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RESUMO 

O presente trabalho de final de curso tem como objetivo construir análises 

acerca do envelhecimento, quando o mesmo não conta com o amparo familiar, 

levando o idoso a ser inserido em instituição de longa permanência. Para tal, 

estivemos apresentando brevemente o contexto social do envelhecimento bem 

como os avanços obtidos ao longo da história, dando destaque ao estatuto do 

Idoso. Também estaremos problematizando o fundamental papel da família no 

cuidado com o idoso e as consequências, quando esse não se efetiva no 

panorama de vida das famílias. Por fim, efetivaremos apreciação pormenorizada 

do cotidiano dessas instituições que acolhem os idosos, dando destaque para o 

importante trabalho da equipe institucional na busca de qualidade de vida para 

os mesmos evidenciando o importante papel do assistente social nesse cenário. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

O presente trabalho de final de curso versará sobre o desamparo dos idosos 

em instituições de apoio a velhice por parte de seus familiares, visto que o 

Estatuto do idoso (Art. 98 Capitulo II) aponta a família como primeira grande 

responsável na transferência de apoio ao idoso. Vale ressaltar que o apoio aqui 

citado não se limita ao caráter material, estende-se, também, ás dimensões 

moral e afetiva. Com o desígnio também de mencionar a prática do assistente 

social nestas instituições quando ocorre o abandono, uma vez que, o assistente 

social é um elo entre esse idoso e sua família. 

A escolha do tema para reflexão teve como força motivadora a observação 

da grande problemática envolvendo a ausência de apoio de familiares a idosos 

que se encontram em instituições de apoio a velhice; o abandono nas instituições 

gerando algum transtorno nos idosos institucionalizados e a nem sempre eficácia 

da legislação em contribuir para o atendimento adequado aos idosos 

institucionalizados. 

Para a construção desta pesquisa, utilizamos alguns autores que discutem 

este tema como CAMARANO (2010) que fala das Instituições de longa 

permanência para idosos no Brasil, KARSH (2003) que analisa a questão dos 

Idosos dependentes: família e cuidadores. Também utilizamos PINTO (2012) 

que problematiza criticamente as Instituições de Longa Permanência para idosos 

no Brasil, já MAZZA (2004) traz reflexões sobre a instituição asilar segundo o 

cuidador familiar do idoso. 

O objetivo do estudo é desvendar o porquê da existência de tantos idosos 

institucionalizados, mesmo que os mesmos possuam famílias que a princípio 

seriam os cuidadores prioritários junto ao idoso. 

Dentre muitas indagações, as variáveis que são fundamentais para explicar 

o problema de pesquisa são: desamparo do idoso, as dificuldades enfrentadas 

pelas famílias no cuidado com seu membro idoso bem como as frequentes 

rupturas de vínculos entre os mesmos.  

As indagações que impulsionaram nossa análise são: O idoso passa algum 

tipo de necessidade dentro de uma casa de apoio a velhice? Que ações podem 

contribuir para a qualidade de vida dos idosos institucionalizados? A família deve 
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ser a única responsável por apoio ao idoso? Qual visão do assistente social que 

trabalha em uma instituição de apoio a velhice sobre o abandono? 

Estaremos empreendendo um estudo cujo objetivo geral é entender quais 

atividades no contexto de institucionalização do idoso que provocam o 

desamparo e, compreender como ocorre o acolhimento ao idoso por parte do 

serviço social nas instituições asilar, depreendendo o processo de desamparo 

na percepção dos assistentes sociais destas instituições, e identificando os 

projetos que promovam a socialização desses idosos. 

Pretendemos também contribuir para maior aprofundamento do saber sobre 

este assunto, aumentando o conhecimento acerca das práticas que atendam o 

idoso, visando a sua melhor qualidade de vida. 

Foram usados, como caminho metodológico, a revisão de literatura seguida 

da pesquisa bibliográfica, bem como utilizaremos para ampliar o saber acerca 

do olhar do assistente social para essa relação entre idosos institucionalizados 

e suas famílias, os dados obtidos na entrevista feita a Assistente Social do Asilo 

Monsenhor Severino para o Projeto de pesquisa no 6° período na disciplina de 

Pesquisa em Serviço Social, cujos resultados nos levaram a construir a presente 

indagação. Essa pesquisa de tipo qualitativo, utilizou-se de entrevista com roteiro 

pré-fixado, que tinha o objetivo de entender o porquê do desamparo dos idosos 

em instituições de apoio a velhice por parte de seus familiares, compreender 

como ocorre o acolhimento ao idoso nas instituições asilar, identificando se o 

idoso passa algum tipo de necessidade dentro de uma casa de apoio a velhice, 

que ações podem contribuir para a qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados e entender se a família deve ser a única responsável por 

apoio ao idoso ou não e qual visão do assistente social que trabalha em uma 

instituição de apoio a velhice sobre o abandono. 

Foi entregue na ocasião à Assistente Social um termo de consentimento livre 

e esclarecido para coleta de dados, o qual foi devidamente assinado pelo 

profissional competente da instituição, autorizando o uso dos dados obtidos sem 

nenhum problema. 

Os resultados alcançados serão trazidos no decorrer desse trabalho como 

forma de qualificar a análise proposta. 

Nesta monografia integram-se dois capítulos, com suas respectivas 

subdivisões, abordando os assuntos de forma correlacionada. 
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O primeiro capítulo aborda a velhice em desamparo e o papel da família no 

cuidado a seu familiar idoso onde apresentamos o contexto social do 

envelhecimento no Brasil, apontando o aumento do número de idosos no Brasil, 

o contexto de envelhecimento, e a necessidade de políticas públicas. 

A seguir apresentamos analiticamente o estatuto do idoso, que garante os 

direitos dos idosos na sociedade, bem como tratamos da institucionalização do 

idoso visando identificar quando e porque a mesma ocorre, e quais são os 

determinantes sócio familiares que acabam por colaborar para a 

institucionalização dos mesmos.  

O segundo capítulo refere-se a análise das instituições de longa permanência 

em suas perdas e ganhos, onde abordaremos a dinâmica interna da ILPI, a 

importância do cuidado e da busca da qualidade de vida, bem como estaremos 

trazendo a tona o fundamental papel do Serviço Social numa Instituição Asilar, 

contribuindo para essa dinâmica qualitativa do cuidado. 
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1- A VELHICE EM DESAMPARO E O PAPEL DA FAMÍLIA: 
 
 
1.1 Contexto Social do envelhecimento no Brasil 

 
A população está envelhecendo em todas as partes do mundo. Nos países 

em desenvolvimento e no Brasil, este crescimento está acontecendo com grande 

velocidade, levando muitas vezes o idoso a institucionalização. 

                                     Este processo de rápido envelhecimento populacional não é, 
naturalmente, uma característica única do Brasil, sendo 
compartilhado, de modo mais ou menos acentuado, por diversos 
outros países em desenvolvimento. Desta maneira, o 
envelhecimento populacional, que caracteriza, hoje, as 
populações dos países industrializados, passará, em futuro 
breve, a ser uma característica também nossa. Na verdade, já 
hoje, a maioria das pessoas idosas vive em países não-
desenvolvidos e dentro de poucos anos, na passagem do 
século, mais de três quartos daqueles, com mais de 60 anos, 
serão habitantes do Terceiro Mundo. (KALACHE, 1987.p.218) 

 
  

O envelhecimento é uma condição humana, comum, natural a todos nós 

e vai-se ao longo do tempo aproximando e limitando, estabelecendo limitações 

a capacidade de desenvolvimento, de determinadas atividades sociais.  

 Para Kalache (1987) os fatores determinantes do envelhecimento, em 

nível da população de um país, são, fundamentalmente ditados pelo 

comportamento de suas taxas de fertilidade e, de modo menos importante, de 

suas taxas de mortalidade. Para que uma população envelheça, é necessário, 

primeiro, que haja uma queda da fertilidade; um menor ingresso de crianças na 

população faz com que a proporção de jovens, na mesma, diminua. 

 A fecundidade caiu em poucos anos de forma muito acentuada e isso faz 

que este processo de envelhecimento seja acelerado. 

A população de idosos está crescendo rapidamente mais do que a de 

crianças, isso devido ao planejamento familiar que a sociedade passou a adotar 

e consequentemente gera a queda da taxa de fecundidade, e também pela 

longevidade dos idosos, que hoje vivem muito mais. 

 O Planejamento Familiar foi criado em 12 de janeiro de 1996, onde foi 

publicada a lei n° 9263. Esta lei regula o artigo 7° do art. 226 da Constituição 
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Federal que trata do Planejamento Familiar, estabelece prioridades e da também 

outras providências. 

Esta lei trouxe uma nova forma de controle da própria sociedade a 

respeito destes direitos. 

Art. 2° para fins desta lei, entende-se planejamento familiar 
como o conjunto de ações, de regulação de fecundidade que 
garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da 
prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. 

                                     Art. 3º O Planejamento familiar é parte integrante do conjunto de 
ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de 
uma visão de atendimento global e integral à saúde. 

Quando fala-se de visão integral a saúde, está-se referindo a todas as 

questões que envolvem o bem estar do indivíduo e da própria família. E o 

Planejamento Familiar ele está dentro destas ações que está garantido na 

Constituição Brasileira. 

A sequência desta garantia, está no artigo 3° que diz o seguinte: 

Parágrafo único - As instâncias gestoras do Sistema Único de 
Saúde, em todos os seus níveis, na prestação das ações 
previstas no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de 
serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao 
casal, programa de atenção integral à saúde, em todos os seus 
ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras: 

 Com isso a população envelheceu porque a fecundidade caiu muito, e 

caiu porque a sociedade desejou ter menos filhos. Esta redução no número de 

filhos está ligada diretamente ao alto custo de vida e a oportunidade de melhorar as 

condições de poder investir melhor na educação com um número menor de filhos. 

Com base nisso, deu origem a um processo de diminuição das taxas de 

fertilidade que, nos últimos anos, vem crescendo. 

Para o País, como um todo, as taxas de fertilidade diminuíram 
em cerca de 30%, entre 1970 e 1980, diminuição esta, que se 
verificou em todas as regiões do Brasil, tanto nas zonas urbanas 
como nas rurais. Dados mais recentes, para algumas áreas do 
país, mostram que a redução das taxas de fertilidade, 
provavelmente, se acentuou deste então; a taxa de fecundidade 
total para o Estado de São Paulo, em 1980, era de 3.4 (número 
médio de filhos, por mulher em idade reprodutiva) passando a 
2.6 em 1985, ou seja, uma diminuição de 20%, em apenas 5 
anos. Paralelamente, tem havido uma diminuição nas taxas 
brutas de mortalidade para o 
País, como um todo, desde o início deste século, 
particularmente, a partir da década de 40. Como consequência, 
a expectativa de vida, ao nascer — que era de apenas 33.7 anos 
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em 1900 - havia alcançado 43.2 anos em 1950, 55.0 em 1960, 
57.1 em 1970 e 63.5 anos em 1980. As estimativas indicam que, 
atualmente, ela deve ser da ordem de 66 anos, devendo 
alcançar 68.6 anos no ano 2000 e ultrapassar 72 no ano 2020. 
(KALACHE, 1987.p.217/218) 

 
 Esse processo é chamado de transição demográfica em que com a 

redução da mortalidade infantil, a redução da mortalidade precoce, a expectativa 

de vida cresceu muito em pouco tempo.Com isso a proporção de idosos na 

população cresce cada vez mais e associada a política de saúde que é voltada 

para essa população e que na verdade a prevenção de doenças começa muito 

antes de ficar idoso. 

 E são estas ações de prevenção de determinadas doenças que faz com 

que a população tenha mais anos de vida e que tenha também mais qualidade 

de vida. Acrescenta-se a esses fatores os avanços tecnológicos que contribuem 

sobremaneira a esse avanço.  

                                     Na sua etapa inicial, as taxas de fertilidade são altas e a 
mortalidade está concentrada nos segmentos mais jovens da 
população; progressivamente, as taxas de mortalidade 
decrescem, aumentando a percentagem de crianças e 
prolongando a sobrevida, enquanto as taxas de fertilidade 
diminuem — fazendo com que, proporcionalmente, os grupos de 
mais idade aumentem em relação aos mais jovens. Finalmente, 
quando as taxas de fertilidade e de mortalidade se mantém 
baixas, há um progressivo aumento, na proporção de adultos, 
na população, incluindo, naturalmente, os mais idosos. 
(KALACHE, 1987.p.217) 

 Para Carvalho (2008) o maior ritmo de crescimento da população idosa é 

que levará ao envelhecimento populacional. De 3,1%, em 1970, as pessoas com 

65 ou mais anos de idade deverão corresponder, em 2050, a aproximadamente 

19% da população brasileira. A população idosa, por sua vez, sofrerá uma 

profunda mudança em termos de sua distribuição interna, tanto etária, quanto 

entre os sexos. 

Enquanto 17% dos idosos, de ambos os sexos, em 2000, tinham 
80 anos ou mais de idade, em 2050 corresponderão, 
provavelmente, a aproximadamente 28%. Entre as mulheres, o 
peso das mais idosas passará de 18% para em torno de 30,8%. 
Isso significará um grande envelhecimento da própria população 
idosa. 
Para cada grupo de 100 mulheres idosas, havia, em 2000, ao 
redor de 81 homens idosos; em 2050, haverá, provavelmente, 
apenas em torno de 76 idosos do sexo masculino. Entre aqueles 
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com 80 ou mais anos de idade, para cada conjunto de 100 
mulheres, o número de homens deverá cair, entre 2000 e 2050, 
de 71 para 61. Haveria, pois, em meados do século, quase duas 
mulheres para cada homem, entre aqueles mais idosos. 
(CARVALHO, 2008.p.603) 

Com isso são grandes as modificações que a sociedade passa 

permanentemente. O Mundo muda a todo momento, com o avanço da 

tecnologia, a vida se torna a cada dia mais movimentada e agitada, e as pessoas 

não conseguem mais administrar o seu tempo, este que fica a cada dia menor, 

e isso tudo exige adaptação, esta que o idoso nem sempre acompanha, fazendo-

o enfrentar diversos problemas sociais.  

                                     A Organização Mundial de Saúde – OMS definiu como idoso um 
limite de 65 anos ou mais de idade para os indivíduos de países 
desenvolvidos e 60 anos ou mais de idade para indivíduos de 
países subdesenvolvidos.” (MENDES,2005. p.423) 

O envelhecimento é uma fase da vida que não escolhemos passar, e tão 

pouco, na maioria das vezes, gostaríamos que chegasse. A palavra envelhecer 

em alguns casos apavora e não percebemos quando a velhice vem chegando 

aos poucos, dia após dia, na verdade só percebemos quando nos deparamos 

frente a frente com o espelho, porque a velhice para muitos está na aparência e 

não na cabeça. Muitas possuem cabeça de jovem, se veem capazes de fazer 

tudo. 

                                     O envelhecimento é um processo universal, evolutivo e gradual, 
que envolve um somatório de fatores, enfatizando-se os fatores 
sociais, psíquicos, ambientais e biológicos, que estão 
intrinsecamente relacionados, e podem acelerar ou retardar 
esse processo. (MAZZA, 2004.p.2) 

 A cada dia envelhecemos um pouco e este processo ninguém tem como 

mudar, envelhecemos por amar, envelhecemos por não sermos amados, 

envelhecemos por esperar, envelhecemos por doar amor e nunca receber em 

troca tal sentimento, envelhecemos por sermos humanos. 

Isso sugere que a sociedade como um todo, comece a pensar no 

envelhecimento como natural ao ser humano, quando de acordo com Skinner 

(1985, p.20) uma 

Boa oportunidade para se pensar sobre a velhice, é quando você 
é responsável por uma pessoa idosa. Talvez um de seus 
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progenitores esteja agora vivendo com ou próximo a você. 
Talvez tenha amigos idosos. Sabe o que fazer, se eles não tem 
problemas de saúde ou de dinheiro. Mas, o que fazer se eles, 
tão obviamente, não conseguem viver bem suas vidas? Você 
pode querer desesperadamente ajudar, apenas porque se eles 
vivessem melhor suas vidas, você viveria melhor a sua. 

Mas existe dentro desse complexo pensamento a visão de que um dia 

poderá ser um fim triste para os idosos, por que além do amor que buscamos na 

vida existe aqueles que se encontram em asilos sem famílias e sem amor. 

Verdades que o mundo sabe, mas que só quem vive realmente é que sabe. 

 Só é possível encarar a velhice como uma fase boa da vida, quando na 

verdade você tem. Pensar na velhice assusta, ainda mais se ela chegar 

carregando doenças ou alguma incapacidade que torna o idoso dependente. 

    De acordo com Mendes (2005, p.423) 

                                     No Brasil estima-se que nos próximos 20 anos a população de 
idosos poderá alcançar e até mesmo ultrapassar a cifra dos 30 
milhões de pessoas, o que representará aproximadamente 13% 
da população. 

       A velhice é algo carregado de experiências, que se obtém durante a vida, 

porém ela pode estar associada apenas ao tempo, mais também ao psicológico 

de cada ser, quando associada ao tempo ela é positiva pois pode olhar o mundo 

de forma diferente, quando ligada apenas ao psicológico mostra um cansaço 

prematuro da vida. 

O envelhecimento de nossa população está se processando em 
meio a condições de vida, para parcelas imensas da população, 
ainda muito desfavoráveis. O idoso não é uma prioridade, como 
pode ser visto nos países industrializados. No entanto, eles 
estão aí para ficar — e em proporções crescentes, passando de 
6% da população, em 1980, para mais de 13% previstos para o 
início do Século XXI. (KALACHE, 1987.p.219) 

 
Além das limitações que a velhice acarreta, devemos levar em 

consideração que dependendo de fatores culturais, de personalidade e 

econômicos, as pessoas envelhecem de formas diferentes.  
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1.2 Estatuto do Idoso como conquista necessária 

 

O Estatuto do idoso foi criado em setembro de 2003, e sancionado pelo 

então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro do mesmo 

ano, ampliando o direito de cidadãos a partir de 60 anos. De maneira mais 

especifica, o estatuto foi criado com o intuito de instituir penas severas para 

quem abandonar ou desrespeitar cidadãos idosos. No que se refere a abandono, 

o estatuto aponta a família como a primeira grande responsável na transferência 

de apoio ao idoso, apoio que não se limita ao caráter material, mas sim, material, 

moral e afetivo.  

E no Estatuto que se proclamam direitos, se proclama a subjetividade, 

regulamenta-se as obrigações que serão necessárias para o atendimento desse 

grupo de pessoas, que são os idosos. Há agora o estabelecimento de regras 

claras no âmbito administrativo, no âmbito político e no âmbito jurídico. 

O Estatuto da pessoa idosa, além de cuidar da denominação desses 

sujeitos de direito, da regulamentação de estruturas voltadas ao exercício da 

cidadania da população idosa, estabelece de forma não limitada direitos 

fundamentais e mais para o exercício desses direitos fundamentais precisa 

haver uma determinada efetividade, por isso vai ser possível com os primeiros 

artigos  da lei 10.741 de 2003, a adoção de todos os meios necessários , de 

todas as facilidades, de todas oportunidades para que o idoso possa exercer 

efetivamente os seus direitos individuais e as suas garantias fundamentais para 

a integridade da sua cidadania ou seja ao idoso são reconhecidos além de todos 

os direitos que devem ser reconhecidos a pessoa, também esses específicos 

que passam a constar no Estatuto da pessoa idosa por causa da condição 

humana especifica de envelhecimento. 

O Estatuto Nacional do Idoso (2013, p.23), importante instrumento para a 

garantia dos direitos dos idosos e norteador das políticas de atendimento, no seu 

capítulo II, artigo 49, diz que: 

Art. 49 As entidades que desenvolvem programas de 
institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes 
princípios: 
I. Preservação dos vínculos familiares; 
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II. Atendimento personalizado e em pequenos grupos; 
III. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso 
de força maior; 
IV. Participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter 
interno e externo; 
V. Observância dos direitos e garantia dos idosos; 
[...]. 
 

 
O direito do idoso quando regulamenta os direitos individuais, está 

assegurando a participação ativa, a participação política do idoso, a participação 

social da pessoa idosa nos diversos ramos existentes na área da ação social, 

além disso, hoje o idoso não é mais objeto de tutela, enquanto sujeito de direito, 

ele agora também tem um proteção jurídica para que não sofra ações e omissões 

que determinam por exemplo um tratamento desumano, um tratamento 

constrangedor, um tratamento discriminatório em razão de sua condição de 

idoso e da sua idade. É por isso que dentre os direitos individuais, dentre as 

garantias fundamentais também há de se preocupar para que se impeça todo 

tipo de ação, omissão que cause violência a pessoa idosa. 

O idoso não pode receber e sofrer, constrangimentos, que possam 

estabelecer um desconforto emocional, psicológico porque ele se encontra numa 

fase da existência que determina vulnerabilidade. 

Conforme já referido, essa Lei garante a prioridade absoluta para a 

realização dos direitos da pessoa idosa. Essa prioridade compreende um 

conjunto de ações do Estado indicadas no parágrafo único do art. 3.º São elas: 

 • Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos 

e privados prestadores de serviços à população; 

 • Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 

específicas; a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção ao idoso;  

• Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do 

idoso com as demais gerações; 

 • Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do 

atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 

manutenção da própria sobrevivência; 

 • Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 
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 • Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações 

de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;  

• Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais 

e a prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. 

 O Estatuto estabelece uma norma de proteção que atribui a família, a 

sociedade e ao poder público o dever de assistir ao idoso. Esta ordem que a lei 

estabeleceu, ela não é aleatória, se fala em primeiro lugar na família porque 

prioritariamente se decidiu que este idoso ficaria melhor junto com os seus, em 

um segundo momento, naquela comunidade onde ele vive e já está acostumado 

e se nenhuma destas alternativas for possível em algum serviço fornecido pelo 

poder público. 

No artigo 3º lemos: 
 
                                     É obrigação da família, da comunidade, da sociedade em geral 

e Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 

 
 

Esse artigo prevê o amparo da pessoa idosa pela família, pelo Estado, e 

pela sociedade, assegurando-lhe a participação na comunidade e preservando 

o seu bem estar, sua dignidade e o direito à vida. Nesse caminho vemos o artigo 

6° que diz que: 

                                    Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente 
qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado 
ou que tenha conhecimento. 

 
Ressalta-se, aqui, a importância de tomarmos consciência e começarmos 

a atuar como cidadãos, denunciando as injustiças e não omitindo crueldades, 

crimes, negligência, opressão e violência contra idosos.  

Conforme já mencionado, o Estatuto do Idoso determinou, para o 

tratamento das pessoas a partir dos 60 anos de idade o uso do princípio da 

proteção integral, o que significa dizer que está fração da população deve 

receber uma atenção especial no que se relaciona às ações necessárias para o 

exercício de seus direitos. 

Neste sentido destacaremos a seguir, o papel da família que é muito 

importante para a vida do idoso. Embora as famílias sejam diferentes, com 
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realidades diferentes, entender que a atenção, o cuidado e auxilio com a pessoa 

idosa é essencial para esta nova fase da vida. No entanto, não podemos deixar 

de apontar que nem sempre a família está preparada para vivenciar o 

envelhecimento de um de seus membros cumprindo esse papel de cuidado, 

porque muitas vezes, sua manutenção e organização estão fragilizadas 

inviabilizando esse papel que se considera tão fundamental nesse período da 

existência humana. 

 

 

 
1.3 Papel da família no cuidado do idoso 

  

Para falarmos de idosos e desamparo, primeiro de tudo precisamos nos 

referir a família, pois, na maioria das vezes é a ausência desta ou pela sua 

exclusão, ou a falta de condições econômicas que gera a necessidade de 

institucionalizar o idoso. 

Para pensar a família é relevante compreender seus limites e 
fronteiras, bem como sua área de abrangência. Nesta 
perspectiva, defini-la é um desafio, porque supõe a 
compreensão de redes que se estendem no espaço para além 
da unidade doméstica. (AZEREDO, 2015.p.94) 

A família é a união de laços de sangue, de amizade e amor, família é a 

união de pessoas de diversas idades, gostos, preferências, opiniões e defeitos. 

Mioto (1997, p.118) concebe a família “como instituição social e historicamente 

condicionada e dialeticamente articulada com a estrutura social na qual está 

inserida”. Ao delimitá-la na perspectiva histórica, compreende-se que a família 

se contrapõe à idéia de relações referenciadas apenas pela consanguinidade e 

de que as mudanças nela vivenciadas atestam o quanto se tornaram “mais 

efêmeras e heterogêneas” (PEREIRA-PEREIRA,2004, p.39) 

A importância da família na transferência de apoio aos idosos 

dependentes é fato incontestável no atual estágio de conquista de direitos. 

Porém como afirma Lemos (2006) nem todos idosos dependentes possuem 

familiares nem todas famílias, mesmo sendo numerosas, tem como arcar 

sozinha com eles.  
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                                     Entretanto, é preciso destacar que, embora o cuidado familiar 
seja um aspecto importante, ele não se aplica a todos os idosos. 
Existem idosos que não têm família. Há outros cujas famílias são 
muito pobres ou seus familiares precisam trabalhar e não podem 
deixar o mercado de trabalho para cuidar deles. (CALDAS, 
2003.p.766/777) 

 
Quando envelhecemos não temos a direção de onde poderemos passar 

nossa velhice. Por que pensar nisso no momento que esgotamos disposição em 

tudo se torna impossível.  

Analisar a família, focalizando a velhice, torna indispensável a 
discussão em torno do contexto familiar, ou seja, quanto mais se 
conhece a história da família, mais é possível vislumbrar como 
são construídas as relações e os papéis que cada um 
desempenha no grupo, uma vez que este apresenta um perfil 
nitidamente hierárquico ao se considerar a idade e também o 
poder econômico de cada um de seus membros. (ALCÂNTARA, 
2004.p.31) 

Ao envelhecer, a pessoa idoso deixa surgir que precisa de mais cuidado 

de seus familiares, atenção, amor e muito afeto. Nesta fase da vida o processo 

de variação dos sentimentos aumentam, e a infinita necessidade de afeto e amor 

com a família se intensificam. 

                                     A família vem perdendo sua tradição, assim como o amor, o 
contato físico e a convivência diária que sempre eram 
concebidos como fundamentais no relacionamento. Agora a 
família está sendo marcada por mudanças de hábitos e atitudes 
e, consequentemente aos desencontros. (ESPITIA, 2006.p.58) 

 

Desta maneira, a afetividade se manifesta significativamente no dia a dia 

dos idosos, afirmando mais uma vez que a família deve estar sempre presente 

nesta etapa da vida, para prestar todo o atendimento necessário. 

                                     É indiscutível a importância da família no processo de 
envelhecimento, já que a afetividade ocupa um lugar especial 
em nossas vidas. Considerar a importância da convivência pode 
ser uma forma de desenvolver e manter o equilíbrio afetivo entre 
o idoso e sua família. (ESPITIA, 2006.p.58) 

 
A família funciona como uma rede informal de prestação de cuidado ao 

idoso. E a casa em que ele vive é o principal lugar para sua permanência, embora 

exista asilos ou casas de repouso para idosos. 

Deve-se atentar ao fato de que acreditar que a decisão familiar 
de cuidar do idoso dependente ou de transferir esta 
responsabilidade/atribuição a uma instituição ou a um cuidador 
pode se basear, principalmente no Brasil, na perspectiva 
econômica. Nesse momento, verifica-se a decisão da família 



22 

 

 

muitas vezes voltada para a renda do idoso e como esta pode 
subsidiar sua manutenção em um contexto mais amplo, visto 
que em alguns casos a renda do idoso é a única renda familiar. 
(MAFRA, 2011.p355) 
 

 Muitas vezes o que acontece é que o sustento da família vem exatamente 

da renda que aquele idoso recebe, um benefício que seria para suprir as 

necessidades que o idoso precisa e que acaba gerando o sustento de toda a 

família, então a responsabilidade de cuidar, passa a ser um interesse para que 

a renda do idoso custeie o sustento daquela família. 

 

Quando se institui esta realidade, a família passa a se 
responsabilizar pelo cuidado com o idoso como forma de garantir 
sua própria subsistência, ocorrendo por consequência a 
inversão da lógica inicial do ato de cuidar, em que o idoso deixa 
de ser aquele que deveria ser objeto de cuidado para ser o que 
garante o cuidado tanto dele quanto de seus familiares. 
(MAFRA, 2011.p355) 

 
 O cuidado com o idoso nesta ocasião deixa a desejar, porque o laço que 

o une na família acaba sendo por interesse, e é muito importante que todos os 

membros da família se revezem na prestação dos cuidados, da atenção, do 

carinho e com isso evita a sobrecarga de uma única pessoa. 

Na medida do possível é muito importante integrar o idoso no convívio 

familiar e social, criar condições para que ele participe dos acontecimentos 

familiares evitando assim seu isolamento. É fundamental também ouvi-lo e levar 

em conta a sua opinião, incluindo nos assuntos e na dinâmica familiar. 

O idoso dependente merece cuidado, respeito e paciência das pessoas 

para que ouçam suas histórias, ele precisa sentir-se acolhido e não abandonado 

a sorte dentro de asilos, afinal o idoso, fragilizado pela idade e muitas vezes com 

a auto estima baixa, precisa de toda atenção possível e merece cuidados 

especiais para que não fique doente. 

                                     A dependência de um familiar idoso gera impacto na dinâmica, 
na economia familiar e na saúde dos membros da família que se 
ocupam dos cuidados. Por outro lado, é necessário pensar nos 
idosos que não têm uma família para assumir os cuidados 
necessários em situações de dependência. (CAUDAS, 
2003.p.779) 

 
A família tem um papel muito importante no cuidado com o idoso visto que 

no momento em que se chega uma determinada idade de pai, mãe, avó, avô 
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enfim as gerações é preciso de atenção e carinho. Mas o contexto depende 

muito da família, ou seja, é considerado o habitat natural da pessoa. E quando 

chega a fase onde se tornam dependentes físicos e psicologicamente o idoso 

passa a ter necessidade de cuidados.  

Para se ter um papel em que a família abrace esse período de existência 

do idoso é preciso acima de tudo uma boa formação moral e ética para que no 

fim da vida de seus familiares seja respeitada a sua velhice na forma mais ampla, 

ou seja, humanamente falando o de se ter o respeito em não deixar que a idade 

se torne um peso para a família e que está não deixe de exercer seu papel 

fundamental na sociedade que é o de se ter pelo menos a hombridade de se 

cuidar do idoso em vez de deixá-lo a mercê em um abrigo ou asilo. 

Com isso a família tem um papel muito importante e a responsabilidade 

no cuidado com o idoso, mais existem muitas famílias que se encontram com 

vínculos rompidos de efetividade e muitas vezes é a porta para situações de 

violência, maus tratos e abandono do idoso. 

Outro fator que devemos levar em conta também são os relacionamentos 

dos pais com os filhos, que de alguma maneira pode ter sido mal construídos e 

assim produzindo o afastamento dos filhos, levando a falta de apoio e carinho 

com seus pais no convívio do dia a dia. 

O que acontece muitas vezes, é que a família acaba tendo que contratar 

um cuidador, sendo que esta responsabilidade é primeiro dos familiares e acaba 

sendo deixada para outros, muitas famílias possuem condições financeiras parar 

cuidar de seus idosos, sendo capazes de contratar um cuidador para que o idoso 

não precise se afastar do convívio familiar, mas não fazem, acabam deixando 

seus idosos em instituições de longa permanência, ou até mesmo dentro de suas 

próprias casas sozinhos ou sobre os cuidados de outros como vizinhos. 

O mais importante é que quem constitui uma família de fato saiba 

enxergar diante dos parâmetros da sociedade que um dia a velhice chega a 

todas as camadas da sociedade independente se é esta ou aquela pessoa e é 

preciso uma boa formação do ser humano para saber separar o certo e o errado 

para não se colher lá na frente à chamada lei da recompensa, ou seja, se planta 

e colhe aquilo que se faz no hoje. 
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1.4 A institucionalização do idoso 

 

O número de idosos institucionalizados, cresce a cada dia. As 

institucionalizações estão ficando com um número elevado de idosos e isso se 

torna preocupante. 

                                     A crescente necessidade de institucionalização de idosos tem 
chamado a atenção da população em geral e levado alguns 
segmentos da sociedade a se preocuparem com as condições 
em que se encontra o contingente populacional residente nestes 
espaços. (PERLINI, p.3) 

O idoso pode ser institucionalizado, quando ele não possuir nenhum 

familiar que possa lhe amparar neste momento de sua vida, quando ele também 

for vítima de abandono, ou quando a família não possuir meios financeiros para 

seu sustento. 

No artigo 37 do Estatuto do Idoso, diz que: 

                                     O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural 
ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando 
assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. 

                                     § 1º A assistência integral na modalidade de entidade de longa 
permanência será prestada quando verificada inexistência de 
grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos 
financeiros próprios ou da família. 

                                     § 2º Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica 
obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de 
interdição, além de atender toda a legislação pertinente. 
§ 3º As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a 
manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades 
deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene 
indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, 
sob as penas da lei. 

 
A institucionalização ocorre muitas vezes quando o idoso se torna um 

“fardo” na vida da família, a pessoa idosa necessita de uma atenção especial e 

que muitos familiares com a vida corrida do dia a dia que levam, não possuem 

tempo que possa disponibilizar para seu familiar idoso ou um outro motivo é o 

idoso que não possui nenhum parente que possa assumir a responsabilidade de 

cuidado e atenção. 

                                     Em determinadas situações ou períodos, a capacidade da 
família para o cuidado pode estar comprometida ou fragilizada 
e, nestas condições, o idoso pode constituir-se num entrave à 
autonomia dos familiares, seja pelas demandas do cotidiano, 
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que não lhes possibilita conciliar cuidado e atividades de 
trabalho e do lar, ou pela impossibilidade de dentre os familiares 
encontrar um ou mais membros que se disponibilizem e se 
responsabilizem pelo cuidado do idoso. A institucionalização, 
então, é uma das soluções encontradas para o problema.” 
(PERLINI, p.4) 

 A escolha pela institucionalização do idoso não deve ser apontada como 

algo ruim ou bom, mas, primeiro de tudo, há de se levar em consideração o 

estado do idoso, quer seja físico, e social, respeitando o seu desejo e o seu bem-

estar, além da real capacidade operacional de sua família, para assegura-lo de 

toda a necessidade que o idoso apresenta. 

Muitas vezes a opção por residir em uma instituição de longa 
permanência parte do próprio idoso, ou seja, do desejo da 
pessoa em procurar um local no qual encontre atenção, conforto 
e, especialmente, atendimento às suas necessidades básicas. 
(PERLINI, 2007.p.7) 

O apoio da família ao idoso nesta etapa é fundamental, mais nem sempre 

este apoio acontece e muitos familiares depois de se ver “livres” do idoso, 

esquecem que ele existe, não visitam, não ligam para saber, muitas vezes não 

dão qualquer tipo de assistência, e quando as instituições não podem arcar com 

as despesas, eles passam todo tipo de necessidade, desde o que vestir, a 

comer. 

A família é a ligação mais importante do ser humano ao mundo. É o ponto 

de referência, o começo de tudo. É a partir da estrutura familiar que uma pessoa 

se forma para a vida. E com o passar do tempo vai envelhecendo, o corpo já não 

é tão ágil, a voz não é tão forte, e aquela pessoa se torna um idoso, com 

limitações, com os cabelos brancos e dona de uma sabedoria infinita. E é preciso 

ter sensibilidade para perceber, que a família será seu porto seguro, é neste 

momento que o idoso merece carinho de seus entes queridos, merece cuidado, 

respeito, um colo afetuoso e paciência para que ouçam suas histórias. 

Ele precisa sentir-se acolhido e não abandonado a sorte dentro de frias 

Instituições. O idoso, fragilizado pela idade e muitas vezes com a auto estima 

baixa, precisa de toda atenção possível da família, merece cuidados especiais. 

É hora então de retribuir o carinho recebido ao longo destes anos com paciência 

e entendimento. 
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A família é considerada o habitat natural da pessoa. Assim, 
podemos considerar que o relacionamento do idoso com a 
família é importante em qualquer fase da vida. 
Os idosos são bastante vulneráveis; por isso apresentam uma 
combinação de limitações e doenças que reduzem sua 
capacidade funcional e, em consequência disso, acabam 
atingindo o seu emocional. (JEDE, 2010.p.413) 
 

A família só tem a ganhar, pois contar com a participação e a experiência 

ativa do idoso, é um privilégio, o convívio familiar demonstra a essência do bem 

estar emocional, essencial ao idoso proporcionando inclusive, condição de 

melhor qualidade de vida, mais no entanto a rotina do cuidador com o idoso pode 

se tornar muito cansativa para ele, quando não tem uma pessoa para que se 

possa revezar na atenção e cuidado com o idoso.                                   
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2. INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA EM SUAS PERDAS E 
GANHOS: 
 

 
 

A ILPI é um modo de atenção ao idoso e nasceu com a missão para 

abrigar idosos sem família e que se encontram em estado de pobreza, 

oferecendo-lhes moradia e alimentação. O termo ILPI significa Instituição de 

Longa Permanência para Idosos. 

Estas instituições recebem idosos sem condições financeiras ou que não 

podem contar com suas famílias e precisam de um atendimento digno, total e 

integral. 

Sumarizando, entende-se ILPI como uma residência coletiva, 
que atende tanto idosos independentes em situação de carência 
de renda e/ou de família quanto aqueles com dificuldades para 
o desempenho das atividades diárias, que necessitem de 
cuidados prolongados. (CAMARANO, 2010.P.234) 

 
As Instituições de longa permanência para idosos, é uma casa que 

embora atenda algumas necessidades que aquele idoso está passando no 

momento, quanto a questão de moradia, alimentação etc., o afasta do seu 

convívio familiar, gerando o isolamento e prejudicando a sua qualidade de vida. 

                                     Evidentemente há idosos que encontram outras possibilidades, 
que não a instituição asilar, de organizar suas existência e sua 
vida; há também idosos para os quais a instituição asilar 
representa uma escolha voluntária que não configura um "mal 
menor". Mas há muitos idosos para os quais o asilo é "o que 
sobrou". (MAZZA,2004. p.4) 

Geralmente a dinâmica interna de uma ILPI vária de instituição para 

instituição. As ILPI geralmente possuem cuidadores que tem a formação de 

auxiliar de enfermagem ou de cuidador de idosos, assim eles tem o preparo para 

cuidar dos idosos que estão com a saúde mais fragilizada e precisam de toda 

atenção. 

Quando um idoso sai de sua casa e ingressa em uma ILPI, ele passa a 

experimentar transformações em toda sua vida no seu dia a dia. 

Em uma ILPI a rotina é toda baseada em regras e ele acaba também 

perdendo os laços do mundo exterior. As instituições possuem seus horários de 

visita e nos primeiros meses o idoso que possui família acaba recebendo alguém 
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para lhe alegrar, só que com o passar do tempo as visitas tendem a ficar cada 

vez mais escassas, passando a ser só nos dias festivos e aos poucos vão 

diminuindo, chegando muitas vezes ao abandono. 

Dentro de uma instituição tudo é compartilhado, as tarefas diárias são 

feitas em grupo, a alimentação é feita em grandes refeitórios que são 

compartilhados por todos os idosos da instituição, e com isso eles vão criando 

laços de convívio dentro da instituição e construindo uma nova família. 

Os quartos são compartilhados, desta forma não existe muito espaço para 

objetos pessoais e com isso eles acabam rompendo com seus laços externos e 

tornando mais fácil o convívio com aqueles que os cercam. 

      Embora a lei consigne a família como a grande responsável por esse idoso, 

vemos que as políticas voltadas para as mesmas são frágeis e não dão suporte 

para os familiares na manutenção deste idoso, o que ocorre segundo Silva 

(2008) é que algumas famílias passam a escolher as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos, por considerarem que o idoso será mais bem cuidado 

nesse local. Outras fazem da institucionalização uma transferência de cuidados, 

procurando isentar-se das responsabilidades. 

 Muitos deixam de se alimentar direito, nesta fase da vida, por se sentirem 

sozinhos nas refeições. E os que moram com seus familiares em casa acabam 

fazendo sua alimentação sozinhos devido a correria da família e a falta de 

atenção nesta hora. 

 Os que vivem em asilos muitas vezes se sentem na mesma solidão, sem 

apetite devido ao asilamento, ao abandono e acabam ficando magros, e 

adoecem. 

Acreditam que quando o idoso se mantém afastado dos 
familiares, internados em uma instituição, que na maioria das 
vezes é inadequada e insuficiente, não será cuidado com 
carinho e dedicação. (MAZZA, 2004.p.75) 
 

 Segundo a ANVISA que é uma agência que tem a missão de proteger e 

promover a saúde da população, e no que diz respeito às Instituições de Longa 

Permanência para idosos- ILPI, estas Instituições são em alguns casos mantidas 

por ONGS que são organizações sem fins lucrativos criadas por voluntários. As 

mesmas deverão assegurar todo o cuidado com o idoso quando ele passa a 
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morar nesta Instituição e fazer deste ambiente a sua casa, tendo ele condições 

que possa ter a sua liberdade e dignidade resguardada. Os idosos que 

costumam fazer parte destas Instituições, são aqueles que possuem idade igual 

ou acima de 60 anos, com ou sem o apoio da família, e eles podem fazer parte 

de forma gratuita, ou mediante remuneração paga por algum familiar que prefere 

custear sua estadia a procura de melhores condições de vida para aquele idoso. 

 A instituição deve ter capacidade máxima para 40 (quarenta) residentes 

por modalidade. Porém no município de Campos, o Ministério Público estipulou 

o número de 60 residentes por instituição, chegando a ultrapassar esse número, 

visto que, ao receber um pedido de asilamento feito pelo Ministério Público, a 

instituição é obrigada a aceitar. Mesmo tendo um número relativamente grande 

de idosos, o número de familiares que visitam e que estão em contato com o 

serviço social na instituição é baixo. 

As instituições tem o papel também de dar todo apoio aos idosos que não 

possuem família e vivem sozinhos, muitos procuram uma casa de apoio ao 

idoso, a fim de amenizar a solidão, e em busca de proteção, apoio e carinho. 

                                     Não podemos também negar a importância dessas instituições 
àqueles idosos que moram sós e que não têm família, pois essas 
instituições tornam-se um lugar de proteção, e de cuidado.” 
(MAZZA, p.5) 

 
 
 
 

2.1 A importância do cuidado e da busca de qualidade de vida 
 
 

O cuidado manifesta-se na conservação da vida saudável das pessoas e 

principalmente dos idosos e depende de uma compreensão ética que contemple 

a vida como um bem precioso em si. 

O cuidado significa desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção 
e se concretiza no contexto da vida em sociedade. Cuidar 
implica colocar-se no lugar do outro, geralmente em situações 
diversas, quer na dimensão pessoal, quer na social. É um modo 
de estar com o outro, no que se refere a questões especiais da 
vida dos cidadãos e de suas relações sociais, dentre estas o 
nascimento, a promoção e a recuperação da saúde e a própria 
morte. (SOUZA, 2005.p.267) 
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 É muito importante o cuidado para o idoso, assim como para seus 

familiares e é importante que o cuidador reconheça os cuidados que o idoso 

necessita e como realiza-los, de forma que ele leve uma vida com o máximo de 

bem estar dentro de suas limitações. 

 

                                     O cuidado de forma inadequada, ineficiente, ou mesmo 
inexistente, é observado em situações nas quais os membros da 
família não estão disponíveis, estão sobrecarregados ou 
despreparados para essas responsabilidades. Nesses casos, 
existe a possibilidade de maus-tratos e abuso. Portanto, por 
mais que a legislação, as políticas públicas e até mesmo a 
sociedade afirmem e acreditem que os idosos devem ser 
cuidados pela família, não pode garantir que está prestará um 
cuidado humanizado. (JEDE, 2010.p.414) 

 

 A qualidade de vida do idoso no ambiente familiar é muito importante e a 

participação da família no cuidado do idoso é essencial, a adoção de estilos de 

vida mais saudáveis e a busca de soluções para cuidar do idoso são 

responsabilidades da família para uma boa assistência. 

 

Em decorrência disso, a família cuidadora necessita de 
informação sobre como realizar os cuidados e adaptação do 
idoso. É muito importante o suporte emocional, que garante 
qualidade de vida aos cuidadores.” (JEDE, 2010.p.414) 

 

 As pessoas que auxiliam o idoso no cuidado do seu dia a dia acabam 

sendo chamadas de cuidadores por isso existe a necessidade de incentivar um 

ou mais cuidadores familiares para se prepararem a conhecerem a melhor forma 

de cuidar do idoso em sua casa de maneira segura. 

 Se referir a melhor idade não é contar somente o tempo que se vive de 

forma cronológica e sim como se vive. É descobrir os encantos e desencantos 

da vida, é ser a fortaleza do tempo e proporcionar felicidade e sabedoria a todos. 

 É muito importante para o idoso buscar a saúde e fazer exercícios de 

acordo com as possibilidades, sempre buscando a qualidade de vida. 

 Fazer um trabalho mental e físico com o idoso, mantem a lucidez, e o 

ósseo pode acarretar sérios danos psicológicos, podendo levar a depressão. 

 

De acordo com os conceitos gerontológicos, o idoso que 
mantém a sua autodeterminação, sem necessitar de nenhum 
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tipo de ajuda ou supervisão para realizar seus afazeres diários, 
é considerado um idoso saudável, ainda que possua uma ou 
mais doenças crônicas. Daí decorre o conceito de “capacidade 
funcional”, ou seja, a capacidade de manter as habilidades 
físicas e mentais necessárias para uma vida independente e 
autônoma.” (JEDE, 2010.p.416) 

 

  A alimentação também anda lado a lado com a qualidade de vida e 

algumas doenças estão ligadas a má alimentação, por isso é importante manter 

os hábitos alimentares os mais saudáveis possíveis. 

 A população idosa cresce a cada dia mais, e o número de idosos 

dependentes de alguém para dar um apoio é muito grande. 

 

“Diante do avanço da população idosa, surge uma grande 
questão: como está a qualidade devida desses idosos?” 
(Freitas, 2010, p.396) 

 

Embora muitos idosos façam questão de manter a sua independência, as 

pessoas com idade superior a 80 anos precisam de alguns cuidados gerais.  Um 

cuidado muito importante que devemos ter para cuidar de um idoso é falar 

abertamente com ele para saber quais são as suas escolhas e necessidades. 

Analise todas as opções, desde ele querer viver sozinho, ou leva- lo para a sua 

casa ou para a de outros membros da família, antes de considerar a opção de 

um asilo. 

Se a decisão for de levá-lo para a sua casa ou de passar algum tempo 

com cada filho, por exemplo, é importante que conte ao idoso desta decisão. 

Porque alguns poderão gostar da ideia de poder estar com todos os filhos em 

casas diferentes, mais outros poderão sentir que estão a ser “jogados” de um 

lado para o outro e poderão não sentir-se confortável com as mudanças 

constantes. 

 Muitos idosos, são capazes de levar uma vida normal, sem ter que pedir 

ajuda para necessidades básicas, outros são muitos dependentes e já não 

conseguem fazer estas atividades do dia a dia mais sozinhos, necessitam de 

ajuda de familiares. 

   De acordo com Freitas (2010, p.396) 

 
                                     A capacidade de realizar as tarefas do cotidiano sem o auxílio 

de outros é denominada de capacidade funcional. Estas 

http://www.bemcuidar.com/artigos/pais-idosos-sozinhos-casa-possivel
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necessidades diárias são de dois tipos: atividades básicas da 
vida diária (AVDs) – levantar-se da cama ou de uma cadeira, 
andar, usar o banheiro, vestir-se, alimentar-se – e atividades 
instrumentais da vida diária (AIVDs) – andar perto de casa, 
cuidar do seu dinheiro, sair e tomar uma condução, fazer 
compras.  

 
Mais muitas vezes a família não tem condições de arcar com as despesas 

de uma pessoa para dar uma ajuda no cuidado do idoso e também não podem 

se dedicar a isso, acabando escolhendo a opção de colocar em uma casa de 

apoio a idosos, onde muitos nestas casas são vítimas do abandono. 

Institucionalizar um idoso que tem uma família, não é uma opção boa, eles 

se sentem em total abandono, longe do convívio social com familiares, perdem 

toda a vontade de viver. 

   Segundo Freitas (2010, p. 396) 

                                     À medida que a população envelhece, aumenta a procura por 
instituição para idosos e o Brasil não está estruturalmente 
preparado para receber essa demanda. Os estudos sobre 
institucionalização dos idosos são poucos e não avaliam com 
profundidade o tema, sendo que grandes partes de idosos 
institucionalizados são por problemas de miséria e abandono, e 
em segundo lugar, por problemas mentais e físicos, além de 
contar com o número reduzido de vagas nas ILPIs. 

 
 

Se a família não encontrar uma maneira de cuidar do idoso e a opção for 

por uma instituição, é importante que faça uma boa pesquisa das casas de apoio 

para idosos que existem. Estes lugares podem variar muito, no que diz respeito 

às condições oferecidas para o bem estar do idoso e o lugar em geral para sua 

comodidade.  

A institucionalização é uma das situações estressantes e 
desencadeadoras de depressão, que levam o ancião a passar 
por transformações de todos os tipos. Esse isolamento social o 
leva à perda de identidade, de liberdade, de autoestima, ao 
estado de solidão e muitas vezes de recusa da própria vida, o 
que justifica a alta prevalência de doenças mentais nos asilos. 
(Freitas, 2010.p.396) 
 

Uma vez hospedado no novo lar, é importante que a família visite 

frequentemente o idoso, planejando também saídas nos fins-de-semana para 

que ele possa passar em família. 
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Há instituições que possuem projetos voltados ao bem estar do idoso, que 

se preocupam com a qualidade de vida deles, trazendo atividades na instituição 

de lazer, física, recreativa e conhecimento. 

Chegar com saúde a terceira idade é um desafio, os idosos estão vivendo 

mais, mais com menos qualidade de vida, eles tem sido atingidos mais cedo por 

problemas que levam a incapacidade funcional e os motivos mais comuns são 

as doenças cardíacas, os diabetes a hipertensão e por último as quedas 

frequentes. 

Isso tudo nos deixa preocupados com os idosos, mas se elas forem 

devidamente prevenidas, controladas e se não existissem impactando a 

população idosa, os idosos viveriam mais tempo e com mais qualidade de vida. 

Quando o idoso está em casa, ele é cuidado por um familiar ou um 

cuidador e ele acaba perdendo aquele convívio social de conversar com as 

pessoas por quase não irem mais as ruas, a não ser que precisem. 

O convívio social que o idoso adquire em uma instituição também é bom 

para ele, conversar com as pessoas da idade dele, de terem atividades em 

grupo, tudo isso é proporcionado a ele para a ambientação de ter a qualidade de 

vida e a socialização deles novamente.  

Por isso em uma instituição ele acaba ficando sempre em atividades o 

que não aconteceria se o idoso estivesse em casa. 

E muitos familiares procuram na instituição um melhor atendimento para 

a qualidade de vida deles, mais nem todas as instituições tem a capacidade de 

proporcionar. 

Um idoso, por mais independente que seja, ele sempre precisa de alguma 

ajuda, mais ter 60 ou 80 anos de idade não significa que tem de passar os seus 

dias trancados em casa assistindo à televisão. É muito importante incentivar o 

idoso para sair de casa e ter algum tipo de vida social nem que seja ir a uma 

praça mais próxima contemplar a natureza toda semana, ou fazer ele dar uma 

pequena caminhada com algum vizinho ou alguém disponível da família que 

possa acompanha-lo, ou até mesmo matricula-lo em uma casa para a terceira 

idade para que possa fazer atividades no convívio de outros idosos. 
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“Os idosos são fruto de sua experiência de vida, e enquanto há 
vida, existe a possibilidade de aprender, de rever posturas e de 
conquistar direitos.” (TORRES, 2008.p.9) 
 
 

 
  Sempre que for possível, a família também deve estar presente para fazer 

companhia ao idoso. A companhia, o carinho e uma boa conversa com risadas 

é muito importante para um idoso, o amor é essencial. 

 

 

2.2 O papel do Serviço Social numa Instituição Asilar 
 

 
       A atuação do assistente social dentro de uma instituição asilar, tem como 

força motivadora a grande problemática envolvendo a ausência de apoio de 

familiares a idosos que se encontram em instituições de apoio a velhice. 

       A partir dessa problemática se deu a dúvida sobre o papel do assistente 

social quando tal fato intercorre. Percebe-se que esta questão não envolve só a 

família ou o idoso que se encontra no âmbito asilar, mas sim, todos os 

segmentos da instituição. 

                                     O Assistente Social ocupa um lugar privilegiado no mercado de 
trabalho: na medida em que ele atua diretamente no cotidiano 
das classes e grupos sociais menos favorecidos, ele tem a real 
possibilidade de produzir um conhecimento sobre essa mesma 
realidade. E esse conhecimento é, sem dúvida, o seu principal 
instrumento de trabalho, pois lhe permite ter a real dimensão das 
diversas possibilidades de intervenção profissional. (SOUZA, 
2008.p.122) 

 
Os assistentes sociais entendem que a inclusão da família, na vida 

daquele idoso institucionalizado, é fundamental para os mesmos, como destaca 

Casara (2009) o abandono pode provocar um estado emocional de desamparo, 

solidão, bem como retirar dele seu direito ao convívio sócio familiar. 

O idoso possui o direito assegurado de não permanecer afastado 

fisicamente da família ou das pessoas de convívio próximo, pois assim se estaria 

privando-o de suas relações de afeto, o que leva a experiências de solidão pelo 

isolamento social e emocional. Por conta disso, o assistente social sempre 

tentará fazer com que aquele idoso mantenha o contato com a sua família seja 
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ligando, marcando encontros com a família, mobilizando-a para que esteja 

presente na vida daquele idoso. Mas caso seja identificado o abandono, poderá 

acionar o Ministério Público a quem cabe tomar as providencias legais em caso 

de abandono ou violência. 

A forma que o assistente social encontra, para que esse idoso 

institucionalizado que foi vítima de abandono, não saia tão ou mais lesado dessa 

situação, é através de atividades que visam à socialização destes idosos e que 

ocupem tempo, para que os mesmo não pensem tanto na falta que a família faz 

ao no seu dia a dia, tentando manter os idosos sempre ativos. 

O Assistente Social tem o papel profissional de intervir na realidade social 

e assim proporcionar aos idosos/as respeito e dignidade, dentro de uma ILPI, ele 

se configura como um agente de transformação social. 

De acordo com Souza (2003) cabe ao Serviço Social, em sua função 

educativa e política, trabalhar os direitos sociais do idoso, resgatar sua 

dignidade, estimular consciência participativa do idoso objetivando sua 

integração com as pessoas, trabalhando o idoso na sua particularidade e 

singularidade, levando em consideração o que ele é parcela de uma totalidade 

complexa e contraditória. E nessa perspectiva que se baseia o trabalho do 

assistente social nas ILPIS, na efetivação de direitos e socialização destes, que 

necessitam viver com dignidade. 

 
 Como o assistente social por sua formação e atribuições, tem a 

possibilidade de compreender, interpretar e explicar as características desse 

idoso e de inseri-lo no contexto social, seja por atividades, projetos para a 

socialização, ou até mesmo tentando a reaproximação da família com este idoso, 

o assistente social se torna a principal sujeito da pesquisa. Assim no Art. 4º, 

Inciso II da Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 8662 de 07/06/1993): 

 

Art.4º.São competências do Assistente Social: II.elaborar, 
coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação 
da sociedade civil (CFESS: 2002; p. 17). 
 

 Para melhor entendermos essa dinâmica de exclusão abandono 

trouxemos algumas falas da entrevista efetivada junto a Assistente Social do 

Asilo Monsenhor Severino cujo os elementos estarão abaixo relacionados. 
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Ao ser indagada sobre a existência de casos de abandono (tanto material, 

moral e efetivo) na Instituição, a Assistente Social aponta que: 

 

Claro que tem, tem pessoas que não tem família, tem pessoas 
que a família coloca aqui e não vem quase visitar e tem outros 
que a família comparece. 
Mais tem casos sim de abandono, a maioria não recebe visita, 
alguns não tem nem ninguém para fazer visitas a eles, não tem 
família. 
E tem uns que tem família e raramente vem, muito raramente. 
Tem gente que vem mensalmente, faz o pagamento lá na frente 
na administração e de lá mesmo vai embora, não entra nem para 
ver o idoso. (Entrevistada). ¹ 

 
Quanto foi interrogada sobre ao qual são as atividades desenvolvidas pelo 

assistente social quando ocorre o abandono, ela afirma que: 

 

Direto, sem pestanejar Ministério Público do Idoso, sem dó nem 
piedade que isso é uma coisa imperdoável para mim. 
Abandonou, trouxe e disse: não, eu vou vir dar assistência e não 
vem, não comparece. 
Eles pedem: Dra. Liga lá para minha família (filho, sobrinho, nora 
seja lá quem for o responsável) que preciso falar com eles, pede 
para vir aqui por favor. Aí você liga, há tá, amanhã eu passo aí, 
e não vem, o idoso leva a tarde toda esperando e ninguém vem. 

                         Então eu ligo de novo: É eu não fui, porque eu fiquei aqui 
enrolado, tive médico hoje, mil desculpas, e diz mais final de 
semana eu passo aí e continua sem vir. 
Quando eu encontro com estes aqui dentro, eu primeiro 
converso, não resolveu, eu encaminho ao Ministério Público.  

 
 

Conhecer a forma como os Assistentes Sociais percebem a família nos 

asilos é importante, pois se pode ampliar a visão sobre o modo como a família 

participa na instituição, para além da presença física, uma vez que pode 

contribuir para ações de cuidado. Com isso fizemos a seguinte pergunta como o 

Sr(a) percebe a família do idoso nesta Instituição. 

 

Muito relativo. Tem idoso que tem família que ajuda, que vem 
sempre, está sempre visitando, participando, mais a maioria não 
participa. 

                         Já fizemos várias festinhas na Instituição e são poucos os 
familiares que comparecem. 

                         As vezes até para uma entrevista ou para algum caso de 
necessidade, para você ter contato com a família é difícil, fazer 
aquele trabalho social, tentar uma reintegração, eu preciso ligar 
para solicitar a presença da família, assim mesmo tem sempre 
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uma desculpa, há hoje eu não posso, só vou poder tal dia, é 
muito complicado. 
Tem famílias que não conheço porque só vem sábado e 
domingo e quando vem não passa pelo serviço social. 

                          Eu quando entrei aqui já tinha muitos familiares que eu não 
conhecia e ao longo desses 9 anos eu fui descobrindo alguns 
familiares aqui dentro, alguns até vinham e conversavam. Então 
tinha a oportunidade de fazer um trabalho com eles para 
conscientizar os familiares dizendo você precisa vir mais vezes 
a pessoa sente falta, se sente rejeitada pela família, estar em 
uma Instituição e não receber visita de ninguém. [...] ²   

 
    

Quando a profissional foi questionada sobre com que ações eles 

contribuíam para a qualidade de vida dos idosos institucionalizados, foram 

destacadas as seguintes atribuições. 

A gente procura fazer todas as datas festivas, eventos, temos 
grupos de voluntários que vem as vezes fazer um lanche com 
eles ou dar um almoço. [...]   Aqui a gente faz festinhas, faz bailes 
toda semana aberto a comunidade, então vem pessoas de fora, 
isso já é uma integração com pessoas da comunidade, então 
vem pessoas de fora, isso já é uma integração com pessoas da 
comunidade onde eles possam interagir com essas pessoas, 
conversando e participando das atividades. [...] (Entrevistada) ³ 

A aceitação de sua condição e inserção social é o ponto fundamental de 

todo o trabalho do profissional desta área. Neste sentido, o profissional de 

Serviço Social promove passeios, busca parcerias para desenvolvimento de 

atividades culturais, e de lazer. 

Quanto ao papel do serviço social ele é realmente importante dentro das 

instituições. É ele quem busca a inserção do indivíduo na sociedade permitindo 

que o usuário restabeleça sua cidadania e sua existência como ser humano 

ativo, produtivo e feliz. 

Outro fator de extrema importância para essas novas demandas nestas 

instituições, segundo Pinto e Simson (2012) são as regulamentações criadas nas 

últimas décadas, que refletem diretamente a visão de mundo e cidadania que 

preside o texto da Constituição Federal de 1988, na qual os idosos passaram a 

ser definidos como sujeitos merecedores de especial atenção. 

As principais demandas que se apresentam ao serviço social nas instituições, 

em sua maioria, estão ligadas a assistência ao idoso. A primeira demanda que 
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o assistente social tem dentro de uma instituição de longa permanência é o 

acompanhamento da triagem dos idosos que chegam pela primeira vez ao asilo, 

essa triagem é o primeiro contato entre o assistente social com aquele idoso 

institucionalizado e tem como objetivo a avaliação inicial do idoso. 

Quando a Assistente Social foi questionada sobre quais as demandas 

estão presentes no dia a dia, e como os profissionais as respondem, segundo a 

entrevistada,            

                          A demanda mais presente mesmo é o caso de as vezes de 
acontecer uma queda de um idoso por parte dele mesmo, aí é 
um corre corre para dar assistência, tem que ver se precisa 
internação. 

                         Casos de óbito quando acontece você tem que providenciar toda 
a documentação. 

                         Solicitações de vagas é o que não deixa de ter nunca, todos os 
dias tem. 

                         Uma coisa que me revolta e percebo com muita frequência é 
quando a pessoa chega a pedir uma vaga e geralmente eles 
escondem a condição do idoso. Dizem: Ele só precisa de 
companhia para ter com quem conversar, porque fica muito 
sozinho. Ele anda? Anda! Toma banho sozinho? Toma, come 
sozinho, muito conversador. 
Ai no dia em que você pede para trazer o idoso, precisa as vezes 
de duas ou três pessoas para ajudar a tirar o idoso do carro e 
isso quando não tem um Alzheimer bem avançado, já não fala 
coisa com coisa, não tem noção de higiene e ai a família não 
quer mais, acha que o asilo é um depósito de pessoas com 
problemas de saúde já avançado. [...] (Entrevistada)   

 

         Os problemas das instituições são vários e dependem, para sua solução, 

de esforços que vão além dos limites da equipe profissional. O que se percebe 

é que, no que diz respeito aos asilos, a equipe vai executando seu trabalho, 

dentro de seus propósitos e com os recursos que dispõem, buscando sempre a 

parceria e o envolvimento de outros setores que possam ampliar as 

oportunidades de acesso e de melhoria da qualidade de vida de seus usuários. 

                                               [...] as pessoas precisam entender que isso aqui não é um 
hospital, é uma Instituição de longa permanência. Nós não 
temos ambulância, não temos médicos 24 horas, não temos 
enfermeiros, nós trabalhamos com técnicos, são dois ou três por 
dia, dois no feminino e um no masculino. [...] (Entrevistada) 

 
O Serviço Social no Asilo Monsenhor Severino conta com uma equipe que 

vem lutando com as dificuldades existentes, tentando manter um bom 

funcionamento para dar todo o apoio necessário aos idosos. 
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A prática do assistente social se baseia na perspectiva de garantia de 

direitos, resgate à cidadania e o processo de inclusão de sujeitos que por algum 

motivo se encontram excluídos das relações sociais. É nessa perspectiva, que 

vai se basear a prática do assistente social nas chamadas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos, buscando assegurar direitos aos idosos que lhe são 

garantidos pela legislação vigente. Para isso o assistente social trabalha com 

uma equipe multidisciplinar, contanto com: psicólogos, enfermeiros, técnicos, 

pedagogos e em algumas instituições médicos. No caso de Campos, a ILPI Mon. 

Senhor Severino, a assistente social trabalha de forma mais singular, contento 

na equipe, apenas técnicos. Porém a instituição tem o objetivo que é assegurar 

os direitos desses idosos, a reinserção e socialização destes. Como salienta 

Souza (2003, p.4) 

O desafio do serviço social, diante da questão do idoso, que vive 
momentos de exclusão social, é propender o diálogo entre as 
diferentes faixas etárias a fim de despertar a sensibilidade por 
todas as pessoas que sofrem diversas formas de discriminação, 
além de potencializar a pessoa idosa a acreditar em si, como 
pessoa de direitos, isso os levará a redescobrir sua verdadeira 
identidade, assumir-se como pessoa imprescindível a sua 
produtividade social. De acordo com o artigo 230 da constituição 
federal de 1988: “A família, a sociedade e o Estado tem o dever 
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar e 
garantindo-lhes direito à vida. 

 

 
  Vale ressaltar que a intervenção do assistente social nesta instituição não 

se limita a população idosa, mas sim, a família deste idoso, a comunidade, 

visando a ligação destes ao cotidiano do idoso, e também a intervindo nas 

demandas da própria instituição. 

O que acaba sobrecarregando o assistente social, na instituição, visto que só 

contam com um assistente social. Como nos mostra a assistente social da ILPI 

Mon. Senhor Severino: 

                                     O cotidiano é meio complicado porque só tem eu de assistente 
social aqui, então sou eu para tudo. Sou eu que faço a triagem 
dos idosos, a abordagem, a escuta os encaminhamentos, 
recebo solicitação de vagas, mostro as dependências do asilo, 
recebo o Ministério Público, recebo a vigilância sanitária, recebo 
o conselho do idoso, recebo os grupos de voluntários, respondo 
ofícios, faço as fichas de internação, avalio sou eu que faço tudo 
não tem outra assistente social então realmente tá bem puxado. 
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Tal fato reduz o tempo que a assistente social tem para lidar com as 

demandas dos idosos. 

E para que o trabalho se concretize de forma eficaz, é necessário a 

articulação da prática do assistente social com outros segmentos da instituição.  

Neste contexto, onde o assistente social tem diversas atribuições, é 

necessário colocar a demanda do idoso em primeiro lugar, para que o direito 

desse idoso seja respeitado, e também acentuar a família sobre suas 

responsabilidades perante aquele idoso, para que ele conviva em um ambiente 

saudável.  As ações devem ser sempre pautadas para responder as 

necessidades desse grupo, porém é importante sempre refletir sobre tais ações, 

pois caso contrário como sinaliza Iamamoto (1995) reconhecer as possibilidades 

e limitações históricas, dadas pela própria realidade social, é fundamental para 

que o Serviço Social não adote, por um lado, uma postura fatalista (ou seja, 

acreditar que a realidade já está dada e não pode ser mudada), ou por outro 

lado, uma postura messiânica (achar que o Serviço Social é o “messias”, que é 

a profissão que vai transformar todas as relações sociais). Além de sempre 

promover e incentivar o envolvimento familiar do idoso no processo de sua 

reinserção social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendemos que o desamparo as vezes faz parte do nosso existir, 

mas é visível que na velhice o seu destaque é bem maior. O envelhecimento é 

uma condição humana, comum, natural a todos nós, e vai-se ao longo do tempo 

aproximando, estabelecendo limitações a capacidade de desenvolvimento, de 

determinadas atividades sociais, levando muitas vezes o idoso a 

institucionalização é muitas vezes, não é uma escolha dele próprio.  

No capítulo primeiro abordamos a velhice em desamparo e destacando o 

papel da família no cuidado a seu familiar idoso onde apresentamos o contexto 

social do envelhecimento no Brasil, e apontando o aumento do número de 

idosos, e a necessidade de políticas públicas. 

O desamparo na velhice é uma realidade que acontece em todos lugares 

do mundo, e este triste momento é uma etapa da vida que muitos idosos vem 

enfrentando ao longo dos anos. 

Com isso percebemos que o papel da família é muito importante para a 

vida do idoso. Embora as famílias sejam diferentes, com realidades diferentes, 

entender que a atenção, o cuidado e auxilio com a pessoa idosa, é essencial 

para esta nova fase da vida. No entanto, não podemos deixar de apontar que 

nem sempre a família está preparada para vivenciar o envelhecimento de um de 

seus membros cumprindo esse papel de cuidado, porque muitas vezes, sua 

manutenção e organização estão fragilizadas inviabilizando esse papel que se 

considera tão fundamental nesse período da existência humana. 

E para se ter um papel em que a família abrace esse período de existência 

do idoso é preciso, acima de tudo uma boa formação moral e ética para que no 

fim da vida de seus familiares seja honrada a sua velhice na forma mais ampla, 

ou seja, ter o respeito em não deixar que a idade se torne um peso para a família 

e que está não deixe de exercer seu papel fundamental na sociedade que é o de 

se ter pelo menos a dignidade de se cuidar do idoso em vez de deixá-lo a mercê 

em um abrigo ou asilo. 

Percebemos que o envelhecimento no Brasil está acontecendo com 

grande velocidade, a população de idosos está crescendo rapidamente mais do 

que a de crianças, e isso devido ao planejamento familiar que a sociedade 
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passou a adotar e consequentemente gera a queda da taxa de fecundidade, e 

também, pela longevidade dos idosos, que hoje vivem muito mais. 

Com isso a população envelheceu porque a fecundidade caiu muito, e 

caiu porque a sociedade desejou ter menos filhos. E esta redução no número de 

filhos está ligada diretamente ao alto custo de vida e a oportunidade de melhorar as 

condições de poder investir melhor na educação com um número menor de filhos. 

A seguir analisamos que é o estatuto do idoso, que garante os direitos dos 

idosos na sociedade, bem como tratamos da institucionalização do idoso, onde 

identificamos quando e porque a mesma ocorre, e quais são os determinantes 

sócio familiares que acabam por colaborar para a institucionalização dos 

mesmos.  

Destacamos que o Estatuto do idoso foi criado em setembro de 2003, e 

sancionado pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, em 

outubro do mesmo ano, ampliando o direito de cidadãos a partir de 60 anos. De 

maneira mais especifica, o estatuto foi criado com o intuito de instituir penas 

severas para quem abandonar ou desrespeitar cidadãos idosos. No que se 

refere a abandono, o estatuto aponta a família como a primeira grande 

responsável na transferência de apoio ao idoso, apoio que não se limita ao 

caráter material, mas sim, material, moral e afetivo.  

E no Estatuto que se proclamam direitos, se proclama a subjetividade, 

regulamenta-se as obrigações que serão necessárias para o atendimento desse 

grupo de pessoas, que são os idosos. Há agora o estabelecimento de regras 

claras no âmbito administrativo, no âmbito político e no âmbito jurídico. 

Analisamos que a institucionalização do idoso acontece quando ele não 

possui nenhum familiar que possa lhe amparar, quando ele for vítima de 

abandono, ou quando a família não possui meios financeiros para seu sustento. 

Muitos são institucionalizados por se tornarem um “fardo” na vida da família por 

não possuírem tempo que possa disponibilizar para cuidado e atenção para seu 

familiar idoso. 

O segundo capítulo refere-se a análise das instituições de longa permanência 

em suas perdas e ganhos, onde abordamos a dinâmica interna da ILPI, a 

importância do cuidado e da busca da qualidade de vida, bem como estaremos 
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trazendo à tona o fundamental papel do Serviço Social numa Instituição Asilar, 

contribuindo para essa dinâmica qualitativa do cuidado. 

A atuação do Serviço Social nos asilos está pautada na garantia da proteção 

dos direitos da pessoa idosa que se encontra abrigada, proporcionando-a o 

direito de cidadania, buscando estabelecer rede de relações, e espaços de 

participação social dos idosos.   

A partir da entrevista com a assistente social, pudemos perceber que não há 

um modelo de família que abandona seu idoso na instituição. 

 Verificamos que a relação idoso-família dentro da instituição não é forte, 

devido à ausência da participação da família no processo de envelhecimento do 

idoso que se encontra no asilo, podemos afirmar que a ausência dela representa 

grande perda para os idosos.  

      No que se refere à ida dos idosos para a instituição, não há uma razão, isto 

é, foram apresentadas várias motivações, sendo a ida para este local mediada 

pelos familiares, pelo ministério público ou até mesmo o interesse próprio do 

idoso.   

      Observamos que o abandono é uma realidade vivida por muitos que se 

encontram em instituições asilares. São homens e mulheres abandonados pelos 

seus consanguíneos e acolhidos por pessoas antes desconhecidas, que, com o 

passar do tempo, são integrados e representados como a nova família. 

       Com relação as demandas dos assistentes sociais dentro de uma instituição 

observamos que são muitas, e que são exploradas ao máximo para que sejam 

elaboradas respostas objetivas e com grande êxito. 

Percebemos, pois, como são necessárias mais pesquisas, estudos e mais 

amor nesta área, além de maior divulgação para que se aumente a expectativa 

de vida dos idosos que vivem em uma instituição asilar. 

Compreendemos que com todos os obstáculos vividos na velhice, haverá 

sempre uma forma positiva de lidar com eles, onde podemos encontrar sempre 

uma adaptação ao processo de envelhecimento sem que seja preciso afastar o 

idoso do nosso convívio. Podemos concluir que a velhice é uma etapa da vida 

de despedida e que todos um dia iremos chegar lá. 
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ENTREVISTA COM ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO 

 

1) Há casos de abandono (tanto material, moral e efetivo) na Instituição? 

2) Como o Sr(a) percebe a família do idoso nesta Instituição? 

3) Com que ações vocês contribuem para a qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados? 

4) Destaque uma situação positiva e uma negativa dos familiares dos idosos 

que mais tenha te marcado? 

5) Como é o cotidiano de um (a) assistente social nesta Instituição? 

6) Quais demandas estão presentes no dia a dia? E como os profissionais 

as respondem? 

7) Qual o papel do (a) assistente social quando ocorre o abandono? 

8) Na Instituição há programas ou ações destinadas ao idoso? Quais? 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

“O desamparo em instituições de apoio a velhice e o papel do assistente social 

nos asilos em Campos dos Goytacazes” é um projeto construído na disciplina de 

Pesquisa em Serviço Social, ministrada pela Prof Queila Moraes, fruto do 

processo de aprendizagem. 

O objetivo será Analisar a prática do assistente social em instituições de apoio a 

velhice.  

De forma mais particular: 

 Compreender como ocorre o acolhimento ao idoso por parte do serviço 

social nas instituições asilar. 

 Depreender o processo de desamparo na percepção dos assistentes 

sociais destas instituições. 

 Identificar ações que promovam a socialização desses idosos. 

 Caracterizar as ações profissionais realizadas no contexto asilar. 

 

Contamos com a sua colaboração voluntária para participar de uma 

entrevista. A entrevista será gravada e as informações serão 

utilizadas de forma anônima codificada. 

 

Eu,----------------------------------------------------------------------- fui informado 

(a)  dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada. A 

aluna Isabela Siqueira Prado esclareceu que os dados serão utilizados de 

forma anônima, codificada e a retirada do meu consentimento pode 

ocorrer a qualquer momento. 

Declaro que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento. 

   

  Nome do(a) participante da pesquisa 

------------------------------------------------------------------------------------------       

Assinatura 

------------------------------------------------------------------------------------------   

Data     

------------------------------------------------------- 


