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RESUMO 

O Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso definem como obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a convivência familiar e 
comunitária. Desta forma o presente estudo visa analisar as Instituições de Curta e Longa 
Permanência da cidade de Parnaíba-PI, abrangendo problemas enfrentados, atividades 
realizadas e profissionais envolvidos entre outros aspectos. A amostra foi constituída por 11 
instituições, sendo 10 Instituições de Curta Permanência para Idosos (ICPI) e uma Instituição 
de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A partir dos dados obtidos, pode-se observar que 
na realidade de Parnaíba muitas famílias utilizam dessas instituições como refúgio, ou seja, 
um ambiente no qual substitua a sua responsabilidade quanto aos cuidados para com o idoso, 
fugindo do verdadeiro objetivo dessas instituições que não é substituir a família, mas garantir 
apoio, bem-estar e outros quesitos que garantam e proporcionem uma qualidade de vida 
melhor e mais digna ao idoso. 
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ABSTRACT 

The Aged’s statute, and the national politics directed to aged people define as an obligation of 
family, community, society and the Estate’s power to assure the companionship to ours 
beloved old ones, with their family, and the community. This present article intend to analyze 
the institutions (both long and short stay) of Parnaíba – Piauí, embracing the problems they 
have to face, activities realized, and professionals involved, among others aspects. The sample 
was made of 11 institutions, 10 for short stay (ICPI), and 1 for long stay (ILPI). As the data 
was obtained, the conclusion was that lots of families of this town make an inappropriate use 
of these institutions, using them as a kind of asylum, and environment where the 
responsibility is no longer theirs.  By doing that, they end up digressing from the main 
objective of these institutions,  that is not to replace the family itself, the main point is to 
assure comfort, support  among others subjects  that guarantee and provide a better and 
condign situation to the aged people.   
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1-INTRODUÇÃO 

A velhice é constantemente associada ao abandono, à miséria, e principalmente a 
perda de laços sociais e familiares, logo nesta fase da vida, onde a pessoa necessita de 
cuidados especiais, tanto emocionais quanto físicos. Segundo Annunziato (2007), nesta fase 
da vida, enquanto os filhos tornam-se independentes, os pais tornam-se cada vez mais 
dependentes, devido principalmente às alterações que acompanham a velhice, como o 
aumento de limitações e inabilidades, acabando assim invertendo-se os papéis quanto à 
autoridade. O tempo destes que se tornam os responsáveis é cada vez menor, devido ao 
tumulto do dia-a-dia, e acabam optando por instalá-los em instituições para idosos. 

A história da internação de idosos em instituições asilares confunde-se com a dos 
hospitais que, durante a Idade Média, surgiram para propiciar assistência aos pobres, entre 
eles os idosos (Creutzberg, 2005). Conforme Groisman, no Brasil, a primeira instituição 
voltada para cuidar de idosos foi o Asilo São Luiz, criado em 1890, na cidade do Rio de 
Janeiro – RJ, por um distinto homem de negócios da sociedade carioca, chamado Visconde 
Ferreira de Almeida. Foi o Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada que conseguiu 
modelar sua época - ele não abrigou apenas idosos pobres, prosseguindo numa óptica 
filantrópico-assistencialista típica do início do século XIX, mas também àqueles que tinham 
recursos financeiros - passou a receber auxílio público e a contar com o apoio de uma ordem 
de freiras Franciscanas que cedia irmãs para cuidar destes idosos. Entretanto, há relatos na 
literatura, que o primeiro asilo para idosos foi fundado no Rio de Janeiro, em 1782, pela 
Ordem Terceira da Imaculada Conceição, este com capacidade para 30 leitos, segundo Born 
(2005). 

 

2- DADOS ESTATÍSTICOS 

  A população não só brasileira, mas mundial vem passando por um processo de 
envelhecimento. Segundo a Organização das Nações Unidas, 1999: 

(...) A longevidade é uma das grandes conquistas do século que 
se findou, juntamente com a queda da natalidade, vem 
determinando um drástico envelhecimento da população 
mundial. O envelhecimento das populações se iniciou em 
épocas distintas, nos diferentes países e vem evoluindo 
segundo padrões igualmente distintos. Pode-se, no entanto, 
afirmar que, no curso de algumas gerações, a proporção de 
idosos, com idades de 60 anos ou mais, em termos mundiais, 
estará aumentando de, aproximadamente, de 1:14 para 1:4 
habitantes. 

No Brasil, entre os anos de 1950 e 2000, o aumento da participação dos idosos na 
população total foi de 100%. As estimativas apontam para um crescimento ainda mais 
significativo para as próximas décadas, chegando-se em 2050 com cerca de 30% da 
população brasileira composta por idosos. Nesse período, estima-se que a proporção das 
despesas do governo destinadas para esta população de 60 anos a diante deverá crescer dos 
atuais 38% para 68% (Turra e Rios Neto, 2001). Tais dados fazem-nos refletir sobre quais as 
necessidades que este grupo etário possui e como respondê-las com políticas públicas que 



ofereçam melhores condições de vida aos idosos; pois é diante desse novo cenário 
apresentado, marcado pelo aumento da expectativa de vida da população, e, 
conseqüentemente, do crescimento da população idosa, que surgem grandes desafios tanto 
para o Estado quanto para a família - no que diz respeito a proporcionar qualidade de vida 
para os idosos.  

  O Brasil vem sofrendo profundas mudanças sociais paralelamente a essas 
transformações que ocorrem no perfil demográfico, como por exemplo, na estrutura familiar e 
na urbanização; tais mudanças interferem de modo negativo na capacidade da família de 
prestar cuidado aos idosos, consequentemente aumentando assim a procura por instituições de 
curta e longa permanência para idosos. Tal tendência está ocorrendo não só nos países do 
ocidente como também do oriente (Zhan, Liu, Bai, 2005). Segundo Motta (2001), os gastos 
com saúde serão progressivamente maiores com o envelhecimento populacional. Porém, 
grandes gastos não garantem a melhoria da qualidade de vida dos idosos, sendo necessário 
trabalhar para a mudança nos princípios que regem a atenção à saúde do idoso. 

 

3- INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

As instituições para idosos originaram-se como equipamentos de assistência social, 
entretanto em face desse aumento da população e dessas mudanças expressivas na estrutura 
das famílias brasileiras, as instituições para idosos, hoje, encontram novos desafios - como 
cuidados especializados dos quais os idosos institucionalizados passaram a necessitar - o que 
fez surgir um novo paradigma, que se expressa na denominação “Instituição de Longa 
Permanência para Idosos” (ILPI), expressão adotada em debates iniciados há alguns anos nas 
comissões especializadas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), que 
corresponde a Long-Term care Instituition.  

  Em outubro de 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso, contendo vários capítulos 
sobre entidades de atendimento, definindo requisitos, princípios, responsabilidade pela 
fiscalização e penalidades. E, em setembro de 2005, a Resolução da Diretoria Colegiada – 
RDC nº 283 aprova o regulamento técnico das ILPI’s. A SBGG – SP define as ILPI’s  como: 

Estabelecimentos para o atendimento integral institucional, 
cujo público alvo é  pessoas de 60 anos e mais, dependentes ou 
independentes, que não dispõe de condições para permanecer 
com a família ou em seu domicílio. Essas instituições, 
conhecidas por denominações diversas – abrigo, asilo, lar, casa 
de repouso, clínica geriátrica e ancianato – devem proporcionar 
serviços na área social, médica, psicológica, de enfermagem, 
fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, e em outras 
áreas, conforme necessidades desse segmento etário.  

 

A Política Nacional do Idoso afirma que o atendimento ao idoso deve desenvolver-se 
primordialmente na família. Segundo a Lei 8842/94, a priorização do atendimento aos idosos 
se dá através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos 
idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência. É inquestionável 
a importância do idoso viver no âmbito familiar e na comunidade em que ele está inserido, 
entretanto, não são todas as famílias que possuem condições sócio-financeiras e afetivas 
necessárias para manter o idoso em casa, são nesses casos que o idoso irá se estabelecer nestas 
instituições. 



Segundo Creutzberg (2007), as ILPI’s são consideradas um “sistema social 
organizacional” que promove assistência, atendendo as necessidades mais amplas possíveis, 
desde os cuidados básicos da enfermagem à integração da equipe multidisciplinar, que 
também está envolvida no planejamento e execução dos cuidados, levando ao bem-estar e 
satisfação dos idosos. Há nessas instituições o objetivo para o idoso recuperar a saúde e 
autonomia, estabelecer novos laços afetivos e ser possível viver e receber cuidados até o fim 
de seus dias, pois segundo Duarte & Pavarini (1998), devem ser desenvolvidos esforços para 
buscar a cura, até onde for possível, reabilitação para readaptar o idoso às suas atividades 
diárias e assistência digna e amorosa até o momento da morte. 

Born e Boechat (2002) afirmam que a instituição de longa permanência é um lar; uma 
casa especializada, em que tanto em aspectos físicos quanto programáticos lembrem rotina de 
uma família. Na mesma perspectiva, Kane (1987) assinala a dupla missão da instituição de 
longa permanência para idosos: proporcionar cuidados e ser um lugar para viver. Todos os 
seus serviços devem ser organizados com o objetivo de satisfação das múltiplas necessidades 
do idoso, seja de cunho material, espiritual, físico e/ou emocional, dando a eles uma vida 
satisfatória tanto como indivíduo como participante da vida comunitária, abrangendo 
assistência integral à saúde. 

 

4- INSTITUIÇÃO DE CURTA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

Na Política Nacional do Idoso são atribuídas ao Poder Público responsabilidades 
muito claras nas mais variadas áreas. No que se refere à promoção e à assistência social, a lei 
provê ações voltadas para o atendimento às necessidades básicas do idoso, contando com a 
participação da família, da sociedade civil e de instituições governamentais e não 
governamentais, estimulando, também, a criação de centros de convivência, casas lares, 
atendimentos domiciliares, bem como capacitação para atendimento com idosos 
(MAZUIM,2004). 

As Instituições de Curta Permanência para Idosos (ICPI’s), também são denominadas 
como Centro de convivência, Centro Dia ou Care Day. Elas são estabelecimentos que 
atendem a pessoas idosas dependentes ou independentes, para desenvolver atividades sociais, 
de saúde cognitiva, física, psicológica, promovendo assim seu bem estar e prolongando a 
vida. Esses estabelecimentos focam em atividades físicas, sociais, culturais, recreativas, 
ocupacionais e de lazer, que promovem interação intergeracional, aprendizado de novas 
habilidades que possam gerar renda, e educação para saúde; prevenindo desta forma a 
segregação e promovendo saúde e qualidade de vida através dessas muitas alternativas que 
mantêm os idosos ativos e motivados. As ICPI’s são clasificadas, segundo a Política Nacional 
do Idoso, dentro dos serviços de proteção social, oferecendo atendimento multiprofissional 
aos idosos. Ela é destinada à permanência durante o dia de idosos com dependência parcial 
nas atividades de vida diária (AVD) e que necessitam desta assistência multiprofissional.  

No Brasil tanto instituições voltadas para a população que tem maior poder aquisitivo, 
quanto instituições de cunho filantrópico vem, da mesma forma, registrando um aumento 
significativo de pedidos de admissão de idosos.  Não há dados exatos até então sobre o 
número de idosos institucionalizados no Brasil, mas nenhum indicio há de que está 
diminuindo a necessidade da Institucionalização. 

 



5- ANÁLISE DOS DADOS 

  O objetivo deste artigo foi realizar um estudo qualitativo de cunho exploratório-
descritivo acerca das Instituições de Curta e Longa permanência da cidade de Parnaíba - PI. A 
coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas aplicadas com os 
dirigentes das instituições observadas. Essas entrevistas visavam conhecer o funcionamento 
destas: as atividades realizadas, profissionais envolvidos, e os problemas enfrentados, etc. 
comparando esses dois tipos de instituições. 

       A amostra foi constituída por 11 instituições, sendo 10 Instituições de Curta 
Permanência (ICPI’s) e uma Instituição de Longa Permanência (ILPI), a única da cidade. A 
população amostral das ICPI’s foi composta por 80,12% do sexo feminino e 19,88% do sexo 
masculino com média de 84,5 anos de idade, enquanto que população amostral da ILPI, ao 
contrário das ICPI’s foi composta por 46,16% do sexo feminino e 53,84% do sexo masculino, 
com média de idade de 73,5 anos.  

    A coleta dos dados seguiu as recomendações do Ministério da Saúde (Resolução 196/96) 
referente aos aspectos éticos para pesquisas envolvendo seres humanos. Os dados foram 
analisados, discutidos e interpretados pelos integrantes do grupo, sendo tabelados de forma 
quantitativa para melhor análise dos mesmos.  

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de 
Parnaíba era de 140.839 habitantes em 2007, sendo o último senso realizado na população 
idosa da cidade em 2002, apresentando 11.954 pessoas acima de 60 anos.  

De acordo com o Estatuto do Idoso, as entidades de atendimentos aos idosos devem 
oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e 
segurança; promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; proporcionar 
cuidados à saúde conforme a necessidade do idoso; proporcionar a participação do idoso nas 
atividades comunitárias, de caráter interno e externo. Na realidade de Parnaíba observou-se, 
segundo os dados obtidos, que muitas das exigências feitas pelo Estatuto do Idoso são 
atendidas, principalmente no que se refere à promoção de saúde e lazer.  Entretanto, essas 
instituições de Parnaíba não cumprem as exigências do Estatuto do Idoso ao que se refere às 
condições físicas, pois todas essas instituições recebem recursos financeiros do Governo que 
deixam a desejar no repasse a essas instituições. É perceptível que nesse momento torna-se 
indispensável o estabelecimento de parcerias com os órgãos públicos, cujo objetivo é de 
garantir a proteção, em todos os aspectos, dos idosos. 

Quanto às atividades que o Estatuto do Idoso atribui como requisito dessas 
instituições, na ILPI, observou-se que esta promove: palestras, danças de salão, passeios, 
festas em datas comemorativas, capoterapia e musicoterapia; nas ICPI’s realizam-se: 
hidroginástica (3,0%), ginásticas de solo (3,0%), educação física (15,15%), dança (3,0%), 
teatro (1,6%), passeios (10,6%), capoterapia (7,6%), trabalhos manuais (4,5%), leituras 
bíblicas (3,0%), cursos profissionalizantes (4,5%), bingos (3,0%), palestras (12,2%), terapia 
individual (7,6%), festas em datas comemorativas (9,05%), dinâmicas grupais (12,2%).2  

                                                           

2 A porcentagem representa o número que tal atividade representa em relação à totalidade das atividades 

desenvolvidas pelas instituições. 

 



Essas atividades devem ser realizadas em locais fisicamente adequados e equipados para 
proporcionar cuidados aos idosos, mediante pagamento ou não. 

A análise dos dados obtidos confirmou hipóteses anteriormente levantadas a respeito 
das dificuldades encontradas para o funcionamento da ILPI e ICPI’s. A ILPI apontou como 
suas principais dificuldades: ausência familiar e problemas financeiros. Nas ICPI’s foram 
apontadas as mesmas dificuldades, acrescentando: falta de profissionais capacitados (17,7%), 
freqüência irregular (35,2%), e contexto social (11,8%).  

A maioria dos idosos da ILPI é aposentada ou participam de programas sociais, com 
exceção de alguns que não possuem documentação; nas ICPI’s 70% são aposentados e 30% 
participam de programas sociais. Frequentemente na ILPI o idoso permanece desde sua 
internação até o óbito, nas ICPI’s a freqüência é: diariamente (10%), uma vez por semana 
(30%), duas vezes por semana (20%), três vezes por semana (10%), quinzenalmente (20%) e 
esporadicamente (10%). A equipe envolvida no trabalho dessas instituições é multidisciplinar, 
composta por: educador físico, assistente social, pedagogo, psiquiatra, enfermeiro, técnico de 
enfermagem, agente de saúde, e em algumas instituições, contam, também, com voluntários, 
os chamados cuidadores formais, confirmando o que Born (2006) menciona: “por serem 
carentes de recursos financeiros procuram mão-de-obra não-qualificada na área por serem 
mais barata”. 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos, a pesquisa nos mostra que a realidade de Parnaíba 
distancia-se dos padrões estabelecidos pelo Estatuto do Idoso e pela Política Nacional do 
Idoso, que afirmam que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder 
público assegurar ao idoso a convivência familiar e comunitária. Percebe-se que as 
instituições que serviram como amostra afastam-se da função principal, pois estas não tem 
como prioridade substituir a família, e sim acolher o idoso, caso a família careça de condições 
para a manutenção da própria sobrevivência.  O resultado do estudo nos traz reflexões acerca 
de quais as necessidades que este grupo etário tem diante dessa nova realidade: a 
institucionalização.   

Esse estudo também serviu para desmistificar muito dos estereótipos negativos que se 
tem a respeito dessas instituições, já que a sociedade de Parnaíba, assim como tantas outras, 
tem uma visão equivocada destas, geralmente associando essas instituições a um “depósito de 
velhos”, onde só existem pessoas à espera de seus óbitos, sem uma vida ativa, sem planos e 
sonhos; enfim, um local onde não existem expectativas futuras. Ao contrário dessas 
representações sociais, tais instituições têm uma proposta de cuidados que procura capacitar o 
idoso a viver com qualidade de vida, e de forma autônoma, havendo assim promoção de 
saúde. Diante do contexto mundial, em que a população está envelhecendo, faz-se necessário 
modificar tais imagens negativas, pois diferente do que muitos imaginam estas ocuparão um 
espaço de grande valia na sociedade de um futuro não muito distante.  
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