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CADASTRAMENTO DAS INSTITUIÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS IDOSOS DE CAXIAS DO 
SUL. Isabel Cristina dos Santos, Vania Herédia, (Departamento de Sociologia da Universidade de Caxias do Sul). 
O crescimento da população idosa no Brasil e a perspectiva de aumento das pessoas nesta faixa etária para os 
próximos anos, tem feito com que se busque conhecimentos e soluções que proporcionem melhor qualidade de vida 

para os idosos. As mudanças recentes na configuração da vida familiar, as condições de emprego e salário, aliado aos baixos 
valores pagos a grande maioria de aposentados tem feito com que a velhice se torne um problema social. Para enfrentar esta 
questão, muitos idosos são institucionalizados. Com isso, muitas instituições têm explorado esta demanda, prestando serviços 
diversos ao atendimento do idoso, de forma nem sempre adequada. Desta forma, este estudo faz parte de uma pesquisa 
institucional denominada, “O Idoso Asilado do Município de Caxias do Sul”, do Departamento de Sociologia. Teve como 
objetivo cadastrar as instituições que prestam serviços aos idosos do Município de Caxias do Sul, e identificar os serviços 
oferecidos por estas instituições, com fins de subsidiar a pesquisa que traçará o perfil desses idosos. O método utilizado nesta 
pesquisa é o histórico-estrutural. Para o cadastro das instituições foi organizado e aplicado, um questionário com perguntas abertas 
e fechadas. Após uma sondagem feita no Município sobre essas instituições. Os dados obtidos permitiram verificar que no 
Município de Caxias do Sul há doze instituições sendo uma casa asilar de cunho público, oito casas lar, duas clínicas geriátricas e 
uma casa de repouso. A infra-estrutura destas instituições, com exceção de uma, são adaptadas para o atendimento ao idoso, não 
foram construídas para este fim. Verificou-se que das doze instituições cadastradas, apenas sete foram avaliadas, sendo quatro 
dessas casas fechadas no período da pesquisa e uma que não permitiu a entrevista. Os demais dados estão sendo ainda analisados. 
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