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RESUMO 

 

 

Introdução: Envelhecer é um processo comum a todos os seres humanos e será influenciado 

por múltiplos fatores biológicos, econômicos, psicológicos, sociais, culturais, entre outros, 

conferindo a cada um que envelhece características particulares. É um processo dinâmico e 

progressivo no qual modificações tanto morfológicas como funcionais e bioquímicas podem 

interferir na capacidade de adaptação do indivíduo ao meio social em que vive, tornando-o mais 

vulnerável aos agravos e doenças, o que pode comprometer sua qualidade de saúde. Conforme 

o indivíduo envelhece muitas tarefas do dia a dia, às vezes sem que se perceba, vão se tornando 

difíceis de serem realizadas, até que o indivíduo descubra que precisa de outra pessoa para 

praticá-las. Essa dependência ocasiona um convívio familiar desequilibrado e conflituoso, 

gerando muitas vezes sofrimento ao idoso, o que resulta em sua transferência para uma 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Objetivos: Verificar a percepção dos 

idosos acerca da ILPI, a qual residem; identificar o perfil dos idosos participantes da pesquisa; 

averiguar os sentimentos vivenciados pelos idosos que moram numa ILPI; investigar como se 

dá a participação da família na vida desses idosos; pesquisar sobre as condições físicas e 

psicológicas desses idosos. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

descritiva. A qual foi realizada em uma ILPI, localizada no município de Patrocínio/MG. 

Participaram seis idosos, com condições de saúde física e mental e que concordaram em 

participar da pesquisa. A coleta de dados ocorreu através da realização de uma entrevista e a 

análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdo. Resultados: Averiguou-se que 

a maioria dos participantes são do sexo masculino, apenas uma é do sexo feminino, cinco 

participantes são solteiros e apenas um é casado. Através da análise dos dados surgiram as 

seguintes categorias: A visão do idoso frente à Instituição de Longa Permanência, tendo 

prevalecido uma visão positiva da instituição e de seus funcionários; Sentimentos vivenciados 

pelo idoso institucionalizado, sendo que a grande maioria relata sentimentos positivos; a 

participação dos familiares, concluindo que a maioria dos idosos entrevistados moravam 

sozinhos e não tinham família, sendo este um fator relevante para sua institucionalização; Saúde 

do idoso: demonstraram desconhecer sobre seu estado de saúde, alegando que tomam 

medicação, mas nem sabem para qual finalidade; Fazeres cotidianos e atividades, constata-se 

que em geral os idosos não praticam atividades que lhes proporcionem prazer e distração de sua 

rotina. Considerações finais: Concluiu-se que a instituição assume toda responsabilidade 

acerca dos idosos que lá se encontram, sendo que os familiares, a sociedade e o governo 

apresentam um descaso com essa parcela da população. Existem aspectos bem mais importantes 

do que a contribuição de bens materiais. Os idosos merecem serem respeitados, cuidados, 

amados, independe de onde vivem. O que se vê é que são esquecidos, ignorados, principalmente 

se estão em uma ILPI. 

 

Palavras-Chave: Idoso. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Cuidado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho procurou investigar o idoso e sua vivência em uma Instituição de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI), se enquadrando dentro da linha de pesquisa da 

Psicologia Social.  

Envelhecer pode ser entendido como um processo comum a todos os seres humanos e 

será influenciado por múltiplos fatores (biológicos, econômicos, psicológicos, sociais, 

culturais, entre outros), conferindo a cada um que envelhece características particulares. É um 

processo dinâmico e progressivo no qual modificações tanto morfológicas como funcionais e 

bioquímicas podem interferir na capacidade de adaptação do indivíduo ao meio social em que 

vive, tornando-o mais vulnerável aos agravos e doenças, comprometendo sua qualidade de 

saúde (SOUZA; SKUBS; BRÊTAS, 2007). 

O envelhecimento é compreendido como “o processo de mudanças universais, pautado 

geneticamente para a espécie e para cada indivíduo [...] dependentes de eventos de natureza [...] 

biológica, sócio histórica e psicológica” e a velhice como “a última fase do ciclo vital e é 

delimitada por eventos de natureza múltipla, incluindo perdas psicológicas, afastamento social, 

restrição em papéis sociais e especialização cognitiva” (NERI, 2005, p. 114-115). 

Peixoto (1998), ao se referir ao tema envelhecimento, diz que inicialmente empregava-

se o termo velho, apresentando uma implicação negativa, fase da vida caracterizada pelo 

declínio de suas atividades e inexistência de sua função social. Com o progresso de estudos 

sobre o envelhecimento e a premência de se reverter esse aspecto negativo, o termo velho foi 

excluído dos textos oficiais, dando lugar a uma nova nomenclatura, mais tênue, trocando o 

termo velho por idoso. 

Ainda conforme Peixoto (1998), é relevante compreender que por se tratar de um fator 

biológico e cultural, o envelhecimento deve ser analisado através de uma perspectiva histórica 

e contextualizada socialmente, pois o cuidado atribuído à velhice decorre dos valores e culturas 

que cada sociedade possui em particular. Com base nestes aspectos é que a sociedade vai 

desenvolver seu ponto de vista sobre essa etapa, que é conceituada a última. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2002) e 

conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (2009), o crescimento da 

população idosa tem sido constante e ordenado, abrangendo até a seguinte data cerca de 21 
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milhões de pessoas idosas acima de 60 anos (8,6% do total da população brasileira), as mulheres 

são a maioria (55,8%). 

Segundo Papalia, Olds e Feldman (2006), o envelhecimento da população é algo que 

reflete de forma mundial, os indivíduos com mais de 60 anos chegaram a aproximadamente 605 

milhões, e de acordo com as estatísticas, em torno de 2050, o número de idosos alcançará o 

dobro de crianças de 14 anos. 

Araújo e Ceolim (2007) relatam que, conforme o indivíduo envelhece muitas tarefas do 

dia a dia, consideradas rotineiras e simples, às vezes sem que se perceba, vão se tornando 

difíceis de realizar, até que o indivíduo descubra que precisa de outra pessoa para praticar tais 

tarefas. Essa dependência ocasiona um convívio familiar desequilibrado e conflituoso, gerando 

sofrimento ao idoso, o que resulta, muitas vezes, em sua transferência para as ILPI. 

Dessa forma, a presente pesquisa teve como questão norteadora: qual a percepção que 

os idosos que residem em uma ILPI tem acerca da mesma? Acredita-se que os idosos que 

residem em uma ILPI tenham uma visão positiva da mesma, uma vez que a instituição passa a 

ser seu lar. 

A institucionalização por si só já representa um fator de risco, já que os idosos 

institucionalizados necessitam de atenção, suporte e serviços especializados, pois a grande 

maioria é fragilizada e apresenta morbidades físicas ou mentais. Pelo seu isolamento social, 

inatividade física e processos psicológicos subentende-se que quanto maior o tempo de 

institucionalização, maior a debilidade do idoso (BEGATE; RICARDO; SAWAZKI, 2009). 

De acordo com o relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

percentual de pessoas com 60 anos no mundo passará de 12,3% para 21,5% até 2050. Sendo 

que no Brasil, durante os próximos 35 anos, idosos saltam de 12,5% (23 milhões) para 30% (64 

milhões). Considerando esse percentual elevado, o Brasil passaria a ser um país de idosos, 

sendo que grande parte destes poderão estar em instituições asilares, onde estes muitas vezes, 

de acordo com o serviço recebido, perdem sua cidadania, sua liberdade, sua autonomia, sua 

individualidade e também sua subjetividade (OMS, 2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Verificar a percepção dos idosos acerca da ILPI, a qual residem. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Identificar o perfil dos idosos participantes da pesquisa; 

Averiguar os sentimentos vivenciados pelos idosos que moram numa ILPI; 

Investigar como se dá a participação da família na vida desses idosos; 

Pesquisar sobre as condições físicas e psicológicas desses idosos. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 

 

JULIANA MAGALHÃES DINIZ MOREIRA1 

PROFA. DRA. VANESSA CRISTINA ALVARENGA2 

 

RESUMO 

Introdução: Envelhecer é um processo comum a todos os seres humanos e será influenciado 

por múltiplos fatores biológicos, econômicos, psicológicos, sociais, culturais, entre outros, 

conferindo a cada um que envelhece características particulares. É um processo dinâmico e 

progressivo no qual modificações tanto morfológicas como funcionais e bioquímicas podem 

interferir na capacidade de adaptação do indivíduo ao meio social em que vive, tornando-o mais 

vulnerável aos agravos e doenças, o que pode comprometer sua qualidade de saúde. Conforme 

o indivíduo envelhece muitas tarefas do dia a dia, às vezes sem que se perceba, vão se tornando 

difíceis de serem realizadas, até que o indivíduo descubra que precisa de outra pessoa para 

praticá-las. Essa dependência ocasiona um convívio familiar desequilibrado e conflituoso, 

gerando muitas vezes sofrimento ao idoso, o que resulta em sua transferência para uma 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Objetivos: Verificar a percepção dos 

idosos acerca da ILPI, a qual residem; identificar o perfil dos idosos participantes da pesquisa; 

averiguar os sentimentos vivenciados pelos idosos que moram numa ILPI; investigar como se 

dá a participação da família na vida desses idosos; pesquisar sobre as condições físicas e 

psicológicas desses idosos. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

descritiva. A qual foi realizada em uma ILPI, localizada no município de Patrocínio/MG. 

Participaram seis idosos, com condições de saúde física e mental e que concordaram em 

participar da pesquisa. A coleta de dados ocorreu através da realização de uma entrevista e a 

análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdo. Resultados: Averiguou-se que 

a maioria dos participantes são do sexo masculino, apenas uma é do sexo feminino, cinco 

participantes são solteiros e apenas um é casado. Através da análise dos dados surgiram as 

seguintes categorias: A visão do idoso frente à Instituição de Longa Permanência, tendo 

prevalecido uma visão positiva da instituição e de seus funcionários; Sentimentos vivenciados 

pelo idoso institucionalizado, sendo que a grande maioria relata sentimentos positivos; a 

participação dos familiares, concluindo que a maioria dos idosos entrevistados moravam 

sozinhos e não tinham família, sendo este um fator relevante para sua institucionalização; Saúde 

do idoso: demonstraram desconhecer sobre seu estado de saúde, alegando que tomam 

medicação, mas nem sabem para qual finalidade; Fazeres cotidianos e atividades, constata-se 

que em geral os idosos não praticam atividades que lhes proporcionem prazer e distração de sua 

rotina. Considerações finais: Concluiu-se que a instituição assume toda responsabilidade 

acerca dos idosos que lá se encontram, sendo que os familiares, a sociedade e o governo 

apresentam um descaso com essa parcela da população. Existem aspectos bem mais importantes 

do que a contribuição de bens materiais. Os idosos merecem ser respeitados, cuidados, amados, 

independe de onde vivem. O que se vê é que são esquecidos, ignorados, principalmente se estão 

em uma ILPI. 

 

 Palavras-Chave: Idoso. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Cuidado. 

                                                           
1 Autora, graduanda de Psicologia pelo UNICERP. 
2 Orientadora, Coordenadora e Professora de Psicologia do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, 

Doutora em Educação. 
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ABSTRACT  

 

Introduction: Aging is a process common to all human beings and will be influenced by 

multiple biological, economic, psychological, social and cultural factors, among others, 

conferring to each one that ages particular characteristics. It is a dynamic and progressive 

process in which both morphological, functional and biochemical modifications can interfere 

with the individual's adaptability to the social environment in which they live, making them 

more vulnerable to diseases and diseases, which may compromise their health. As the individual 

ages many tasks from day to day, sometimes unknowingly, they become difficult to accomplish 

until the individual finds that he needs someone else to practice them. This dependence causes 

an unbalanced and conflicted family life, often generating suffering for the elderly, which 

results in their transfer to a Long-Term Care Institution for the Elderly (ILPI). Objectives: To 

verify the perception of the elderly about the ILPI, to which they reside; identify the profile of 

the elderly participants of the research; to ascertain the feelings experienced by the elderly 

living in an ILPI; to investigate how family participation occurs in the lives of these elderly 

people; research on the physical and psychological conditions of these elderly people. 

Materials and Methods: This is a qualitative and descriptive research. The study was carried 

out in an ILPI, located in the municipality of Patrocínio/MG. Six elderly people participated, 

with physical and mental health conditions and who agreed to participate in the research. The 

data collection was performed through an interview and data analysis was performed through 

content analysis. Results: It was found that the majority of participants are male, only one is 

female, five participants are single and only one is married. Through the data analysis, the 

following categories emerged: The view of the elderly in relation to the Long Stay Institution, 

and a positive view of the institution and its employees prevailed; Feelings experienced by the 

institutionalized elderly, most of whom report positive feelings; the participation of the family 

members, concluding that the majority of the elderly interviewed lived alone and had no family, 

being a relevant factor for their institutionalization; Elderly health: they have shown that they 

do not know about their health, claiming that they take medication, but they do not even know 

for what purpose; Daily activities and activities, it is observed that in general the elderly do not 

practice activities that give them pleasure and distraction from their routine. Final 

considerations: It was concluded that the institution assumes all responsibility for the elderly 

who are there, with relatives, society and the government showing a disregard for this part of 

the population. There are far more important aspects than the contribution of material goods. 

The elderly deserve to be respected, cared for, loved, regardless of where they live. What you 

see is that they are forgotten, ignored, especially if they are in an ILPI. 
 

 

KEYWORDS: Elderly. Institution of Long Stay for the Elderly. Caution. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Define-se asilo (do grego ásylos, pelo latim asylu) como casa de cunho social, na qual 

são abrigadas pessoas pobres e desamparadas com a intenção de sustentar e educar, como 
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mendigos, crianças abandonadas, órfãos e velhos. Sendo considerado também um local que se 

eximem da execução das leis, o que nele se abrigam. Associa-se ao local considerado asilo, o 

conceito de guarita, abrigo, lugar protegido, independentemente do seu aspecto social, político 

ou do zelo com dependências físicas e/ou mentais. Conforme o caráter generalizado dessa 

definição surgiu outros conceitos para designar locais destinados à assistência de idosos como, 

por exemplo, abrigo, lar, casa de repouso, clínica geriátrica e ancionato. Buscando-se 

normalizar a nomenclatura, vem sendo proposto a denominação de Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs), definindo-as como locais para atendimento integral a idosos, 

dependentes ou não, sem suporte familiar ou domiciliar para a sua permanência na comunidade 

de origem (ARAUJO; SOUZA; FARO, 2010). 

Desta forma, reflete-se que as ILPIs carregam estereótipo de um lugar de tristeza, 

abandono, pobreza e decadência, de vez está associada à tentativa de solucionar a problemática 

das doenças, da pobreza e da mendicância, função herdada dos asilos (XIMENES, CORTES, 

2007). 

 A longevidade é uma questão atual que engloba a premência de adequação diante das 

perdas que ocorrem ao decorrer da vida. O indivíduo é submetido a conviver com o incógnito 

após longo percurso de vida com aqueles com que conservava laços de amizade e 

consanguinidade. Adapta-se à realidade da perda, na maior parte, induz o idoso a procurar as 

ILPIs como nova moradia (BESSA; SILVA, 2008). 

Com o avançar da idade há uma maior probabilidade de problemas de saúde, 

dependência na realização das atividades da vida diária, assim como, isolamento e solidão, 

razões pelas quais Almeida e Rodrigues (2008), pontuam que 46,2% dos idosos independentes 

adentram as ILPs por sua própria decisão, seguindo-se por parte da família com 30,1%. Além 

do que Gamburgo e Monteiro (2009) pontuam sobre a mudança no perfil de idosos 

institucionalizados ocorrida nos últimos anos, isto é, da demanda de idosos pobres e 

desprovidos de família para uma hegemonia de idosos com incapacidade e dependência física 

ou cognitiva, morbidades crônicas não transmissíveis e a falta de acesso a serviços de saúde 

através de convênios de planos de saúde. Reflete-se que a internação numa ILPI pode obedecer 

a causas de ordem individual, social, econômica, de saúde, ou a uma combinação das mesmas. 

Dessa forma, o presente estudo teve como questão norteadora: qual a percepção que os 

idosos que residem em uma ILPI tem acerca da mesma? Acredita-se que os idosos que residem 

em uma ILPI tenham uma visão positiva da mesma, uma vez que a instituição passa a ser seu 

lar. 
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De acordo com o relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

percentual de pessoas com 60 anos no mundo passará de 12,3% para 21,5% até 2050. Sendo 

que no Brasil, durante os próximos 35 anos, idosos saltam de 12,5% (23 milhões) para 30% (64 

milhões). Considerando esse percentual elevado, o Brasil passaria a ser um país de idosos, 

sendo que grande parte destes poderão estar em instituições asilares, onde estes muitas vezes, 

de acordo com o serviço recebido, perdem sua cidadania, sua liberdade, sua autonomia, sua 

individualidade e também sua subjetividade (OMS, 2015). 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

      

    

3.2.1 Tipo de estudo 

 

 

Para este estudo, o método de abordagem selecionado foi o qualitativo e descritivo, com 

o propósito de compreender como os idosos que residem em uma Instituição de Longa 

Permanência avaliam seus aspectos físicos e psicológicos.  

O método qualitativo foi escolhido, pois busca conhecer a lógica interna de grupos, 

instituições e atores quanto à cultura e sua significação acerca de sua história e temas 

específicos, relações entre indivíduos, instituições e dinâmicas sociais, progressos históricos, 

sociais e de implantação de políticas públicas e sociais (MINAYO, 2010). A pesquisa 

qualitativa é algo que “se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado” (MINAYO, 2000, p. 21).  

Para Silva e Menezes (2005), a pesquisa descritiva é um método que descreve as 

características de determinada população ou acontecimento ou o surgimento de relações entre 

variáveis. Engloba o uso de técnicas normatizadas de coleta de dados: questionário e observação 

sistemática. Assume, por via de regra, a forma de levantamento. 

 

3.2.2 Cenário do estudo 

 

 

A pesquisa foi realizada em uma Instituição de Longa Permanência (ILP), localizada no 

município de Patrocínio/MG.  
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A Casa do Idoso Recanto São Vicente é uma instituição Filantrópica, regida pela 

Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP), que de acordo com o site da SSVP de Belo Horizonte 

(s/d), a SSVP é uma corporação católica de amplitude internacional e foi criada por Antônio 

Frederico Ozanam e seus companheiros, em 23 de abril de 1833 em Paris na França, dando 

início a uma obra que ajuda milhões de famílias há mais de 170 anos. Os seus membros são 

conhecidos como confrades ou consociais, ou apenas Vicentinos. Atualmente a organização 

SSVP está presente em 146 países com 720.000 membros. Foi fundada em 1872, no Brasil que 

é atualmente o maior país vicentino do mundo, contando com mais de 250.000 voluntários, 

20.000 conferências e 33 conselhos metropolitanos. 

A Casa do Idoso Recanto São Vicente foi fundada em 07 de setembro de 1956 e 

inaugurada dia 08 de setembro do mesmo ano, com o objetivo de atender os idosos com baixa 

renda socioeconômica de ambos os sexos. É administrado pela SSVP, sendo mantida com os 

recursos desta e também de arrecadações através de campanhas promovidas pelos vicentinos e 

contribuições fornecidas por familiares, sociedade e governo. A instituição oferta atendimento 

em regime de internato, prestando assistência integral de alimentação, vestuário, alojamento, 

cuidados de saúde, médicos, odontológicos, fisioterápico, assistência social e psicológica, 

recreação, lazer e atividades ocupacionais, propiciando integração social, além de estimular o 

fortalecimento dos laços familiares e a construção de uma postura positiva diante da velhice 

(CORTES, 2017).  

De acordo com informações obtidas pela coordenação da Casa do Idoso Recanto São 

Vicente a referida instituição é de caráter público, com um quadro de 41 funcionários, composto 

por enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, assistente 

social, médico, farmacêutico, serviços gerais, motorista e administradores, sendo 75 internos, 

36 homens e 37 mulheres.  

 

3.2.3 Participantes do estudo 

 

 

Participaram do presente estudo 6 (seis) idosos residentes na Casa do Idoso Recanto São 

Vicente, de ambos os sexos, que apresentaram condições de saúde física e mental e tiveram 

disponibilidade para participar da pesquisa. Acredita-se que esse número seja suficiente para a 

presente pesquisa, visto não se ter grande disponibilidade de idosos que se enquadram nos 

requisitos, que são condições físicas e mentais, para participação da pesquisa.  
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González Rey (2010) pontua que na pesquisa qualitativa independentemente do número 

de participantes, o que realmente é relevante é a qualidade dos trechos de informação 

produzidos, sendo a significação e possibilidades de articulação dando legitimidade a estas 

informações.  

 

3.2.4 Técnica de coleta de dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista elaborada pelas pesquisadoras 

(APÊNDICE A). Primeiramente foi feito contato com a direção responsável pela instituição, 

para obtenção da realização da pesquisa (ANEXO A), logo após foi marcado o melhor dia e 

horário para a realização das entrevistas que ocorreram entre os meses de julho e agosto de 

2016. Os possíveis participantes do estudo foram indicados pela direção da instituição, assim 

foi feito o contato com cada um pessoalmente e só participaram aqueles que aceitaram o convite 

e concordaram com a assinatura do administrador da instituição no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE B).  

Minayo (2010, p. 261) cita que “entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou 

entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa”.  

 

3.2.5 Procedimento de análise de dados 

 

 

Inicialmente as entrevistas foram gravadas em aparelho mp3, com o consentimento dos 

idosos, após a coleta de dados, o procedimento de análise das falas que emergiram das 

entrevistas foi realizado através da análise de conteúdo. Como explica González Rey (2002, p. 

143): “uma das formas mais antigas e mais usadas na análise e processamento de conteúdo 

abertos e pouco estruturados é a análise de conteúdo, técnica que se apoia na codificação da 

informação em categorias para dar sentido ao material estudado”. 
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3.2.6 Questões éticas 

 

 

Este estudo está de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a 

qual estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos. O mesmo foi 

submetido a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP (COEP/UNICERP) e a 

coleta de dados somente foi realizada após aprovação do COEP/UNICERP (ANEXO B).  

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Serão apresentados a seguir o perfil sócio demográfico dos participantes e as seguintes 

categorias que emergiram no presente estudo: a visão do idoso frente à Instituição de Longa 

Permanência; sentimentos vivenciados pelo idoso institucionalizado; a participação dos 

familiares; saúde do idoso; fazeres cotidianos e atividades prazerosas. Para assegurar o 

anonimato e preservar a identidade dos sujeitos, as falas dos participantes do estudo estarão 

identificadas pelo nome das seguintes cores: Branco, Rosa, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo. 

 

3.3.1 Perfil sócio demográfico dos participantes da pesquisa 

 

Para definição sócio demográfica dos participantes da pesquisa foram analisadas as 

seguintes variáveis: idade, sexo, estado civil, tempo de residência na instituição. O quadro 

abaixo traz essas informações, a saber. 

QUADRO 1- Caracterização dos sujeitos da pesquisa referente à idade, sexo, estado civil, e 

tempo de residência na instituição 

PARTICIPANTES IDADE (anos) SEXO ESTADO 

CIVIL 

TEMPO DE 

RESIDÊNCIA 

Branco 88 Masculino Casado 4 meses 

Rosa 62 Feminino Solteiro 2 anos 

Azul 74 Masculino Solteiro 2 anos 

Verde 75 Masculino Solteiro 2 anos 

Vermelho 78 Masculino Solteiro Não soube dizer 

Amarelo 72 Masculino Solteiro 4 anos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O Quadro 1 mostra-se que 1 (um) participante tem 62 anos, 4 (quatro) participantes 

apresentam idades na faixa dos 70 anos e 1 (um) tem 88 anos. Averiguou-se que a maioria é do 

sexo masculino, sendo 5 (cinco) participantes e apenas 1 (um) do sexo feminino. 

Com o descaso dos homens em relação à prevenção e manutenção de um bom estado de 

saúde, e com o surgimento de doenças crônicas e dependência para realizar suas atividades 

diárias, as famílias e também o próprio idoso, não conseguindo ministrar esses cuidados, opta 

pela institucionalização (SILVA, 2009).      

Houve a predominância de solteiros, sendo 5 (cinco) solteiros e 1 (um) casado. No que 

se refere à predominância de idosos solteiros, Nascimento (2013, p. 69) afirma que: “Esse alto 

valor de porcentagem referido acima pode estar associado à marginalização social vivenciada 

por aqueles idosos que não possui família que possa vir a assegurá-los os cuidados necessários 

para uma vida digna em sociedade”. 

Sobre o idoso casado, vale citar que o fato de terem constituído família, não assegura 

sua permanência no lar (CORTELLETTI; CASARA; HERÉDIA, 2004).   

Em relação ao tempo de residência pode se observar que 3 (três) idosos estão na 

instituição há 2 (dois) anos, 1 (um) a 4 (quatro) meses, 1 (um) a 4 (quatro) anos e 1 (um) não 

soube dizer.  

 

3.3.2 A visão do idoso frente à Instituição de Longa Permanência 

 

 

Os dados analisados demonstraram à visão que os próprios idosos têm sobre a 

instituição, sendo a maioria apresentam uma opinião positiva da instituição, como pode-se 

verificar nas falas a seguir: 

 
Nesse asilo aqui, eu nunca vi tem tanta gente boa, as enfermeiras, tudo, não 

tem mais tanto de ser bom né, eu gosto né, não é porque está perto delas não, 

mas eu acho aqui uma beleza (Branco). 

 

Eles são boas pessoas, não posso reclamar não, vai vivendo né (Rosa). 

 

Uai, aqui é bom, já acostumei com aqui, as enfermeiras já acostumaram 

comigo e todo mundo aí, tenho muito amigo aqui (Vermelho). 

  

Para mim está bom, sossegado né, tranquilo (Verde). 

  

Eu gosto (Amarelo). 
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Pode-se destacar que muitas vezes a conformidade leva a uma visão positiva da situação. 

A maior parte dos idosos que residem em instituições de longa permanência demonstram estar 

satisfeitos com a instituição, com os serviços ofertados, e com os profissionais que trabalham 

nestes lugares (SILVA, 2013). 

De acordo com Costa (2013), no geral a maioria dos idosos afirmam ser um bom lugar 

para se viver, se sentem bem e gostam de viver na instituição, se acostumam e passam a ver a 

instituição como um lar.         

O comportamento de isolamento social ocasiona inúmeras repercussões na vida do 

idoso, sendo que o estímulo a busca e consolidação de relações de amizades é um instrumento 

eficaz utilizado pelos profissionais de saúde para avivar o local onde esse idoso reside, 

proporcionando saúde, autoestima e bem-estar para estes idosos (RISSARDO et al., 2012). 

 A condição de institucionalizado é um fator importante para que surjam laços de 

amizade entre os idosos, e pesquisas feitas mostram que os idosos consideram as amizades 

feitas na instituição como se fossem sua família (SILVA et al., 2006).    

Em relação a adaptação do idoso, Bessa e Silva (2008) citam que quando o idoso entra 

na instituição por aceitação ou decisão própria passa a ser um processo natural. Sendo que o 

cotidiano vem a ser reconstruído. Sentir-se produtivo é fundamental para a aceitação desse novo 

ambiente. Dessa forma, é crucial o desenvolvimento de atividades que facilitem a integração 

deste na ILPI.         

Por outro lado, um idoso relatou não se sentir satisfeito em residir na ILP, a saber: “Dá 

para levar né, gostar não gosto não” (Azul). 

Cada idoso irá tirar de uma mesma situação significados diferentes, que podem ser 

positivos ou não, de acordo com sua história de vida (OLIVEIRA; ROSENDO, 2014). 

Foi observado nesta categoria que houve predominância de relatos positivos a respeito 

da instituição, podendo verificar que a maioria dos idosos gostam da mesma e das pessoas que 

trabalham no local. 

 

3.3.3 Sentimentos vivenciados pelo idoso institucionalizado 

 

 

Durante a entrevista, ao serem questionados acerca de como se sentiam na maior parte 

do tempo, e também naquele momento, se sentiam tristes, felizes, com medo ou animados, 

tiveram dificuldades em expressar o que sentiam através da fala, dando respostas breves e 

vagas, muitas seguidas de um período de silêncio ou mudança de assunto repentino. Algumas 
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falas, mesmo que curtas, expressaram sentimentos positivos e outras negativos e mesmo 

indiferente, a saber: 

 

Eu sinto bem, graças a Deus, não tem nada que está ofendendo, nem nada né 

(Branco). 

 

Bem (Vermelho). 

 

Estou feliz (Verde). 

 

Meu jeito é um só, eu não mudo não (Azul). 

 
Triste (Rosa). 

 

A ILPI pode significar para o idoso um local seguro e que tem tudo de que eles precisam 

para viver, apresentando assim sentimentos positivos, gostando de viver na instituição (LIMA 

et al., 2016, p. 59). 

Reiterando o que foi dito acima Carli et al. (2012), afirmam que sentimentos bons 

expressados pelos idosos surgem devido aos cuidados ofertados pelos profissionais da 

instituição, pois estes são os principais responsáveis por promover um ambiente seguro e 

adequado para os idosos. 

Os sentimentos positivos foram expressados pela maioria dos idosos, ficando claro que 

estes se sentem bem, como foi descrito nas falas acima, apenas um idoso disse estar triste. 

 

3.3.4 Participação dos familiares 

 

 

Nesta categoria foi analisada a presença dos familiares na vida desses idosos, se recebem 

visitas ou não, se sentem falta de seus familiares. Somente 1 (um) idoso respondeu ter filhos e 

já ter sido casado 2 (duas) vezes, e que antes de vir para a instituição morava com sua segunda 

esposa, os outros 5 (cinco) disseram não ter tido filhos e nunca terem se casado, 4 (quatro) 

destes moravam sozinhos e 1 (um) residia com o irmão e a cunhada. 

Pode-se perceber que a maioria dos idosos entrevistados moravam sozinhos e não 

tinham família, sendo este um fator relevante para sua institucionalização. Seguem as falas dos 

idosos que não mantinham contato com seus familiares e que residiam sozinhos anteriormente, 

ao serem perguntados se recebiam alguma visita responderam: 

 

Não, sempre aparece algum né, não a família, eles moram muito longe né, 

nem sabem que eu estou aqui (Azul). 
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Não tenho família, minha família mora tudo no Norte de Minas (Verde). 

 

Nada, não tenho família (Vermelho). 

 

Essas falas reforçam o que diz Alcântara (2004, p. 74), os idosos não mantem contato 

com seus familiares, parecem aceitar com mais facilidade e com conformação a situação de não 

receberem visitas ou serem lembrados. Embora isto não signifique que não sintam solidão. 

“Quando não há vínculos de nenhuma espécie, a ILPI pode ser um lugar de pertencimento. Os 

atendentes passam a ser da família, uma família que se constitui num tempo de apagamentos, 

quando as memórias subterrâneas cedem espaços para um presente congelado no tempo”. 

 Em relação aos idosos que tinham família, ao se perguntar se recebiam visitas, surgiram 

as seguintes falas: 

 

Recebo visita, família é grande demais né, eu tenho um sobrinho meu, até me 

deu esse presente aqui ontem, ele vem aqui todo domingo, a minha filha ligou, 

meus filhos moram em Mato Grosso, ela ligou e falou, papai essa sobrinhada 

do senhor tudo está visitando o senhor? Eu falei só o V. vem todo o domingo 

(Branco). 

 

De acordo com Papaléo Netto (2000), mesmo o idoso residindo em uma ILPI, é 

essencial que este mantenha contato com a família, pois é essa que fará com que o idoso 

conserve os laços com seu meio de origem (a sua família). O contato com familiares ajuda o 

idoso a preservar seu autoconhecimento, valores e autoestima. 

Quando perguntados se sentiam falta de seus familiares, os idosos disseram: 

    

A gente sente falta de tudo, porque não tem ninguém aí né (Branco).    

 
Sinto, a gente sente falta né, sou solteira, só tenho um irmão homem (Rosa). 

 

Fonseca (2005), reflete que mesmo acreditando que a instituição tem seu papel, 

referente aos cuidados que proporcionem à saúde física e psicológica do idoso, ressalta que uma 

boa qualidade de vida e bem-estar dos idosos, provém de uma relação satisfatória com as 

pessoas próximas, como familiares e amigos, buscando-se impedir a solidão e o isolamento 

social. Sendo os laços afetivos são de grande valia para os idosos, em especial para os que se 

encontram institucionalizados.      

Sousa (2012), complementa que a família quando exerce um papel participativo e 

demonstra interesse referentes ao idoso e a instituição, cultiva um relacionamento harmonioso 

com esta e fica sempre disposta a prestar auxílio. Já a família que não tem muita participação e 
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não realiza visitas frequentes, não presta apoio adequado quando é procurada e os familiares 

que não participam e nem ao menos visitam, se eximem de qualquer responsabilidade. 

   

3.3.5 Saúde do idoso  

 

 

As perdas com valores relevantes consequentes do envelhecimento podem ameaçar o 

bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo. Durante esse processo, ocorrerão mudanças 

físicas, psicológicas, cognitivas com o idoso, e este poderá adquirir doenças, que em alguns 

casos trará limitações na realização de atividades cotidianas (KHOURY; GÜNTHER, 2006).                                                                      

A saúde do idoso é uma característica que deve ser tratada com bastante atenção, pois 

ao longo dos anos, as funções biológicas do ser humano vão sofrendo declínios, se tornando 

mais susceptíveis a enfermidades, que podem ocasionar a perda de funções essenciais para 

realização de atividades cotidianas e também prejudicar a autonomia do sujeito. A velhice não 

é significado de doença. É possível a prevenção e tratamento de inúmeras doenças, desde que 

se dê a atenção apropriada e promova os cuidados adequados. 

Verificou-se que três idosos relataram ter alguma enfermidade, mas não souberam dizer 

qual, como comprovam as falas a seguir: 

 

Tenho, eu tenho um negócio na cabeça que não sai, tem um negócio novo 

também, da cabeça eu já fui no médico, só que não melhora (Verde). 

 

Não, eu não sei, porque aí constatou que eu estava com câncer de próstata, aí 

eu tratei, fiz exame e tratei em Barretos (Azul). 

 

Tenho eu sofri começo de derrame, recuperou, mas fiquei defeituosa da mão, 

ando, mas ainda sinto dor, tenho pressão alta (Rosa). 

 

A falta de conhecimento sobre seu próprio corpo e seu estado de saúde, ficou evidente 

na fala de Verde, o mesmo relatou ter algo na cabeça, mas não soube explicar o que era. Já as 

falas de Azul e Rosa demonstraram que estes sofreram ou sofrem de alguma enfermidade, 

entretanto Azul não soube dizer com certeza se tinha alguma doença, somente que havia tido 

câncer e que tinha tratado em Barretos/SP. 

Sobre a importância de o indivíduo perceber seu próprio estado de saúde Silva, Pinto 

Junior e Vilela (2014), relatam que essa percepção da própria saúde tem sido essencial para 

manutenção do bem-estar e de uma qualidade de vida satisfatória para o idoso, sendo de grande 

utilidade para identificar enfermidades e prevenir doenças. O modo como o sujeito encara sua 
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saúde definirá seus comportamentos, suas reações, suas escolhas, seu modo de lidar com as 

pessoas ao seu redor e com sua realidade.    

 Pestana e Espírito Santo (2008), afirmam que o cuidado com a saúde é essencial em 

todas as etapas, mas que requer maior atenção na terceira idade. Pois, nesta fase o indivíduo 

está mais susceptível ao surgimento de doenças, principalmente crônicas. Portanto, é esperado 

que boa parcela dos idosos apresentem alguma destas enfermidades, que requerem atenção e 

cuidados próprios, em alguns casos permanentes, esses cuidados são prestados pelas equipes 

multiprofissionais das ILP. Já 3 (três) idosos disseram não ter nenhuma doença: 

 

Eu graças a Deus não (Vermelho).  

 

Não tenho doença não (Amarelo). 

 

Não, hoje nós medimos tudo aí, e diz que estou tinindo de bom (Branco). 

 

Ao serem questionados se tomavam alguma medicação, todos os entrevistados 

afirmaram fazer uso de medicamentos, mas não souberam dizer qual a medicação e para que 

servia. Isso vem confrontar as falas acima, onde os idosos afirmaram não ter nenhuma doença, 

ficando evidente a falta de informação em relação a sua saúde e um estado de alienação sobre 

o que ocorre com eles. Como podemos constatar nas falas abaixo:  

 
 

Tomo uns comprimidos, tomo uma injeção cedo e outra à noite, a tarde né, é 

a insulina né, uma cedo e outra à tarde (Branco). 

 

Tomo Omeprazol e mais nada (Azul). 

 

Sempre tomo, sempre tomo, tomei tanto remédio para a cabeça (Vermelho). 

 

Estou tomando aqui, as enfermeiras me dão (Rosa). 

 

Tomo comprimido, mas eles não falam para que não (Verde). 

 

Tomo remédio (Amarelo). 

 

Quando o idoso passa a residir em uma Instituição de Longa Permanência (ILP), perde 

sua autonomia em relação aos cuidados consigo mesmo, quem passa administrar suas 

medicações são os profissionais da instituição, apenas tomam os medicamentos que lhes são 

entregues, muitas vezes sem questionar qual é e para o que é aquela medicação, se acostumando 

a receber seus remédios sempre na mesma hora. 

Outros fatores analisados foram a alimentação e o sono dos idosos. Tendo obtido as 

seguintes respostas: 
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Como, como, aqui é bom demais menina, não tenho que reclamar nada daqui. 

Durmo, durmo, durmo, eu deito cedo, durmo até demais (Branco). 

 

Não, como pouco. Dorme, dormi (risos), durmo a noite inteira, ainda falta 

ainda, levanto porque tenho que tomar o café (risos) (Azul). 

 

Comer bem, eu como. Durmo bem (Vermelho). 

Sim, como bem. Durmo, durmo bem (Rosa). 

 

Como. Eu durmo até, é de dia, é de noite (Verde). 

 

Como Eu deito só na cama, mas fico acordado a noite inteira, eu não durmo 

não, fico acordado direto (Amarelo). 

 

Percebeu-se que a maioria dos entrevistados afirmaram se alimentar e dormir bem, 

sendo que uma alimentação adequada e uma boa qualidade de sono é crucial para preservar a 

saúde.  

Somente um idoso disse não dormir bem, Araújo e Ceolim (2010), salientam que os 

fatores intrínsecos e extrínsecos estão presentes na qualidade do sono, porém os fatores 

extrínsecos têm mais relevância na manutenção dessa qualidade, principalmente em idosos 

institucionalizados, a presença de barulho, dividir o quarto com demais pessoas, horários de 

medicações, luzes acesas, horário para dormir e acordar (fatores extrínsecos), podem interferir 

no período de sono do idoso institucionalizado. Rever e modificar os fatores extrínsecos pode 

contribuir para uma melhoria dessa qualidade do sono. 

Referente à alimentação Najas et al. (1994), comentam que oferecer uma alimentação 

adequada é essencial, pois os hábitos alimentares estão ligados diretamente ao estado de saúde 

do idoso. 

Pode-se destacar que a maioria dos idosos entrevistados relataram dormir bem e se 

alimentar adequadamente, somente 2 (dois) idosos disseram não comer bem e apenas 1 (um) 

disse que não dormia bem. Percebeu-se que a qualidade de sono e alimentação estavam 

preservadas com a maioria dos idosos entrevistados. 

 

3.3.6 Fazeres cotidianos e atividades prazerosas      

    

 

Nesta última categoria foi indagado o que os idosos gostavam de fazer e se praticavam 

alguma atividade na instituição. Obteve-se as seguintes respostas: 
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Uê agora é nada, porque a gente não está fazendo nada, truco e caixeta eu 

gosto eu. Nós fazemos aqui todo dia fisioterapia (risos) (Branco). 

 

Aqui eu não faço nada, fico assistindo televisão o dia inteiro. Não, de vez em 

quando põe os pés dentro da água quente (risos) (Azul). 

 

Truco eu não gosto não, assisto televisão, não sei ler, leitura eu não tenho. 

Não, só a fisioterapia mesmo (Vermelho). 

Gosto de fazer, mas não pode fazer nada né, gostava de arrumar minha casinha 

né. Costumo jogar, quando eles vêm aqui para jogar né, no bazar deles né, 

diverti a gente um pouco né (Rosa). 

 

Ajudo aí na cozinha, carrega trem aí da cozinha, ajudo a fazer outras coisas aí, 

fico com os outros lá no hospital. Faço fisioterapia, hoje mesmo nós fizemos, 

todo dia faz (Verde). 

 

Pode-se constatar que em geral os idosos não praticam atividades que lhes proporcionem 

prazer e distração de sua rotina, 1 (um) falou que no momento não gostava de nada, mas que 

gostava de jogar truco e caixeta, 2 (dois) relataram que não faziam nada e que assistiam 

televisão apenas, 1 (uma) idosa disse que não podia fazer nada, que gostava quando arrumava 

sua casa, após essa afirmação ficou em silêncio por algum tempo e com um semblante triste, 

que gostava quando alguém jogava com eles na instituição, outro idoso falou que gostava de 

ajudar na cozinha e fazer companhia para outros idosos que internavam no hospital, essa é uma 

maneira que este encontrou de se sentir útil e preservar de certa forma sua autonomia. O último 

entrevistado não respondeu o que gostava de fazer e disse que antes assistia televisão, mas que 

no momento não assiste mais. 

Em relação às atividades praticadas, a maioria respondeu que só faziam fisioterapia, 

ficando evidente a falta de atividades que mantenham estes idosos ativos, que estimulem a se 

socializarem, a interagirem, atividades que possam proporcionar momentos agradáveis e 

melhora da autoestima desses idosos. A esse respeito Lima et al. (2016, p. 60) citam que:  

 

O ambiente institucional a que o idoso é exposto é cercado de paradigmas, 

principalmente no que diz respeito ao isolamento social, considerando-se que 

sentimentos, a exemplo da tristeza, solidão, isolamento de convivência e 

apatia, são revelados por esses idosos, quando afirmam a falta de vivências 

em locais públicos como: feira, bares, restaurantes, festas, shoppings, 

chácaras, fazendas e templos religiosos, trazendo consigo um déficit de 

contato com a realidade social externa, e com outras pessoas, impossibilitando 

ao idoso de exercer a liberdade que detinha, antes da institucionalização. 

 

Santana (2011) também argumenta sobre a relevância das atividades dentro da 

instituição, como atividades físicas, recreativas, artísticas, ocupacionais, e sua colaboração para 

preservação da cognição, estimulando o sentimento de se sentir útil e pertencente a um meio 



26 

 

social, despertando emoções de bem estar, prazer, alegria, autoestima, e também contribuindo 

para socialização com os demais idosos residentes na instituição, sendo evidente o 

desenvolvimento destas atividades para o surgimento de emoções e comportamentos positivos 

no indivíduo institucionalizado. 

O processo de institucionalização pode acarretar estados depressivos, levando o idoso a 

perder a vontade de viver, também pode se observar revolta, tristeza, angústia, desesperança, 

ansiedade e frustração, sendo que a ociosidade é um agravante no surgimento destes 

sentimentos no idoso institucionalizado (OLIVEIRA; ROZENDO, 2014). 

 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

 

Os idosos participantes da pesquisa a maioria foram homens, solteiros, sem filhos e 

apenas dois participantes mantinham contato com seus familiares. 

Sobre como estes idosos avaliam o lugar em que vivem, foi observado que a maior parte 

tem uma visão positiva da instituição e também dos profissionais. Em relação aos sentimentos 

expressados, constatou-se a predominância de sentimentos positivos, no entanto tem que se 

considerar que durante a realização das entrevistas houve a presença em determinados 

momentos de alguns profissionais da ILPI, sendo que de alguma forma pode ter inibido os 

idosos a darem respostas mais adequadas em relação aos sentimentos vivenciados.    

A ausência familiar não foi um fator de muita significância para estes, pois antes de 

virem para instituição já não mantinham contato com seus familiares, sendo considerado um 

aspecto que não acarretou prejuízo aos entrevistados. 
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4. CONSIDERAÇOES FINAIS / CONCLUSÃO 

 

 

Definir o perfil dos idosos residentes em instituições de longa permanência é crucial 

para se compreender qual a predominância de determinada característica dentro da instituição, 

buscando entender o porquê de certo aspecto estar mais presente. Os dados obtidos na pesquisa 

puderam demonstrar que a maioria eram homens, solteiros, sem filhos e sem familiares 

próximos, o que leva a refletir que o processo de institucionalização tem forte relação com a 

ausência familiar, um idoso que reside sozinho e não é amparado, acaba optando ou sendo 

levado a uma ILPI, no que se refere ao fato de ter mais homens, estes constroem e mantém com 

menos frequência laços afetivos do que as mulheres.   

Sobre a visão que os idosos têm da instituição, foi visto que a maioria gosta de viver na 

mesma, tem um bom relacionamento com os profissionais e que não tinham nenhuma 

reclamação, demonstrando estarem adaptados ao seu modo de vida atual, os cuidados e a 

relação que os profissionais desenvolvem com os idosos refletem no modo como este vai 

construir sua visão sobre a ILPI, e se adaptar a sua nova realidade. 

Houve predominância de sentimentos positivos nas falas dos idosos, contudo durante a 

realização das entrevistas estiveram presentes por determinados instantes os profissionais da 

ILPI, sendo que a presença destes pode ter interferido nas respostas dos participantes. 

Na questão da presença familiar, a maioria disse não ter família, ou então que seus 

familiares moravam muito longe e não mantinham contato, os que tinham família afirmaram 

receber visitas destes. A responsabilidade do cuidado com idoso não deve ser exclusiva da 

instituição, o familiar tem sim que apoiar e contribuir para o bem-estar deste. Os cuidados como 

alimentação, banho, medicações, horário de dormir, são administrados pelos profissionais de 

forma satisfatória, contribuindo assim para proporcionar qualidade de vida a esses idosos. 

Já em relação às atividades de recreação e lazer, somente citaram a fisioterapia. A 

produção de práticas que promovam prazer e satisfação para o idoso é fundamental, práticas 

essas que não tem que ser somente responsabilidade do profissional, mas também dos 

familiares, pessoas próximas, da comunidade e da sociedade em geral. O desenvolvimento de 

oficinas de arte, dia da beleza (corte de cabelo, maquiagem, manicure), bingos, jogos de cartas, 

passeios são exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas com os idosos, e que 

produzem resultados excelentes, como melhor relacionamento com os colegas, autoestima, 

alegria, satisfação e sentimento de valorização.     Por fim, 

concluiu-se que a instituição assume toda responsabilidade acerca do idoso, e que os familiares, 
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a sociedade e o governo mantém total descaso com essa parcela da população. Existem aspectos 

bem mais importantes do que a contribuição de bens materiais. Os idosos merecem ser 

respeitados, cuidados, amados, independe de onde vivam, o que se vê é que são esquecidos, 

ignorados, principalmente se estão em ILPI.  O que ele pensa, sente não tem nenhum valor na 

sociedade, são retirados dela sem nenhum pudor, perdem sua autonomia, seu papel social, sua 

dignidade. E os responsáveis por isso somos nós mesmos, que muitas vezes ignoramos que esse 

descaso acontece ao nosso redor.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

1) Quantos anos têm?           

2) Vive há quantos anos nesta instituição? 

3) Veio para cá por qual motivo? 

4) Tem alguma doença? 

5) Faz uso de alguma medicação? 

6) Se alimenta bem? 

7) Dorme bem? 

8) Como se sente na maior parte dos dias (triste, desanimado, feliz)? 

9) O que gosta de fazer? 

10) Você pratica alguma atividade (exercícios, fisioterapia, jogos, oficinas)? 

11) Recebe alguma visita? Se sim, de quem? 

12) Sente falta dos familiares? 

13) O que fazia antes de vir para cá? 

14) O que acha daqui? 
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                                 APÊNDICE B 
 

 
 

UNICERP – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO - PATROCÍNIO 

COEP – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO UNICERP 

 

Os aspectos biopsicossociais do Idoso residente em Instituições de Longa Permanência 

(ILPs). 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Considerando a condição de residente em uma Instituição de Longa Permanência (ILP), você 

está sendo convidado(a) a participar do estudo: Os aspectos biopsicossociais do Idoso 

residente em Instituições de Longa Permanência ( ILPs ). Com isso você poderá contribuir 

com os avanços na área da saúde, já que tais avanços só podem dar-se por meio de estudos 

como este, por isso a sua participação é importante. Este estudo tem como propósito 

compreender os aspectos biológicos, psicológicos e sociais dos residentes em ILPs e caso você 

participe, será necessário participar de uma entrevista aplicada pela aluna pesquisadora. Não 

será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida; Você 

poderá obter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua participação no 

estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as 

despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome 

não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um código. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ______________________________________________, li e/ou ouvi o esclarecimento 

acima e compreendi o propósito e a relevância deste estudo e o(s) procedimento(s) a(os) 

que(ais) serei submetido. As explicações que recebi esclarecem os riscos e benefícios do estudo. 

Eu entendi que tenho liberdade para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão e que isso não me trará nenhum prejuízo. Sei que meu nome não será 

divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu 

concordo em participar do estudo.  

 

Patrocínio,............./................../................ 

 

 __________________________________                    ____________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal         Documento de identidade 

 

______________________________                ____________________________ 

Vanessa Cristina Alvarenga                                  Juliana Magalhães Diniz Moreira 

 

Telefone de contato dos pesquisadores:  

Vanessa - (34)  

Juliana - (34)  

 __________________________________________________________________ 

Em caso de dúvida em relação a esse documento, você poderá entrar em contato com o Comitê 

Ética em Pesquisa do UNICERP, pelo telefone 3831-3721 ou pelo e-mail: 

pesquisa@unicerp.edu.br 

 

mailto:pesquisa@unicerp.edu.br
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ANEXO A - APROVAÇAO CASA DO IDOSO 

 



42 

 

ANEXO B - APROVAÇÃO COEP/UNICERP 

 


