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Opinião de idosos institucionalizados 

sobre a vivência em instituição de longa 

permanência 
 

Objetivou-se conhecer o perfil dos idosos residentes em uma instituição de longa permanência e sua 
opinião sobre esta vivência. Realizou-se levantamento de dados secundários em prontuários, os quais foram 
registrados em um questionário estruturado. Selecionou-se uma amostra por conveniência de cinco idosos 
para a entrevista gravada em MP4. Entre os 141 idosos houve predomínio do sexo feminino, com média de 
idade de 77,5 anos, solteiros/divorciados, sem filhos e que se encontravam institucionalizados por vontade 
dos familiares. Identificaram-se categorias a partir dos relatos, da qual emergem sentimentos como: 
insatisfação e solidão. É possível que o distanciamento progressivo entre o idoso institucionalizado e sua 
família possa contribuir para o aparecimento de alterações emocionais. 
Descritores: Idoso; Institucionalização; Emoções; Enfermagem geriátrica. 
 
The objective was to understand the profile of the elderly residents of a long-term institution and their 
opinions about the experience. It is conducted a survey of secondary data in charts, which were recorded on 
a structured questionnaire. It is selected a convenience sample of five seniors to the interview recorded in 
MP4. Among 141 elderly were predominantly female, mean age 77.5 years, single/divorced, childless and 
who were institutionalized by the will of the family. Categories were identified from the reports, where such 
feelings emerge: loneliness and dissatisfaction. It is possible that the progressive distancing between the 
institutionalized elderly and their families can contribute to the onset of emotional changes. 
Descriptors: Aged; Institutionalization; Emotion; Geriatric nursing. 
 
El objetivo fue conocer el perfil de los residentes ancianos de una institución a largo plazo y sus opiniones 
acerca de la experiencia. Se realizó una encuesta de datos secundarios en los prontuarios, los cuales fueron 
descritos en un cuestionario estructurado. Se seleccionó una muestra de conveniencia de cinco personas de 
edad avanzada con entrevista grabada en formato MP4. De los 141 ancianos encuestados tuve predomino de 
mujeres, edad promedio 77,5 años, soltero/divorciado, sin hijos y que fueron institucionalizados por la 
voluntad de la familia. Las categorías se identificaron a partir de los informes, emergiendo los sentimientos: 
soledad y insatisfacción. Es posible que el progresivo distanciamiento entre los ancianos institucionalizados 
y sus familias pueden contribuir a la aparición de cambios emocionales. 
Descriptores: Anciano; Institucionalización; Emociones; Enfermería geriátrica. 
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INTRODUÇÃO 
ão notáveis os avanços da medicina no mundo 
atual. A busca por diagnósticos precoces, o 

acesso da população aos serviços de saneamento 
básico, o trabalho governamental de prevenção de 
doenças, a opção por hábitos mais saudáveis, entre 
outros fatores, que contribuem para o aumento da 
expectativa de vida. De acordo com o Ministério da 
Saúde o envelhecimento da população ocorre 
devido à diminuição da mortalidade e de melhorias 
nas condições sociais1. 

A população envelhece na medida em que 
ocorre um aumento na proporção de indivíduos 
idosos e uma redução de indivíduos mais jovens, 
resultante de uma diminuição da taxa de 
fecundidade2. O processo de envelhecimento vem 
recebendo destaque atualmente, pois tem sido 
capaz de produzir inovações e gerar desafios3. 

O Brasil vem deixando de ser um país 
jovem, e as estimativas populacionais apontam que 
no ano de 2025 o país terá a sexta maior população 
idosa do mundo4. Sendo o Brasil um país em 
desenvolvimento, para ser considerado idoso um 
indivíduo deve-se enquadrar no artigo 1º do 
Estatuto do Idoso (Lei 10.741 de 1º de Outubro de 
2003), segundo o qual se diz idoso todo indivíduo 
com idade igual ou superior a 60 anos5.   

Sabe-se que a família desempenha papel 
central na vida do indivíduo e no fortalecimento 
das relações6-8 sendo de grande importância aos 
idosos9. No entanto, o convívio entre várias 
gerações, bem como as dificuldades em entender e 
aceitar o envelhecimento de uma pessoa podem 
tornar o relacionamento familiar mais difícil, 
contribuindo para o aparecimento de conflitos e 
favorecendo a institucionalização6-8. 

Estar institucionalizado pode ser um 
processo irreversível, e é possível que nas 
próximas décadas parte da população estará em 
uma instituição de longa permanência (ILPI)10. No 
contexto da instituição nota-se um distanciamento 
progressivo do espaço familiar, já que muitas 
famílias não retornam para visitar seus idosos, e o 
ato de cuidar fica sob responsabilidade dos 
profissionais de saúde. Dessa maneira, a 
institucionalização pode favorecer o isolamento, a 
inatividade física e mental, podendo redundar em 
consequências negativas à qualidade de vida do 
indivíduo idoso11.   
Ao comparar idosos que residem com a família 
com idosos residentes em instituições asilares, é 
notável uma maior incidência de ansiedade e 
desesperança no segundo grupo, sintomas estes 
que podem estar relacionados à visão de catástrofe 
por parte dos idosos, de que algo perigoso ou 
ameaçador possa vir a acontecer12.   

Com a ocorrência do processo de 
institucionalização, o indivíduo pode vir a 
apresentar sentimentos de solidão, mágoa e medo, 
alem de alterações espirituais e bio-sócio-culturais. 
A limitação e a dependência também atuam como 
aspectos marcantes em sua descaracterização 
enquanto membro da sociedade13.   

Torna-se fundamental a preparação do 
enfermeiro para enfrentar o processo de aumento 
da longevidade, visto que as alterações de saúde e 
a dependência provocada pelo envelhecimento 
requerem a capacitação profissional e o 
desenvolvimento de ações humanas priorizando a 
prevenção de doenças e incapacidades14. 

A proposta deste trabalho surgiu do 
contexto em que as instituições asilares são 
ambientes de atuação do enfermeiro. Dessa forma, 
a temática do presente estudo configura-se como 
importante para um novo olhar sobre a assistência 
à população idosa, com a perspectiva de um 
planejamento voltado às necessidades desses 
indivíduos. Partindo deste ponto, o objetivo do 
presente estudo é conhecer o perfil dos idosos 
residentes em uma ILPI e sua opinião sobre esta 
vivência. 
 
METODOLOGIA 
A realização do estudo aconteceu em uma ILPI, de 
caráter filantrópico, localizada em uma cidade do 
interior do estado de São Paulo, com capacidade 
para atendimento de 141 idosos em regime de 
internato total.  
 O estudo foi realizado em duas etapas: a) 
Pesquisa de dados secundários. Foram 
selecionados e consultados os prontuários dos 141 
idosos residentes na instituição no momento da 
pesquisa. Os dados foram coletados por meio de 
um roteiro. b) A segunda etapa foi realizada por 
meio de abordagem direta aos sujeitos. Foram 
selecionados cinco idosos institucionalizados, de 
ambos os sexos. A maioria dos indivíduos 
residentes na instituição em estudo apresentava 
alterações cognitivas o que dificultava na 
participação da entrevista. Como critérios de 
inclusão, o indivíduo deveria ser morador da 
instituição, ter idade igual ou superior a 60 anos e 
aceitar participar do estudo. Nesta segunda etapa, 
foi realizado entrevista semi-estruturada, 
orientada a partir da seguinte questão: “Gostaria 
que o Sr(a) contasse como é viver aqui no asilo”.  
 As entrevistas aconteceram nos meses de 
março a abril de 2008, no ambiente institucional, 
de forma individual com cada um dos participantes 
selecionados; foram gravadas em MP4 e tiveram a 
duração de aproximadamente uma hora.  
 As entrevistas foram gravadas, transcritas 
e para preservar a identidade de cada um dos 
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indivíduos, optou-se por identificá-los pela letra 
“E” seguida por um número de 1 a 5, de acordo 
com a ordem das entrevistas.  
 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário 
de Araraquara-UNIARA, (Protocolo 733). Todos os 
participantes da pesquisa assinaram o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido, atendendo a 
resolução 196/96 do Ministério da Saúde – 
Pesquisas em Seres Humanos.  

Para a análise dos dados dos prontuários 
calcularam-se as frequências absolutas e 
percentual. Para a análise dos depoimentos 
utilizou-se a técnica de análise de conteúdo 
temático proposta por Minayo15, realizada em 3 
fases: Ordenação dos dados; Classificação dos 
dados; Análise final. A discussão dos resultados 
teve por base a literatura sobre o tema. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A - Perfil dos Idosos 
Após consultar os prontuários dos idosos 
institucionalizados, verificou-se que, dentre 141 
residentes, houve predomínio de indivíduos do 
sexo feminino 93(66%).  A faixa etária da 
população variou de 40 a 101 anos, sendo a média 
das idades 77,5 anos. 
TABELA 1 - Idosos residentes em instituição asilar 
no interior do Estado de São Paulo segundo sexo, 
faixa etária e estado civil. Araraquara, 2008. 

Características N % 
Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
48 
93 

 
34,0 
66,0 

Faixa etária 
Inferior a 60 anos 
60 ├ 70 anos 
70 ├ 80 anos 
80 ├90 anos 
90 anos ou mais 

 
8 
24 
49 
39 
21 

 
5,7 
17,0 
34,8 
27,7 
14,9 

Estado civil 
Solteiros/divorciados 
Casados 
Viúvos 
Não constava no 
prontuário 

 
75 
10 
54 
2 

 
53,2 
7,1 
38,3 
1,4 

De acordo com dados apresentados em 
estudos nacionais, a feminização da velhice tem 
recebido grande atenção no que diz respeito às 
pesquisas sobre o envelhecimento populacional, e 
já se sabe que a população feminina idosa destaca-
se em número em relação à masculina16,17. Apesar 
de mulheres viverem por mais tempo, elas 
envelhecem em piores condições sociais e de 
saúde18, acumulando ao longo de sua existência as 
desvantagens sofridas em sua vida profissional e 
familiar19. 

  A princípio, poder-se-ia relacionar esse 
crescimento não uniforme da população idosa 
feminina a fatores como: diferença de exposição às 
causas de risco de trabalho, diferenças no consumo 
de tabaco e álcool, diferenças de atitude em relação 
às doenças e incapacidades e assistência médico-
obstétrica, fatores estes que causam diferença na 
expectativa de vida feminina6.  
Dessa forma a população mais idosa será 
eminentemente feminina. No ano 2000 existiam 81 
homens idosos para cada 100 mulheres idosas. 
Estima-se que no ano de 2050 haverá 76 idosos 
para cada 100 idosas2,20.  

Em relação à faixa etária, 49 (34,8%) 
indivíduos encontram-se na faixa etária de 70 a 79 
anos, conforme mostra a Tabela 1. Também chama 
atenção, no presente estudo, que nem todos os 
indivíduos institucionalizados são idosos segundo 
a classificação da Organização Mundial de Saúde e 
o Estatuto do Idoso5. Observa-se que oito 
indivíduos estavam abaixo dos 60 anos. Embora a 
instituição seja destinada para idosos, acolhe a 
esses oito indivíduos por não terem outra opção de 
moradia. Segundo informação dos dirigentes, 
atualmente, a instituição não aceita mais pessoas 
com idade inferior aos 60 anos. A ocorrência da 
institucionalização precoce tem sido frequente, 
uma vez que esses indivíduos se encontram em 
situação de fragilidade social, muitas vezes 
vivendo só, ou portando sequelas de alguma 
doença ou ainda pela suspeita do início de um 
processo demencial que os coloca em situação de 
dependência e de perda da autonomia21,22.  

Observou-se que 75 (53,2%) sujeitos são 
solteiros ou divorciados, seguidos por 54 (38,3%) 
viúvos, (Tabela 1). Em consonância com este 
quadro, 71 (50%) idosos não geraram 
descendentes. 
A morte do cônjuge altera a vida do indivíduo 
idoso, pois a partir de então se torna necessário 
aprender a conviver só e, embora a 
institucionalização não seja a opção mais desejada, 
muitas vezes, faz-se necessária23.  O fato de residir 
só pode ser motivo de não constituir família, pela 
saída dos filhos de casa ou mesmo pela morte do 
cônjuge. Tais fatores contribuem de forma 
significativa para que o idoso dependente 
necessite de institucionalização, já que nem 
sempre haverá um familiar cuidador disponível 
para ele. 

O fato de não possuir filhos poderia ser um 
fator que contribua para que a institucionalização 
aconteça. Porém, observou-se que mesmo os 
idosos que possuem filhos estavam residindo na 
instituição. Pode ser que para esses idosos, a 
institucionalização seja reflexo da dinâmica da 
sociedade, da maior inserção de membros da 
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família no mercado de trabalho e da ausência de 
um familiar cuidador para o idoso24.  

Foi mais frequente a vontade dos 
familiares como motivo para institucionalização 
(55%). Entretanto 28 indivíduos (19,9%) estavam 
na instituição por vontade própria, conforme 
mostra a Tabela 2. Diferentemente dos resultados 
obtidos nesta pesquisa, um estudo semelhante 
encontrou que metade dos idosos residia na ILPI 
por opção pessoal10.  
TABELA 2 - Idosos residentes em uma instituição 
asilar de acordo com o motivo da 
institucionalização e tempo de permanência na 
instituição. Araraquara, 2008. 

Características n % 
Motivo da 
institucionalização 
Decisão do familiar 
Vontade própria 
Outros motivos 
Não constava 

 
78 
28 
25 
10 

 
55,3 
19,9 
17,7 
  7,1 

Permanência na 
instituição 
Inferior a 1 ano 
1├ 5anos 
5├9 anos 
9 ou mais anos 
Não constava 

 
42 
61 
23 
11 
 4 

 
29,8 
43,3 
16,3 
  7,8 
  2,8 

A variação do tempo de institucionalização 
foi de 1 a 483 meses, sendo que o período 1├5 
anos apresenta o maior número de sujeitos, 
representado por 61 idosos (43,3%). Devido a 
possíveis dificuldades encontradas no cotidiano 
familiar, a institucionalização surge como uma 
alternativa viável, em que a família busca um 
ambiente que possa oferecer cuidados, companhia, 
convivência e socialização24.  Por outro lado a 
maioria dos idosos não quer residir em clínicas de 
repouso, pois sente que a sua deposição é sinal de 
rejeição pela família. Os familiares, por sua vez, os 
internam com relutância e desculpas25.   

Nem sempre o cuidado dispensado pelos 
familiares seria o mais recomendado 
tecnicamente. Entretanto, sabe-se que muito 
acrescenta à recuperação do indivíduo que 
necessita de cuidado. Considerando 
historicamente como a primeira cuidadora, seria 
inadequado excluir a família desta função26. 

Durante a coleta dos dados nos 
prontuários observou-se que muitos dos idosos 
poderiam estar causando incômodo às famílias, 
pois eram dependentes de cuidados e não 
possuíam um cuidador que pudesse prestar-lhes 
uma assistência adequada, restando-lhes como 
opção a institucionalização. 
B - Opinião dos idosos sobre a institucionalização 

Após leitura exaustiva das entrevistas e análise da 
convergência dos depoimentos dos entrevistados, 
foram identificadas e obtidas as seguintes 
categorias: 1-Insatisfação; 2-Sensação de 
incômodo para família; 3-Solidão e Isolamento; 4-
Desamparo versus Fragilidade. Quando 
questionados a respeito de como era morar no 
asilo, obtiveram-se os seguintes depoimentos: 
Categoria 1- Insatisfação 
Por meio dos depoimentos, é possível notar a 
insatisfação relacionada ao fato de o entrevistado 
encontrar-se institucionalizado: 
[...] Vou ficar aqui mais um pouco, depois vou 
chamar meu filho... que eu quero conversar com ele 
porque eu quero voltar pra minha casa... quero ir 
embora. Para minha casa. Eu num quero ficar aqui... 
ah não! Isso não é vida... Para mim não... (E1) 
Ah, eu não gosto de morar no asilo, porque eu tenho 
que viver minha vida, né? Você vê, tenho oito netos, 
já estão grande já... Morar aqui é ruim, né! Fica 
preso aqui só!... O asilo é bom, mas para gente ficar 
preso não dá, pô! É ruim...! (E4) 

Foi possível constatar um sentimento de 
insatisfação expresso nos discursos apresentados. 
A existência desse sentimento encontrado no 
presente estudo diverge dos resultados 
encontrados em pesquisa, em que os idosos 
pesquisados sentiam-se bem nas instituições em 
que residiam27. O processo de institucionalização é 
encarado pelo idoso como perda de liberdade, 
abandono pelos filhos e aproximação da morte28. 
Diante disso acredita-se que o fato de estar 
institucionalizado e longe da família desencadeie o 
sentimento de insatisfação. Talvez o fato de os 
idosos estarem inseridos em um ambiente 
desconhecido e diferente do qual estavam 
acostumados, assim como o distanciamento do 
espaço familiar em que conviveram durante a vida, 
podem vir a contribuir para o surgimento da 
insatisfação. 
Categoria 2: Sensação de ser um incômodo para  
família 
Verifica-se que os sentimentos de solidão estão 
inteiramente ligados ao relacionamento com a 
família. É possível notar por parte dos idosos a 
sensação de causar incômodo aos seus familiares: 
 [...]Doente como se fala, a gente não vai ficar em 
casa... porque não tem gente quem possa cuidar, 
porque todo mundo hoje em dia trabalha... meus 
cunhados, meus irmãos... Ah! Não vai cuidar muito... 
então eu fico aqui... Eu sinto muita falta da minha 
família... (E1) 
Na realidade, parentes eu tenho... meus irmãos.... 
Eles, meus irmãos tem a família deles... os filhos, as 
esposas, as vezes os maridos... então, não é legal! 
(E5) 
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O fato de estar institucionalizado pode 
resultar em um distanciamento progressivo entre 
o idoso e seus familiares. Assim, no processo de 
institucionalização muitas vezes o indivíduo perde 
seu espaço privado, dando vazão a sentimentos de 
solidão, depressão e isolamento, encontrando-se 
deprimido pelo abandono da família. Mesmo 
cercado de pessoas o idoso pode sentir-se solitário, 
já que um indivíduo pode sentir solidão mesmo 
não estando sozinho29. Acredita-se que, por conta 
das mudanças ocorridas na estrutura familiar, a 
rede tradicional de apoio ao indivíduo idoso acaba 
sendo afetada. Nem sempre os idosos são 
amparados pela família; e 
estando desamparados resta-
lhes como alternativa residir 
longe de parentes e amigos, 
isolados e na solidão27.  

A interação familiar 
pode ser vital para o bem-estar 
do idoso9. Percebeu-se, por parte 
dos idosos, uma certa 
preocupação em causar algum 
tipo de incômodo, ou tornar-se 
um empecilho na vida dos filhos. 
Dessa forma muitas vezes o 
próprio idoso tende a procurar 
as instituições buscando o 
atendimento as suas 
necessidades básicas30. Além disso, com a 
institucionalização, na maioria das vezes o contato 
do indivíduo com a família acaba sendo restrito 
aos momentos de visita. Cabe ressaltar que, 
algumas vezes, amigos e mesmo a família deixam 
de visitar seus idosos.  
Categoria 3: Solidão e Isolamento 
. 
[...] agora aqui eu me isolo, eu fico lendo. Enquanto 
estou lendo ninguém me incomoda, ninguém me 
perturba...(E3) 
[...]não tenho amizades aqui... Aqui é eu ouvir 
futebol no rádio, dormir cedo, comer pizza de vez 
em quando... um pastel, quando a gente pede pelo 
telefone... Conversar, não dá para conversar... 
converso pouco, não sou de muita conversa porque a 
gente aprende a se fechar um pouco mais para  
pensar no passado, na vida, no que foi legal [...](E5) 

A sensação de insegurança, o receio de 
ficar desamparado, e até mesmo a possibilidade de 
rejeição por parte da família explicam o egoísmo e 
o isolamento manifestado por certos idosos31.  O 
isolamento apresenta-se como um mecanismo 
defensivo, em que o indivíduo o manifesta após 
deparar-se com situações desfavoráveis32.  
Acredita-se que para alguns idosos o fato de ser 
separado da família, residir em uma instituição 
asilar com ritmo e rotinas diferentes em relação a 

sua casa, pode tornar-se uma experiência 
frustrante.  

O relacionamento entre os moradores de 
um asilo é fenômeno bastante complexo, já que 
depende de condições externas que podem ou não 
favorecer a formação de vínculos afetivos29. Alguns 
enfrentam circunstâncias de vida como isolamento 
social, perda de amigos, doenças crônicas e a falta 
de recursos para uma vida saudável9. Talvez, pelo 
medo do desconhecido e pela dificuldade em criar 
laços afetivos o idoso acaba isolando-se.  
Categoria 4: Desamparo versus Fragilidade 
Observou-se na fala dos idosos a falta de 

alternativa e a necessidade de 
permanecer na instituição por 
sentirem-se frágeis e 
desamparados com sentimentos 
de tristeza, não-aceitação e 
sensação de dependência.  
Bem... morando aqui a gente sente 
por... necessidade, né?!  Porque 
doente como se fala, a gente não vai 
ficar em casa.  Aqui tem que ter 
médico, tratamento [...] mas a gente 
é obrigado a ficar em um lugar 
desse... não tem jeito...(E1) 
 [...] Não é gostar ou não gostar... é 
acostumar! Aqui é mais bem 
tratado! Não tem como cuidar dela, 

lavar, tudo, tem fralda... (referindo-se à esposa) 
(E2) 
[ ...]Aqui pelo menos, quando eu durmo, eu sei que 
ninguém vem arrombar a porta. Porque onde eu 
morava, principalmente para uma velha quase 
surda que mora sozinha, nem que for para levar 
qualquer coisa ou para fazer qualquer 
malvadeza...(E3) 

No envelhecimento, o indivíduo depara-se 
com a realidade da dependência, com a perda da 
autonomia e com o comprometimento de funções 
que dificultam a realização de atividades simples 
de auto-cuidado, exigindo dessa forma um cuidado 
constante26. 

As limitações colocam o idoso em uma 
relação de dependência com alguém que possa 
auxiliá-lo nos seus afazeres diários24. O cuidador 
poderia contribuir com atividades como o preparo 
de alimentação, o auxílio no uso regular de 
medicamentos, o acompanhamento às consultas e 
o estímulo à participação nas atividades sociais e 
de lazer participando de forma ativa no tratamento 
do idoso34. 

Frente às dificuldades encontradas pela 
família, o próprio ancião acaba visualizando a 
institucionalização como alternativa viável24. 
Assim, a instituição acaba servindo de lar fixo, 
sendo um ponto de referência para um 

 

“Notaram-se 

sentimentos de solidão 

e melancolia, além da 

dificuldade por parte de 

alguns dos 

entrevistados em 

construir vínculos 

afetivos” 
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envelhecimento digno e saudável35.  Pode-se 
observar que, muitas vezes, o idoso busca a 
institucionalização por não encontrar meios para o 
auto-cuidado e necessitar de amparo e proteção 
devido a sua fragilidade, bem como à necessidade 
de atenção especial e cuidado. 

A enfermagem brasileira esta cada vez 
mais envolvida no cuidado dos idosos e de sua 
saúde, e estão buscando aperfeiçoamento nessa 
área e realizando estudos que possibilite cuidar do 
idoso de forma holística36. No contexto do idoso 
institucionalizado, investigações estão sendo 
realizadas, de forma a instruir os profissionais, a 
família e a sociedade. 
 

CONCLUSÃO 
Este estudo buscou conhecer a opinião dos 
idosos sobre residir em instituições asilares. 

Assim como em outros estudos, a população idosa 
feminina foi predominante. A causa mais frequente 
da institucionalização foi a vontade da família. 

Entretanto há 28 idosos residentes por vontade 
pessoal. 

Observou-se que mesmo os idosos que 
geraram descendentes residem em uma instituição 
asilar. Alguns idosos sentem-se insatisfeitos com a 
institucionalização, e expressam a vontade de 
voltar para casa.   

Residir em uma ILPI desperta sentimentos 
de solidão, medo, tristeza, insatisfação, melancolia, 
e outros. Assim, é importante para a enfermagem 
conhecer e identificar as necessidades dos idosos 
institucionalizados para oferecer cuidado, 
respeitando as particularidades do seu histórico de 
vida, seus valores e costumes.  Embora o ambiente 
físico seja importante, as relações humanas podem 
ser muito mais significativas, já que é interessante 
saber o que o idoso pensa e sente, de forma a 
contribuir para o fortalecimento do vínculo entre 
quem cuida e quem é cuidado. 
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