipal de
Assistência
Social

- reunir 20
idosos por mês
- Realizar o
Cadastro de
todos os idosos
não inseridos
no cadastro
único.

CRAS

-disponibilizar
04 vagas por
curso

CRAS

20172021

Estimular a
participação dos
idosos nas
oficinas
desenvolvidas
pelo Serviço de
Proteção e
Atendimento
Integral a
Familia- PAIF
Supervisão de
ações e serviços
que atendam os
idosos,
garantindo
atendimento
humanizado

- mobilizar famílias
inseridas no
Cadastro Único para
participarem das
oficinas

20172021

Garantia de
repasse de
recursos as
ações que
atendam os
direitos da
pessoa idosa
Capacitar a rede
de atendimento
e Conselho
Municipal do
Idoso para

- realizar orçamento
das despesas anual
referente às ações
referentes aos
idosos

Atender 100%
das ações
referentes aos
idosos

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social

20172021

-Palestras
direcionadas ao
atendimento a
pessoa idosa
-reunião com a rede
de atendimento

Capacitar 100%
da rede de
atendimento

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social

20172021

Fundo
Nacional de
Assistência
Social
- Fundo
Municipal de
Assistência
Social
Fundo
Nacional de
Assistência
Social
- Fundo
Municipal de
Assistência
Social

- orientar, mobilizar e
reunir profissionais
dos serviços.

Supervisionar
100% dos
programas
sociais

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social

20172021

Fundo
Nacional de
Assistência
Social
- Fundo
Municipal de
Assistência
Social
Fundo
Nacional de
Assistência
Social
- Fundo
Municipal da
Pessoa Idosa
Fundo
Nacional de
Assistência
Social
- Fundo
Municipal da

Criar
autonomia e
potencializar os
idosos através
da criação de
vínculos.

Criar
autonomia e
potencializar os
idosos através
da criação de
vínculos.

- Atendimento
humanizado
aos idosos

-implementa-

ção das ações
que atendam a
pessoa idosa

Fortalecer a
rede de
proteção a
pessoa idosa
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- realizar fluxograma
de atendimento

Pessoa Idosa

4.6- Eixo Direito à Saúde
AÇÕES

ESTRATÉGIAS

METAS

EXECUTOR

PRAZO

Reduzir o número de
óbitos prematuros
(de 30 a 69 anos)
pelo conjunto das
quatro principais
doenças crônicas
não transmissíveis
(DCNT – doenças do
aparelho circulatório,
câncer, diabetes e
doenças
respiratórias
crônicas);

Contribuir para
o
monitoramento
da mortalidade
por doenças
crônicas não
transmissíveis
(DCNT), que
representam a
maior causa de
óbitos no
município.

Reduzir para
29 o numero
absoluto de
óbitos
prematuros
pelo conjunto
das 4
principais
doenças
crônicas.

- Equipes da
Estratégia de
Saúde da
família;
Epidemiologia
.

2018/2021

Criar um protocolo
de cuidados aos
pacientes
acamados/domiciliad
os

Desenvolver
ações seguindo
protocolo de
cuidado para
promover o bem
estar.

01 protocolo
criado

2018/2021

PAB;
Recursos
Próprios

Incentivar as
pessoas idosas a
praticarem exercício
físicos ofertados
através dos grupos
da academia da
saúde;

Ampliar os
grupos de
alongamentos
na academia de
saúde próprios
para pessoas
idosas

Número de
grupos
criados

- Equipes da
Estratégia de
Saúde da
Família;
- NASF
- Setor de
Fisioterapia
- Academia de
Saúde
- Atenção
básica

2018/2021

PAB;
Ministério da
Saúde

Realizar e promover
ações educativas e
preventivas de saúde
voltadas a população
idosa

Oferecer
através de
panfletos,
folders, e outros
meios de
comunicação
informações
educativas e
preventivas
Atingir o público

Atingir
gradativamen
te 80% da
população
idosa

- Atenção
Básica;
- NASF;
- Equipes da
Estratégia de
Saúde da
Família

2018/2021

PAB;
Ministério da
Saúde

Conscientizar o
idoso sobre a
importância de
prevenção a
saúde

Atingir 70%

- Imunização;

2018/2021

Ministério da

Manter

Imunizar os Idosos

FONTE DE
RECURSOS
Ministério da
Saúde;
VIGIASUS

RESULTADOS
ESPERADOS
Reduzir e
prevenir os
riscos e agravos
à saúde da
população, por
meio das ações
de vigilância,
promoção e
proteção, com
foco na
prevenção de
doenças
crônicas não
transmissíveis,
acidentes e
violências, no
controle das
doenças
transmissíveis e
na promoção do
envelhecimento
saudável.
Minimizar os
agravos que
podem ser
desenvolvidos
nos pacientes
acamados/domi
ciliados
Atividade física,
com o objetivo
de reduzir o
sedentarismo e
a obesidade.
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diminuindo
complicações e risco
de morte através
oferta de vacinação
especifica de acordo
com a caderneta do
Ministério da saúde
para este grupo.
Adquirir ambulância
com plataforma para
cadeirante e
segurança para o
transporte de idosos

alvo através de
campanhas de
vacinação

do publico
alvo

- Atenção
Básica
- ESF

- realizar
parcerias com o
poder executivo
ne legislativo
para aquisição
do veículo

Adquirir um
veículo para
o transporte
de pacientes

Secretaria
Municipal de
Saúde

2018/2021

Saúde;
Sistema
Nacional de
Imunização;
PAB

atualizada a
caderneta de
vacinação do
idoso.

Recursos
Municipais,
Estaduais e
Federais

Oferecer
comodidade,
conforto e
segurança aos
pacientes.

4.7- Direito ao Trabalho e Previdência Social

AÇÕES

ESTRATÉGIAS
METAS

EXECUTOR

- Promover
Programas de
Preparação para
Aposentadoria
(PPA), dando apoio
aos trabalhadores
para tomarem
decisões
fundamentadas em
relação aos efeitos
financeiros.

- realizar
encontros
grupais, a fim
de oportunizar
momento de
reflexão e
planejamento
através da
informação e
da troca de
experiências

Realizar
100% da
cobertura dos
servidores
que estão
para
aposentar.

Prefeitura
MunicipalRecursos
Humanos

Estimular a
contratação de idosos
e de aposentados pela
iniciativa privada .

- Propor lei de
incentivo às
empresas
privadas para
contratação de
pessoas idosas
-divulgação
através de
campanhas
publicitárias
Realizar cursos
presenciais e a
distância
abordando o
atendimento
humanizado ao
idoso

Incentivar
50% das
empresas

Secretaria de
Indústria e
Comércio

Capacitar
100% dos
agentes
públicos que
atuam nas
Agências do
Trabalhador

Secretaria de
Indústria e
Comércio

Capacitação de
agentes públicos que
atuam nas Agências
do Trabalhador para a
realização e
encaminhamento dos
atendimentos
prioritários aos idosos

PRAZO

FONTE DE
RECURSOS

RESULTADOS
ESPERADOS

Orçamento
municipal

- Valorização e
respeito pelo
profissional e
subsídios para
saber desfrutar
da
aposentadoria

20172021

Orçamento
municipal

valorização e
combate ao
preconceito,
visando à
valorização da
experiência de
vida e
profissional dos
idoso

20172021

Orçamento
municipal

Melhoria da
qualidade dos
atendimentos
prestados aos
idosos

20172021

Secretaria de
Indústria e
Comércio
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5- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A etapa de monitoramento é imprescindível para avaliar a efetivação das
ações, bem como para revisar e inserir novas propostas, analisando se as
ações implantadas tiveram impacto significativo no município em especial na
melhoria de qualidade de vida dos idosos.
O acompanhamento, monitoramento e avaliação serão realizados
anualmente pela Comissão Intersetorial do Conselho Municipal da Pessoa
Idosa e técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social, através de
reuniões, emitindo relatório único para o Conselho Municipal do Idoso.
Assim o processo de monitoramento se constitui como uma etapa de
intercâmbio entre o planejamento e a realização das ações, a fim de efetivar a
promoção social da população idosa .

22

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE
CRUZEIRO DO OESTE
Av. Guaíra, 2140- Fone: (44) 3676-3422- CEP 87400-000
CRUZEIRO DO OESTE- PARANÁ

6- RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que através deste Plano, haja mudança de valores e rupturas
de conceitos frente à questão da velhice, que esta possa ser vista sob outra
ótica pela sociedade não sendo resultado de uma prática de exclusão. Que o
Plano Municipal de Atendimento ao Idoso, possa potencializar a participação
dos idosos, propiciando a intergeracionalidade, desenvolvendo relações de
convívio e troca de experiências, contribuindo para uma valorização

e o

respeito mútuo do ser humano em todos os estágios da vida. Bem como
contribua para estimular a Rede Intersetorial a continuar potencializando e
ampliando atividades e serviços para esta faixa etária. Além de mobilizar o
município de Cruzeiro do Oeste para a defesa e a promoção dos direitos da
pessoa idosa.
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