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Introdução
      

O aumento da longevidade no Brasil tem trazido 
diversas questões para a gestão das políticas públicas 
do país, dentre as quais o aumento da demanda por 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILP’s). 
O envelhecimento populacional acelerado no Brasil 
certamente aumentará o número de idosos (as) 
institucionalizados, e as instituições asilares emergem 
como uma alternativa de suporte social para dar 
atenção à saúde, moradia e familiaridade do (a) idoso 
(a) [1]. Tais instituições surgiram historicamente, para 
atender as pessoas em situação de pobreza, com 
problemas de saúde e sem suporte social. 

Atualmente, os determinantes da institucionalização 
têm sido mais conhecidos através de estudos sobre o 
perfil das ILP’s e do público atendido, características e 
necessidades das instituições, as quais apresentam, em 
muitas situações, problemas na gestão, que as deixam 
ainda mais distantes do padrão de qualidade desejável 
definido na legislação que regula os direitos dos (as) 
idosos (as) no país.

Baseado nesses dados o (a) profissional de 
Economia Doméstica, cujo objetivo é “atuar junto à 
família e a comunidade, instituições públicas e 
privadas, nos mais variados aspectos concernentes à 
satisfação de necessidade básica como habitação e 
saúde, com o propósito de orientar para um melhor 
bem-estar físico e social” [2] pode, através do 
conhecimento do cotidiano desses (as) idosos (as), 
intervir no sentido de viabilizar que este seja 
vivenciado com uma melhor qualidade de vida, através 
da adequação de serviços e da compreensão das 
especificidades deste ciclo da vida, a partir de seu 
contexto.

Neste sentido, buscou neste trabalho, conhecer o 
cotidiano de idosos (as) que vivem em duas ILP’s na 
cidade de Recife, com vistas a compreender mais seu 
dia-a-dia, fomentar o debate no âmbito do curso e 
posteriormente pensar estratégias contextualizadas para 
intervir junto a este público. Os procedimentos 
metodológicos utilizados neste trabalho incluíram: a 
observação do dia-a-dia com os (as) idosos (as) 
analisando o seu bem-estar e a infra-estrutura da 
instituição.

Material e Métodos

Com base nessa contextualização, de forma 
metodológica foi feito um levantamento inicial sobre o 
cotidiano de idosos (as) que vivem em Instituições de 
Longa Permanência na cidade do Recife, que serão 
chamados de ILP 1 e ILP 2.  As visitas apontaram 
demandas e dificuldades que motivam a busca pelas ILP’s, 
dados referentes à infra-estrutura e a adequação desta para 
o bem-estar dos (as) idosos (as), as alternativas oferecidas 
aos (as) idosos (as), os principais desafios e de modo geral 
seu o cotidiano. 

O primeiro passo foi a pesquisa bibliográfica referente 
ao tema envelhecimento, mudança da estrutura etária, 
família e ciclo de vida, depois foram realizadas entrevistas 
com idosos (as), funcionários (as) e diretor (a) de cada 
instituição, e ainda observação em lócus em cada 
Instituição.

Resultados e Discussão

A análise dos resultados dessa pesquisa nos permitiu 
entender que as ILP’s abrigam uma quantidade significativa 
de idosos (as) dependentes. Esses dados confirmaram 
estudos [3] anteriores que apontam para o declínio da 
capacidade funcional de idosos (as) institucionalizados. 

Os resultados mostraram que as duas instituições 
possuem características socioeconômicas e de saúde 
diferentes entre si e quando comparadas ao Estatuto do 
Idoso [4] [5] [6], que pontua as baixas condições 
financeiras, contato familiar conflituoso, atividades de lazer 
limitadas ou ausentes, saúde precária, restrito atendimento 
médico e de enfermagem, além da ausência de planos 
privados de saúde. Tal fato leva-nos a refletir quanto às 
condições socioeconômicas e de saúde desses (as) idosos 
(as), necessitando dessa forma, uma atuação mais efetiva de 
órgãos competentes com vistas a garantir os direitos de 
cidadania.

Pode-se perceber que a velhice, analisada a partir das 
pessoas (idosos/as) que convivem nas ILP’s, se configura 
como um momento em que os (as) idosos (as) poderiam 
buscar outras atividades que não tiveram oportunidade ou 
tempo disponível no passado. Em visitas a ILP 1, observou-
se que falta cuidado com os (as) idosos (as), infra-estrutura, 



arborização, segurança, profissionais médicos e 
cuidadores/as, apontando para um quadro preocupante 
quanto à qualidade de vida dos (as) idosos (as) 
institucionalizados (as). Na ILP 2 encontramos uma 
realidade oposta a mencionada anteriormente.

Os resultados deste trabalho são relevantes para 
discussão, elaboração e ampliação do tema, para que se 
possa avançar na proposição e implementação de 
políticas públicas voltadas à capacitação dos/as 
cuidadores/as de idosos/as nas ILP’s de Recife e de 
novas propostas e modelos alternativos à 
institucionalização.
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