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Resumo: O presente trabalho aborda a questão do envelhecimento populacional, fato presente na 
realidade brasileira e de muitos países, o atendimento às pessoas idosas e as necessidades dos 
idosos abrigados em instituições de longa permanência no município de Ponta Grossa (PR). Este 
trabalho se constitui como apresentação de parte do Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço 
Social, apresentado em outubro de 2012, e encontra-se relacionado às atividades realizadas no 
projeto de extensão intitulado Núcleo de Assistência Social, Jurídica e de Estudos sobre a Pessoa 
Idosa (NASJEPI), que funciona em parceria entre os departamentos de Serviço Social e Direito. A 
pesquisa, de natureza qualitativa, objetivou levantar as necessidades dos idosos que se põe para as 
equipes multiprofissionais que atuam em instituições de longa permanência para idosos (ILPI) no 
município de Ponta Grossa. Metodologicamente utilizou-se da observação, da pesquisa bibliográfica, 
da revisão de literatura, da pesquisa documental de da análise de conteúdo. Apresentam-se as ILPI 
existentes no município refletindo-se sobre as necessidades dos idosos abrigados que se põem para 
os profissionais que atuam nas ILPI. Por fim, ressaltam-se as principais questões acerca do 
atendimento da pessoa idosa em ILPI e das necessidades dos idosos expressadas pelas 
profissionais e pelos idosos que se constituíram sujeitos desta pesquisa. 
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Introdução 
 

Nos últimos anos tem-se, mundialmente, percebido o envelhecimento populacional. Observa-
se que tal fato tem ocorrido devido a fatores como o aumento da expectativa de vida, o controle da 
natalidade e os constantes avanços tecnológicos, científicos e da medicina, que auxiliam no 
prolongamento da vida. 

Esta realidade exige que a família, a comunidade e o Estado estejam preparados para 
conviver com esta parcela da população, atendendo aos seus anseios e às suas necessidades. 

A motivação e o interesse em estudar sobre as necessidades dos idosos abrigados em 
instituições de longa permanência (ILPI) que se põe para a equipe que atua junto aos mesmos, surgiu 
como consequência das experiências vivenciadas no campo de estágio, o projeto de extensão Núcleo 
de Assistência Social, Jurídica e de Estudos sobre a Pessoa Idosa (NASJEPI), da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  

Sendo assim, este trabalho se constitui na apresentação de parte do Trabalho de Conclusão 
do Curso de Serviço Social, apresentado em outubro de 2012, o qual teve por objetivo levantar as 
necessidades dos idosos para as equipes multiprofissionais que atuam em ILPI no município de 
Ponta Grossa- PR, partindo do pressuposto que todo idoso que more em ILPI tenha como 
necessidade principal o convívio com seus familiares. 
 
Objetivo 

 
Levantar as necessidades dos idosos para as equipes multiprofissionais que atuam em ILPI 

no município de Ponta Grossa- PR. 
 

Metodologia 
 

A pesquisa teve natureza basicamente qualitativa que, segundo Minayo (1994) 
 

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 
sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p.21-22). 

 
Como forma de aproximação da realidade a ser estudada, realizou-se pesquisa bibliográfica, 

por meio de levantamento de toda bibliografia relacionada ao assunto; bem como pesquisa 
documental. Sendo assim, por meio da pesquisa documental houve a averiguação de leis, normas e 
resoluções que embasaram a pesquisa, permitindo o esclarecimento sobre as orientações legais ao 
que se refere ao objeto estudado. 

Com relação às técnicas de pesquisa empregadas para a coleta de dados nas ILPI utilizaram-
se a observação, a entrevista e o formulário. 

O universo da pesquisa se constituiu no conjunto das ILPI existentes no município de Ponta 
Grossa que estavam cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

3
. É 

importante destacar que há outras instituições no município que se destinam a realizar um 
atendimento ininterrupto com os idosos, mas que não são consideradas ILPI e/ou que não se 
encontram cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social (Asilo para Idosos Longevus e 
Casa de Repouso Santa Terezinha). Sendo assim, fizeram parte da pesquisa 4 ILPI, sendo estas: 
Asilo São Vicente de Paula, Casa do Idoso Paulo de Tarso, Lar das Vovozinhas e Colmeia Espírita 
Cristã Abegail. 

Os sujeitos elencados para a pesquisa foram 4 técnicos responsáveis de nível superior das 
ILPI e 8 idosos abrigados. De modo geral, a pesquisa contou com 12 sujeitos: sendo 1 técnico e 2 
idosos de cada instituição, de ambos os sexos. 

Para selecionar os técnicos que comporiam a pesquisa, utilizou-se o seguinte critério: 
responsável técnico de nível superior da instituição que esteja atuando (ou que tenha atuado) há 6 
(seis) meses ou mais na instituição de longa permanência. Todos os técnicos participantes eram 
assistentes sociais das ILPI. 

                                                 
3
 No município de Ponta Grossa, até o momento em que foi realizada a pesquisa, não havia Conselho Municipal do Idoso. Este 

se encontrava em processo de reativação e, por este motivo, as ILPI devem se cadastrar no Conselho Municipal de Assistência 
Social. 
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Já com relação aos idosos, foram definidos os critérios de idade e de tempo de 
institucionalização. Sendo assim, puderam participar da pesquisa dois idosos de cada instituição, 
sendo ambos lúcidos. O sexo dos participantes não foi levado em conta. Deveria ser um idoso, o 
mais antigo na ILPI, abrigado entre 5 e 10 anos e que tivesse idade cronológica maior ou igual a 80 
anos, e o outro idoso o mais recente, com menos de 1 ano de institucionalização e idade cronológica 
igual ou menor a 80 anos. É importante ressaltar que os idosos participantes da pesquisa foram 
indicados pelas assistentes sociais das ILPI. 
 
Resultados 

 
A pesquisa caracterizou 4 ILPI do município de Ponta Grossa, sendo estas: 
1. Colmeia Espírita Cristã Abegail: exclusivamente feminina, filantrópica, com capacidade 

para 30 idosas e com 20 funcionários. 
2. Casa do Idoso Paulo de Tarso: exclusivamente masculina, filantrópica, com capacidade 

para 25 idosos e com 12 funcionários. Esta ILPI não atende idosos que sejam totalmente 
dependentes. 

3. Lar das Vovozinhas Balbina Branco: exclusivamente feminina, filantrópica, com 
capacidade para 48 idosas e com 23 funcionários. 

4. Asilo São Vicente de Paula: atende ambos os sexos, filantrópica, com capacidade para 
135 idosos e com 56 funcionários. É a ILPI mais antiga do município. 

Disto posto, identificou-se que há 2 ILPI exclusivamente femininas, 1 masculina e 1 que 
atende aos dois sexos. Ao analisar a quantidade de instituições para cada público verifica-se um 
atendimento reduzido e deficiente ao homem idoso; a única instituição exclusivamente masculina tem 
poucas vagas e não atende idoso com maior grau de dependência, os acamados, por exemplo. Isto 
reflete dois pontos: a feminização da velhice e o atendimento insuficiente ao homem idoso no 
município de Ponta Grossa. 

Buscou-se averiguar sobre a percepção dos técnicos sobre as necessidades dos idosos 
abrigados, sendo esta a questão central do trabalho. 

De modo geral, percebeu-se nas respostas de todas as assistentes sociais a presença da 
família como uma necessidade apresentada por grande parte dos idosos acolhidos. Este aspecto foi 
levantado tanto quanto algo percebido pela equipe quanto algo manifestado pelos idosos. A ausência 
da família e dos amigos acaba gerando, segundo as profissionais, uma angústia constante nos idosos 
que, por vezes, acaba tornando-se depressão. 

O fato de o idoso ir morar em uma ILPI, de ser retirado do núcleo familiar, acaba por romper 
os vínculos que, muitas vezes, já eram fragilizados. Há também os idosos que não têm vínculos 
familiares ou até mesmo, não têm família ou amigos próximos. Ou seja, alguns não têm alguém para 
sentir saudade. 

Outra necessidade apontada pelas profissionais diz respeito às limitações físicas dos idosos, 
que requerem o auxílio para realização das tarefas mais complexas às mais simples

4
, principalmente 

para os idosos acamados, cadeirantes ou que não sejam lúcidos. A dependência nos cuidadores 
aparece como uma necessidade frequente.  

Além das necessidades relacionadas à saúde dos idosos, há também as necessidades 
econômicas e a adaptação à nova moradia. As novas regras, os novos espaços e os novos 
“companheiros” geram uma nova atmosfera à qual este idoso precisa se adaptar. Por meio das 
observações, se percebeu em algumas instituições que os idosos perdem a individualidade, se 
tornando mais um, as particularidades são desconsideradas e o mesmo acaba tendo apenas uma 
opção: se adaptar ao que está sendo oferecido, sob o risco de, se tiver comportamento diferente, 
receber um tratamento diferenciado e negativo por parte da equipe e/ou dos outros idosos. 

Visto tais apontamentos, percebe-se que os idosos acabam por contentar-se com muito 
pouco graças as suas condições de vida anteriores à ILPI ou graças à tendência em diminuir as 
necessidades, as carências e os anseios dos idosos. 

Segundo Whitaker (2007), há uma cultura que tende a minimizar as necessidades de um 
idoso que faz tanto este, quanto toda a população, acreditar que um idoso, por ser idoso e acreditar-
se (equivocadamente) estar em um período terminal da vida, não precisa de muito para “sobreviver”. 
A autora afirma que é preciso mudar esta visão, “Acredito que muitos livros devem ser escritos sobre 
esse processo, no sentido de orientar os idosos para que não se deixem enganar pelos discursos 
baseados em estereótipos que nos reduzem à condições de minoridade.” (WHITAKER, 2007, p.31) 

                                                 
4
 Estas tarefas tornam-se mais complexas devido aos problemas relacionados, por exemplo, à falta de visão, à surdez, às 

dificuldades de locomoção e às dificuldades motoras. 
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A autora, que também é idosa, continua: “a mim, particularmente, o que mais desagrada é o 
discurso, pronunciado inclusive por alguns idosos, declarando que ao envelhecer não precisamos de 
muito espaço.” (WHITAKER, 2007, p. 33) 

Isto pode ser claramente notado em algumas instituições, nas quais, por exemplo, os idosos 
não têm outra opção, se não dormir em um quarto com mais quatro ou cinco idosos (não poucas 
vezes, até mais!) e a individualidade vai, aos poucos, se perdendo. 

Esta visão, de que o idoso não precisa de muito para viver (ou para sobreviver), parte tanto 
dos idosos abrigados quanto de alguns profissionais que atuam junto aos mesmos. Por meio da 
observação feita durante as visitas às ILPI, percebeu-se que, por parte dos profissionais, certas 
“manias”, ou melhor, vontades dos idosos são encaradas como chatices, impertinências que causam 
aborrecimentos. 

Uma vez levantadas as necessidades, buscou-se saber o que a ILPI tem feito para atender as 
necessidades dos idosos abrigados. 

Pode-se dizer que, pelas respostas obtidas das assistentes sociais entrevistadas, há, com 
exceção de 01 instituição, a preocupação em restituir vínculos, trabalhar com a família promovendo 
aproximação com os idosos abrigados, evitando desta forma a segregação e o isolamento dos 
mesmos. 

Percebeu-se que as assistentes sociais veem as instituições, assim como legalmente está 
assegurado no Estatuto do Idoso e na Política Nacional de Assistência Social (PNAS),  

 
Art. 37. O idoso tem direito a 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.  
§ 1.º 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. (ESTATUTO DO IDOSO, 2003, grifo meu) 
 
Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem 
proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e 
indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando 
ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário. (POLÍTICA NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2004, grifo meu) 
 

ou seja, apenas como uma forma de reduzir riscos, como última alternativa para os idosos, e não 
como uma alternativa para eles. 

Porém, há idosos que escolhem morar em ILPI e que não sofreram nenhum tipo de mau trato 
ou negligência. Há casos também em que o idoso não tem família e a ILPI torna-se a única ou a 
melhor opção. Foi possível constatar tal fato durante as entrevistas com os idosos. 

Com relação às entrevistas com os idosos, pode-se destacar a dificuldade em encontrar 
idosos lúcidos que estivessem aptos a participar da pesquisa respondendo às perguntas. Esta 
dificuldade precisou ser superada alterando-se alguns critérios, como já dito anteriormente. Mas, 
mesmo entrevistando apenas idosos lúcidos, alguns ainda demonstraram falhas de memória que 
interferiram na veracidade dos fatos narrados. 

Embora variem os motivos pelos quais os idosos foram morar nas ILPI, o que chama a 
atenção é a possibilidade da escolha individual dos idosos, por motivos como a família reduzida (ou, 
inexistente) destes. 

Para se levantar as necessidades dos idosos buscou-se saber dos mesmos, o que gostam e 
o que não gostam na ILPI em que residem, indagando-os sobre as dificuldades que têm na instituição 
e as questões positivas das mesmas. 

Quando questionados, inicialmente todos afirmaram que gostavam de tudo na ILPI, assim se 
expressando: tudo é muito bom, parecendo que (quase) nada os desagrada. Porém, após certo 
tempo de conversa alguns idosos citam pequenos incômodos, ora relacionados à convivência com os 
demais idosos, ora relacionados às normas da instituição. É possível perceber certa dificuldade em 
expressar situações negativas na ILPI. 

Sobre o relacionamento com os profissionais e técnicos das ILPI, de maneira geral, todos os 
idosos relataram ter um bom relacionamento com todos os integrantes das equipes das instituições. 
Afirmando todos serem “gente boa”, “bacanas”... enfim, ao se referirem à equipe os adjetivos eram 
sempre positivos. 

Um ponto que chamou a atenção foi o fato de os idosos, ao serem questionados sobre suas 
necessidades, afirmarem não precisar de nada. Dos oito entrevistados, cinco afirmavam não 
apresentar nenhuma necessidade; segundo eles, tudo o que eles precisam a ILPI oferece. Uma idosa 
afirmou não ter nenhuma necessidade dentro da ILPI, mas destacou vários pontos como por ex:.... 
que a incomodavam e se solucionados tornariam sua vivência na ILPI melhor. 
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Especificamente, as respostas obtidas para as perguntas relativas às necessidades, apenas 3 
idosos se manifestaram expondo suas insatisfações. 

Todavia, as necessidades percebidas como mais frequentes e/ou que merecem atenção 
especial da equipe foram sendo relatadas no decorrer da entrevista, e não apenas quando os idosos 
eram questionados especificamente sobre suas necessidades. Os demais idosos, quando indagados 
a respeito de outras questões, que não sobre as necessidades, sentiam-se mais a vontade para 
expressar seus anseios. Um ponto que chamou atenção foi que junto às reclamações vinha sempre 
um elogio, como forma de amenizar as críticas proferidas. 

Cabe portanto, uma reflexão acerca do que foi relatado pelos idosos e dos relatos das 
assistentes sociais. É possível perceber que, na visão das assistentes sociais, a presença da família 
se caracteriza por ser a principal necessidade apresentada pelos idosos. No entanto, mesmo estando 
presente nos relatos dos idosos, não foi uma necessidade que se apresentou com tanta 
expressividade. 

 O que destaca-se nas entrevistas com os idosos é a necessidade de sair da instituição, 
passear, bem como realizar atividades externas, que remetam o idoso a uma realidade diferente da 
que lhe é posta todos os dias, para além dos “muros” (concretos e abstratos) da ILPI, revelando a 
necessidade de socializar-se. 

Desta forma, tem-se que a ILPI não deve funcionar como forma de segregação deste idoso, 
esta deve propiciar meios que lhe permitam sentir-se parte da sociedade na qual ele e a instituição 
estão inseridos. Christophe e Camarano (2010) fazem uma reflexão sobre as chamadas instituições 
totais que por analogia pode-se aplicar às ILPI. Segundo as autoras, as instituições totais 

 
abrangem manicômios, prisões, asilos, colégios internos e forças armadas, mas também certas 
formas de organização do trabalho, como uma plataforma de petróleo, entre outras. Em 
comum, entre outros aspectos, estas instituições impõem ao seu público um isolamento em 
relação ao ambiente externo. (CHRISTOPHE; CAMARANO, 2010, p.150) 
 

Assim, a relação entre as instituições totais e as ILPI é quase automática, pelo fato de 
algumas ILPI funcionarem como uma sociedade à parte da comunidade ao qual é inserida, mantendo 
seus idosos isolados. 

Ressalta-se que isto é contrário ao que está disposto no Estatuto do Idoso quanto aos 
princípios para o desenvolvimento de programas de institucionalização de longa permanência 

 
Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa 
permanência adotarão os seguintes princípios: 
I - preservação dos vínculos familiares; 
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 garantias dos idosos; 
VI - preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. 
(ESTATUTO DO IDOSO, 2003, grifo meu) 

 
Cabe destacar a Casa do Idoso Paulo de Tarso, a qual é a única ILPI a permitir a livre 

circulação dos idosos para fora da instituição, mas nem por isso os idosos residentes nesta ILPI se 
mostram satisfeitos neste aspecto. Como já citado anteriormente, um idoso relatou ter dificuldades 
em sair e sente falta de poder passear. Ou seja, falta, por parte da instituição, garantir meios que 
permitam aos idosos sair com segurança e confiança, e não apenas deixar as portas da instituição 
abertas. 

Uma questão que se mostrou relevante foi o fato do idoso ir morar em ILPI como uma 
tentativa de sanar uma necessidade anteriormente posta, ou seja, alguns idosos tinham famílias com 
reduzido número de membros, poucos parentes e com vínculos distantes.  Assim, não havia pessoas

5
 

que pudessem atendê-los em suas necessidades como um cuidador familiar.  
Ainda quanto às necessidades, há que se destacar, a partir do que se pode observar, as 

poucas atividades que as ILPI oferecem aos idosos abrigados. Acredita-se haver melhores opções de 
entretenimento além dos jogos de sinuca e da televisão, exemplos citados por alguns idosos. Mesmo 
os idosos se mostrando satisfeitos, vale lembrar o dito anteriormente, alguns deles tendem a se 
contentar com muito pouco e acreditam que o pouco que lhes é oferecido já é mais do que suficiente. 

De maneira geral, acredita-se ser possível trabalhar em prol das necessidades dos idosos 
atentando para as pequenas manifestações do idoso que podem ocorrer por meio de olhares, gestos, 
manipulação de objetos. O que significa a equipe responsável por zelar pelo bem-estar, conforto e 

                                                 
5
 Em termos de número de membros na família, disponibilidade, disposição e possibilidades. 
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saúde destes idosos ter atenção de uma forma integral. É preciso se “despir” dos “pré-conceitos” 
arraigados no imaginário dos profissionais das ILPI e abrir-se para os constantes protestos 
silenciosos dos idosos. Não apenas a (difícil) restauração de vínculos familiares, mas também os 
vínculos com amigos, ex-vizinhos, a comunidade, além das questões cotidianas, como outras opções 
de lazer, entretenimento, não só dentro da instituição, mas também com atividades extramuros, que 
atendam o que garante o Estatuto do Idoso no que diz respeito à convivência social e comunitária. 

 
Conclusões 

 
A partir do relatado e expressado pelas assistentes sociais, confirmou-se o pressuposto da 

relação com a família como uma necessidade do idoso, na medida em que estas identificaram e 
mencionaram com expressividade como necessidade primordial do idoso atendido, o contato com a 
família, sendo então empreendidos esforços e realizadas ações que visam fortalecer e restabelecer 
os vínculos familiares. 

 No entanto, o que se pode verificar na fala dos idosos, sem negar que o contato com a 
família foi expresso de maneira significativa, foram os relatos sobre as atividades do cotidiano, que na 
fala dos idosos se resumiram em assistir televisão e jogar dominó como as suas atividades 
preferidas, mas que na verdade, conforme foi possível observar, são algumas das poucas (ou até 
mesmo únicas) atividades oferecidas, na medida em que os mesmos ao falarem sobre as atividades 
que a instituição oferece e o que sentem falta se referiam com expressões como: Ah! Isso é difícil, 
acho que é só; sinto falta de sair, passear, de liberdade, sendo possível denotar a falta de opções e 
um anseio por atividades externas.  

Desta forma o que se identificou é que as necessidades apontadas pelos profissionais não 
foram as mesmas apontadas pelos idosos, evidenciando a necessária e importante reflexão sobre o 
que são necessidades, bem como a importância da equipe estar atenta às manifestações dos idosos 
no dia-a-dia da instituição quanto as atividades que preferem, às queixas, ao isolamento e até mesmo 
a simples aceitação do que é proposto.           

A aparente tranquilidade, acomodação e/ou conformismo com o que é oferecido pode revelar 
o fato de o idoso estar sendo “convencido” pela ideia de que não precisa de muito para continuar 
vivendo,restando-lhe esperar a morte. Sendo assim, é fundamental que haja muito cuidado por parte 
da equipe da ILPI em evitar o isolamento dos idosos, proporcionando mais atividades extramuros e o 
contato com a comunidade. 

Para tanto, as atividades esportivas e as caminhadas ao ar livre, são exemplos de atividades 
que permitem a socialização e a vivência de novas atmosferas. Também a criação de novos vínculos, 
restabelecimento e/ou fortalecimento de vínculos com amigos e ex-vizinhos podem viabilizar a 
superação da apatia e passividade da pessoa idosa, estimulando-a abrir-se para novas experiências 
de convivência social. 

Ressalta-se, por fim que as necessidades estão diretamente ligadas às particularidades e 
individualidades que os indivíduos apresentam, ou seja, o que se faz necessário para uns pode vir a 
ser supérfluo para outros. Faz-se necessário, portanto, ampliar o foco no sentido de propiciar o bem-
estar dos idosos na instituição, considerando suas necessidades específicas e compreendendo-os 
como sujeitos autônomos; valorizar suas capacidades de fazer escolhas e colocá-las em prática 
permitindo-lhes viver com dignidade. 
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