
http://bd.camara.gov.br


 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

 

Cláudia Regina Vieira Lima 

 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS: 

A Realidade das Instituições de Longa Permanência no Distrito Federal 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Brasília 

2011 



 

 

Cláudia Regina Vieira Lima 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS:  

A Realidade das Instituições de Longa Permanência para Idosos no Distrito Federal 

 

 

 

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da 

Câmara dos Deputados/Cefor como parte da avaliação do Curso 

de Especialização em Legislativo e Políticas Públicas. 

 

 

 

 

Orientadora: Ralcilene Santiago da Frota 

 

 

 

 

 

Brasília 

2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorização 

 

Autorizo a divulgação do texto completo no sítio da Câmara dos Deputados e a 

reprodução total ou parcial, exclusivamente, para fins acadêmicos e científicos. 

Assinatura: __________________________________ 

Data: 26/01/2011  

Lima, Cláudia Regina Vieira. 

      Políticas públicas para idosos [manuscrito]: a realidade das Instituições de 

Longa Permanência para Idosos no Distrito Federal / Cláudia Regina Vieira Lima. 

– 2011. 

      120 f.  

      Orientador: Ralcilene Santiago da Frota. 

      Impresso por computador. 

      Monografia (especialização) -- Curso em Legislativo e Políticas Públicas, 

Câmara dos Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento 

(Cefor), 2011. 

1. Assistência à velhice, Distrito Federal (Brasil). 2. Idoso, proteção, Brasil. 3. 

Política social, Brasil. I. Título.  

                                                                           CDU 364.65-053.9(817.4) 

2. CDU 364.65-053.9(817.4) 

 

 
CDU 364.65-053.9(817.4) 



 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS: 

A Realidade das Instituições de Longa Permanência para Idosos no Distrito Federal 

 

 

 

 

Monografia – Curso de Especialização em Legislativo e Políticas Públicas 

1º Semestre de 2011 

 

 

Cláudia Regina Vieira Lima 

 

Banca Examinadora: 

 

__________________________________________ 

Ralcilene Santiago da Frota 

 

___________________________________________ 

Nivaldo Adão Ferreira Júnior 

 

 

 

Brasília, 26 de janeiro de 2011 



 

 
 

 

 

 

 

Dedico este trabalho: 

 

 

 

À minha mãe Cleres Vieira Lima, que me incutiu desde a infância o desejo pelo conhecimento. 

Ao meu pai Omar Sousa Lima, exemplo de autodidata em minha vida. 

Ao meu marido Luiz Francisco, amor, amigo e incentivador há 18 anos. 

Aos meus filhos: Letícia, Alice, Luísa e Lucas, por fazerem válida a minha existência. 

Aos meus irmãos: Soraia, Gislene, Omar, Gisele, Paulla e Flor, por sempre acreditarem na 

minha capacidade de ir além. 

Aos longevos que marcaram a minha vida: Joana Lima (avó paterna, in memoriam), Filomena 

Lima (tia-avó, in memoriam), João Confessor Vieira (avô materno, in memoriam), Maria José 

Vieira (avó materna) e Maria Marques (sogra). 



 

 
 

 

 

 

 

Agradecimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

À Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. 

Aos meus colegas e professores do Curso de Legislativo e Políticas Públicas, pela união vigente 

durante todo o processo. 

À minha orientadora, Professora Ralcilene Santiago da Frota, pela leveza, alegria e 

responsabilidade acadêmica com que conduziu a orientação deste trabalho. 

À minha querida amiga Helena Santos Rocha, por suas orações, que me fortaleceram e me 

deram a certeza da vitória.  

À Diretora da Coordenação de Inativos e Pensionistas, Cristina Cascaes Sabino, com quem 

tenho o prazer de trabalhar, pelo incentivo e liberação do horário de trabalho. 

Aos meus colegas da COIPE, em especial os da Seção de Manutenção e Acompanhamento de 

Pensões, por acreditarem e me apoiarem nesta empreitada.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Com o passar dos anos, as árvores tornam-se mais fortes e os rios, mais 

largos. De igual modo, com a idade, os seres humanos adquirem uma 
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Resumo 

 

O fenômeno de envelhecer, até pouco tempo mais característico dos países desenvolvidos, desde o início 

do século passado, tem ocorrido, de forma acentuada em países em desenvolvimento, como o Brasil, que 

apresenta altas taxas de envelhecimento populacional, trazendo modificações significativas nas suas 

estruturas etárias. Aliadas a esse fenômeno encontram-se as alterações na dinâmica demográfica brasileira, 

tais como queda na taxa de fecundidade dos casais, aumento da expectativa de vida, inclusão de novos 

arranjos familiares, que trazem em seu bojo novos valores sociais, como o individualismo e a 

desagregação familiar. 

Essa nova realidade implica a adoção, a curto espaço, de outras formas de cuidados de longa duração para 

a população mais envelhecida e dependente, extramuros domiciliares. As instituições de longa 

permanência - ILPIs apresentam-se como uma das alternativas ao acolhimento desse segmento 

populacional que, por vezes não conta com suporte financeiro ou familiar pra viver, de forma digna seu 

envelhecimento.  

Atualmente já se dispõe, em nosso País, de uma radiografia e de um maior controle dessas instituições, 

graças à inciativas de órgãos como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que, com o apoio 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) 

realizaram, no período de 2006 a 2009, um levantamento censitário das ILPIs existentes nas cinco regiões 

brasileiras.  

Os dados coletados nessa pesquisa serviram de mote para este trabalho, direcionado às instituições de 

longa permanência para idoso do Distrito Federal, sendo algumas por nós visitadas, com o objetivo de dar 

corpo e alma, voz e vez aos que ali trabalham e residem. O que se percebeu durante as visitas realizadas e 

nas conversas entabulados nesses locais, é que o DF se encontra em um patamar elevado, no atendimento 

ao idoso institucionalizado. A aplicação rigorosa da legislação, no que se refere à fiscalização e à adoção 

de medidas de modernização das ILPIs, conjugada com o apoio da comunidade, que, de forma geral, 

atende aos chamados de voluntariado e doações, além da existência de um corpo funcional especializado, 

são fatores positivos Faltam vagas, porém, a demanda é crescente e a oferta é pouca. 

Palavras-Chave: População Idosa, Instituições de Longa Permanência para Idosos, Cuidados de Longa 

Duração, Levantamento Censitário, Legislação, Pesquisa, Distrito Federal. 
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INTRODUÇÃO 

“Não basta, para uma grande Nação, haver acrescentado novos anos de vida. Nosso objetivo terá que consistir em 

acrescentar nova vida a esses anos.” 

(Kennedy, John Fitzgerald) 

 

  As mudanças ocorridas na dinâmica demográfica brasileira, tais como queda da 

fecundidade, aumento da expectativa de vida, alterações nos arranjos familiares, bem como o 

aumento do número de idosos na população, em particular da população mais idosa (acima dos 

80 anos), apontam para a necessidade de cuidados extradomiciliares para este segmento 

populacional. A longevidade populacional trouxe consequências para governos, sociedade e 

principalmente para a família, instituição tradicionalmente responsável pelo cuidado de seus 

membros dependentes, crianças, idosos e deficientes. No final do século XX e no decorrer deste 

século, o núcleo familiar vem passando por alterações estruturais no que se refere à divisão social 

do trabalho entre seus membros, sua reprodução e novas agregações, o que influi sobre a forma 

como os membros dependentes passam a serem cuidados (Camarano, 1999; Arriagada, 2001).  

      A partir de meados da década de 1970, a população brasileira passou a 

experimentar uma redução no seu ritmo de crescimento, dada à queda acentuada nos níveis de 

fecundidade. As projeções dos institutos de demografia apontam para uma continuação dessa 

redução num futuro próximo. Em nosso país, a taxa de fecundidade passou de 2,7 filhos em 1991, 

para 1,89 em 2008, estabelecendo-se abaixo do nível de reposição da população, atualmente, de 

2,1 filhos por família (IBGE, 2009) Em contrapartida, o segmento populacional composto por 

idades mais avançadas - a partir dos 70 anos - tem crescido e tenderá a crescer ainda mais. Já foi 

percebido que ainda há um grande espaço para a continuação da diminuição da mortalidade e o 

consequente aumento da expectativa de vida.  

   O reflexo destas mudanças sociais altera a pirâmide demográfica, cujo cume se 

amplia enquanto a base se estreita, indicando proporcionalmente mais idosos na população e 

menos crianças e jovens, em um movimento denominado envelhecimento populacional, fruto 

tanto da redução da fecundidade, como da expressiva diminuição da mortalidade nas idades 

avançadas alterando a estrutura etária brasileira (Camarano, Kanso e Mello, 2004, p.16/17).  
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 Essas transformações sociais e demográficas tiveram início nas regiões mais 

desenvolvidas e industrializadas do planeta e aconteceram em momentos diversos, com a 

peculiaridade de que, no início deste século alcançaram praticamente todos os países. Na Europa, 

o fenômeno da longevidade populacional levou 100 anos para dobrar a proporção de idosos. Lá, 

foram construídos a contento os alicerces de uma sociedade mais inclusiva e adequada à 

população idosa. Nos países em desenvolvimento, grupo onde o Brasil está inserido, essa 

mudança demográfica deverá ocorrer em aproximadamente 20 anos e, apesar dos enormes 

avanços sociais e legais, muito ainda precisa ser feito no sentido de se assegurar a esse importante 

segmento populacional condições dignas de sobrevivência. 

Shephard (1997) exemplifica que em muitas partes da América do Norte o 

indivíduo é considerado idoso a partir dos 65 anos de idade, ao tempo em que, alguns países 

formadores do antigo bloco socialista do leste europeu, consideram 55 anos como o marco de 

entrada na velhice. 

   A World Health Organization (WHO) (2002) tratando das questões do 

envelhecimento na África relata a dificuldade de conceituações nesse continente porque as 

classificações variam muito de país para país, dependendo das diferenças sociais, econômicas e 

capacidade física relacionada ao trabalho, dentre outros fatores. Há, portanto, sugestões de que na 

África o indivíduo a partir dos 50 anos seja considerado idoso. 

Oficialmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera idoso o 

indivíduo com idade igual ou superior a 65 anos residentes em países desenvolvidos e com 60 

anos ou mais para países em desenvolvimento, contexto em que se insere o nosso País (Mazo, 

Lopes e Beneditti, 2001).  Essa diferenciação no conceito parece levar em conta fatores que tem 

atuação direta na qualidade de vida dos indivíduos, como diferenças econômicas, políticas, 

culturais, sociais e ambientais dos países, observando-se ainda que as questões nacionais e 

regionais pareçam ser preponderantes na determinação desses padrões. 

Dessa forma, pode-se concluir que a fase da velhice pode ser encarada como um 

período da vida que compreende uma idade avançada. Porém, o seu início é de difícil 

delimitação: 40 60 ou 70 anos, sendo que são as características culturais, sociais, físicas, 

políticas, econômicas, psicológicas e ambientais de cada população que acabam por determinar 

quem é considerado idoso (Veras 1994; Shepard, 1997). 
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   Estudos apontam para um crescimento acentuado da população mais idosa - com 

80 anos ou mais já nas próximas décadas. Em 2010, essa parcela da população já representava 

cerca de 1% do total da população brasileira. Camarano & Kanso (2010), estimam, com base em 

projeções demográficas recentes que se todas as causas de morte da população idosa, 

consideradas evitáveis, forem eliminadas, um homem idoso de 60 anos poderá viver mais 29,2 

anos e uma mulher dessa mesma faixa etária, 30,9 anos. 

  É na faixa de idade iniciada aos 75 anos que o idoso fica mais propenso a adquirir 

doenças crônicas e a demandar cuidados específicos, pela sua condição de dependência e 

limitações causadas pela senilidade, o que deve determinar um acentuado aumento da demanda 

por cuidados de longa duração para idosos. Historicamente, esses cuidados sempre foram 

atribuídos às mulheres, que assumiram durante séculos o papel de cuidadoras dos pais, sogros ou 

outros parentes no final da vida. Ocorre, entretanto, que mudanças na estrutura dos arranjos 

familiares e no padrão de nupcialidade estão em curso na sociedade brasileira, desde os anos 

1970.  

  Em paralelo, a sociedade vivencia desde então, o aumento generalizado da 

escolaridade feminina, a inserção maciça das mulheres no mercado de trabalho e significativas 

modificações no sistema de valores. Por novos valores sociais, entende-se o aumento do 

individualismo e da valorização da vida independente, o que implica, entre outros fatores, no 

aumento do número de pessoas morando sós. As alterações nos sistema de valores éticos e 

familiares podem, a médio e longo prazo, enfraquecer os laços de solidariedade intergeracionais e 

repercutir nas formas de cuidado com a população idosa. Em síntese, as estatísticas demográficas 

apontam um aumento do número de idosos demandantes, em potencial, de cuidados específicos, 

contraposto a uma reduzida oferta de cuidadores familiares. 

  Nesse contexto, o Estado e a sociedade precisam responder às necessidades ora 

surgidas, referentes aos cuidados dos longevos que perdem sua autonomia para o desempenho de 

atividades de vida diárias (AVDs), sob pena de que essa questão transforme-se em um risco social 

para aqueles que já contribuíram com seu trabalho para o desenvolvimento desse país e, que 

agora necessitam ser amparados.  
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  A legislação brasileira relacionada ao idoso, fortemente alicerçada em valores 

éticos e judaico-cristãos qualifica a família como principal responsável pelo cuidado com o idoso. 

É fácil ratificar tal afirmação quando da leitura da Constituição Federal de 1988, da Política 

Nacional do Idoso, regulamentada em 1994 e, do Estatuto do Idoso promulgado em 2003. Essas 

legislações são resultantes dos valores e preconceitos dominantes quanto ao cuidado institucional 

com a pessoa idosa e os reforça. A responsabilização da família com os cuidados do longevo 

dependente se dá no Brasil, concomitantemente ao avanço da cobertura da Seguridade Social, 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Esta universalizou o acesso a uma renda mínima 

para os idosos brasileiros. Esping_Andersetn (2002) visualiza nesse processo um fenômeno 

social nomeado por “desfamiliarização”, ou seja, uma redução da dependência dos indivíduos 

em relação ao apoio financeiro provido pela família, mas, que por outro lado, estabelece que os 

idosos fragilizados continuem a depender do apoio físico e emocional dos seus familiares. 

  A despeito dessas recomendações contidas na legislação pertinente aos idosos e do 

consenso entre especialistas de que a manutenção destes em ambientes familiares é a mais 

adequada para o seu bem-estar, reconhece-se a necessidade de políticas públicas que ofereçam o 

atendimento institucional a determinados idosos (Camarano e Pasinato, 2004).    

 Uma maneira encontrada em praticamente todos os países, de assegurar aos idosos 

formas extrafamiliares de abrigamento e cuidados de longa duração, principalmente aos 

fragilizados, semi ou totalmente dependentes, foram os asilos, que modernamente são 

denominados Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).  

   No Brasil, até pouco tempo não se tinham informações fidedignas, de cunho 

censitário dessas instituições. Para suprir esse vácuo, em 2006, o Instituto de Pesquisa Econômica 

e Aplicada (IPEA), a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e o Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq) iniciaram uma Pesquisa Nacional sobre Condições de Funcionamento e 

Infraestrutura nas ILPIs, buscando preencher esse vácuo. O levantamento das informações 

coletadas e a divulgação dos resultados por Regiões e Unidades Federativas, revelou a 

diversidade dos modelos existentes, dos regimes em que se enquadram, da infraestrutura física, 

dos recursos humanos utilizados, além dos serviços ofertados e do público por elas atendido. 
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  O presente trabalho traz uma revisão documental sobre o acentuado 

envelhecimento da população brasileira, traça o perfil do idoso brasileiro, lista as políticas 

públicas direcionadas para esse segmento populacional, identifica a legislação específica para 

idosos, oferece um panorama das instituições de longa permanência (ILPIs) existentes no Brasil, 

utilizando para tanto os resultados das pesquisas realizadas em 2006, pela Fundação Perseu 

Abramo e pelo SESC/SP e, mais recentemente, no período de 2006 a 2009, pelos órgãos 

IPEA/SEDH/CNPq. Elenca ainda as ILPIs do Distrito Federal, revela quantas estão em 

funcionamento, sua infraestrutura, os serviços ofertados, o perfil dos idosos que lá residem e a 

interação destas com a comunidade. 

  Não se pretendeu esgotar o assunto, mas levantar questões julgadas relevantes 

para o desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas de acolhimento ao idoso carente 

ou dependente no Distrito Federal, quais sejam:  

 as alterações demográficas e sociais por que passa a sociedade brasiliense; 

  os cuidados que essa sociedade despende aos seus longevos; 

  o papel do Estado nesse contexto social e, 

  a qualidade de vida que todos os cidadãos, entre eles os de mais idade, têm o direito de 

usufruir.   
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1. O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL 

“Um novo cenário para a velhice poderá ser construído levando-se em conta duas atitudes fundamentais: cultivar 

uma cultura da tolerância, onde o respeito às diferenças seja o valor fundamental, e considerar o ser humano como 

prioridade absoluta, independente de sua faixa etária, na efetivação de políticas públicas que busquem garantir a 

inclusão social para todos.”  

(BRUNO, 2003, p.81) 

 

    A longevidade é hoje tema obrigatório em todos os países e transformou-se em um 

fenômeno demográfico mundial. Para Beltrão, Camarano & Kanso(2004) “no Brasil esse 

fenômeno pode ser exemplificado por um aumento da participação da população maior de 60 

anos no total da população nacional de 4% em 1940, para 8,6% em 2000, observando-se ainda, 

que nas últimas seis décadas, o número absoluto de pessoas com mais de 60 anos aumentou nove 

vezes – em 1940 era de 1,7 milhão e em 2000, de 14,5 milhões, sendo projetado para 2020 um 

contingente populacional idoso de aproximadamente 30,9 milhões de pessoas com 60 anos ou 

mais”. Camarano et all (1999) destacam outro fator importante: a proporção da população “mais 

idosa”, acima de 80 anos também está aumentando, alterando a composição etária dentro do 

próprio grupo, ou seja, a população considerada idosa também está envelhecendo. 

   Essa nova realidade demográfica, para Pasinato & Camarano (2006) faz com que 

os estereótipos associados ao envelhecimento sejam revistos, que surjam novas terminologias e 

conceitos na tentativa de se classificar os indivíduos que na última fase da vida, até pouco tempo 

eram categorizados como pertencentes à terceira idade. O aumento da longevidade e da qualidade 

de vida levaram a que se considerasse, principalmente nos países desenvolvidos, mas já bem 

percebida no Brasil, a existência da quarta idade, composta por pessoas com mais de 80 anos. 

   A recente classificação da faixa longeva acima de 80 anos em quarta idade é uma 

tentativa de ajustar esquemas classificatórios a circunstâncias sociais, culturais, psicológicas e 

biológicas, particulares das sociedades ocidentais Com todos os problemas advindos da pobreza 

de uma parcela considerável dessa população, sobretudo nos países do Terceiro Mundo, o 

envelhecimento saudável e participativo é uma conquista da sociedade moderna. Gradativamente, 

o potencial dos idosos vai sendo revelado e valorizado socialmente. 
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   Ao se transformar em assunto de interesse público, o envelhecimento populacional 

tem motivado um conjunto de orientações e intervenções, definido e implementado pelo Estado e 

também por instituições privadas. Várias são as tentativas de homogeneização de representações 

da velhice e, uma nova categoria cultural é produzida - o das pessoas idosas - como parcela 

autônoma e coerente que impõe outro recorte social, exigindo que se coloquem em prática modos 

específicos de gestão e uma sensível reflexão sobre que atitude a ciência e a sociedade devem 

adotar frente à fragilização da vida; o que pode e o que deve, de um ponto de vista ético, ser feito 

para manter a dignidade do ser humano. 

   As conquistas da ciência e dos diversos setores da economia na ampliação da 

qualidade de vida, bem como o acesso à informação, estão permitindo aos brasileiros viver mais e 

melhor, o que, se por um lado, constitui-se em ganho para a sociedade contemporânea, representa 

também, uma ameaça para a reprodução da vida social, na medida em que os custos com a 

aposentadoria e a cobertura médico-assistencial da velhice implicam a inviabilidade de um 

sistema que, num futuro próximo, não mais poderá arcar com seus gastos. É necessário que sejam 

pensadas e adotadas, pelo conjunto da sociedade, pelos gestores públicos e pela iniciativa privada 

ações sustentáveis que busquem assegurar o envelhecimento ativo e saudável da população.    

  Com o prolongamento da expectativa de vida, foi dado aos idosos o direito de 

vivenciar uma nova etapa, por vezes longa, onde cabem tempo de lazer e a adoção de novos 

valores coletivos. Diversas iniciativas voltadas para a terceira idade estão conseguindo 

transformar o envelhecimento populacional em uma experiência mais prazerosa; contudo, esse 

sucesso tem como óbice as precariedades dos mecanismos de que se dispõe para lidar com os 

problemas da velhice avançada. A universalização do direito à aposentadoria garantiu que essa 

etapa da vida fosse amparada pela inatividade remunerada e, a partir da década de 1970, os 

idosos – que nos anos 40 e 50 eram tidos como um dos setores mais desfavorecidos das 

sociedades européias, em um cenário em que tratar da velhice nas sociedades industrializadas era 

traçar um quadro dramático de perda de status social dos velhos, pois a industrialização havia 

destruído a segurança econômica e as relações estreitas entre as gerações na família, que 

vigoravam nas sociedades tradicionais – já não podiam mais ser considerados como segmento 

populacional destituídos de recursos econômicos. (Debert, 1997). 
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    Hoje, ainda não se pode afirmar que a velhice seja uma experiência gratificante 

para todos os longevos, mas sim que depende das posições sociais e familiares ocupadas por 

essas pessoas ao longo da vida. Da mesma forma, estudos comparativos sobre renda, grupos 

etários e ciclo de vida nas sociedades ocidentais contemporâneas rediscutem a ideia de que a 

pauperização caracteriza a experiência de aposentadoria, especialmente nos momentos em que o 

desemprego ou o subemprego atingem proporções alarmantes. A universalização das 

aposentadorias e da pensão na velhice garantiria aos mais velhos direitos sociais dos quais é 

excluída a população em outras faixas etárias, sobretudo os jovens.  

  Em 2025, o número de idosos no Brasil chegará a aproximadamente 30 milhões de 

pessoas, o que equivale a 15% da população. Estudos demográficos mostram que, devido às 

quedas das taxas de fecundidade, sobretudo a partir das décadas de 70 e 80 e à diminuição 

gradativa das taxas de mortalidade registradas nas últimas décadas, o envelhecimento da 

população brasileira é irreversível. O país de jovens mudou sua estrutura demográfica com o 

aumento e a presença notável dos cabelos grisalhos. Vale lembrar que na Europa e América do 

Norte, este fenômeno aconteceu de forma paulatina, e teve início há quase cem anos atrás.  

                Os estudos sobre a velhice e o processo de envelhecimento abarcam as diversas 

possibilidades de pensar o lugar social ocupado pelo idoso na realidade brasileira. A velhice tem 

sido tratada como um mal necessário, da qual a humanidade não tem como escapar. Nesse 

escopo, o idoso também é tratado como um mal necessário, alguém que já cumpriu sua função 

social: já trabalhou, cuidou da família, contribuiu para educação dos filhos, restando agora, 

somente, esperar pela finitude da vida. O que se observa é que, com o avanço das pesquisas na 

área da saúde, e o acesso da população idosa aos diversos serviços, a população, de um modo 

geral, chega aos 60 anos com possibilidade de viver mais, e com mais qualidade de vida, do que 

vivia há 20 anos. Veras (2003, p.8) alerta para o fato de que “muito antes do que se imagina, 

teremos indivíduos se aposentando perto dos 60 anos de idade e iniciando um novo ciclo de vida 

que perdurará por mais de 30 ou 40 anos”. 

   O processo de envelhecimento apresenta múltiplas faces, e não pode ser analisado 

desvinculado dos aspectos socioeconômicos e culturais, pois suas características extrapolam as 

evidentes alterações físicas e fisiológicas individuais.  

  No Brasil, essa dinâmica demográfica se intensifica cada vez mais.  Isto não 
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significa que o país esteja preparado para lidar com o envelhecimento, suas consequências e 

possíveis impactos na prestação de serviços sócio assistenciais, na área da saúde, no transporte 

coletivo, para citar os mais comuns.  

      Para Neri (2007, p.57) “as condições econômicas dos idosos refletem-se na sua 

saúde e no seu acesso aos serviços de saúde. As pessoas pobres e de baixa renda, entre elas 

particularmente os idosos, têm piores indicadores de saúde e de capacidade funcional. O que 

complica sua condição é o fato de os idosos terem menos acesso aos serviços de saúde.”. 

   O aumento do número de idosos implica acréscimo das desigualdades e dos 

problemas sociais presentes em nosso país, pois constitui um grupo bastante diferenciado, entre 

si, e em relação aos demais grupos etários, tanto do ponto de vista das condições sociais, quanto 

dos aspectos demográficos e epidemiológicos, observando-se ainda que qualquer que seja o 

enfoque escolhido para estudar esse grupo populacional são bastante expressivos os diferenciais 

por gênero, idade, renda, situação conjugal, educação e atividade econômica. (Veras, 2003). 

      A reflexão sobre o envelhecimento de uma população, para alcançar resultados 

mais consistentes, além de analisar demograficamente, deve também incluir os aspectos 

socioeconômicos e culturais de um povo, no sentido de se possa perceber com mais nitidez as 

consequências, mudanças, desafios e perspectivas que esse processo traz consigo e quais as 

medidas e as políticas sociais a serem devem ser adotadas diante desse novo fenômeno, que se 

nos apresenta.  Entre as necessidades de um grande grupo de indivíduos idosos, está a exigência 

de oportunidades que os incluam nas decisões a respeito da sociedade e de sua vida diária.    

   A exclusão social responde a um sistema dinâmico de interesses diversos, no qual 

indivíduos organizados em torno de consciência, poder e interesses comuns dominam os demais. 

No Brasil, a exclusão dos idosos é orquestrada pela lógica da distância etária, que produz a 

crença de que eles são incompetentes para o trabalho, desatualizados, improdutivos e 

dependentes.  A principal motivação para a discriminação dos idosos é de ordem econômica: por 

não serem capazes de garantir os mesmos direitos aos idosos e aos membros produtivos, as 

sociedades atribuem aos primeiros características indesejáveis, como lentidão, confusão mental, 

incompetência, desatualização, dependência e improdutividade (Santos et ali, 2007). 



20 

 

               Não obstante, o envelhecimento da população brasileira e a maior longevidade dos 

idosos são um novo desafio, que também aponta novas perspectivas de vida. Longe de ser frágil, 

a maioria das pessoas que se encontra na faixa etária de 60 a 75 anos, está em boas condições 

físicas, realiza as tarefas do cotidiano e contribui com suas famílias.  

  Os rendimentos de aposentadoria dos idosos elevam a renda familiar entre os mais 

pobres reduzindo os níveis de pobreza no país. O idoso pode ser inserido na sociedade de maneira 

qualificada, assumir papéis relevantes e, porque não, iniciar um novo ciclo de trabalho. Há um 

crescente reconhecimento de que ele deve ter respeitada sua condição de trabalhar enquanto 

desejar e os direitos adquiridos pela idade devem ser reconhecidos e recompensados. É 

importante também que os longevos possam contribuir socialmente, inclusive com o seu trabalho, 

que não necessita ser obrigatório, mas, de utilidade e sentido, observando-se que essa capacidade 

para o trabalho, bem como as condições de saúde dos idosos são determinadas em etapas 

anteriores da vida.  

                Apesar de possuir aspectos particulares, experimentados de forma singular por 

quem atinge a terceira idade, o envelhecimento tem também aspectos coletivos que imprimem 

características geracionais e oportunidades diferenciadas nos diversos grupos sociais. Essa 

reflexão nos remete à necessidade de garantir melhores condições de saúde, educação, 

oportunidades e condições de trabalho aos jovens e adultos de hoje.  

  Outro aspecto social relevante é que a globalização e as mudanças ocorridas na 

estrutura produtiva tornaram o trabalho precário e escasso, privando um grande número de 

pessoas, em especial os jovens, de exercerem de forma digna uma profissão. O resultado perverso 

dessa realidade é o crescimento da pobreza, além do aumento significativo das desigualdades 

sociais. Envelhece-se de forma diferente, pois se vive de forma diferente.  

  O estudioso em assuntos de envelhecimento populacional, Doll (2007, p. 116) em 

seu artigo intitulado Educação, cultura e lazer, cita Kolland, para lembrar que “até os anos 1960 

predominava o conceito segundo o qual o curso de vida normal teria três etapas: infância e 

juventude, marcadas pela educação e pela aprendizagem, vida adulta voltada para o trabalho 

produtivo e, velhice dedicada ao tempo livre.” Nas últimas décadas esse conceito foi questionado 

em face do envelhecimento populacional e das alterações no mundo do trabalho.  
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  Após a 2ª Grande Guerra Mundial, a Organização para a Educação, a Ciência, e a 

Cultura das Nações - UNESCO - passou a promover a educação não só de crianças e dos 

adolescentes, mas também dos adultos e dos idosos, mediante processos educativos ao longo de 

toda a vida e, estabeleceu os quatro pilares da educação, que se pautam no princípio de que: ”a 

educação deve levar as pessoas, desde a infância até o fim da vida, a um conhecimento dinâmico 

do mundo, dos outros e de si mesmos.”.  

 Por outro lado, a educação e a sensibilização da sociedade civil sobre o 

envelhecimento populacional, a inclusão, nos cursos de graduação, de disciplinas que estudem 

esse fenômeno, a formação e a capacitação de mais profissionais que atuem na área de 

gerontologia, e a otimização de políticas de lazer e turismo para idosos, são ações que devem 

pautar a agenda positiva do governo, no que se refere ao idoso. 

 Segundo Andrea Prates, Coordenadora do Centro Internacional de Informações 

para o Envelhecimento de Informações para o Envelhecimento Saudável (CIES), “a idade 

cronológica não é o parâmetro mais importante na velhice para determinar a qualidade de vida 

do idoso. O mais importante é a capacidade funcional e a autonomia da pessoa”. A estudiosa 

acrescenta, que a OMS definiu, em 1999, o conceito de envelhecimento ativo como sendo “o 

processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”, observando ainda 

que “para se chegar ao envelhecimento ativo é preciso ter uma boa genética, capacidade 

funcional para desempenhar atividades como comer, pegar ônibus, pagar contas, boas condições 

de moradia, apoio social, trabalho e renda. É preciso ainda ter boa saúde mental, autonomia e 

resiliência”.  
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1.1 – População Idosa no Brasil: Crescimento e Projeções 

 

 

               A classificação de um indivíduo como idoso deve levar em conta sua idade 

cronológica, biológica, social e psicológica, ressaltando-se que as três últimas nem sempre 

coincidem necessariamente com a primeira. As diferenças existentes entre as mesmas devem ser 

consideradas, a fim de que se possa compreender melhor as múltiplas dimensões da velhice. 

“Cronologicamente, devemos considerar antes de tudo que os calendários são diversificados e a 

idade cronológica é adotada de maneira também distinta, conforme a sociedade considerada. 

Em nosso caso a utilização do calendário greco-romano dá a cada um e à nossa sociedade a 

idade própria da civilização euro americana. Seria diverso se pertencêssemos à cultura egípcia, 

terena ou fenícia.” (Duarte, 1999, p. 38). 

              No Brasil, para fins de levantamentos demográficos, considera-se idoso o coorte 

definido pela OMS para os países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, o que 

implica a faixa populacional com idade a partir de 60 anos. Assim, são idosas em nosso País 

todas aquelas pessoas que conseguiram completar seis décadas de existência. É importante 

destacar, porém, que não se pode e nem se deve esquecer que a velhice possui diversas faces, 

sobretudo numa sociedade como a brasileira, marcada pela desigualdade social, onde há uma 

exorbitante concentração de renda e um alto índice de pobreza.  

                 A idade biológica, no que se refere às alterações físicas e biológicas, pode ocorrer 

de forma diferenciada entre os indivíduos de uma mesma sociedade. (Aragó, apud Duarte, 1995) 

argumenta que não se pode centrar nesta faceta biológica a noção de senectude, apesar de o 

declive biológico ser real e em certa medida, irreversível e ainda, que, não existe momento algum 

em que o crescimento psicológico do indivíduo deva cessar. O desenvolvimento psicológico pode 

conservar uma real independência no que tange à irreversibilidade do processo biológico. Assim, 

o fator biológico terá maior ou menor peso conforme seja a personalidade do indivíduo. A mesma 

autora adverte que a idade psicológica, por sua vez, está relacionada às modificações cognitivas e 

afetivas transcorridas ao longo do tempo. E na velhice esse potencial não pára, desde que a 

capacidade de reserva do sistema nervoso não esteja comprometida por decrepitude mental ou 

demência.  
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  A idade social designa papéis que se pode, se deve, se pretende e se deseja que os 

idosos venham a desempenhar na sociedade. Determinados papéis sociais podem entrar em 

conflito com aspectos arbitrários da idade cronológica. Este conflito entre as idades social, 

psicológica e cronológica constitui uma forma de dissonância, sobretudo quanto se faz referência 

ao item isolamento social do idoso, podendo ser ocasionado muitas vezes, por exemplo, pela 

aposentadoria ou morte de parentes, antecipando assim a morte social frente à biológica. 

(Mishara/Riedel apud Duarte, 1999). 

               A caracterização dos tipos de idades faz-se necessária para que o envelhecer seja 

percebido nos seus mais diversos aspectos, lembrando que cada uma dessas idades apresenta 

pontos de relevância significativa, que podem diferenciar e complementar uma a outra. Assim, 

não se pode perder de vista a importância de cada uma delas no que concerne a uma percepção 

mais abrangente do indivíduo idoso, haja vista que o processo de envelhecimento apresenta 

peculiaridades bem diversificadas.  

               A partir das considerações tecidas, pode-se mapear o processo de envelhecimento 

no Brasil, atentando-se, para as diversas facetas que o envolvem e, também para o fato de que 

envelhecer, no Brasil, é algo bastante complexo, sobretudo pela velocidade com que esse 

fenômeno social vem ocorrendo.  

             Para melhor compreender essa dinâmica demográfica e a forma que a mesma tem 

se dado, deve-se levar em conta dois componentes básicos: taxas de mortalidade infantil e 

natalidade. O descenso da taxa de mortalidade infantil tem sido ocasionado, sobretudo, devido às 

melhorias nas áreas de saúde, infraestruturas e técnicas sanitárias, proporcionando a diminuição 

de doenças infecto-contagiosas dentre outras. Segundo o IBGE, houve uma queda acentuada na 

taxa de mortalidade infantil, a partir da década de oitenta.  

  O aumento do índice da população idosa está também relacionado à queda da taxa 

de fecundidade. No Brasil contemporâneo, 44% das mulheres em idade reprodutiva têm menos 

de dois filhos. Só existe uma fecundidade maior (mais de 4 filhos por mulher) nos "bolsões de 

miséria“, mas isso corresponde somente a 6,2% do total.  Outro dado que merece destaque é que 

o grupo etário considerado mais idoso (acima dos 80 anos) continua crescendo. Nota-se, 

inclusive, uma elevação no número de centenários.  
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   O Censo Demográfico de 2000 encontrou cerca de 20 mil pessoas com mais de 

100 anos. Isso se deve, principalmente, à queda da mortalidade entre a população idosa.  

(Camarano et al, 2004, p.77).  Com as respectivas quedas da taxa de mortalidade infantil e 

fecundidade, não poderia deixar de ter havido, na sociedade brasileira, um aumento na 

expectativa de vida ao nascer.  

   Segundo dados coletados pelo Programa das Nações Unidas para 

Desenvolvimento (PNUD), esse índice médio em 2001 correspondia a 67,8 anos. Considerando a 

expectativa de vida na década de setenta, a qual equivalia em torno de 52,67 anos, houve um 

aumento significativo.  Esse aumento da expectativa de vida é mais sentido nas camadas sociais 

privilegiadas, chegando a 70 a 80 anos em média, enquanto a mesma se mantém em patamares 

críticos de 40 a 50 anos nas camadas e regiões de baixa renda. Existe ainda uma diferença 

significativa referente à expectativa de vida entre homens e mulheres, correspondendo em torno 

de 7,6 anos. Esta diferença explica, em parte, a chamada feminização da velhice no Brasil.  

1.2 – A Feminização da Velhice no Brasil 

  Qualidade de vida e feminização da velhice são fenômenos que chamam a atenção 

de demógrafos, geriatras e gerontólogos sociais. No domínio da pesquisa cresce o interesse pela 

caracterização das variáveis que determinam uma boa qualidade de vida na velhice nos domínios 

físico, social e psicológico, bem como pela identificação das noções vigentes sobre o qual o 

significado desse conceito entre a população. No âmbito da intervenção, aumenta a consciência 

de que é importante identificar e promover condições que permitam a ocorrência de uma velhice 

longa e saudável, com uma relação custo-benefício favorável para indivíduos e instituições 

sociais, num contexto de igualdade de distribuição de bens e oportunidades sociais (Neri, 2006).  

  Entre os idosos brasileiros são as mulheres o segmento populacional mais visível 

socialmente, não só pelo fato de serem mais numerosas, mas também por estarem mais 

envolvidas na conquista de espaços na sociedade e também porque estão criando novas demandas 

para as instituições e agentes sociais. Pesquisas gerontológicas apontam que são as mulheres de 

idade avançada que se encontram mais expostas à pobreza e à solidão. Além disso, elas detêm 

maiores taxas de institucionalização, possuem um maior risco de morbidade, consultam mais 

médicos e têm menos oportunidades de contar com um companheiro em seus últimos anos de 

vida.   
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Para  Motta (1991) e Debert (1999), os processos de diferenciação das maneiras 

de viver a velhice devem ser analisadas por critérios combinados de gênero e classe 

social. Fatores sociodemográficos e demandas psicológicas aliam-se a esses indicadores 

para fazer da velhice feminina uma experiência multifacetada: 

 idosas de classe baixa e média tendem a afirmar-se geracionalmente como idosas, em espaços 

específicos que vão sendo criados para atender às demandas desses segmentos populacionais 

(universidades da terceira idade, clubes e centros de convivência); elas tendem a afirmar-se pela 

atividade, participação, independência e autonomia tanto para gerirem suas vidas, como para 

frequentarem locais onde, antes, sua presença era incomum. Suas descrições incluem relatos de vigor, 

saúde, satisfação e, muitas vezes uma falta de limites que não condiz com a realidade da velhice em 

termos biológicos e sociais; 

 a libertação de certos controles sociais relativos à reprodução e à vida familiar vem entusiasmando 

mulheres idosas dos segmentos médio e baixo num contexto de liberalização dos costumes sexuais e 

de valorização do corpo jovem ou conservado, a ponto de muitas vezes ficarem obscurecidos os 

limites da idade, as normas sociais e a percepção dos preconceitos ainda vigentes em relação aos 

idosos de modo geral e às mulheres em particular; 

 a existência dessas oportunidades contribui para aumentar a autonomia das idosas, que usam os novos 

espaços como símbolos de liberdade. O novo poder feminino é plasmado pela negação da submissão 

aos controles sociais a que sempre responderam; 

 há uma diferenciação nos locais onde acorrem mulheres idosas de diferentes classes sociais. As de 

classe baixa tendem a frequentar grupos de convivência e lazer em que são enfatizadas as atividades 

físicas e sociais e a troca de experiências com as iguais. As de classe média tendem a ir para as 

universidades, que lhes oferecem a oportunidade de se atualizarem e aprenderem sobre o mundo e 

sobre si, num contexto ao qual nem sempre sonharam pertencer (Neri, 1995); 

  no âmbito familiar, o cuidado prestado aos idosos (cônjuge, pais e sogros) continua sendo privativo 

das mulheres idosas e de meia idade. As mais pobres assumem esse papel sozinhas ou com o apoio 

informal de familiares, grupos religiosos ou vizinhos. Esses grupos acabam por formar uma rede de 

solidariedade entre as gerações que não encontra paralelo nas redes formais de apoio; 
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 a combinação dos efeitos do envelhecimento populacional, da desigualdade social e das mudanças nas 

práticas sociais relativas à convivência entre gerações aumenta a probabilidade de que mulheres 

idosas de todos os níveis sociais passem a viver sozinhas. Parte das mulheres apresenta condições 

comportamentais, afetivas e econômicas para isso. Outras sofrerão os efeitos do isolamento e da 

solidão de forma a aumentar sua fragilidade e piorar sua qualidade de vida; 

 em relação à saúde e à funcionalidade física, um dado praticamente universal é que as mulheres vivem 

mais do que os homens, vantagem que pode ser parcialmente atribuída às diferenças em doenças que 

acometem uns e outros. A taxa de doenças letais é muito maior entre os homens idosos do que entre as 

mulheres idosas, entre as quais predominam as doenças não fatais, mas incapacitantes e crônicas, 

entre elas artrite e hipertensão. Entre os homens prevalecem as doenças isquêmicas do coração. Com a 

idade ocorre uma inversão nessa ordenação e desaparecem as diferenças entre os gêneros quanto à 

freqüência de doenças cardíacas; 

 as mulheres idosas constituem um grupo social que merece intervenções sociais que levem em conta 

as suas condições específicas, pois diferem de outros grupos etários quanto ao nível de escolaridade, 

tendo menos anos de escola do que outros grupos e possuem menor qualificação profissional para 

conseguir emprego do que os grupos mais jovens e do que os grupos de homens idosos; diferem ainda, 

em relação ao estado civil, sendo na sua maioria, viúvas e, portanto, muitas vezes, chefes de família e, 

ainda, são o segmento populacional que têm mais chance de alcançar uma idade em que a 

probabilidade de doenças de cuidado prolongado é maior. (Salgado, 2002, p.9); 

 entre as diversas situações enfrentadas pela população feminina ao envelhecer, uma que acarreta 

muitos danos emocionais é a discriminação pela idade ou gerofobia, termo utilizado para caracterizar 

os preconceitos e estereótipos existentes na sociedade, em relação às pessoas idosas, fundados 

unicamente em sua idade. (Butler, 1991). Essas atitudes negativas surgem geralmente do medo que as 

gerações jovens têm do envelhecimento e ainda de sua resistência em lidar com os desafios 

econômicos e sociais que estão relacionados ao aumento da população idosa; 

 o fenômeno da gerofobia que afeta às mulheres idosas é composto pelo sexismo, ou seja, a mensagem 

da velhice que leva a aceitar a visão de que enquanto os homens de idade avançada são “durões, rudes 

e viris”, as mulheres estão “enrugadas”. Os cabelos brancos e a calvície que fazem os homens 

parecerem “charmosa, seguros e atraentes”, mostram a mulher em “plena decadência”. A cultura 

hispano-americana, particularmente, vê a sexualidade da mulher idosa como fonte de humor 

“grotesca, inapropriada”. Tal preconceito surge, em parte, ao igualar erroneamente a sexualidade 

feminina a sua capacidade reprodutiva. 
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  A sobrevivência da mulher, tanto física quanto psicológica, tem sido vinculada à 

habilidade de corresponder ao homem e aos padrões sociais estabelecidos que reforçam 

constantemente o poder que emana do patriarcado. A perpetuação desse tipo de pensamento no 

desenrolar dos séculos, levou as próprias mulheres, incluindo as feministas, a incorporaram em 

seu psiquismo a auto aversão que emana de não satisfazer plenamente essa norma arbitrária. 

Dentro deste contexto, tendo passado parte de sua vida nesse esforço de corresponder às 

expectativas do que é belo, a proximidade da velhice resulta ameaçadora e temida. 

1.3  -   Aposentadoria: Descanso ou Descarte? 

  De acordo com a definição de envelhecimento saudável de Baltes (1997), com o 

passar dos anos ganhos e perdas são negociadas como forma de adaptação. Essa negociação 

reflete a resiliência e a plasticidade humanas, ligadas às múltiplas possibilidades de mudanças 

individuais. A compensação das perdas se dá por um mecanismo de seleção de estratégia 

eficiente, o que leva à otimização do funcionamento seja ele físico, cognitivo, social ou 

emocional. 

  Conforme Bossé et al (1995) a visão prevalecente de aposentadoria como um 

evento estressante que contribui para o declínio na saúde física e mental – é derivada, pelo 

menos, de três premissas: a dedutiva, a observacional e a histórica. A dedutiva refere-se à 

concepção de que os indivíduos constróem suas identidades tendo como referência a ocupação ou 

o papel profissional. A perda desse papel combinada com a perda de identidade gerariam estresse, 

ansiedade e predisposição à depressão. A premissa observacional funda-se no fato de que 

realmente alguns aposentados adoecem ou falecem logo após o evento, e assim a causalidade 

desses eventos é atribuída à aposentadoria. A premissa histórica baseia-se na versão do 

capitalismo e da ética protestante, sua aliada, que elegeu o trabalho como norma salutar e em 

contrapartida o ócio ou o não trabalho como exceção a essa regra, hoje universal. 

  Tousend (apud Santos, 1990) analisa as transformações ocorridas com as 

aposentadorias no que diz respeito às suas relações sociais. Para ele, a vida do indivíduo está 

fundamentada em duas fontes de equilíbrio: o mundo familiar e o mundo do trabalho, baseando-

se no pressuposto de que o equilíbrio pessoal e a adaptação social só são possíveis por meio de 

certa qualidade e quantidade de comunicação.  
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  Como a aposentadoria, em tese, diminui o status social e modifica o sistema de 

papéis desempenhados, só existem duas saídas possíveis – assumir novos papéis dentro da 

família ou isolar-se familiar e socialmente. A aposentadoria foi concebida como uma instituição 

social, objetivando assegurar aos trabalhadores renda permanente até a morte, correspondendo à 

crescente necessidade de segurança individual que marca as sociedades da nossa época. Os 

estudos sobre a aposentadoria revelam, porém, que comumente é gerada uma crise existencial em 

quem se aposenta. Com a retirada da vida de competição no mercado de trabalho, a autoestima e 

a sensação de ser útil se reduzem. No início a maioria dos idosos se sente satisfeito, pois lhe 

parece ser muito bom poder descansar. Aos poucos, descobrem que sua vida tornou-se tristemente 

inútil.  

Nesta ausência de papéis reside o verdadeiro problema do aposentado, sua 

angústia, sua marginalização e, muitas vezes o seu isolamento do mundo. Percebendo que 

ninguém necessita dele por estar isolado, recusado e excluído da sociedade, ele se sente cada vez 

mais angustiado, tornando difícil sua adequação ao mundo no qual vive. Aliado a esses fatores da 

aposentadoria, o idoso por vezes depara-se com uma queda do nível de renda o que, por sua vez, 

afeta a qualidade de vida e a saúde. 

  Os termos “status” e “papel” são considerados como definidores da posição social 

e do modo geral de interação entre os indivíduos. A cada “status” pessoal têm-se papéis que, 

somados, definem a posição individual da pessoa, ou seja, a soma dos direitos e obrigações que 

representam o seu comportamento social. O trabalho e seu significado na formação do indivíduo 

é uma questão importante a ser levantada quando se discute a aposentadoria. É na atividade 

profissional que depositamos nossas aspirações pessoais e perspectivas de vida. É o trabalho que 

permite o ato de existir enquanto cidadão e auxilia na questão de se traçar redes de relações que 

servem de referência, determinando, portanto, o lugar social e familiar. Pode ocorrer também o 

contrário, e o idoso inserir-se num processo de despersonalização. 

  “A distribuição da velhice por classes e grupos sociais mostra o perfil equivalente 

da concentração da riqueza e do poder em nosso país. No meio rural e na periferia urbana os 

velhos são excluídos, anônimos e marginalizados. Nas classes médias ocorrem o isolamento, a 

perda de papéis familiares e de trabalho, associados às perdas de poder aquisitivo, não 

compensadas pela aposentadoria”. (Magalhães,1989, p. 16) . 
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      Dados do IBGE, referentes ao rendimento mensal das pessoas de 60 anos ou mais, 

para o ano de 2002, revelaram que 42,8% desse contingente populacional possui uma renda 

mensal de um salário mínimo Embora este índice tenha decaído nos últimos 10 anos, o mesmo 

ainda é bastante elevado. Por outro lado, o número de idosos que recebem mais de cinco salários 

mínimos aumentou de 11,2% em 1991 para 19,3% em 2002.                                                 

  Um aspecto que tem garantido uma melhoria das condições de vida dos idosos em 

áreas rurais está relacionado à universalização da aposentadoria rural, que beneficia os 

trabalhadores rurais, inclusive os que não contribuíram diretamente com a previdência social. 

Instituída pela Constituição de 1988, e regulamentada em 1992, a aposentadoria rural atende 

atualmente cerca de 6,8 milhões de trabalhadores rurais. Para receber um salário mínimo, eles 

precisam comprovar tempo de serviço de até 15 anos no campo, ter idade acima de 55 anos, no 

caso das mulheres e 60 anos, se homens (Delgado & Cardoso Júnior, 2004, p.293). 

                Ainda segundo os dados do IBGE, referentes ao ano de 2002, quase seis milhões 

de idosos têm filhos e outros parentes sob sua responsabilidade. Este dado é fundamental para 

desmistificar a imagem negativa do idoso como dependente de seus parentes, e pode-se perceber 

que o mesmo desempenha um papel socioeconômico de fundamental importância na família.  

  Examinando-se a participação dos rendimentos dos idosos na composição da 

renda familiar, é fácil verificar que a renda deles está longe de poder ser considerada desprezível 

para suas famílias. No grupo de 60-64 anos, onde se encontra a maior proporção de idosos ativos, 

o rendimento dos homens corresponde a 67% de sua renda familiar no meio urbano e 69% no 

rural, dos quais 31% são rendimentos do trabalho do idoso urbano e 37% do rural.  

  À medida que envelhecem, não diminui sua participação relativa na renda familiar 

(com exceção do grupo de 80 anos e mais, cujas comparações são menos precisas por se tratar de 

um grupo aberto); o que se verifica é uma mudança de origem dos vencimentos, com os 

rendimentos do trabalho perdendo lugar para as aposentadorias.                                            
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 2. O IDOSO NO CONTEXTO SOCIAL CONTEMPORÂNEO 

“Ninguém é tão velho que não espere que depois de um dia não venha outro”  

(Séneca) 

 

 

          O envelhecimento da população é um fenômeno mundial iniciado, a princípio, nos 

países desenvolvidos em decorrência da queda de mortalidade, dos avanços científicos, 

medicinais, e tecnológicos, da urbanização adequada das cidades, da melhoria nutricional e da 

inclusão dos hábitos de higiene pessoal e ambiental. Todos esses fatores começaram a acontecer 

no final da década de 1940, início dos anos 1950, um reflexo do final da 2ª Grande Guerra.  

   Nos países em desenvolvimento, nos quais o Brasil se insere, o aumento da 

expectativa de vida ocorreu décadas mais tarde, em meados dos anos 1960, e tem sido 

evidenciada pelos avanços tecnológicos na área da saúde, com o uso em larga escala de 

campanhas de imunização, antibióticos e quimioterápicos que tornaram possível a prevenção e 

cura de muitas doenças. Aliado a estes fatores a queda da taxa de fecundidade, também iniciada 

nessa década, permitiu a ocorrência de uma grande explosão demográfica. Estima-se que nas 

próximas duas décadas o número de idosos alcançará 30 milhões de pessoas, aproximadamente 

13% da população. Esse crescimento traz à tona a questão do envelhecimento como problemática 

social. 

O que se percebe é que a sociedade não está preparada para essa mudança no 

perfil populacional e, embora as pessoas estejam vivendo mais, a garantia de qualidade de vida 

não alcançou ainda toda a população. Dados do IBGE revelam que são os idosos que mais 

apresentam problemas crônicos de saúde. Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em 

parceria com o SESC identificou que 86% dos idosos entrevistados são portadores de pelo menos 

uma doença crônica e ainda que 32% destes eram dependentes para atividades da vida diária, 

problemas que no Brasil são agravados pela desigualdade social, regional e econômica.    
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A vida humana é regida por um determinismo biológico e nesse sentido o 

envelhecimento envolve vários processos que vão desde a diminuição da possibilidade de 

sobrevivência, passam por significativas alterações na aparência física, alcançando mudanças no 

comportamento e no desempenho do papel social do indivíduo que envelhece. Nesse foco, o 

envelhecimento é percebido como a fase em que surgem experiências e características próprias, 

resultantes da trajetória de vida, algumas om uma maior dimensão e complexidade que outras, 

integrando assim a formação do indivíduo idoso.  

As tensões psicológicas e sociais podem apressar as deteriorações que compõe o 

processo de envelhecer. É visível no indivíduo idoso uma maior interação entre os estados 

psicológicos e sociais refletidos na sua adaptação às mudanças que se processam interna e 

externamente. As competências e habilidades construídas no decorrer da vida, influenciam 

sobremaneira a forma de envelhecer, positiva ou negativamente. Na realidade do contexto social 

de muitos países, os idosos apresentam poucas perspectivas em relação ao futuro. O progresso 

industrial e tecnológico tão necessário ao desenvolvimento das nações configura-se em outro 

problema para a maioria dos idosos -  a dificuldade em  lidar com esse avanços, haja vista que o 

mercado de trabalho e até as atividades diárias exigem cada vez mais que a os indivíduos se 

capacitem e se atualizem constantemente. 

Quando se questiona o processo do envelhecimento da população sob a ótica de 

um futuro próximo ou de uma realidade já percebida, surgem três hipóteses que  dominam as 

reflexões: variáveis, contextos e cenários futuros.  

   Entre as variáveis, talvez a que cause mais impacto seja a demográfica, haja vista 

estarmos diante de uma verdadeira revolução. Em  aproximadamente 30 anos a pirâmide etária 

brasileira sofreu modificações significativas Em 1970, segundo dados do IBGE, a população 

brasileira podia ser representada numa estrutura triangular ou piramidal, ou seja, sua base era 

muito extensa até os sete anos de idade, diminuía  ao demonstrar a faixa populacional  que 

corresponde às crianças estudantes do ensino fundamental, continuava estreitando-se para 

demonstrar a fase juvenil e, aos poucos formava uma ponta que ia se estreitando cada vez mais 

até atingir a faixa da população com 60 anos ou mais.  
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      Ao iniciar a década  de 1990,  a base dessa pirâmide começou  tomar uma 

configuração diferente, demonstrando   que o número de nascimentos no País diminuiu de foram 

considerável, passando a taxa média de nascimentos de filhos por casal de 6,7 para 2,6. A 

confirmar-se essa projeção, a pirâmide terá se transformado em uma taça, ou seja, o perfil da 

população brasileira estará radicalmente transformado, e a identidade do Brasil enquanto um 

“país jovem”, inexoravelmente modificada. 

  Outro fator de relevância é a variável biogenética. A parte privilegiada da 

população que vai poder usufruir dos bons serviços gerontológicos tem perspectivas bem 

interessantes de prolongamento de vida. São os que hoje estão com 40 anos de idade, ou são 

ainda crianças, adolescentes e jovens. A ciência e os avanços tecnológicos trabalham para que 

esse fenômeno transforme-se rapidamente em realidade.  Muitos problemas sociais surgirão na 

rasteira desses acontecimentos. O que farão essas pessoas, que possivelmente alcançarão os 130 

anos de idade, durante os restantes 70 anos de sua vida, se é cada vez mais difícil empregar 

pessoas com 50 ou 60 anos no mercado de trabalho, dados os constantes avanços tecnológicos 

que demandam mão de obra jovem e especializada?  

   Essas conjecturas exigem uma revolução no modo de pensar da sociedade 

contemporânea, seja na escola, na mídia, na previdência social, no sistema de saúde ou no serviço 

assistencial. A garantia dos direitos dos idosos no Brasil, depende da participação política da 

população através dos instrumentos de organização, de pressão e de denúncia.  

   Muitos idosos, principalmente a partir da promulgação da Constituição de 1988 

têm ocupado espaços em diversas áreas e estão marcando sua presença, contribuindo 

socialmente, combatendo formas de negação, isolamento e anulação, e preservando a memória 

histórica nacional. Através dessa participação social, com maior presença nas lutas sociais, 

contribuem para construção de uma nova imagem, ajudando a dissipar a velha imagem de 

solidão, inutilidade e fragilidade.  

   No final dos anos 1980, cresceram e multiplicaram-se, no Brasil,  movimentos dos 

idosos na luta pela cidadania, buscando a aquisição de novos direitos sociais e a garantia dos já 

conquistados.   
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  Paz (2004, p.235), afirma que o “Movimento dos 147%” representou a luta e 

vitória dos aposentados pela reposição dos 147% nos seus benefícios, que havia sido retirado 

pelo então presidente Fernando Collor de Mello. O mesmo autor (2004, p.236) afirma, ainda, que 

nessas lutas estiveram presentes junto aos idosos, várias representações da sociedade civil 

organizada, como a Associação Nacional de Gerontologia (ANG), a Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia (SBGG) e a Associação Cearense de Proteção ao Idoso (ACEPI). 

 A elaboração da Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso foi 

acompanhada de perto por vários segmentos de idosos, que  enviaram sugestões, denúncias e 

reivindicações. É também, a  partir da vigência da Lei 8.842/94, que muitos Fóruns da Política 

Nacional do Idoso e a maioria dos Conselhos de Idosos são constituídos. 

 Os possíveis cenários para o segmento maduro da população vão depender da 

evolução econômica do País. É esse fator que vai definir questões relevantes como distribuição 

de renda, acesso aos bens de consumo e capital, acesso aos serviços de saúde e educação. As 

políticas econômicas e sociais hoje praticadas vão se refletir num futuro bem próximo, e devem 

ser de interesse de todos. Observa-se, também que o idoso de hoje, principalmente o habitante 

dos grandes centros urbanos, é alvo de interesse de empresas, instituições financeiras, escolas, 

universidades, partidos políticos e agremiações religiosas.  

 

 

 

2.1 – O Idoso e o Ambiente Familiar 

    A convivência do idoso em família é algo que merece uma reflexão, por ser ela  

uma das instituições mais importantes e eficientes no tocante ao bem estar dos indivíduos e à 

distribuição de recursos. Em todas as fases da vida a o núcleo familiar exerce uma importância 

fundamental no fortalecimento das relações  interpessoais.  É a  família que intermedeia parte da 

relação entre o mercado e os indivíduos, já que distribui rendimentos entre membros, assim como 

faz a intermediação entre o Estado e o indivíduo, redistribuindo, direta ou indiretamente, os 

benefícios recebidos. (Camarano et al, 2004, p.52). 
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   A importância da família na vida do idoso começa desde a sua infância e 

adolescência, onde existe a proteção, o carinho e a educação. Continua com o apoio em diversos 

momentos da vida, na formação, no equilíbrio afetivo e no desenvolvimento físico e social. É 

através deste habitat que o ser humano cresce e se desenvolve, atingindo a vida adulta, onde sai 

do ninho para construir a sua própria família. O ambiente familiar pode determinar  as 

características e o comportamento do idoso. Na família onde predomina um ambiente saudável e 

harmonioso, há espaço para todos os seus membros, e todos possuem e desempenham a contento 

seus papéis, lugares e posições, respeitadas as idiossincrasias inerentes a cada ser. Em 

contraponto onde há desarmonia, desrespeito e desconhecimento de limites, o relacionamento 

familiar é permeado por frustrações, e os seus membros cultivam e disseminam sentimentos e 

atitudes  negativas.  

Durante séculos, no Brasil, a família foi uma unidade socioeconômica autônoma, 

onde  eram produzidos, consumidos e distribuídos bens e riquezas, preservados e repassados 

valores entre as gerações e, ainda, era o espaço onde os mais dependentes – crianças e idosos – 

recebiam assistência familiar, geralmente no papel da mulher, como cuidadora. Essa unidade de 

parentesco bem definida,  estável e com suporte econômico, na qual várias gerações conviviam e 

distribuíam tarefas, é quase inexistente nos dias atuais.  

Vive-se atualmente um novo fenômeno social: a desagregação familiar. A nova 

família é nuclear, seus laços são precários e surgiram no cenário contemporâneo novos arranjos 

familiares e de convivência e novas relações de parentesco. A maioria dos idosos, nesse contexto, 

tende a ficar em segundo plano.  As implicações que esse novo quadro familiar traz são 

percebidas, quando se assume, inclusive constitucionalmente, que a estrutura familiar é 

fundamental para assegurar um envelhecimento ativo e saudável. Não só pela questão econômica, 

mas pelo humano, pela convivência e pela segurança que viver em família significa. 

A família atual que apresenta como características preponderantes a desagregação 

e a dispersão dos seus membros têm trazido em seu bojo inquietação para a geração idosa e 

também para os governantes. Perguntas emergem diante dessa realidade: nessa família, há lugar 

para o idoso? Quem vai cuidar dele, principalmente do dependente por questões de saúde?  
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Os indicadores sociais apontam que a evolução da sociedade brasileira terá 

sequência nas próximas décadas pelos trilhos da democratização e cidadania. O controle estatal 

será contrabalanceado pelos grupos sociais. A sociedade tem todos os ingredientes para firmar-se 

como mais articulada e qualitativa. Do ponto de vista de uma ação pelos idosos, essa evolução 

abre espaço para as organizações de base, iniciativas de grupos de pressão sobre as aplicações das 

políticas públicas e sobre o orçamento do Estado. 

Pesquisas recentes realizadas durante a 1ª década deste milênio, tanto pelo poder 

público, como pela iniciativa privada, buscaram descobrir como vive o idoso brasileiro, bem 

como inferir, se suas condições de vida diferem das do longevo do passado, como forma de 

avaliar os impactos do envelhecimento populacional sobre o Estado e a sociedade. Utilizamos 

neste trabalho dados da Pesquisa conjunta da Fundação Perseu Abramo com o SESC, realizada 

entre 2006 e 2007, cujos resultados foram publicados no livro – Idosos no Brasil: vivências, 

desafios e expectativas na terceira idade - que traz importantes dados sobre as relações familiares, 

laços afetivos e importância econômica dos idosos no Brasil junto aos seus lares, sintetizados a 

seguir:  

 A maior parte da população idosa vive em núcleos familiares, partilhando da companhia de esposa (no 

caso dos homens idosos), filhos (idosos e idosas) e muitas vezes netos, sendo, em grande parte, 

responsável pelos cuidados com eles; 

 Participam ativa e economicamente na vida da família, sendo boa parte das vezes o chefe ou um dos 

principais provedores e ajudando a família, ainda que dela também dependam, sobretudo para 

atividades fora de casa; 

 Consideram as tarefas que realizam de muita responsabilidade e sentem-se satisfeitos com o grau de 

responsabilidade que elas lhes exigem. No entanto, suas opiniões são menos solicitadas que a dos não 

idosos, muito embora a frequência com que opinam nas decisões familiares seja considerada 

satisfatória pela maioria; 

 Em geral, sentem-se à vontade com a família, sobretudo por considerá-la unida e harmônica. Metade 

recebe visita da família e de amigos semanalmente, enquanto a saída para visita a parentes e amigos é 

um pouco menos constante. A falta de regularidade de visitas de parentes ou mesmo a ausência delas é 

idêntica entre idosos e não idosos, e pode ser considerada baixa; 
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 De modo geral, encontram os amigos em casa ou seus arredores (vizinhança), na igreja ou outros 

templos religiosos e ao saírem para outras finalidades como a ida a compras ou a médicos; 

 Cerca de metade dos idosos brasileiros vive com filhos (as) (54%) e esposo (a) (51%), sendo que 71% 

dos homens vivem com companheira, e entre as mulheres só 36%; 

 Aproximadamente um terço dos idosos vive com netos (as) (30%) e 16% são responsáveis por sua 

criação; 

 Mesmo não morando com netos, é forte a participação dos idosos no cuidado destes, seja passando 

com eles o dia inteiro (5%), parte do dia (13%), ou os finais de semana (6%). Mais as mulheres que os 

homens ajudam no cuidado com os netos (47%, contra 27%), especialmente as que estão na faixa 

etária de 60 a 69 anos (55%). Nesta idade, uma em cada 4 mulheres cria seus netos; 

 As relações Inter geracionais se estendem por todas as faixas etárias: 23% residem com crianças de até 

10 anos, 25% com adolescentes e jovens de 10 a 20 anos, 27% com pessoas de 20 a 30 anos a 25% 

com pessoas de 30 a 40 anos; 

 Vivem sozinhos 15% dos idosos, proporção cinco vezes maior quer entre os nãos idosos (3%);  

 A grande maioria dos idosos (88%) contribui para a renda familiar, muitas vezes como o principal 

provedor da família. A contribuição na renda familiar é quase unânime entre os homens idosos (95%) 

e entre as mulheres, cresce à medida que aumenta a faixa etária (de 78% entre as que têm entre 60 e 

69 anos a 92% entre as com 80 anos ou mais); 

 A autonomia dos idosos, considerados como chefe das famílias onde habitam, se revela entre 71% dos 

idosos e 21% consideram como chefe o marido ou esposa. Apenas 7% atribuem a chefia da família a 

algum filho e 3% ao genro ou nora, tendência maior entre as mulheres; 

 Quase quatro em cada 10 idosos (38%) tem no (a) esposo (a) a pessoa mais próxima e que lhe mais dá 

atenção, 27% tem um filho (a) como cuidador e 14% reconhecem algum não morador do domicílio 

como a pessoa que mais lhe dá atenção. Já os (as) netos (as) têm participação pouco efetiva nos 

cuidados com os idosos (4%); 

 Ter o cônjuge como pessoa mais próxima é mais frequente entre os homens (58%) que entre as 

mulheres, estas apenas 24% têm no esposo a pessoa que lhe dá mais atenção. Por outro lado, os (as) 

filhos (as) dão mais atenção às mulheres idosas (36%, contra 15% entre os homens) e tendem a ter 

maior participação quanto mais velhos ficam os pais;  
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 Ter como cuidador uma pessoa que não resida na casa ocorre principalmente entre as mulheres e tende 

a aumentar, conforme aumenta a idade (de 12% a 22%); 

 A maior parte dos idosos (77%) se sente a vontade em relação à sua família, o que se deve 

principalmente ao tipo de relação que mantém (77%), pautada na união e harmonia (58), liberdade 

(16%), afeto (14%) e respeito (11%); 

 Uma parcela de 22%, no entanto, não se sente totalmente à vontade com suas famílias, apontando 

razões opostas para esta sensação, ou seja, sentem que a família é desarmônica (10%), com muitos 

desentendimentos (5%) ou ausência de contato (2%); outros avaliam que não têm liberdade (6%), ou 

são tratados com desrespeito (1%) ou sem afeto (1%); 

 Indagados sobre coisas que fazem sozinhos ou precisam de ajuda, observa-se que as tarefas para as 

quais os idosos mais precisam de ajuda são consertos e reparos domésticos (45%), limpeza e 

lavagem de roupa (43%, ambas), e cozinhar (33%), tarefas que fazem parte da rotina e da 

distribuição do trabalho doméstico – para as quais outros moradores, portanto, também recebem 

ajuda; 

 Para tarefas que envolvem sair de casa, tais como fazer ou carregar compras, resolver problemas fora 

de casa ou ir ao médico, 39%, 24% e 28% dos idosos, respectivamente, costumam receber a ajuda de 

alguém para fazê-las; 

 Para tarefas de caráter mais pessoal a necessidade de ajuda por parte dos idosos é mínima: apenas 9% 

precisam de ajuda para tomar remédios, 6% para locomover-se e 3% para vestir-se; 2% necessitam de 

ajuda para se alimentar, fazer higiene pessoal, ir ao sanitário ou levantar-se da cama ou cadeiras; 

 Um terço dos entrevistados (32%) precisa de ajuda financeira para manter-se, mas este é também a 

ajuda que os idosos mais oferecem, uma vez que 29% ajudam na manutenção financeira de outras 

pessoas; 

 Ajudar na limpeza doméstica e acompanhar pessoas ao médico são tarefas em que os idosos mais 

auxiliam a outros (12%, ambas), além de 11% que ajudam no preparo de comidas, 8% ajudam a lavar 

roupas e 7% a fazer consertos e reparos domésticos, assim como a fazer ou carregar compras e ainda 

6% costumam ajudar outras pessoas indo resolver problemas fora de casa;  

 Nas tarefas de caráter mais pessoal os idosos ajudam mais do que são ajudados, como dar remédios a 

outros residentes do domicílio (10%), ajudar na locomoção (6%), ajudar a vestir, alimentar e levantar 

alguém de camas ou cadeiras (5% cada), fazer higiene pessoal e levar ao sanitário (4%); 
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 Entre os idosos dois terços consideram de muita responsabilidade as atividades que desenvolvem 

(66%), 8% nem muita nem pouca, 21% acham que suas atividades são de pouca responsabilidade e 

5% não acham que têm responsabilidade. De modo geral, a maioria (83%) está satisfeita com o grau 

de responsabilidade que têm com as atividades que pratica;  

 A participação nas decisões familiares é frequente a três quartos da população adulta não idosa, com 

44% sendo consultados sempre e 31% de vez em quando. Entre os idosos, a consulta da família às 

suas opiniões é ligeiramente menos frequente, com 39% consultados sempre e 30% de vez em 

quando. 18% não participam das decisões da família, incidência duas vezes maior que entre não 

idosos (9%);  

 De modo geral, tanto idosos quanto não idosos consideram boa a frequência com que são consultados 

nas decisões familiares (75%, ambos). 16% entre os não idosos e 12% entre os idosos estão 

insatisfeitos com essa frequência;  

 Metade da população adulta brasileira recebe visita da família ao menos uma vez por semana (49%, 

ambos). Entre os idosos 18% são visitados todos os dias, enquanto 15% dos não idosos recebem 

visitas diárias. A falta de regularidade de visitas ou mesmo a ausência delas são idênticas entre idosos 

e não idosos (17%);  

 A saída para visita a parentes é mais constante entre não idosos que entre os idosos – pouco mais de 

um terço (36%) visitam parentes ao menos uma vez por semana, enquanto 24% dos idosos possuem 

esta mesma frequência. Por outro lado, um terço dos idosos (33%) não tem frequência regular ou não 

visitam parentes, enquanto 22% dos não idosos agem desta forma;  

 Metade dos idosos recebe visitas semanais de amigos, enquanto entre os não idosos chega a 

aproximadamente dois terços (62%) – 17% dos idosos recebem visita de amigos diariamente e um 

terço (33%) ao menos uma vez por semana, enquanto entre os não idosos 1 em cada 4 são visitados 

por amigos diariamente e 37% ao menos uma vez por semana;  

 A frequência de saída para visita a amigos também varia entre idosos e não idosos. Cerca de um terço 

dos idosos (30%) tem o hábito de ir à casa de amigos ao menos uma vez por semana, enquanto metade 

dos não idosos fazem visita a amigos com essa frequência. Da mesma forma, 45% dos idosos não 

costumam visitar amigos ou não tem frequência regular para fazê-lo, enquanto só 23% dos não idosos 

não cultivam essa prática; 

 Cerca de metade dos idosos (55%) costuma encontrar os amigos em casa, visitando ou sendo 

visitados, ou em seus arredores, na rua, na calçada, perto de casa (41%). Mais de um terço (37%) tem 
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nas igrejas ou templos religiosos o local de sua socialização (sobretudo as idosas), outros 19% os 

encontram casualmente quando vão às compras. Ir ao médico ou postos de saúde, praças, bares, clubes 

ou bailes, grupos de convivência e bingos são outros pontos de encontro, ou ainda, mesmo que não os 

procure, os idosos encontram amigos em meios de transporte e filas.  

    Uma das conclusões obtidas é que a relação entre envelhecimento e dependência 

familiar não é muito clara, pois uma parcela expressiva de indivíduos idosos, ainda encontra-se 

em pleno vigor físico, em boas condições de saúde, inserida no mercado de trabalho, mesmo já 

gozando dos benefícios da aposentadoria, e ainda, dando suporte financeiro a outros membros da 

família, especialmente a filhos adultos. Uma das razões se dá pela maior renda dos idosos, vis-à-

vis alguns segmentos populacionais como os jovens. Isso resulta em que o peso da sua renda no 

orçamento de suas famílias seja expressivo e bem vindo. 

Nesse aspecto, as aposentadorias e pensões desempenham um papel muito 

importante na renda dos idosos, em especial das mulheres. Um outro dado importante é que a 

queda da mortalidade conjugada às melhorias nas condições de saúde provocadas por uma 

tecnologia médica mais avançada, bem como a universalização da seguridade social, maior 

acesso aos serviços de saúde e outras mudanças tecnológicas levaram o idoso brasileiro a ter a 

sua expectativa de sobrevida aumentada, a ter reduzido o seu grau de deficiência física ou mental, 

a poder chefiar mais suas famílias e a trabalhar e viver menos na casa de parentes.  

Pôde-se concluir também, a partir leitura dos resultados dessas pesquisas que, 

apesar de várias limitações próprias da idade, em geral, o idoso está em melhores condições de 

vida que a população mais jovem: apresenta um rendimento maior, uma grande parcela tem casa 

própria já paga e contribui significativamente na renda das famílias. Nas famílias cujos idosos 

são chefes, encontra-se uma proporção expressiva de filhos e netos morando juntos. Essa situação 

deve ser considerada à luz das transformações por que passa a economia brasileira, levando a que 

os jovens estejam experimentando grandes dificuldades em relação à sua participação no 

mercado de trabalho. 

Um outro fator dado relevante para o estudo, elaboração e implementação de 

políticas públicas direcionadas aos idosos é que os resultados obtidos na análise da pesquisa 

demonstram a influência da idade no aumento da vulnerabilidade física e/ou mental desse 

segmento populacional. Uma parcela considerável dos idosos brasileiros tem dificuldades em 
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ouvir, enxergar, subir escadas e lidar com as AVDs. Essas dificuldades parecem estar sendo 

adiadas para as idades mais avançadas como está acontecendo com a mortalidade. É esse o 

segmento que demanda cuidados, e, no caso brasileiro, recai em quase toda a sua totalidade sobre 

a família, principalmente sobre as mulheres, cuidadoras em potencial dos maridos, pais ou 

parentes idosos. 

 

 

2.2 – Políticas Públicas de Proteção Social ao Idoso Brasileiro 

 

   Revendo-se a legislação brasileira relativa ao idoso, pode-se afirmar que a 

incorporação, em alguma medida, da questão do envelhecimento populacional na agenda das 

políticas brasileiras, quer sejam públicas ou por iniciativa da sociedade civil, não é nova. O Brasil 

é um dos pioneiros na América Latina na implementação de uma política de garantia de renda 

para a população trabalhadora que culminou com a universalização da seguridade social, pela 

Constituição Federal, em 1988.  

   As origens do sistema de proteção social ora vigente remontam ao período 

colonial, com a criação de instituições de caráter assistencial como a Santa Casa de Misericórdia 

de Santos. No período imperial, podem ser identificados outros antecedentes do atual sistema 

como os montepios civis e militares e outras sociedades beneficentes. Em 1888, foi 

regulamentado o direito à aposentadoria dos empregados dos Correios (Decreto 9.912-A, de 26 

de março de 1888). Estes, após 30 anos de serviço e com uma idade mínima de 60 anos, passaram 

a usufruir o direito de aposentar-se.  

As primeiras políticas previdenciárias direcionadas aos trabalhadores do setor 

privado surgiram no início do século XX, com as leis de criação do seguro de acidentes do 

trabalho em 1919, e a primeira caixa de aposentadorias e pensões em 1923, regulamentada pela 

Lei Eloy Chaves. Nos anos 1930, o Brasil já contava com uma política de bem-estar social, que 

incluía previdência social, saúde, educação e habitação (Camarano& Pasinato, 2004, p.263). 
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Nos anos 1970, a Lei nº 6.119/74 instituiu a Renda Mensal Vitalícia, no valor de 

50% do salário mínimo, para maiores de 70 anos que houvessem contribuído para a Previdência 

ao menos por um ano. Ao final daquela década, o então Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), passou a apoiar os centros de convivência como lugares de socialização e os idosos 

começaram a organizar-se em associações. (Rodrigues, 2005, p.84/90)  

 Em 1982, foi inaugurada, no Brasil, a primeira Universidade da Terceira Idade, 

que nos anos 1990, multiplicaram-se pelo País. Ainda na década de 1990, foi organizada a 

Confederação Brasileira de Aposentados (COBAP), responsável por fomentar, junto aos idosos, a 

luta pelo aumento dos valores das aposentadorias, pelos direitos sociais e pela cidadania. 

 O primeiro documento do Governo Federal contendo algumas diretrizes para uma 

política social para a população idosa foi editado pelo então Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS) em 1976, que se fundamentou nos resultados obtidos em três 

seminários regionais realizados em São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, além de um em 

âmbito nacional, que objetivaram identificar as condições de vida do idoso brasileiro e do apoio 

assistencial existente para atender suas necessidades. Dessas inciativas resultaram as propostas 

contidas no documento Política social para o idoso: diretrizes básicas (BRASIL, 2002): 

1. A implantação de um sistema de mobilização comunitária, visando, dentre outros objetivos, à 

manutenção do idoso na família; 

2. A revisão de critérios para concessão de subvenções a entidades que abrigam idosos; 

3. A criação de serviços médicos especializados para o idoso, incluindo atendimento domiciliar; revisão 

do sistema previdenciário e preparação para a aposentadoria e; 

4. A formação de recursos humanos para o atendimento de idosos; coleta de produção de informações e 

análises sobre a situação do idoso pelo Serviço de Processamento de Dados da Previdência e 

Assistência Social (Dataprev) em parceria com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), dentre outras. 

   É oportuno ressaltar que até aquele momento, as políticas do Governo Federal 

para os idosos consistiam no provimento de renda para a população idosa que trabalhou de 

alguma forma e de assistência social para idosos necessitados e dependentes. A visão que parece 

ter predominado nas políticas é a de vulnerabilidade e dependência do segmento. Mudanças 
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paulatinas nesse modo de perceber o idoso foram tomando corpo ao longo dos anos 1980, pela 

nítida influência do debate internacional acerca da questão da longevidade. 

   A Constituição de 1988, elaborada no processo de transição democrática que 

rompeu com a ditadura militar, configurou um Estado de direito, com um sistema de garantias da 

cidadania e, açambarcou muitos dos princípios contidos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, para definir um modelo de proteção social configurado como um sistema de 

seguridade social.  

     Surgiu, então, nesse novo contexto social, o que pode ser definido como políticas 

públicas, ou seja, “o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, 

configurando um compromisso público que visa a dar conta de determinada demanda, em 

diversas áreas; expressa ainda, a transformação daquilo que é do âmbito privado em ações 

coletivas no espaço público”. (Guareschi et al, 2004, p.180). Com base nesse entendimento, a 

articulação e a integração entre todas as políticas públicas constituem uma ação estratégica para 

assegurar a complementaridade da rede de atendimento às pessoas idosas, com vistas a um 

envelhecimento social seguro e digno. 

  O primeiro marco legal reconhecido mundialmente como relacionado aos direitos 

dos idosos tem como data 10 de dezembro de 1948, dia em que a Assembleia Geral das Nações 

Unidas promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento histórico 

além de afirmar que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, que não 

haverá distinção de raça, sexo, cor, língua, religião, política, riqueza ou de qualquer outra 

natureza”, define, em seu artigo 25, entre outros itens, os universais direitos dos idosos: 

“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança, em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice (grifo nosso) ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora do seu controle”. 
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  O modelo de assistência adotado pelo Brasil, a partir de 1988, acampa a 

Previdência Social, elaborada nos moldes de seguro social, e a Assistência Social, entendida 

como direito social e à saúde. Ou seja, buscou articular os direitos contributivos e as 

transferências de renda não contributivas vinculadas à assistência social sob as égide dos direitos 

sociais.  

   Sob esse foco, a assistência social passa a integrar o sistema de seguridade social 

como política pública não contributiva, de direito do cidadão, deixando de ser ajuda ou favor 

ocasional e emergencial, para posicionar-se como exigível e reclamável, como se pode visualizar 

nos artigos da CF/88: 

 inciso IV do artigo 3º - dispõe que é objetivo fundamental do Estado promover o bem de todos, sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

 inciso XXX do artigo 7º - proíbe diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de 

admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil;                      

 artigo 14: parágrafo 1º, inciso II, alínea “b” – faculta o direito de votar aos maiores de 70 anos; 

 artigo 195 – define como será financiado e as fontes de receita que subsidiarão o sistema de 

seguridade social brasileiro; 

 artigo 196 – estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garante o acesso universal à 

população e propõe ações e serviços de promoção, proteção e recuperação; 

 artigo 201 – define o sistema previdenciário e prevê a cobertura em face dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada. Estabelece, ainda, a aposentadoria no Regime Geral da 

Previdência definindo a idade, se homem, 65 anos, e, se mulher, 60 anos. Reduz em cinco anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exercem atividades de economia 

familiar; 

 artigo 203 – disponibiliza a política pública de assistência social a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por objetivos a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

 inciso V do artigo 203 – garante a percepção de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover sua subsistência ou 

de tê-la provida por sua família; 

 artigo 229 - determina que os pais têm o dever de assistir, criar e educar seus filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade (grifo nosso); 
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 artigo 230 – estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas, assegurar sua participação na sociedade, defender sua dignidade e bem-estar, bem como 

garantir-lhes o direito à vida; 

 o § 1º do artigo 230 dispõe que a atenção devida ao idoso é de responsabilidade prioritária da família, 

devendo ser prestada, de preferência, em seus lares, evitando dessa forma, sua institucionalização ou 

asilamento; 

 § 2º do artigo 230 assegura aos maiores de sessenta e cinco anos gratuidade dos transportes coletivos 

urbanos. 

    O caráter social e assistencial da Constituição Federal de 1988 abriu caminho para 

a efetivação de avanços na assistência social no Brasil, dentre os quais, merecem destaque a 

legislação aprovada nos anos seguintes: 

• ano de 1989 - o Ministério da Saúde publica a Portaria Federal de nº 810/89, que determina a 

normatização do funcionamento padronizado de instituições ou estabelecimentos de atendimento ao 

idoso; 

• ano de 1990 - é aprovado o Código de Defesa do Consumidor; 

• ano de 1993 – são promulgados o Estatuto do Ministério Público da União e a Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), reconhecida como política de seguridade social, responsável pela 

garantia de proteção social não contributiva à população socialmente mais exposta a riscos e criação 

de instâncias de pactuação e compartilhamento de experiências nos três níveis governamentais sob a 

forma de conferências; 

• ano de 1994 – é sancionada a Política Nacional do Idoso; 

• ano de 2003 – é promulgado o Estatuto do Idoso; 

• ano de 2004 – é sancionada, em outubro, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e 

regulamentada em 2005, pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), responsável pelo pacto 

federativo de operacionalização da política; 

• ano de 2006 - é implementada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e instituído o Pacto 

pela Saúde, pela Portaria do Ministério da Saúde nº 399/06, que se constitui em um conjunto de 

reformas institucionais do Sistema Único de Saúde – SUS, compartilhado pela União, Estados e 

Municípios. Nesse pacto federativo em prol da saúde, um dos indicadores de monitoramento da saúde 

brasileira constitui-se no cadastro e inspeção de todas as ILPIs. Fica nítido, nesse ato, o crescimento 
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da importância dada à saúde do idoso, no conjunto das políticas públicas, onde se destacam ações 

como a promoção do envelhecimento ativo e saudável, a atenção integral à saúde do idoso e o 

incentivo à adoção de ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção ao longevo.  

   Estabelecido pela Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da 

Assistência Social em 1993, o Benefício de Prestação Continuada – BPC constitui-se na garantia 

de renda básica no valor de um salário mínimo, e é destinado a pessoas com deficiência e a 

idosos a partir de 65 anos de idade. Nos dez primeiros anos de sua vigência, o número de idosos 

atendidos cresceu 25 vezes, principalmente em decorrência da mudança na legislação que alterou 

a idade mínima para o recebimento de 67 para 65 anos. Com a vigência do Estatuto do Idoso, em 

2004, mais idosos passaram a receber o benefício, que em 2007 alcançou aproximadamente 1,3 

milhão de beneficiários (Siqueira, 2007, p.210). 

   Em que pesem suas limitações, a implementação de políticas públicas universais, 

como as de saúde, e a instituição de políticas de caráter etário, como a garantia de renda, 

contribuem para uma percepção mais positiva da qualidade de vida na velhice. Estudos que 

comparam o bem estar subjetivo entre nações concluem que a renda é importante para satisfação 

da vida em todas as idades, quando atende às necessidades humanas básicas como alimentação, 

saúde, abrigo, sendo possível correlacionar satisfação financeira com satisfação com a vida, 

especialmente em nações mais pobres (Diener e Oishi, 2000).  

  

2.2.1 -  A Política Nacional do Idoso 

    Dando prosseguimento às diretrizes lançadas pela Constituição Federal de 1988 e, 

fortemente influenciada pelo avanço dos debates internacionais sobre a questão do 

envelhecimento, foi aprovada, em nosso país, em 4 de janeiro de 1994 a Lei 8.842, que instituiu a 

Política Nacional do Idoso (PNI). É a primeira lei brasileira específica para assegurar os direitos 

da pessoa idosa. Essa política consiste em um conjunto de ações governamentais que têm por 

objetivo assegurar os direitos de cidadania dos idosos, partindo do princípio fundamental de que 

“este é um sujeito de direitos e deve ser atendido de maneira diferenciada em cada uma das suas 

necessidades: físicas, sociais, econômicas e políticas”. Para a sua coordenação e gestão foi 

designada a Secretaria de Assistência Social do então MPAS, atualmente Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Foi criado, também, o Conselho Nacional 
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dos Direitos do Idoso (CNDI), que veio a ser implementado apenas em 2002 (Camarano & 

Pasinato,2004, p.269).  

    A Política Nacional do Idoso apresenta em sua composição 06 capítulos e 22 

artigos, contemplando as finalidades desta política. Nos seus artigos destacam-se os direitos à 

cidadania, respeito à diversidade etária, não discriminação, informações sobre o envelhecimento, 

participação, capacitação, atualização, cultura, esporte, lazer, saúde, educação, previdência, 

trabalho, habitação e assistência social.  

   A PNI encara o envelhecimento como uma conquista da população brasileira e 

objetiva também atender às necessidades básicas da população idosa no que se refere à habitação, 

saúde, previdência, lazer, trabalho e assistência social. Vários estados e municípios brasileiros, a 

partir da promulgação da Lei Federal introduziram políticas públicas específicas para a terceira 

idade, que se mostraram exitosas e inovadoras, podendo-se citar os estados de São Paulo, do 

Paraná, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, e vários municípios de pequeno, médio e grande 

porte, como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Campinas e Santo André. A citada Lei, ao 

atribuir competências e responsabilidades a órgãos e entidades públicas, exigindo destes 

propostas orçamentárias que permitam financiar programas compatíveis e viáveis direcionados 

aos idosos, cumpre sua missão social.  

         O artigo 1º, da Lei nº 8.842/1994, define como objetivos da Política Nacional do 

Idoso: 

 assegurar os direitos sociais do idoso e, 

 promover a sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

          

 

  O artigo 3º, elenca os princípios da PNI, diretamente relacionados ao resgate da 

cidadania, por vezes tão ausente da realidade vivenciada pelo idoso brasileiro: 

 o amparo social; 

 a garantia da cidadania, da participação e da informação; 
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 a proibição da discriminação; 

 a designação do idoso como principal agente e destinatário das transformações a serem efetivadas 

através desta política e;  

 a observação, pelo poder público e pela sociedade civil, quando da aplicação da Lei, das disparidades 

econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições existentes entre o meio rural e o 

urbano no Brasil. 

         O artigo 4º compila as diretrizes da PNI, que visam, entre outras questões: 

 viabilizar formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua 

integração às demais gerações; 

 garantir a participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação, 

implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos; 

 priorizar o atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento 

asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência; 

 capacitar e reciclar os recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de 

serviços aos idosos; 

 implementar sistemas de informações que permitam a divulgação da política, dos serviços oferecidos, 

dos planos, programas e projetos em cada nível de governo;  

 apoiar estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento. 

  A PNI prevê em seu artigo 5º, a coparticipação dos conselhos nacionais, estaduais 

e municipais na promoção social do idoso; elenca em seu 10º artigo as competências das várias 

áreas e seus respectivos órgãos, nas ações relativas à saúde, educação e habitação Nesta relação, 

do que compete aos órgãos e entidades públicas, encontram-se importantes obrigações - estimular 

a criação de locais de atendimento aos idosos: centros de convivência, centros de cuidados 

diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho e atendimento domiciliar. É válido citar 

também o incentivo à criação de universidades abertas para a terceira idade e a expressa 

proibição de discriminar-se o idoso e sua participação no mercado de trabalho. 
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     Com a vigência da PNI foram implementadas várias modalidades de atendimento 

à população idosa, visando integrar o idoso com a sociedade, principalmente nos grandes centros 

urbanos, onde é mais difícil estabelecer relações sociais, razão principal das inúmeras queixas de 

solidão e abandono feitas pelos seus moradores longevos.  

2.2.1.1 -  Centros-Dia para Idosos 

  Centro-Dia é a modalidade não asilar que se caracteriza por ser um veículo de 

estímulo e socialização do idoso, evitando seu asilamento e proporcionando sua permanência na 

família. O Centro Dia atende, durante o dia, num período de 8 a 10 horas, idosos semi-

dependentes que possuam limitações para o desenvolvimento das atividades da vida diária 

(AVDs), que convivem com a família, e, no entanto, não tem quem os cuide no domicílio.  O 

idoso retorna ao lar por volta das 18:00 horas, permitindo a sua permanência na família a noite e 

nos finais de semana. Durante o período de permanência no Centro Dia, os idosos devem ser 

atendidos por uma equipe multidisciplinar que realiza as mais diversas atividades, tais como: 

avaliação de saúde, caminhadas, artesanato, trabalhos terapêuticos e culturais, jogos, sessão de 

vídeo e televisão, fisioterapia, e devem receber, no mínimo, três refeições. 

2.2.1.2 - Centros de Convivência para Idosos 

  Constituem uma alternativa de convívio e integração social e uma das mais 

interessantes obrigações impostas ao Poder Público na PNI.   Sua definição, no Decreto de nº 

1.948, de 3 julho de 1996, que regulamentou a lei é de serem locais destinados à permanência 

diurna de idosos, onde são desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, 

associativas e de educação para a cidadania.  Esses Centros são importantes locais para o 

desenvolvimento do que se convencionou chamar envelhecimento ativo, haja vista que, o idoso 

ao frequentá-los tem a possibilidade de encontrar estímulo para uma vida social sadia, 

desenvolver sua cultura e ter momentos de lazer, melhorando assim sua autoestima e disposição 

física. Nestes locais devem também aprender também noções de cidadania, de participação e de 

como colaborar para o bem comum, aprendendo que para exercê-las não há limite de idade.      

 

2.2.1.3 – Assistência Domiciliar para Idosos 
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   O termo Assistência Domiciliar compreende uma gama de serviços realizados no 

domicílio e destinados ao suporte terapêutico do paciente idoso, que vão desde cuidados pessoais 

(higiene íntima, alimentação, banho, locomoção e vestuário), cuidados com a medicação e 

realização de curativos de ferimentos, cuidados com escaras e ostomias, até o uso de alta 

tecnologia hospitalar como nutrição enteral/parenteral, diálise, transfusão de hemoderivados, 

quimioterapia e antibioticoterapia, com serviço médico e de enfermagem 24 horas/dia, e uma 

rede de apoio para diagnóstico e para outras medidas terapêuticas. Também estão incluídos neste 

conceito o chamado suporte comunitário (voluntários, serviços de associações comunitárias, 

transporte) e realização de tarefas externas, como ida a um banco ou a uma farmácia.  

   Os objetivos da Assistência Domiciliar são contribuir para a otimização dos leitos 

hospitalares e do atendimento ambulatorial, visando à redução de custos; reintegrar o paciente em 

seu núcleo familiar e de apoio; proporcionar assistência humanizada e integral, por meio de uma 

maior aproximação da equipe de saúde com a família; estimular uma maior participação do 

paciente e de sua família no tratamento proposto; promover educação em saúde; ser um campo de 

ensino e pesquisa. Insere-se num modelo gerontológico que visa, na medida do possível, reinserir 

o idoso na comunidade, preservando ao máximo sua autonomia, buscando a recuperação de sua 

independência funcional e procurando mantê-lo um ativo, participativo, produtivo e afetivo. 

 

2.3 - O Estatuto do Idoso  

    Em 1º de outubro de 2003, após seis anos de tramitação no Congresso Nacional, 

foi sancionada a Lei Federal nº 10.741, que instituiu o Estatuto do Idoso, regulamentando os 

direitos da faixa populacional brasileira com idade igual ou superior a 60 anos.  Este compilou, 

em uma única e ampla peça legal, muitas das leis e políticas já aprovadas e incorporou novos 

elementos e enfoques, dando um tratamento integral, com visão de longo prazo, ao 

estabelecimento de medidas que visam proporcionar o bem-estar dos idosos brasileiros.  

  A identificação do idoso como um subgrupo populacional demandante de regras 

específicas implica uma dupla condição em termos de direitos sociais. “Isso representa um fator 

de igualdade e de diferenciação para promover a igualdade substantiva vinculada à justiça social, 

que nada mais é do que a equidade entre partes desiguais”. Entre suas disposições, destacam-se 
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os direitos fundamentais, as medidas de proteção e a política de atendimento ao idoso, além de 

definir as condutas que constituem crimes contra os idosos’. (Camarano, apud VELASCO e 

ROMERO, 2000). 

   O artigo 1º define quem é considerado idoso no Brasil, ou seja, o indivíduo com 

idade igual ou superior a 60 anos. Essa definição é importante, pois delimita, de forma legal, a 

faixa etária onde se inicia o envelhecimento populacional. Embora redundante na opinião de 

alguns, cumpre seu papel de esclarecer a população a esse respeito.  

              O artigo 3º amplia a redação do artigo 230 da CF de 1988, ao dispor sobre as 

obrigações familiares e sociais com relação à pessoa idosa, quando afirma que é obrigação da 

família, da comunidade, da sociedade e do Estado assegurar ao idoso, com absoluta prioridade 

(grifo nosso) a efetivação dos seus direitos. Proíbe, ainda, no artigo 4º qualquer tipo de 

discriminação, violência, negligência ou crueldade direcionada ao idoso ou que viole seus 

direitos, independente do fato ter ocorrido por ação ou omissão, prevendo inclusive punição para 

o(s) autor (es) na forma da Lei. 

  O direito à vida pela pessoa idosa é assegurado nos artigos 8º e 9º, onde são 

estabelecidos os deveres do Estado de proteger a vida e a saúde por meio da aplicação de 

políticas públicas sociais que assegurem um envelhecimento ativo, assistido dignamente e 

saudável.                                                                                                                                 

    A liberdade, o respeito e a dignidade são assegurados no artigo 10º, enquanto os 

artigos 11º, 12º, 13º e 14º versam sobre a prestação de alimentos ao idoso vulnerável, conforme 

prevê o Código Civil. A obrigação para com os alimentos é solidária, podendo o idoso optar, 

entre os seus familiares, a quem demandar por esse direito. Na hipótese de a família não ter 

condições financeiras para prestar-lhe assistência alimentar, essa obrigação é transferida para o 

poder público, consoante o disposto na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 

  

       O Estatuto assegura ainda como direitos prioritários dos idosos:  

 o atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços à população; 



51 

 

 a preferência quanto à formulação e execução de políticas sociais públicas específicas; na destinação 

privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; na viabilização de 

formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações;  

 a 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; 

 a capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação 

de serviços aos idosos; 

 o estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento e, ainda;  

 a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 

      No que se refere à saúde da pessoa idosa, o artigo 15º do Estatuto garante atenção 

integral, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), com acesso universal e igualitário para 

tratamentos preventivos ou corretivos. O atendimento deve ser feito por especialistas da área 

geriátrica, podendo ser prestado, inclusive, em seu domicilio. É dever de o Estado fornecer 

gratuitamente à pessoa idosa carente, medicamentos, entre eles, os de uso contínuo, bem como 

próteses, reabilitação ou habilitação.                                      

 Os artigos 20º e 25º versam sobre o direto do idoso à educação, cultura, esporte, 

lazer e diversão, estimulando dessa forma a inserção social e a ativa participação na comunidade. 

Os artigos 26º e 28º resguardam ao idoso o direito de ser admitido em qualquer emprego, 

ressalvando que em caso de concurso público, é proibida a discriminação por idade, salvo em 

casos de natureza específica do cargo a ser ocupado.   

  O Estatuto determina ainda, que todas as entidades de longa permanência ou 

casas-lar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa que nelas se 

abrigue. As entidades filantrópicas podem cobrar do idoso um valor que não exceda 70% de 

qualquer provento ou benefício por este percebido.  

  No caso de idoso incapaz, dispõe o artigo 35º que cabe ao seu representante legal 

assinar contrato com a instituição, observando ainda, se esta cumpre com os princípios e 

obrigações constantes dos artigos 49 e 50 do referido diploma legal. 
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       Os artigos 48º, 49º e 50º são direcionados às instituições de atendimento ao idoso. 

Pelo parágrafo único do artigo 48º, as entidades governamentais e não governamentais de 

assistência ao idoso estão sujeitas ao registro de seus programas junto à Vigilância Sanitária e aos 

Conselhos Municipais da Pessoa Idosa e, na ausência destes, junto ao Conselho Estadual ou 

Nacional do Idoso Esse registro deve discriminar os regimes de atendimento, as instalações 

físicas onde funciona a instituição, as normas de higiene, salubridade e segurança, culminando 

com uma Certidão de nada consta dos seus dirigentes, expedida pela Justiça.     

  O artigo 49º determina que as ILPIs executem programas que preservem os 

vínculos familiares, a identidade do idoso e propiciem um ambiente seguro, digno, com 

atendimento personalizado e em pequenos grupos, visando uma permanência sem traumas na 

instituição. O seu parágrafo único prevê responsabilidade civil e criminal para o dirigente da 

ILPI que praticar, no exercício da sua gestão, atos lesivos aos idosos, sem prejuízo das sanções 

administrativas.  

      O artigo 50º delimita as obrigações das entidades de atendimento ao idoso, onde 

se inserem as instituições de longa permanência, objeto do trabalho em pauta. Pela sua 

relevância, tornou-se imperioso transcrevê-lo em todos os seus incisos: 

 I - celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de 

atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se 

for o caso; 

 II - observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos; 

III - fornecer vestuário adequado se for pública, e alimentação suficiente; 

        IV - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; 

        V - oferecer atendimento personalizado; 

        VI - diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 

        VII - oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 

        VIII - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; 

         IX - promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 
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         X - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças; 

XI - proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

 XII - comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doenças 

                   infecto-contagiosas; 

  XIII- providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao 

                  exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei; 

 XIV- fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos; 

 XV - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do. 

                   idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor.  

                   de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua  

                   identificação e a individualização do atendimento; 

  XVI - comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono 

                    moral ou material por parte dos familiares; 

 XVII - manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica.  

   O Estatuto do Idoso é uma conquista da sociedade brasileira como política 

pública de inserção social e, vem cumprindo com eficácia seu papel em prol da população 

envelhecida, ao estabelecer direitos e deveres e definir punições aos que os violarem.  

   No Brasil, segundo Camarano e Leitão (2010, p.71), “as políticas de cuidados de 

longa duração são de responsabilidade do órgão da assistência social, cabendo à vigilância 

sanitária, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o papel de fiscalizar 

as entidades que cuidam de idosos”. Ainda segundo as autoras, “a política de assistência social 

vem passando por profundas transformações, envolvendo alterações de concepção, modelo de 

gestão e formas de financiamento”.  

   Uma importante mudança, do ponto de vista das políticas pública foi a divisão da 

proteção social no Brasil, em dois eixos: a Proteção Social Básica (PSB) e a Proteção Social 

Especial (PSE). 

   As políticas de cuidados de longa duração aos longevos brasileiros encontram-se 

no escopo da PSE, cabendo a ela o atendimento aos idosos e às famílias que se encontram em 
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situação de risco social, desabrigados ou tendo seus direitos básicos, inclusive à vida e à moradia, 

ameaçados. A PSE gerencia dois tipos de serviços sociais com complexidade de teor médio e 

alto. Para os idosos, são assegurados como serviços de médio alcance, o cuidado domiciliar 

formal e, como serviços de alta relevância, que inclusive visam à preservação da vida, o 

atendimento integral institucional, casa-lar, república, casa de passagem, albergue e a família 

substituta.  

   A Constituição e as leis não têm o poder de mudar o sistema concentrador e 

excludente da economia e da sociedade brasileira, mas consolidam e ampliam direitos à inclusão 

no processo de desenvolvimento e de ampliação da cidadania. As relações de cidadania são 

formas de redução do poder do mais forte no mercado, estabelecendo certas condições para o 

contrato político da configuração dos direitos. A igualdade de direitos perante a lei, as normas e 

os recursos pressupõem respeito a um conjunto de condições comuns, de limites válidos para 

todos e de condições mínimas para subsistir-se em sociedade. A cidadania leva em conta os 

direitos e as garantias individuais, os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos ao meio 

ambiente saudável e à bioética, e o direito às diferenças (Faleiros, 2006, p.166/167). 

 

 

 

 

2.4. O Poder Legislativo e as ILPIs 

 

 Cumprida a profecia da longevidade, a transição demográfica é hoje um dos mais 

urgentes problemas mundiais, tornando-se tema para as políticas públicas nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. As demandas advindas do envelhecimento populacional 

transformaram-se em exigências para várias equipes profissionais. Interagir saberes e desenvolver 

competências para trabalhar de modo interdisciplinar são requisitos mínimos para que os 

trabalhos produzidos pelas diversas profissões ofereçam respostas eficazes às aspirações da 

sociedade por uma vida digna para os idosos, num futuro próximo. 

     Para Faleiros (2006, pg.154) “o estabelecimento de direitos iguais, numa 
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sociedade desigual, e para grupos específicos, é uma questão fundamental que articula cidadania 

com democracia”. Nesse entendimento, a velhice há muito, deixou de ser uma questão de ordem 

privada ou objeto de preocupação apenas familiar, filantrópica ou religiosa. No inicio da década 

de 1970 as pessoas idosas começaram a se organizar em associações e movimentos sociais, 

provocando o poder público a responder, ainda que de forma incipiente aos anseios deste 

segmento populacional, principalmente no que se refere às questões de saúde e finanças.  

   Do ponto de vista da normatização legal, ainda segundo Faleiros (2006, p.155) o 

envelhecimento é protegido no Brasil desde 1934, quando os direitos trabalhistas da pessoa idosa 

foram inscritos no artigo 121 da Constituição promulgada naquele ano. A Constituição de 1937, 

no seu artigo 137, estabeleceu o seguro da velhice para o trabalhador; o artigo 157 da constituição 

de 1946 estabeleceu a Previdência contra as consequências da velhice e, a de 1967, no seu artigo 

158, a Previdência Social nos casos de velhice. Há, desde essa época, no Brasil, diretrizes a serem 

seguidas e implementadas, que buscam assegurar um envelhecimento digno. No entanto, isso não 

é suficiente para garantir a implantação plena desses direitos.  

  Diante desse panorama histórico e ainda, das constantes transformações sociais e 

econômicas, a mobilização e participação dos idosos, em todas as frentes, quer seja nos partidos 

políticos, associações de aposentados e pensionistas, confederações, centros de convivência, 

enfim, nos mais diversos espaços da vida social, tem sido fundamental como forma de resistência 

às ações políticas que insistem em negar direitos conquistados de forma árdua pelos movimentos 

sociais de aposentados nas décadas de 1980 e 1990.  

 A participação efetiva das pessoas idosas, mostrando sua força política, 

organizando-se, criando parcerias e alianças com representantes dos poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, organizações não governamentais e outros órgãos tanto da esfera civil 

como governamental tem contribuindo de forma significativa para reverter a morte da lei escrita e 

convertê-la em realidade.  

 Este é um grande desafio que a sociedade civil e o poder público têm que enfrentar 

juntos. O diálogo entre as gerações e os vários setores da sociedade é de fundamental importância 

na luta pela garantia dos direitos dos idosos, pois assim poder-se-á vencer o preconceito e a 

imagem negativa que ainda impera contra essa faixa etária. Como já foi citado, a partir da década 

de setenta se inicia um maior interesse e preocupação com a temática do envelhecimento Nas 
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décadas seguintes ocorre um aumento significativo de programas, eventos e projetos destinados 

aos idosos, com destaque para as Universidades da Terceira Idade, Grupos de Convivência, 

Programas de Saúde, Conselhos Nacional, Estadual e Municipal, Delegacias do Idoso, 

Associações, campanhas educativas junto à população, dentre muitos outros.  

  O final do século XX apresentou, entre outros fenômenos sociais, um dado 

demográfico mundial relevante: o aumento da população idosa combinado com o aumento 

expressivo da população mais idosa, acima dos 80 anos.  Essa faixa etária é a que, em linhas 

gerais, inspira maiores cuidados e está mais propensa à institucionalização.  

2.4.1 - V Caravana Nacional de Direitos Humanos 

   No final dos anos 1980, foi promulgada, no Brasil, a Constituição Cidadã, 

elaborada durante o processo de transição democrática que pôs fim ao regime militar, configurou 

um Estado de direito, e inaugurou um sistema de garantias e de exercício de cidadania para o 

povo brasileiro. Após anos de regime militar, os brasileiros, incluindo-se os idosos voltaram a 

reivindicar seus direitos. As expectativas desse segmento etário com essa nova página social 

chegaram até ao Poder Legislativo, que tem entre suas atribuições, representar o povo, debatendo 

questões de interesse público e elaborando leis que tenham como objetivo a melhoria da 

qualidade de vida da população.  

     Seguindo esse entendimento, várias comissões da Câmara dos Deputados 

organizaram Caravanas ligadas à questão cidadã, para verificar in loco, os problemas da 

população. Em outubro de 2001 a Comissão de Direitos Humanos organizou a V Caravana 

Nacional de Direitos Humanos com o objetivo de conhecer a realidade dos asilos, abrigos e 

instituições que abrigam idosos no Brasil. Liderada pelos parlamentares Marcos Rolim e Padre 

Roque, contou com a participação de jornalistas, assistentes sociais, médicos e outros 

parlamentares, percorreu os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraná – 

visitando 28 instituições: quatro no estado de São Paulo; três no Rio de Janeiro; sete em 

Pernambuco e, quatorze no Paraná.  
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O relatório final da Caravana demonstra que o modelo predominante das 

instituições de longa permanência para idosos é o asilar. Neste modelo observa-se que o idoso 

sofre segregação da comunidade, visto que sua vivência se limita às circunscrições dos asilos, 

havendo breves e vigiadas incursões. Outro item, que caracteriza de forma negativa esse modelo 

adotado, é o abandono, tanto da família, que acaba por “esquecer” seu parente institucionalizado, 

como das próprias instituições asilares, que até aquela época, não suscitavam muita preocupação 

por parte das autoridades em fiscalizá-las.  

 A maioria das ILPIs visitadas pela equipe que compôs a Caravana foi 

caracterizada no relatório com expressões do tipo: “depósito de idosos”, “asilo na sua versão 

rica”, “ociosidade, demência e abandono”, “aqui se aprende o valor do silêncio', “religião e 

solidão”, “mais abandono',” o asilo misterioso da Tijuca”, “aqui se pode amarrar idosos', “nem 

fraternidade, nem lírios, nem amor”, “isolamento social e abandono”, “condições 

subumanas”,” o mesmo modelo, os mesmos problemas', “de novo a ociosidade”, “outro caso de 

isolamento social”, “um espaço de negligência”, 'outro depósito’, “subnutrição de desnutrição’, 

“no aguardo de adaptações necessárias”, “outra casa clandestina”, “histórico de interdição”“.  

 Das 28 instituições visitadas, apenas seis apresentavam condições dignas, e 

mereceram receber as seguintes citações elogiosas: “enfim, uma instituição modelo”, ”uma 

experiência de cuidado”, “um bom exemplo de casa-lar”, “uma casa em boas condições”, “um 

bom padrão” e, “padrão médico de qualidade”.  

 A Caravana identificou e elencou os graves problemas ocorrentes na maioria das 

instituições visitadas - apropriação indébita de pensões e aposentadorias dos idosos 

institucionalizados, abusos físicos, falta de comida ou de uma dieta específica, falta de assistência 

médica, abandono pelos familiares, barreiras arquitetônicas que dificultam a locomoção, 

deixando muitos idosos confinados em seus quartos ou até mesmo em suas camas, restrição de 

visitas, falta de higiene, falta de documentação e ociosidade permanente vivida pelos residentes, 

haja vista naqueles locais não serem desenvolvidas nem incentivadas atividades físicas onde, até 

mesmo um simples passeio ou banho de sol era uma realidade distante.  
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Ao entabularem conversas com os idosos que ainda se encontravam em condições 

de dialogar ou de se fazer ouvir dentro dessas ILPIs, os participantes da V Caravana Nacional da 

Cidadania conseguiram identificar alguns dos seus anseios mais urgentes: atenção, cuidados com 

a alimentação, higiene e saúde, desenvolvimento de atividades físicas, convívio e socialização. 

 Ao final do trabalho e após a constatação in loco de tanto abandono, descaso e em 

alguns casos até maus tratos para com os idosos asilados e ainda, cumprindo uma de suas 

obrigações para com a sociedade, que é assegurar vida cidadã e dignidade, a Câmara dos 

Deputados, representada por seus parlamentares, apresentou em seu relatório, tudo o que foi 

presenciado, inclusive com fotos que por si só, denunciavam as péssimas condições vividas pelos 

residentes daquelas instituições, nos idos de 2002, fazendo, para as autoridades competentes, as 

seguintes recomendações:  

1. a imediata instalação do Conselho Nacional do Idoso, o que veio a ocorrer em 17 de junho de 2004, 

com a publicação do Decreto nº 5.109/04; 

2. a imediata criação, pelo Governo Federal, da Coordenação Nacional da Política do Idoso; 

3. a execução do Programa Nacional de Cuidadores de Idoso, instituído pela Portaria Interministerial nº 

5.153/99, que prevê a formação de recursos humanos para tratamento domiciliar e institucional de 

idoso; 

4. a progressiva desativação das instalações tipicamente asilares, em favor de uma política pública que 

privilegie o atendimento domiciliar, as Casas-Lares, os Hospitais-Dia e os Centros de Convivência, 

conforme diretrizes da Política Nacional do Idoso;  

5. que, em caráter emergencial, o Governo Federal, os Governos Estaduais e as Prefeituras assegurassem 

o deslocamento para instituição de natureza hospitalar e todos os idosos portadores de doenças 

infecciosas ou que necessitem de assistência médica permanente ou de cuidados intensivos de 

enfermagem que estejam internados em instituições asilares de caráter social, garantindo, desta forma, 

o disposto pelo parágrafo único do inciso IX do artigo 4º da Lei nº 8.842/94; 

6. que o Poder Público assegurasse, por meio da fiscalização sistemática, que as instituições destinadas 

ao cuidado e tratamento de idosos atendessem de forma fidedigna ao disposto pela legislação e 

normas municipais (Plano Diretor, Código de Edificações, Normas de Prevenção de Incêndio, entre 

outras), e estrutura condizente às necessidades físico-espaciais dos idosos e profissionais que nelas 

convivam; 



59 

 

7. que fosse aprovado o Projeto de Lei nº 6.163/2002, de autoria dos Deputados Marcos Rolim e Padre 

Roque, que estabelecia normas básicas para o funcionamento dos estabelecimentos que prestam 

atendimento integral institucional a idosos com asilos, casas de repouso, clínicas geriátricas e 

congêneres e dá outras providências. 

   O projeto de lei em epígrafe foi apensado ao de n.º 5060/2001, de igual teor, de 

iniciativa da então deputada, senhora Lúcia Vânia, o qual após apreciação pela Comissão de 

Seguridade Social e Família, foi arquivado, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da 

CD, em 31/01/2003. 

 A V Caravana Nacional dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados 

conseguiu radiografar a situação de abandono e descaso vivida por muitos brasileiros idosos que 

residem em instituições asilares e, deu subsídios para várias políticas públicas relacionadas aos 

idosos brasileiros, entre elas a Portaria nº 2.528, de 19/10/2006 do Ministério da Saúde que 

aprovou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Deu ênfase ainda à obrigatoriedade de 

fiscalização contínua e sistemática dessas instituições, sejam elas públicas ou privadas, por 

órgãos governamentais como a ANVISA e o Ministério Público. 
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3. INSTIUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

“Se os direitos de uma pessoa não se modificam em sua essência à medida que ela envelhece, 

a questão é preservar-se sua identidade cidadã.”. 

(BRAGA, Pérola) 

 

   Os asilos são considerados universalmente as mais antigas modalidades de 

atendimento ao idoso fora do lar (Born, 2001, Novaes, 2003, Davim et all, 2004). Outra visão 

preponderante junto à sociedade é a associação do asilo a situações negativas e preconceituosas 

de abandono e rejeição familiar ao idoso, reforçadas constantemente no imaginário social por 

matérias divulgadas pela grande imprensa, que os retratam como depósitos de velhos à espera da 

hora de morrer (Novaes, 2003). Born (2001) sinaliza também que, na concepção do brasileiro, 

asilo evoca imagens de pobreza, indigência, descaso e abandono pelas famílias.  

 O pré-teste da Pesquisa Nacional sobre Condições de Funcionamento e 

Infraestrutura nas ILPIs, realizada pela Fundação Perseu Abramo em parceria como o SESC-SP 

identificou entre as famílias pesquisadas e que têm idosos residindo em ILPIs, sentimentos de 

culpa e fracasso, o que corrobora com nossa afirmação da visão preconceituosa da sociedade em 

relação às instituições asilares, em grande parte fruto da forma como se originaram os asilos no 

Ocidente. 

     A história das instituições asilares remonta à Grécia Antiga, com a existência dos 

gerontokomeions, que tanto podiam ser hospícios, hospitais, asilos, abrigos ou albergues para 

velhos (Rezende, 2001). É oportuno destacar que antigamente hospício não significava 

necessariamente abrigo de loucos ou dementes, mas também, abrigo de idosos.  

   Segundo dados históricos, as primeiras instituições filantrópicas destinadas a 

abrigar pessoas idosas são oriundas do Império Bizantino, no século V a.C. O Código Justiniano 

que regulamentou a legislação do Império no ano 534, faz referência ao gerontocômios, e é 

constantemente citado como fonte de datação histórica do termo.                                        
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   No Ocidente, o primeiro gerontocômio foi fundado pelo Papa Pelágio II (520-590) 

que adaptou sua própria casa, transformando-a em hospital para idosos (Rezende, 2002). Desde o 

seu surgimento, a função do asilo foi e continua sendo, uma instituição depositária, tuteladora de 

indivíduos idosos, oferecendo a estes apenas os cuidados “(...) suficientes às pessoas que estejam 

em seus últimos dias de vida” (Davim, Torres, Dantas et al., 2004, p.521). 

   No século X, na Inglaterra, eram construídas casas próximas aos monastérios, as 

almshouses, que se destinavam à caridade e à hospitalidade e serviam de abrigo para idosos 

desamparados e pessoas necessitadas (Cannon, 2004). Além dos recursos disponibilizados pelos 

monastérios, as almshouses recebiam doações e até heranças, o que lhes dava o poder de 

determinar quem poderia ou não receber ajuda caritária. Nos séculos XIV e XV, na Alemanha, 

Holanda e Itália, segundo BOIS (1977), surgiram várias casas de cuidado coletivo, como uma das 

consequências da migração do feudalismo para o capitalismo, que deixou muitas pessoas na 

miséria total. Ainda na Inglaterra, no século XVI, a promulgação da Poor Laws (Lei dos Pobres), 

responsabilizou o governo pelo cuidado com os pobres e mendigos, o que fortaleceu e aumentou 

consideravelmente o número de almhouses e sua clientela: mendigos, órfãos, loucos, idosos, 

indigentes, o que explica antropologicamente a imagem negativa desse tipo de instituição até os 

nossos dias (Borns e Boechart, 2006). 

 Somente na Europa do século XVII os idosos começam a ser reconhecidos como 

um grupo diferenciado, destinados a ter um local de hospitalidade, o hospício, cujo exemplo 

modelar aparece na Holanda, em 1606, com a fundação dos hofjies, em Haarlem. Atualmente 

ainda persistem os hofjies europeus, destinados principalmente ao abrigo de religiosas idosas 

(Cannon, 2000). 

  No Novo Mundo, as instituições de caridade aportaram com os colonizadores 

ingleses e tinham por objetivo abrigar pessoas desamparadas. Em alguns estados, o governo 

central era o principal proprietário. No decorrer do século XVIII, com o advento das ideias 

iluministas, as instituições caridosas começaram a se especializar e dividir seus beneficiários por 

categorias: orfanato para crianças, hospícios para loucos e asilos para velhos (Bois, 1997, 

Novaes, 2003).  
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  O primeiro asilo para idosos no Brasil foi criado no Rio de Janeiro, no ano de 

1782, pela Ordem 3ª da Imaculada Conceição e tinha capacidade para 30 leitos. No Brasil 

Colônia, o Conde de Resende defendeu a ideia que os soldados velhos mereciam uma velhice 

digna e "descansada". Em 1797, no Rio de Janeiro, começou então a funcionar a Casa dos 

Inválidos, não como ação de caridade, mas como reconhecimento àqueles que prestaram serviço 

à pátria, para que tivessem uma velhice tranquila. A história dessa instituição foi curta, tenso sido 

seus residentes transferidos no início do século seguinte para a Santa Casa, e a chácara que lhe 

serviu de sede foi doada por Dom João VI ao seu médico, como pagamento de dívida. (Filizzola, 

1972).  

   Três anos mais tarde, em 1890, foi inaugurado, também na cidade do Rio de 

Janeiro, o primeiro asilo direcionado ao abrigo de idosos, a Fundação do Asilo São Luiz para a 

Velhice Desamparada. O surgimento desta instituição, no final do século XIX, marca o início de 

uma nova era para o amparo da velhice brasileira.  

     “O Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada não foi uma instituição qualquer, 

mas uma instituição modelar para a sua época. Fundado por um proeminente homem de negócios 

da sociedade carioca, o Visconde Ferreira de Almeida, rapidamente passou a receber subvenções 

públicas e a contar com o apoio de uma ordem de freiras Franciscanas que cedia irmãs para 

cuidarem dos asilados. Em pouco mais de três décadas, ampliou enormemente sua capacidade, 

inicialmente de 45 leitos, em 1892, para 260 leitos, em 1925. Para tanto, ampliou e modernizou 

suas instalações, numa série de obras financiadas com o dinheiro das subvenções e dos inúmeros 

donativos que a instituição recebia.” (Groisman, 1999, p. 71). 

   O trabalho social e caritário desenvolvido na entidade tinha por objetivo 

identificar e dar visibilidade aos idosos como segmento populacional com características distintas 

e objeto de preocupações e cuidados sociais, sendo esse, talvez o traço mais interessante da 

instituição. Em nenhum outro lugar de abrigo e acolhimento, no Brasil, a velhice era tão bem 

tratada, como no São Luiz e, nesse sentido, o asilo se transformou em lócus privilegiado para a 

elaboração de representações sociais sobre o envelhecimento.  
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  A institucionalização da velhice carioca e, por que não dizer brasileira, foi 

acompanhada com muita divulgação, e, através da imprensa, ultrapassou os limites da instituição 

e incorporou-se ao imaginário social. Não obstante, funcionava como um organismo alijado dos 

acontecimentos que envolviam o resto da comunidade (Novaes, 2003).                                                                                                                    

  O Asilo São Luiz começou abrigando idosos carentes, obedecendo a uma política 

filantrópica-assistencialista, vigente no século XIX e, passou, em 1909 a contar com uma ala 

destinada aos idosos que podiam pagar mensalmente para ali permanecerem e receberem 

cuidados. A partir do São Luiz, um lugar diferenciado para a velhice brasileira – independente da 

condição econômica- começou a se configurar de maneira diferente.  Começa também uma nova 

forma de se perceber a velhice desamparada, ou não. A institucionalização da velhice deixaria de 

ser apenas caridade, para se transformar também em fonte de renda.  

   Uma mudança percebida foi a de que não eram só os desamparados que careciam 

de assistência, mas a própria velhice, que inicia o século XX fortemente ligada às instituições. A 

partir de então, o fato inexorável de envelhecer se ligaria, ainda que sob a égide do temor, à 

eminência do asilamento.  No próprio Asilo São Luiz foram inaugurados, em 1909, quartos 

particulares para velhos que tinham condição de pagar para ali permaneceram.  Um artigo do 

jornalista Carlos de Laet, do jornal O Paiz, assim descreve o fato, inovador para a sociedade de 

então: 

“Há na recente construção (o novo pavilhão do Asilo São Luiz) uns quartos destinados 

para velhos que, sem que sejam totalmente desamparados, desejam tranquilos albergar-

se mediante módicas mensalidades. Entrei nesses aposentos e nãos há melhores em 

alguns hotéis de nomeada. Todos têm a sua pia de água encanada, todos iluminados 

eletricamente. Prevejo que brevemente não há de ficar um só vazio”. 

  Hoje, ainda em funcionamento, a entidade atende pelo nome de Casa São Luiz – 

Instituição Visconde Ferreira D'almeida, e seus serviços são direcionados a longevos de alta 

renda, da sociedade carioca.  
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  Quando não existiam instituições específicas para idosos, estes eram abrigados em 

asilos de mendicidade, junto com outros pobres, doentes mentais, crianças abandonadas, 

desempregados. Em fins do século XIX, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo dava 

assistência a mendigos e, conforme o aumento de internações para idosos passou a definir-se 

como instituição gerontológica em 1964 (Born, 2002 apud POLLO; Assis, 2008). 

    Segundo Christhophe e Camarano (2010) a partir desses fatos, e além de algumas 

histórias isoladas de ILPIs, não é possível traçar uma linha histórica contínua da evolução dessas 

instituições no País. O que é bastante visível e documentado é a participação intensa das 

associações religiosas, filantrópicas e de imigrantes nessa atividade, com destaque para a 

Sociedade São Vicente de Paulo.  

O modelo asilar brasileiro ainda tem muitas semelhanças com as chamadas 

instituições totais, ultrapassadas no que diz respeito à administração de serviços de saúde e/ou 

habitação para idosos. Goffman (2007, p.7) define instituição total como sendo "um local de 

residência e trabalho, onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, leva uma vida fechada e 

formalmente administrada".  

Nas instituições totais os indivíduos se tornam cidadãos violados em sua 

individualidade, sem controle da própria vida, sem direito a seus pertences sociais e à 

privacidade, com relação difícil ou inexistente com funcionários e o mundo exterior. Goffman 

(2007, p, 16), classifica as instituições totais em cinco categorias, assim descritas: 

 instituições criadas para cuidar das pessoas que se acredita serem incapazes e inofensivas; 

 locais estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que 

constituem também uma ameaça à comunidade, embora de maneira não intencional; 

 instituições organizadas para proteger a comunidade contra perigos intencionais, e o bem-estar 

das pessoas assim isoladas não constitui o problema imediato; 

 instituições estabelecidas com a intenção de realizar de modo mais adequado alguma tarefa de 

trabalho e que se justificam apenas através de tais fundamentos; 
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 estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam também 

como locais de instrução para os religiosos.                                     

  Os residentes de uma instituição total experimentam, ainda que a contragosto, o 

rompimento dos limites que servem como marco para as três esferas fundamentais da vida 

humana: lazer, trabalho e descanso. Nela, predominam as atividades realizadas em conjunto, com 

horários pré-estabelecidos e sob o controle de um grupo de funcionários que exercem sua 

autoridade sobre os residentes. As ILPIs, pela própria natureza de seu trabalho, que é cuidar de 

pessoas de forma coletiva, precisam organizar-se em relação aos seus horários e ainda, incentivar 

seus moradores a desenvolverem várias atividades diárias de forma grupal. O que pode distanciar 

uma ILPI de uma instituição total é a qualidade dos serviços por ela ofertados.  

 

 

 

 

 

3.1 - As ILPIs no Brasil: Realidades Distintas 

     

   

   

 Uma das discussões na temática contemporânea do idoso é o Papel das ILPIs na 

Sociedade Contemporânea.  Para Camarato, Pasinato & Lemos (2007, p.146),“ As profundas 

transformações observadas na sociedade e na família brasileira nas últimas décadas, como a 

verticalização das famílias, a redução no seu tamanho, o aumento da participação das mulheres 

no mercado de trabalho e o envelhecimento populacional, colocam a questão da provisão dos 

cuidados para a população idosa com a perda de autonomia e independência na agenda dos 

formuladores e gestores de políticas públicas”.  
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             As ILPIs são estabelecimentos para atendimento integral institucional, de pessoas 

de 60 anos ou mais, dependentes ou não, que não dispõem de condições físicas para permanecer 

com a família ou não que não disponham de parentes que possam assumir seus cuidados. Esses 

locais têm por finalidade proporcionar serviços na área social, médica, psicológica ou terapêutica. 

Nesse contexto, as ILPIS são moradias especializadas, demandando para tanto de uma equipe 

multiprofissional e com preparo técnico em Gerontologia.  

                A origem dessas instituições está ligada aos asilos, inicialmente dirigidos à 

população carente que necessitava de abrigo, frutos da caridade cristã diante da ausência de 

políticas públicas. Isso justifica que a carência financeira e a falta de moradia estejam entre os 

motivos mais importantes para a sua busca pelos mais necessitados, bem como, o fato de a 

maioria das instituições brasileiras ser filantrópica (65,2%), justificar o preconceito existente com 

relação a essa modalidade de atendimento, com o agravante de que as políticas voltadas para essa 

demanda estarem localizadas na assistência social. (Camarano e Kanso, 2010). As  autoras 

observam, ainda, que “o envelhecimento da população e o aumento da sobrevivência de pessoas 

com redução da capacidade física, cognitiva e mental estão requerendo que os asilos deixem de 

fazer parte apenas da rede de assistência social e integrem a rede de assistência à saúde, ou seja, 

ofereçam algo mais que um abrigo.”       

              Na tentativa de expressar, de forma contemporânea, a nova função, híbrida, dessas 

instituições, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGB), sugeriu a adoção da 

denominação Instituição de Longa Permanência para Idosos. Entretanto, na literatura e na 

legislação, encontram-se referências indiscriminadamente a ILPIs, casas de repouso, clinicas 

geriátricas, abrigos e asilos, devendo-se observar, ainda, que no dia a dia, essas instituições não 

se autodenominam por essa nomenclatura. 
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             Embora seja muito frequente a associação das ILPIs às instituições de saúde, elas 

não são, em sua essência, estabelecimentos voltados a clinica ou à terapêutica, apesar de os 

residentes receberem - além de moradia, alimentação e vestuário - serviços médicos e 

medicamentos.  Tanto o decreto de regulamentação da Política Nacional do Idoso quanto o 

Estatuto do Idoso estabelecem que as ILPIs não são instituições de saúde. A PNI proíbe, 

expressamente, a permanência em instituições asilares de caráter social de pessoas que 

apresentem comprometimento mental que coloquem em risco sua vida e a dos demais moradores, 

que apresentem doenças infecto contagiosas ou ainda, que exijam assistência médica permanente 

ou enfermagem intensiva, embora essa proibição não venha sendo cumprida. 

 Os serviços médicos e de fisioterapia são os mais frequentes nas instituições 

brasileiras, encontrados em 66,1% e 56,0% delas, respectivamente. No entanto, 34,9% dos que 

nelas residem são independentes. Por outro lado, a oferta de atividades que geram renda, de lazer 

e/ou cursos diversos é menos frequente, declarada por menos de 50% das instituições 

pesquisadas. O papel dessas atividades é o de promover algum grau de integração entre os 

residentes e ajudá-los a exercer um papel social. 

   Em resumo, a ILPI pode ser definida como uma residência coletiva, que atende 

tanto idosos independentes em situação de carência de renda e/ou de família, quanto destinada 

também àqueles com dificuldades para o desempenho das atividades de vida diárias, que 

necessitem de cuidados prolongados. 

            Quatro portarias governamentais regulamentam o funcionamento das ILPIs no 

Brasil, três do Ministério da Ação Social e uma do Ministério da Saúde. A primeira tentativa de 

normatizar as instituições de atendimento a idosos ocorreu no Ministério da Saúde, em 1989, pela 

Portaria de nº 810.  Nesse documento, as ILPIs foram definidas como estabelecimentos de 

diversas denominações, com ambiente físico e quadro de pessoal adequado ao cuidado de idosos 

sob regime de internato ou não, independentemente de pagamento e por período indeterminado. 

Essa portaria elencou as normas gerais para administração, funcionamento, delimitações físicas e 

recursos humanos de clínicas, hospitais geriátricos e casas de repouso.  
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                        Em 2000, foram introduzidas mudanças na legislação do idoso pelas Portarias de 

nºs 2.854 e no 2.874, do então Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). Foram 

estabelecidas novas modalidades de atendimento ao idoso, embora a família ainda figure como 

referência para o cuidado do idoso. As portarias conceituaram, como sendo Atendimento Integral 

Institucional, aquele realizado “em instituições acolhedoras conhecidas como: abrigo, asilo, lar 

e casa de repouso, durante o dia e a noite, às pessoas idosas em situação de abandono, sem 

família ou impossibilitadas de conviver com suas famílias”. 

                        As formas de atendimento foram classificadas de acordo com o grau de 

dependência do longevo, sendo fixados valores mensais de referência para o apoio financeiro da 

União no cofinanciamento dos serviços assistenciais de atenção ao idoso. Além do atendimento 

integral oferecido pelas instituições específicas e do atendimento domiciliar já existentes, foram 

inseridas as seguintes formas de assistência: residência com família acolhedora, residência em 

casa-lar, residência em república, atendimento em centro-dia e atendimento em centro de 

convivência.       

                        O aumento do número de idosos com dificuldades para realização das atividades 

diárias (AVDs), e daqueles que se encontram em situação de abandono familiar, nas grandes 

cidades do Brasil, aliado à carência de serviços de apoio assistencial domiciliar são considerados 

fatores que a curto e médio prazo podem propiciar o aumento da demanda pela 

institucionalização dos longevos em nosso País.  

            Embora as políticas sociais, entre elas a Política Nacional do Idoso e a própria 

Constituição Federal priorizem e responsabilizem a família como principal cuidadora do idoso, já 

existe consenso que, em alguns casos, as Instituições de Longa Permanência são alternativas 

viáveis e importantes aliadas para o equilíbrio social e intergeracional, observando-se, porém que 

essa modalidade de atendimento deve preservar a qualidade de vida e a dignidade das pessoas por 

ela assistida. 

                       Camarano e Pasinato, (2004, p.) afirmam que “não se pode deixar de reconhecer a 

necessidade de políticas públicas que possibilitem a modalidade de atendimento institucional a 

determinados idosos”. É premente a cada dia a adoção de políticas públicas que ofereçam 

atendimento institucional e qualificado a determinados grupos de idosos, a saber: aqueles em 

idade mais avançada; que estão com sua autonomia bastante diminuída ou comprometida para as 
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atividades da vida diária (AVD); os que se encontram em situação financeira insuficiente para 

bancar o seu sustento; idosos sem família ou ainda, idosos que sofrem violência ou maus-tratos 

pelos seus familiares.  

                       A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceituou cuidados de longa duração 

como sendo “o conjunto de atividades desenvolvidas por cuidadores informais ou institucionais 

que visem assegurar aos indivíduos que perderam sua autonomia, uma vida digna e qualitativa, 

preservando ainda suas preferências, opiniões e individualidade”. 

   Esses cuidados, no Brasil, compõem a política assistencial de atenção ao idoso, e 

estão dispostos na seguinte ordem de prioridades: família natural, atendimento domiciliar, família 

acolhedora, casa-lar, república, centro de convivência, centro-dia, residência temporária e 

instituições de longa permanência. São programas federais, executados de forma descentralizada 

e em parceria com os Estados, Distrito Federal, Municípios, e sociedade civil representada por 

organizações não governamentais (ONGs), entidades religiosas e filantrópicas. Para o poder 

público cabe ainda a função de oferecer serviços para os idosos carentes, além de regular e 

fiscalizar as ILPIs. 

Apesar de, como já foi citado, a legislação brasileira direcionada à terceira idade 

responsabilizar em primeiro lugar a família como cuidadora dos seus idosos, reproduzindo um 

pensamento conservador, a dinâmica social vem alterando significativamente esse quadro, com o 

ingresso de forma maciça das mulheres no mercado de trabalho, principais cuidadoras dos 

parentes dependentes, sejam pais ou sogros, além de outros fatores como o aumento dos casos de 

divórcio no país, a redução da taxa de natalidade e o encolhimento das famílias. 

  Nesse novo contexto social, em muitos lares torna-se inevitável a transferência do 

cuidado do idoso dependente da família para uma instituição de longa permanência, seja pública 

ou privada. Há ainda que se reconhecer a questão da violência ou maus tratos sofridos pelo idoso 

em seu ambiente familiar, o que por muitas vezes inviabiliza a permanência do indivíduo em seu 

domicílio.  

 Segundo definição da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) 

“as ILPIs são estabelecimentos para atendimento integral institucional, cujo público alvo são as 

pessoas de 60 anos ou mais, dependentes ou independentes, que não dispõem de condições para 
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permanecer com a família ou em seu domicílio. Essas instituições, conhecidas por denominações 

diversas – abrigo, asilo, lar, casa de repouso, clínica geriátrica e ancianato - devem 

proporcionar serviços na área social, médica, de psicologia, de enfermagem, fisioterapia, 

terapia ocupacional, odontologia, e em outras áreas, conforme necessidades desse segmento 

etário.”. 

 Nesse sentido, a ANVISA define as ILPIs como sendo “instituições 

governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo 

de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de 

liberdade e dignidade e cidadania”. Em suma, são domicílios onde se vive em regime de 

coletividade, os quais oferecem cuidados e algum tipo de serviço de saúde. São instituições 

híbridas e por isto se inserem perfeitamente nas áreas de assistência, saúde e habitação. 

Em 26 de setembro de 2005 entrou em vigor a Resolução da Diretoria Colegiada 

da ANVISA- RDC nº 283, com fins de estabelecer o padrão mínimo para o funcionamento das 

ILPIs no Brasil. Essa norma é aplicável a toda instituição de longa permanência para idosos, 

governamental ou não governamental, destinada à moradia coletiva de pessoas com idade igual 

ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar. 

A citada norma legal traz em seu bojo as definições de: 

 Cuidador de Idosos- pessoa capacitada para auxiliar o idoso que apresenta limitações para 

realizar atividades da vida diária; 

 Dependência do Idoso – condição do indivíduo que requer o auxilio de pessoas ou de 

equipamentos especiais para realização de atividades da vida diária; 

 Equipamento de Autoajuda – qualquer equipamento ou adaptação, utilizado para 

compensar ou potencializar habilidades funcionais, tais como bengala, andador, óculos, 

aparelho auditivo e cadeira de rodas, entre outros com função assemelhada; 

 Grau de Dependência do Idoso: 

1. Grau de Dependência I – idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos 

de autoajuda; 
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2. Grau de Dependência II – idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para 

a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo 

ou com alteração cognitiva controlada; 

3. Grau de Dependência III – idosos com dependência que requeiram assistência em todas as 

atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo; 

4. Indivíduo autônomo – é aquele que detém poder decisório e controle sobre a sua vida. 

 

               A Resolução nº 283/05 determina que uma ILPI: 

 seja responsável pela atenção ao seu idoso residente; 

 propicie o exercício dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e 

individuais) de seus residentes; 

 observe os direitos e garantias dos idosos, inclusive o respeito à liberdade de credo e a 

liberdade de ir e vir, desde que não exista restrição determinada no Plano de Atenção à Saúde; 

 preserve a identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambiente de respeito e 

dignidade; 

 promova a ambiência acolhedora, a convivência mista entre os residentes de diversos graus 

de dependência, a integração dos idosos, nas atividades desenvolvidas pela comunidade local, 

e as condições de lazer para os idosos (atividades físicas, recreativas e culturais). 

 favoreça o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras gerações; 

incentiva e promova a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso residente; 

desenvolva atividades que estimulem a autonomia dos idosos, desenvolva atividades e rotinas 

para prevenir e coibir qualquer tipo de violência e discriminação contra os idosos que nela 

residem. 

   Em relação à organização de uma instituição de longa permanência para idosos, 

determina a RDC nº283/05 que esta deva possuir alvará sanitário atualizado, expedido pelo órgão 

sanitário competente, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº. 6.437, de 20 de agosto de 

1977 e comprovar a inscrição de seu programa junto ao Conselho do Idoso, em conformidade 
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com o parágrafo único do artigo. 48 da Lei nº 10.741 de 2003, além de estar legalmente 

constituída e apresentar, sempre que solicitado nas inspeções: 

 estatuto registrado; registro de entidade social; regimento Interno; 

 um responsável técnico com formação superior (RT) pelo serviço, que responderá pela 

instituição junto à autoridade sanitária local; 

 contrato formal de prestação de serviço com o idoso, responsável legal ou curador, em caso 

de interdição judicial, especificando o tipo de serviço prestado bem como os direitos e as 

obrigações da entidade e do usuário em conformidade com inciso I artigo 50 da Lei n° 10.741 

de 2003; 

 os documentos necessários à fiscalização, avaliação e controle social de Permanência para 

Idoso, mantendo-os organizados, e atualizados e de fácil acesso; 

 contrato e da cópia do alvará sanitário da empresa terceirizada responsável pelos serviços de 

alimentação, limpeza e lavanderia, quando existente; 

 recursos humanos, com vínculo formal de trabalho, que garantam a realização das seguintes 

atividades: coordenação técnica, cuidados aos residentes, atividades de lazer, serviços de 

limpeza, serviço de alimentação, serviço de lavanderia; a instituição que possuir profissional 

de saúde vinculado à sua equipe de trabalho, deve exigir registro desse profissional no seu 

respectivo Conselho de Classe. 

         No que se refere à infraestrutura física, a RDC nº 238/05 determina que toda 

construção, reforma ou adaptação na estrutura física das ILPIs, deve ser precedida de aprovação 

de projeto arquitetônico junto à autoridade sanitária local bem como do órgão municipal 

competente. A Instituição deve também atender aos requisitos de infraestrutura, física previstos 

na norma em comento, além das exigências estabelecidas em códigos, leis ou normas pertinentes, 

quer na esfera federal, estadual ou municipal e, normas específicas da ABNT. 

       A ILPI deve oferecer instalações físicas em condições de habitabilidade, higiene, 

salubridade, segurança e garantir a acessibilidade a todas as pessoas com dificuldade de 

locomoção segundo o estabelecido na Lei Federal 10.098/00, e para tal deve possuir: 
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 dormitórios separados por sexos para no máximo 4 pessoas, dotados de banheiro, luz de 

vigília e campainha de alarme; 

 sala para atividades coletivas para no máximo 15 residentes; 

 sala de convivência com área mínima de 1,3 m² por pessoa; 

 sala para atividades de apoio individual e sócio familiar com área mínima de 9 m²; 

 banheiros coletivos, separados por sexo, com no mínimo, um box para vaso sanitário que 

permita a transferência frontal e lateral de uma pessoa em cadeira de rodas; 

 espaço ecumênico e/ou para meditação; sala administrativa/reunião; refeitório com área 

mínima de 1m² por usuário, acrescido de local para guarda de lanches, de lavatório para 

higienização das mãos, luz de vigília, cozinha e despensa, lavanderia, local para guarda de 

roupas de uso coletivo, local para guarda de material de limpeza, almoxarifado, vestiário e 

banheiro para funcionários, separados por sexo, banheiro para cada 10 funcionários, área de 

vestiário para funcionários, lixeira ou abrigo externo à edificação para armazenamento de 

resíduos até o momento da coleta, área externa descoberta para convivência e 

desenvolvimento de atividades ao ar livre (solarium com bancos, vegetação e outros). 

 Segundo determinação da RDC nº 38/05 a ILPI deve elaborar, a cada dois anos, 

um Plano de Atenção Integral à Saúde dos residentes, em articulação com o gestor local de saúde, 

que seja compatível com os princípios da universalização, equidade e integralidade; que indique 

os recursos de saúde disponíveis para cada residente, em todos os níveis de atenção, sejam eles 

públicos ou privados, preveja a atenção integral à saúde do idoso, abordando os aspectos de 

promoção, proteção e prevenção e que contenha informações acerca das patologias incidentes e 

prevalentes nos residentes. 

   No que se refere à alimentação do idoso institucionalizado, a Resolução da 

ANVISA determina que a ILPI garanta-lhe a alimentação, respeitando os aspectos culturais 

locais, oferecendo, no mínimo, seis refeições diárias. A manipulação, preparação, fracionamento, 

armazenamento e distribuição dos alimentos devem seguir o estabelecido na RDC nº. 216/2004 

que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Praticas para Serviços de Alimentação. A 

instituição deve manter disponíveis normas e rotinas técnicas quanto aos procedimentos de 
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limpeza e descontaminação, armazenagem e preparo dos alimentos com enfoque nas boas 

práticas de manipulação, boas práticas para prevenção e controle de vetores e acondicionamento 

dos resíduos. 

   Quanto ao processo de lavagem e guarda de roupas, a instituição deve manter 

disponíveis as rotinas técnicas do processamento de roupas de uso pessoal e coletivo, que 

contemple lavar, secar, passar e reparar as roupas, guardar e trocar as roupas de uso coletivo. A 

ILPI deve possibilitar aos idosos independentes efetuarem todo o processamento de roupas de 

uso pessoal. E, as roupas de uso pessoal devem ser identificadas, visando à manutenção da 

individualidade e humanização. 

   A ANVISA determina também que a ILPI mantenha seus ambientes limpos, livres 

de resíduos e odores incompatíveis com a atividade, mantendo em sua rotina diária atividades de 

limpeza e higienização de utensílios e ambientes. 

   A equipe de saúde responsável pelos residentes deverá notificar à vigilância 

epidemiológica a suspeita de doença de notificação compulsória, notificando imediatamente à 

autoridade sanitária local, a ocorrência dos eventos como queda com lesão e tentativa de suicídio. 

   Essa legislação representa um grande avanço na proteção ao idoso, pois 

normatizar o funcionamento de ILPIs no Brasil, embora se observe uma realidade asilar de 

atendimento ao idoso, ou seja, o tipo de institucionalização predominante é o que não privilegia a 

longevidade autônoma, a integridade do ego e, nem tampouco, a satisfação ou prazer de viver.  

  Born e Boechat (2002, p.768) afirmam que “não se pode falar de idosos 

institucionalizados sem antes fazer referências a imagens negativas, frequentemente associadas a 

entidades que o abrigam, para os quais a denominação popular asilo continua a prevalecer.”. 

  Algumas instituições têm buscado se adequar aos novos tempos, organizando 

equipes interdisciplinares, com médicos, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, 

enfermeiros e nutricionistas e adequando seus espaços físicos objetivando a segurança dos seus 

residentes.  
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  A ANVISA classifica em três, as modalidades de ILPIs existentes, conforme o 

grau de dependência dos idosos: 

 Modalidade I – acampa todas as ILPIs que se destinam a acolher idosos independentes para as 

AVDs; 

 Modalidade II – abrange as ILPIs que se destinam a acolher idosos dependentes e independentes 

que necessitam de auxílio e cuidados especializados e ainda, que exijam controle e acompanhamento 

adequado de profissionais da área de saúde; 

 Modalidade IIII – nela estão inseridas as instituições destinadas a atenderem idosos dependentes que 

necessitam de total assistência em, no mínimo uma AVD; esse tipo de ILPI necessita de uma equipe 

interdisciplinar de saúde.     

  Cupertino (1996) cita Stevens-Long para afirmar que as ILPIs apresentam três 

características peculiares, as quais se combinam de maneiras distintas: a segregação social, 

caracterizada pelo isolamento físico e por uma política segregadora, o tratamento uniforme e 

simultâneo para todos os residentes e um acentuado grau de controle institucional em detrimento 

da autonomia dos residentes. Ser institucionalizado implica adaptar-se, muitas vezes 

forçosamente, a um ambiente onde existem regras e normas a serem obedecidas, inclusive no que 

se refere ao direito constitucional de ir e vir.  

  Outra característica, das instituições de longa permanência, de acordo com 

Faleiros (2007), é a de serem espaços contraditórios, com temporalidades e histórias 

entrecruzadas onde existem normas não escolhidas pelos residentes, com um espaço estruturado 

por funções coletivas, relações hierarquizadas de poder, numa separação do espaço institucional 

da vida sociocomunitária e da vida familiar, com restrições à autonomia, mas com expressões de 

resistência como desejos, insatisfações, discordâncias, invenção de espaços e imaginários 

próprios. É esse movimento contraditório, e muitas vezes invisível, que permite uma convivência 

entre o socialmente determinante e as relações subjetivas e intersubjetivas dessa determinação. 

  Em um país desigual social e economicamente, observa-se a diversidade 

econômica e financeira dessas instituições. Algumas sobrevivem com a contribuição dos idosos e 

verbas públicas, possuem instalações precárias e até mesmo perigosas, convivem ainda com falta 
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de pessoal; outras têm valores elevados para grupos sociais de alta renda, oferecendo a estes 

serviços dignos de hotéis de luxo.  

  Embora seja comum pensar em apenas dois tipos de alternativas de cuidados: 

familiar ou institucional, o escopo de alternativas é muito mais amplo. Alguns países 

desenvolvidos oferecem aos seus idosos modalidades de atendimento ofertadas tanto pelo Estado, 

quanto pela iniciativa privada como forma de complementar ou apoiar o cuidado familiar. 

   A tabela seguinte demonstra essas opções. 

Tabela 1. Modalidades de atendimento aos idosos 

Intensivo Hospitalização 

Menos intensivo Clínicas geriátricas, residências coletivas, internações de 

curta duração, abrigos. 

Serviços comunitários Centros-dia, visitas domiciliares, ajuda doméstica.  

Apoio familiar Benefícios monetários para cuidadores, grupos de apoio 

para cuidadores. 

Fonte: Brodsky et al., 2003, apud; Lloyd-Sherlock, 2009 

 

 

 

3.2 - Pesquisa  IPEA/SEDH/CNPq sobre as ILPIs  

  Pesquisa realizada conjuntamente pelo IPEA, SEDH e CNPq, iniciada em 2006 e 

finalizada em 2009 mapeou 3.548 instituições de longa permanência, nas cinco regiões 

brasileiras, tendo como base dados cadastrais obtidos junto ao Ministério do Desenvolvimento 

Social, às Secretarias Municipais e Estaduais de Assistência Social, aos Conselhos Nacional, 

Estadual e Municipal dos Idosos, além de uma busca realizada em listas telefônicas e 

classificados de jornais. Buscou-se coletar informações sobre o tipo de serviços ofertados, a 

infraestrutura física, os recursos humanos e financeiros, os convênios e parcerias firmados, 

gastos, composição, número de residentes, e as características desses residentes: sexo, idade, 

renda e condição de autonomia.  A tabela seguinte demonstra em números e percentuais o alcance 

da pesquisa:  
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Tabela 2 - Brasil: nº de ILPIs identificadas e respondentes por região - 2007-2009 

Região ILPIs em funcionamento Respondentes Índice de resposta em % 

Norte 49 49 100 

Nordeste 302 301 99,7 

Sudeste 2255 2035 90,2 

Sul 693 663 95,7 

Centro-Oeste 249 246 98,8 

Brasil 3548 3249 92,8 

Fonte: Pesquisa IPEA/SEDH/CNPq 

  Dos dados recolhidos, são relevantes para o estudo de políticas públicas relacionadas 

aos idosos: 

• as 3.548 ILPIs mapeadas localizam-se em apenas 29,9% dos municípios brasileiros, o que 

permite inferir que, em 71% dos municípios não existem formas de acolhimento ao idoso;                                                                                                

• nelas, foram encontrados 100.251 residentes, dos quais 11,9% não eram idosos, se for levado 

em conta o corte etário definido pela Política Nacional do Idoso, de 60 anos ou mais; 

• os residentes em ILPIs constituem apenas 1% da população idosa brasileira, cobertura 

bastante baixa, se comparada aos padrões internacionais, o que pode ser fruto tanto do baixo 

número de instituições, quanto do forte preconceito do brasileiro em relação a essa 

modalidade de cuidados de longa duração; 

• esses idosos são pessoas que nunca tiveram ou perderam parentes próximos, viveram 

conflitos familiares, não tem condições físicas e/ou mentais de administrar seu dia a dia, nem 

de se sustentarem; 

• cada ILPI abriga, em média, 30,4 residentes, o que leva a inferir que essas instituições são 

pequenas; 

• no conjunto das ILPIs pesquisadas, contaram-se 109.447 leitos, destes, 90% estavam 

ocupados, o que implica que estas estão operando em quase toda sua capacidade; 
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• a população de idosos mostra uma super-representação nas regiões Sudeste, Sul, Centro-

Oeste, onde se concentram, proporcionalmente, o maior número dessas instituições; 

• a maior parte dos residentes foi classificada como independente (34,9%) e, a menor, como 

semi-dependente (31,9%); 

• nas instituições de caráter privado é maior o número de longevos dependentes, o que reforça 

o pensamento corrente que é a dificuldade de cuidados pela família que leva a internação do 

idoso numa ILPI; 

• nas ILPIs públicas, mistas e filantrópicas encontra-se maior número de idosos independentes, 

percentual entre 43,9% e 36,7%, o que sugere que o fator que os leva à institucionalização é 

carência de renda e moradia; 

• apesar de não serem instituições de saúde, os serviços de saúde são os principais oferecidos 

nessas ILPIs, concentrando-se estes em 66,1% para serviços médicos e 56% para serviços de 

fisioterapia;   

• a oferta de atividades que geram renda, lazer ou cultura diversa foi encontrada em 45,4% das 

ILPIs pesquisadas, sendo que a importância desse tipo de oferta deve-se ao fato de estimular a 

integração entre os residentes, ajudando-os a exercerem um papel social positivo; 

• o gasto médio por residente é de R$744,10(setecentos e quarenta e quatro reais e dez 

centavos), variando de acordo com a natureza jurídica das instituições, refletindo, também, a 

oferta de serviços e o apoio com que elas contam;  

• a maioria das ILPIs brasileiras é filantrópica, (65,2%), o que lhes assegura isenção de taxas, 

alguns impostos e ainda, a possibilidade de receberem doações e recursos humanos 

voluntários e/ou cedidos pelos governos; 

• as ILPIs privadas constituem 28,2% do total; 

• apenas 6,6% das ILPIs são públicas e mistas, ou seja, 218, número bem menor que o total de 

instituições religiosas vicentinas, que somam 700; 
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• o Governo Federal possui apenas uma ILPI, o Abrigo Cristo Redentor, localizado na cidade 

do Rio de Janeiro, que, embora pertença ao Executivo Federal, sob a responsabilidade do 

MDS, que o financia, é administrado pelo Governo do Rio de Janeiro. Essa instituição iniciou 

suas atividades em 1935 e acolhia, em meados de 2009, 298 idosos, sem cobrar nenhuma 

contribuição de seus residentes, tendo capacidade de abrigar até 300 pessoas; oferece serviços 

médicos, psicológicos, dentários, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, 

medicamentos, atividades educacionais e lazer; 

• 72% dos quartos das ILPIs possuem um ou dois leitos, de onde se infere que as elas oferecem 

aos seus residentes certo grau de privacidade; 

• 90% das instituições declararam possuir refeitório, jardim, pátio, quintal e sala de TV/Vídeo; 

• 50% das ILPIs informaram possuir sala ecumênica e/ou capela; 

• 15% das instituições declararam ter biblioteca ou sala de leitura. 
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4. AS ILPIS DO DISTRITO FEDERAL 

 

“Jovem bonito é trabalho do Criador. Velho bonito é trabalho de equipe com o Criador”. 

(LARROZA, Jairo.) 

 

  Na Região Centro-Oeste, onde está inserido o Distrito Federal, a pesquisa 

IPEA/SEDH/CNPq identificou 5.529 residentes em ILPIs, observando-se que apenas três, das 

duzentas e quarenta e nove instituições de longa permanência para idosos localizadas, ou seja, 

1,2% delas, não responderam à pesquisa. Dados do suplemento de saúde da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad) do ano de 2003 apontam a existência de 145 mil idosos, na 

Região Centro-Oeste, com dificuldades para realização das AVDs. Como a pesquisa em comento 

revelou que aproximadamente 5,6 mil residiam nas instituições da Região, infere-se que, no 

mínimo, 139 mil idosos encontram-se sob os cuidados de suas famílias. 

  A tabela seguinte demonstra a situação em números das ILPIs na região Centro-

Oeste, no período de 2006/2007: 

Tabela 3 - Centro-Oeste: nº de ILPIs identificadas e respondentes 

Unidade da Federação ILPIs em funcionamento ILPIs respondentes Taxa de resposta % 

Mato Grosso do Sul 49 49 100,00% 

Mato Grosso 28 28 100,00% 

Goiás 157 154 98,1% 

Distrito Federal* 15 15 98,1% 

Centro-Oeste 249 246 98,8% 

Fonte: Pesquisa IPEA/SEDH/CNPq.   *No DF, foram identificadas 18 ILPIs, mas 3 encontravam-se interditadas.                                     

  

  

Ainda com base nos dados da pesquisa IPEA, agregados a dados censitários do 

IBGE, a tabela abaixo distribui em números e percentuais os idosos, e os idosos residentes em 

ILPIs do Centro-Oeste: 
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TABELA 4: Região Centro-Oeste: nº de idosos e idosos residentes nas ILPIs-2006/2007 

 

Unidade Federativa 

 

População Idosa 

 

% da População Idosa no 

total da população 

 

População Idosa 

residente em ILPIs 

 

% da população idosa 

residente no total da 

população 

Distrito Federal 127418 5,3 533 0.4 

Goiás 399714 7 3127 0,8 

Mato Grosso 159641 5,6 805 0,5 

Mato Grosso do Sul 172218 7,5 1064 0,6 

Total Centro-Oeste 858991 6,5 5529 0,6 

Fontes: estimativa dos totais populacionais realizados pelo IBGE; Pesquisa IPEA/SEDH/CNPq. 

 Dados coletados pela  Pesquisa: 

• o  Censo Demográfico de 2000  estipulou em 769.865 o número de residentes na região 

Centro-Oeste com 60 anos e mais, ou seja, idosos segundo critérios da PNI e do Estatuto do 

Idoso; entre os anos de 2006/2007 esse número alcançou o total  de 858.991 longevos; 

• a região Centro-Oeste, acompanhando o que ocorre em todo o Brasil, também experimenta 

um processo de envelhecimento populacional, observando-se que, em 1950, os idosos eram 

54.465, equivalentes a 3,1% da população total. Em números absolutos, aumentou 14 vezes 

entre aquele ano e 2000, e a proporção mais que dobrou, apesar de a região ter perdido parte 

do território e da população com a criação do Estado do Tocantins por determinação da 

Constituição de 1988; 

• a composição por sexo da população idosa da região Centro-Oeste era aproximadamente 

homogênea: 49,4% eram compostas de homens e outros 50,6%, de mulheres, segundo o 

Censo Demográfico de 2000. Isso difere do padrão observado entre o conjunto dos idosos no 

Brasil e o de outros países, onde predominam as mulheres, 55%. A proporção de mulheres 

entre os idosos cresce com a idade e atinge, na região, a proporção observada para os idosos 

brasileiros como um todo, 55%, entre aqueles com 80 anos e mais; 
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 dessa população, apenas 0,6%, ou seja, 5.529 pessoas residem em ILPIs. Mato Grosso do Sul 

é o estado com a proporção mais elevada de idosos na população (7,6%) e o Distrito Federal 

com a menor (5,3%). O Estado de Goiás, o mais populoso, conta com o maior contingente 

populacional de idosos da região e, em decorrência, com o maior número e a maior proporção 

de idosos residindo em ILPIs. Mais da metade deles encontra-se em Goiás. O Distrito Federal 

é a unidade federativa com a menor proporção de idosos residentes.  

 a composição por sexo dos idosos residentes nas instituições da região difere ainda dos 

padrões nacional e internacional, com aproximadamente 59% dos residentes em ILPIs, do 

sexo masculino, consequência dos fluxos migratórios ocorridos entre os anos de 1950/1960, 

por ocasião da expansão agrícola, da construção da rodovia Belém-Brasília, e da nova capital 

da República; 

• a mais antiga ILPI do Centro-Oeste iniciou seus trabalhos no século XIX e está localizada no 

Estado de Goiás. 69,5% das instituições iniciaram seus trabalhos depois de 1980, sendo que 

de 1980 a 1990, foram criadas 72 instituições. Esse intenso movimento nos anos 1980 

diminui consideravelmente nos períodos posteriores, em especial a partir de 2000. Entre 2000 

e 2007, foram  criadas 29 ILPIs; 

• a maioria das instituições declarou ser filantrópica, ou seja, de caráter privado, mas sem fins 

lucrativos. Essas ILPIs representam 66,1% do total de instituições que responderam à 

pesquisa na região. As demais se dividem em públicas (24,6%), privadas com fins lucrativos 

(4,8%) e mistas (4,4%). Tal distribuição varia segundo o estado da região, muito embora em 

todos eles predominem as instituições privadas filantrópicas;   

• no Distrito Federal, se encontra a mais elevada proporção de ILPIs filantrópicas (85,7%) e 

de instituições privadas, com fins lucrativos (14,3%);  

• o percentual de instituições mistas também é muito baixo e a proporção de ILPIs que 

estabelecem parcerias, é elevada.  67% das instituições da região declararam algum tipo de 

convênio. Essa proporção variou de 87,8% no Mato Grosso do Sul a 53,3% no DF. Das 

instituições que realizam parcerias, 88,9% o fazem com órgãos públicos.  
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 em relação ao regime de funcionamento, constatou-se que as ILPIs do Centro-Oeste 

funcionam em regime aberto, fechado ou semiaberto, em proporções bastante semelhantes, e 

possuem dirigentes, em sua maioria, com pelo menos o ensino médio completo, tendo em 

muitos casos observando-se que o dirigente oficial possui escolaridade superior completa, 

embora não seja este que administra o dia-a-dia da instituição. 

• em relação à infraestrutura física, as ILPIs da região Centro-Oeste contam, em média, com 

amplas áreas físicas e construídas. Chama atenção no Distrito Federal a existência de uma 

ILPI instalada em uma área de 100.000 m2; 

• quanto ao aos espaços internos, 91,9% das instituições possuem refeitório e 90,2% tem salas 

de TV e/ou vídeo, e 71,5% delas declararam possuir jardim, o que pode sugerir maior 

convivência entre os residentes. Observa-se, contudo, a pouca relevância de um espaço para 

realização de leituras, saraus ou encontros culturais, haja vista que somente 8,5% das 

instituições possuem espaços destinados às bibliotecas; 

• outra indicação do tamanho das instituições pode ser obtida através do número de residentes: 

cerca de 2/3 delas têm menos de 30 residentes e 47,3% menos de 20. O grupo predominante 

tem entre 11 e 20 pessoas. Apenas 10,2% declararam ter mais de 50 residentes. 

Aproximadamente 75% dos quartos das instituições da região têm até dois leitos. Das ILPs, 

4,2% declararam ter cinco leitos ou mais por quarto, caracterizando aglomeração de pessoas 

em um único espaço e, contraria a Regulamentação da ANVISA. Foram encontradas 

acomodações específicas para cuidadores em 47,7% das instituições respondentes; 

• em relação aos serviços ofertados, as ILPIs da região em destaque declaram prestar uma 

imensa variedade de serviços, merecendo destaque as atividades de lazer e os serviços 

médicos, mencionados por 74,4% e 73,6% das instituições, enquanto os serviços dentários 

respondem por 50%; 

• apenas 22,8% das instituições declararam que os serviços de saúde utilizados são próprios, 

enquanto 93,9% disseram fazer uso do Sistema Único de Saúde (SUS). Adicionalmente, 

69,9% das instituições da região declararam receber visitas de profissionais do Programa 

Saúde da Família (PSF). Em Goiás e no Mato Grosso do Sul, esse percentual é de 76,0% e 

71,4%, respectivamente, sendo bem inferior, no Distrito Federal (26,7%); 
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 outros serviços especializados são menos frequentes nas instituições e também contam com 

poucos profissionais para seu desempenho. Aproximadamente 49% das instituições 

declararam oferecer serviços de fisioterapia; 32,1%, psicológicos; 28,0%, terapia 

ocupacional; e 10,2%, fonoaudiologia. Pode-se concluir, portanto, pela importância das 

parcerias com a rede pública; 

• os gastos médios mensais declarados pelas ILPIs do Centro-Oeste, no período de 2006/2007 

eram da ordem de R$ 13.688,76. O custo por residente era, em média, de R$ 479,24, 

alcançando mais de R$ 1 mil em 5,0% das instituições. No entanto, 2/3 declararam um custo 

médio per capita que R$ 500,00. O custo de manutenção de um idoso variava entre os 

estados da região, sendo mais elevado no Distrito Federal (R$ 726,00) e mais baixo em 

Goiás (R$ 433,18); 

•  nas ILPIs do Centro-Oeste é possível encontrar tanto profissionais remunerados diretamente 

pela instituição, com ou sem carteira assinada, (64,2%) como voluntários (22,5%), e 

funcionários cedidos de órgãos públicos (13,3%).  Esse tipo de arranjo afeta o regime jurídico 

da instituição, haja vista que os funcionários voluntários e cedidos prestam serviços, 

geralmente em instituições públicas ou filantrópicas.  

• do conjunto de recursos humanos por ocupação, a maior parcela é composta por cuidadores 

(20,2%). Os funcionários que realizam atividades não especializadas, como limpar, lavar, 

passar, cozinhar, ou os que exercem funções mistas, representam 40,6% do total de pessoal. É 

escassa a mão de obra especializada formada por médicos, dentistas, psicólogos, 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que representam aproximadamente 15% do total, 

sendo muitos cedidos por seus órgãos de origem; 

• a pesquisa detectou ainda, que as ILPIs do Centro-Oeste são bastante dependentes do 

financiamento público, sendo que, na média, 55,4% dos recursos financeiros dessas 

instituições advêm diretamente de órgãos públicos, embora essa proporção apresente enormes 

variações entre os estados da região e é afetada, em particular, pelo financiamento público do 

Estado de Goiás, onde ela chega a 74,7%, e pela natureza jurídica das instituições.  
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• nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, a maior parcela dos 

recursos financeiros é oriunda do pagamento feito pelos residentes. Na média regional, as 

mensalidades ou contribuições dos residentes respondem por cerca de 30% do total; as 

doações de ONGs, familiares, comunidade e igrejas e outras instituições, por 9,1% e apenas 

4,2% provêm de renda própria. Aproximadamente 94% das instituições da região declararam 

que auxiliam os idosos com idade de 65 anos ou mais no recebimento do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC). Isso também depende da natureza jurídica das instituições e só 

ocorre nas instituições públicas ou filantrópicas. 

 

 

 

 

 

 

4.1 – Os  Idosos do Distrito Federal em Números 

 Planejada para abrigar o centro administrativo do Brasil, a capital do país, 

Brasília, teve sua população constituída por migrantes oriundos de vários estados brasileiros. 

Essa migração foi preponderantemente masculina. Em 1960, os homens 62,4% da população, 

sendo que 53% deles tinham de 20 a 39 anos. Isso teve reflexos, no médio prazo, na composição 

etária e por sexo da população. Em 2000, a população do DF atingiu, aproximadamente, 2 

milhões de habitantes, e a proporção de pessoas com 60 anos ou mais aumentou expressivamente, 

passando de 1,2% em 1960 para 5,3% em 2000. Esse aumento do número de longevos, aliado à 

redução de outros grupos etários, caracteriza o processo de envelhecimento populacional em 

curso e, acompanha a tendência brasileira, embora em ritmo menos acentuado. A população idosa 

do DF experimenta um processo de envelhecimento. O grupo muito idoso (80 anos e mais) foi o 

que mais cresceu. Em 1960, essa faixa representava 5,1% da população idosa e, em 2000, 9,8%. 

Entre os mais idosos, é maior a predominância feminina. A tabela seguinte mostra a evolução da 

população e dos idosos no Distrito Federal de 2000 a 2007. 
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Tabela 5 – População do DF e População Idosa do DF de 2000/2007 

Ano População 

do DF 

População 

Idosa 

Percentual 

de idosos 

60/64 

anos% 

65/69 

anos% 

70/74 

anos% 

75/79 

anos% 

80 ou + 

anos% 

2000 2051146 109638 5,30% 2,10% 1,30% 0,90% 1,10% - 

2001 2112609 104547 4,9 1,7 1,3 0,9 0,4 0,5 

2002 2156458 123433 5,7 2,5 1,3 0,9 0,5 0,5 

2003 2200238 141486 6,4 2,5 1,6 1,1 0,6 0,7 

2004 2291475 140766 6,1 2,3 1,6 0,9 0,6 0,6 

2005 2337078 149559 6,4 2,1 1,7 1,1 0,8 0,7 

2006 2393000 158000 6,6 2,4 1,5 1,2 0,8 0,7 

2007 2444000 177000 7,2 2,5 2,1 1,3 0,7 0,7 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Síntese de Indicadores Sociais, 2001/200; Síntese de Indicadores Sociais: 

uma análise das condições de vida da população brasileira, 2007/2008.    

 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em sua Síntese de Indicadores 

Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira, publicada em 2009, permite 

traçar o seguinte perfil do idoso do Distrito Federal: 

1. são mais escolarizados que os do resto do Brasil: 37,5 têm 9 anos ou mais de estudo e 27,8 

têm de 4 a 8 anos de escolaridade; 

2. 46,4% recebem mais de 2 salários mínimos e 10, 2 % acima desse valor; 

3. são participativos no orçamento familiar, sendo que 24,2% dos domicílios onde habita pelo 

menos 1 morador de 60 anos ou mais de idade, sua contribuição representa mais de 50% do 

rendimento mensal daquela residência; 

4. da população idosa do DF, 47,5% são aposentados, 12,8% são pensionistas, 3,8% acumulam 

pensão e aposentadoria e 35,9% constituem outras categorias; 

5. a expectativa de vida no Distrito Federal é a mais alta do Brasil; os habitantes da Capital 

Federal têm a possibilidade de viver até 75,3 anos, sendo que as mulheres podem alcançar os 

79,2 anos de idade; 
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6. a maior parte da população idosa do Distrito Federal repete o modelo brasileiro, vive em 

núcleos familiares, 45,8%, partilhando da companhia de esposa (no caso dos homens idosos), 

filhos (idosos e idosas) e muitas vezes netos, sendo, em grande parte, responsável pelos 

cuidados com eles.  

4.2 – ILPIs Modelos no Distrito Federal 

  Das dezoito Instituições de Longa Permanência existentes no Distrito Federal 

mapeadas pela pesquisa do IPEA, três encontravam-se interditadas, o que fez com que o universo 

do trabalho ficasse resumido em 15 ILPIs. Todas essas, entretanto, responderam aos 

questionários. Suas localizações estão distribuídas entre o Plano Piloto (Brasília), Brazlândia, 

Ceilândia, Lago Norte, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga.  

  Os dados coletados, e que a nosso ver, servem de subsídios para elaboração de 

políticas públicas locais para idosos em situação de dependência ou de risco social, são os que 

seguem: 

• as 15 ILPIs respondentes abrigam aproximadamente 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) 

longevos, sendo que destes, 22 (vinte e dois) encontram-se na faixa etária inferior a 60 anos; 

• o número de residentes com mais de 60 corresponde a 0,4% do total de idosos na população 

total, o que chamou a atenção para a baixa cobertura dessa modalidade de serviços;    

• a população feminina predomina no total de idosos residentes, representando 63,2% dessa 

população, corroborando com o fator demográfico da maior longevidade feminina e, também, 

de haver uma proporção elevada de viúvas entre as idosas, enquanto entre os homens idosos, 

em geral, predominam os casados; 

• outra constatação válida é a do crescimento proporcional à medida que a idade dos residentes 

aumenta. Entre os residentes, 42,3% têm mais de 80 anos, sendo que desse total, 

aproximadamente 75% são mulheres; 

• em relação ao fator autonomia para realização das AVDs, metade dos residentes das 

instituições de longa permanência do DF foi considerada dependente, 30,6% independentes e 

19,7% semidependentes; 
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• a maioria das mulheres residentes nessas instituições é dependente para as AVDs, 53,9%, 

proporção superior à dos homens, que é de 42,6%%. Por outro lado, o percentual de homens 

independentes é quase o dobro da de mulheres (42,2% contra 22,3%). A literatura nacional e 

internacional sobre idosos que residem em ILPIs corrobora com esse fato ao apontar uma 

associação entre maior predominância de mulheres nas idades mais avançadas, maior 

fragilidade física e mental destas e sua maior presença nas ILPIs; 

• as ILPIs do DF abrigam, em média, 37 longevos. A menor instituição pesquisada contava 

com apenas três residentes e a maior com 141; 

• a infraestrutura física das instituições respondentes pode ser considerada excelente, pois todas 

contam com espaços amplos. A área média declarada foi de 13.478,59 m², sendo que esses 

espaços variam entre 600 m² a 100.000 m². Já a área construída ocupa, em média, 27,3% da 

área total, o que permite a existência de espaços livres para jardins. A área média construída 

possui 2.574,37 m² e varia entre 268 m² a 15.500 m²; 

• todas as ILPIs respondentes (100%) declararam possuir sala de TV e vídeo e refeitório 

separados; destas, 93% contam com área externa com jardim. Sala ecumênica ou capela são 

encontradas em 40% das instalações, biblioteca ou sala de leitura em 20%, e piscina em 13%. 

A metade das instituições declarou possuir espaços, tais como: área de lazer, sala de 

fisioterapia, farmácia, churrasqueira, casa de eventos e espaço cultural;   

• o número de leitos por quarto nas instituições investigadas foi utilizado como indicador da 

disponibilidade de espaços físicos: 40,6% dos quartos possuem dois leitos, apenas 24% são 

quartos individuais, e 32,5% contêm três leitos. Apenas 2,1% declararam ter quartos com 

cinco ou mais leitos, proporção que contraria a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da 

ANVISA.  Ainda em relação à utilização do espaço físico, das instituições pesquisadas, 60% 

declararam ter acomodações reservadas para os cuidadores; 

• quanto à natureza das instituições, a grande maioria existente e em funcionamento no Distrito 

Federal é filantrópica, perfazendo um total de 86%. As restantes são privadas com fins 

lucrativos;       
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• a distribuição dessas instituições por regime de funcionamento é bastante 

homogênea. Cinco funcionam em regime fechado, onde é a instituição que define os horários 

rígidos de visita ou de circulação dos residentes. Cinco possuem regime semiaberto, onde o 

residente pode sair ou circular mediante concordância da coordenação da instituição e 

autorização da família e/ou responsável. Essa forma de regime também tem horários de visita 

definidos, mas são, no entanto, flexíveis. As cinco restantes possuem regime aberto para 

visitas e circulação dos residentes; 

 das 15 respondentes no Distrito Federal, a mais antiga foi criada em 1961, a segunda só 

começou a funcionar em 1973 e, as duas mais recentes iniciaram seus trabalhos em 2004, 

observando-se que, de forma quase monotônica, as instituições foram surgindo no período 

que compreende a inauguração da capital até a primeira década do século XXI; 

• a maioria das ILPIs pesquisadas (93,3%) oferece atividades de lazer. Os serviços médicos são 

ofertados por 86,7% delas e, terapia ocupacional, por 73,3%. Como dado negativo, ressalta-se 

que menos da metade das instituições (43,8%), declararam ter serviços de saúde próprios e, 

aproximadamente 2/3 declararam recorrer aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS); 

• atividades culturais são proporcionadas por 66,7%, enquanto fisioterapia e atendimento 

psicológico são oferecidos por cerca de 60%. Das 15 instituições respondentes, 53,3% 

proporcionam atendimento odontológico, e 20,0% de fonoaudiologia. Treinamento em 

atividades que geram renda não é comum: apenas 6,7% das instituições contam com esse 

serviço; 

• as instituições que declararam o gasto mensal per capita informaram que, em média, ele é de 

R$ 725,88, variando de R$ 330,43 a R$ 2.156,25. O gasto, em dez instituições, varia entre R$ 

500 e R$ 1 mil por residente. Duas reportaram que ele ultrapassa R$ 1 mil; e as outras duas, 

que não ultrapassa R$ 500. Esse gasto é fortemente afetado pela natureza jurídica das 

instituições. As filantrópicas têm gastos mais baixos, pois, além de desfrutarem da isenção de 

várias taxas e impostos, recebem um número maior de doações da comunidade, da igreja e do 

próprio setor público. Em geral, as doações consistem em alimentos, vestuário e 

medicamentos. Em média, a maior parcela de gasto das instituições (59,8%) é com 

funcionários;  
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• gastos com a manutenção da instituição estão em segundo lugar, compondo 13,2% do gasto 

total. O peso da alimentação na composição dos gastos não é expressivo (11,9%), o que pode 

ser explicado pelas doações. Medicamentos são responsáveis por 4,5%; reparos na casa, por 

2,9%; e vestuários, por 1,1%; 

• as ILPIs do Distrito Federal declararam contar com 495 funcionários. Destes, 60,6% são 

assalariados, 34,7% voluntários e 4,6% cedidos. Estes, provavelmente, são funcionários 

públicos cedidos às instituições filantrópicas. Atividades como: cuidar dos residentes, da 

limpeza da casa, da roupa e funções mistas são desempenhadas, basicamente, pelos 

funcionários contratados. Já cozinhar e terapia ocupacional são atividades exercidas, 

principalmente, pelos voluntários; 

• os funcionários cedidos concentram-se na fisioterapia, função em que representam 54,5% do 

total. A tarefa que concentra o maior número de profissionais é a de cuidar dos residentes. Os 

cuidadores representam 24,0% do quadro funcional. Em seguida, estão os encarregados da 

cozinha e da limpeza geral, sendo responsáveis por, respectivamente, 17,2% e 13,1% do total 

de servidores;      

• entre os profissionais especializados, os de enfermagem (auxiliar, técnico e enfermeiro) são 

os mais encontrados e totalizam 10,1% dos funcionários. O restante destes corresponde a 

22,2% do total. Outras funções, tais como coordenador, porteiro, vigia, motorista etc. 

absorvem 7,3% dos funcionários; 

• existe uma relação entre o número dos diversos tipos de funcionários e o de residentes. Essa 

informação permite alguma inferência sobre a “adequação” do número de funcionários.  Os 

funcionários mais encontrados são os cuidadores, que apresentam uma relação bastante 

favorável, de 4,7 residentes por cuidador. Assumindo apenas dois turnos de trabalho, isso 

significaria dez residentes por cuidador; é positiva a proporção do número de enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem por residente, 11,1%. Entre os que prestam serviços 

especializados, destacam-se pelas mais baixas relações os fisioterapeutas e médicos, com 

25,2% e 27,8% residentes por funcionário, respectivamente. É baixo o número de 

farmacêuticos e dentistas. Em ambos os casos foram encontradas nas 15 instituições 

identificadas, apenas cinco profissionais para cada uma destas duas especialidades;  
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• em relação aos recursos humanos, não foram levantadas informações sobre a sua 

qualificação. Foi pesquisada apenas a escolaridade do diretor. Aproximadamente 60% das 

instituições declararam que o seu diretor possuía curso superior ou mais completo, e 33,3%, 

que tinha ensino médio ou mais completo; 

• as instituições de longa permanência do DF são mantidas, principalmente, pela contribuição 

dos residentes, que é responsável por 58,3% do financiamento recebido. O setor público 

contribui com 11,0%, as doações monetárias da comunidade, com 9,3%, e as famílias dos 

residentes, com 0,6% do total das receitas das instituições estudadas. A renda própria, 

conseguida através de festas e almoços beneficentes, leilões de gado etc., responde por 6,5% 

do orçamento. Outras formas de financiamento representam 14,3% do total declarado. 

   As ILPIs do Distrito Federal encontram-se em um patamar elevado, no que se 

refere às adequações impostas pela legislação que visa assegurar envelhecimento saudável e ativo 

aos longevos brasileiros.  Locais de abrigamento de idosos, como a Pousada Crysantho 

Moreira da Rocha, ligada à Associação Casa do Ceará, o Lar Cecília Ferraz Andrade, mais 

conhecido como- Casa do Vovô, a Casa do Idoso Amor e Vida-CREVIN, o Espaço Convivência, 

a Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte, o Lar Bezerra de Menezes e o Lar São 

José, são exemplos de instituições onde o idoso residente é tratado com respeito e dignidade. 

 Nesse sentido, e para melhor clarificar essa afirmação, apresentamos a seguir, 

casos exitosos de ILPIs do Distrito Federal, utilizando para tanto dados extraídos de um relatório 

elaborado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção DF e pelo Conselho Federal de 

Psicologia/DF como resultado de uma visita-inspeção feita em uma instituição de longa 

permanência em atividade no DF localizada na cidade satélite de Taguatinga, no Distrito Federal, 

e conclusões obtidas a partir de visitas realizadas em outras instituições no decorrer da elaboração 

deste trabalho.   
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4.2.1 - Associação São Vicente de Paulo, localizada na Cidade Satélite de Taguatinga 

   Em meados de 2007, inspeções conjuntas realizadas pela Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) e pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) visitaram 24 instituições de longa 

permanência para idosos, em todo o País, com o objetivo de avaliar, a partir de uma amostra 

representativa da realidade nacional, as condições a que estão sujeitos os longevos que nelas 

residem, além das adequações destas às exigências contidas no Estatuto do Idoso, aprovado em 

2003.·. 

  No Distrito Federal, a Inspeção Nacional às Instituições de Longa Permanência 

para Idosos aconteceu em 19 de setembro de 2007, sendo vistoriada apenas uma ILPI. A inspeção 

foi realizada por uma equipe multidisciplinar composta por membros do Conselho Regional de 

Psicologia da 1ª Região, do Conselho Federal de Psicologia, da Comissão de Direitos Humanos 

da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Distrito Federal – OAB/DF, e da Vigilância 

Sanitária do Distrito Federal.  

  A ILPI inspecionada n o Distrito Federal foi a Associação São Vicente de Paulo 

de Belo Horizonte, uma instituição mista no que se refere à percepção de recursos financeiros, 

localizada na cidade satélite de Taguatinga, no Distrito Federal, que atende exclusivamente 

mulheres idosas, e tem como Coordenadora a religiosa católica, Irmã Maria José de Oliveira.  

  Além de estar regularmente constituída, a ILPI possui inscrição no Conselho 

Municipal do Idoso e no Conselho Municipal de Saúde, contando com objetivos estatutários e 

planos de trabalho compatíveis com o Estatuto do Idoso. Sua capacidade de acolhimento é de 30 

pessoas.  

   A instituição foi selecionada para a inspeção de modo aleatório, sem que houvesse 

qualquer denúncia ou informações prévias sobre seu funcionamento ao CRP–01 ou à OAB/DF. A 

Associação tem convênio firmado com o Centro de Desenvolvimento Social – CDS/DF, no valor 

de R$ 4.800,00 mensais, recebendo também recursos provenientes de doações. Do total de idosas 

internadas, 28 são aposentadas e duas são pensionistas.  
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   Os recursos a que têm direito são administrados pelas respectivas famílias, que 

providenciam o atendimento das necessidades das internas. As longevas são encaminhadas à 

instituição pela Fundação de Serviço Social, e devem ter como pré-requisito para sua admissão, 

60 anos ou mais de idade. Quando da entrada, são atendidas pelo psicólogo, médico e enfermeiro. 

Cada idosa possui pasta individual para anotação das informações coletadas nesse momento 

inicial. 

  Os recursos humanos da Associação contam com uma equipe multidisciplinar 

composta por:  

• uma enfermeira com jornada diária integral; 

• um bioquímico, que atende duas vezes por semana; 

• um auxiliar de Enfermagem, com jornada de 12 horas alternadas; 

• um psicólogo, com jornada de 8 horas semanais; 

• um assistente social, com jornada de 8 horas semanais; 

• três fisioterapeutas, com jornada de 40 horas semanais; 

• um nutricionista, que atende duas vezes por semana;         

• um advogado, com horário livre de trabalho; 

• um médico dermatologista, que atende duas vezes por semana; 

• um médico ginecologista, que atende duas vezes por semana; 

• um auxiliar administrativo, com jornada de 40 horas semanais; 

• três auxiliares de cozinha, com jornada de 40 horas semanais; 

• seis cuidadores de idosos, com 12 horas semanais, além dos cuidadores pagos pelos 

familiares. 
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 Além da nutricionista que atende duas vezes por semana, e de forma voluntária, há 

na instituição, uma irmã religiosa com experiência na área, que controla as seis refeições diárias, 

oferecidas com bastante qualidade e variedade. Há, ainda, dez dietas especiais para as residentes 

diabéticas e outras dez para as que necessitam controlar o colesterol, todas preparadas conforme 

indicação médica. A única queixa das internas, detectada pela equipe que inspecionou a ILPI, 

quanto à alimentação, é que gostariam que fosse usado mais sal e mais açúcar no preparo dos 

alimentos.  

 A maioria das idosas enfrenta problemas de saúde, sendo as doenças mais comuns 

o mal de Alzheimer, a hipertensão, os problemas cardíacos e dispneia, além de sofrimentos 

psíquicos como esquizofrenia, transtorno bipolar, demência e depressão, contando, nestes casos, 

com tratamento medicamentoso e psicológico. Do total de residentes, 16 fazem uso de cadeiras 

de roda, na maioria dos casos como consequência de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Duas 

internas são deficientes visuais e outras duas são deficientes auditivas. 

 A equipe de inspeção constatou total regularidade e adequação das condições de 

trabalho dos profissionais que lá atuam, sendo que a ILPI é tomada como referência na área 

gerontológica, oferecendo inclusive, cursos de capacitação. Os técnicos possuem autonomia para 

desenvolver projetos socioeducativos. A maioria dos profissionais de saúde que atua na 

instituição é capacitada e qualificada, com cursos de pós-graduação, mas não há um projeto 

terapêutico que norteie as ações de saúde ali praticadas. Apesar disso, o número de profissionais 

não é adequado, e a maior parte deles realiza trabalho voluntário. A equipe é composta por dez 

profissionais de nível superior com trabalho voluntário e doze funcionários contratados.                                                                                                                          

 Os medicamentos disponíveis são adequados, sendo armazenados em Posto de 

Enfermagem e manipulados por uma bioquímica voluntária. A medicação é administrada por 

uma das irmãs religiosas, que é estudante de Psicologia. Existe, eventualmente, a ministração de 

psicotrópicos, mas apenas por indicação médica. Em casos específicos, as idosas podem optar 

pelo tipo de tratamento na área de saúde, mas seus familiares são sempre consultados. As idosas 

possuem cartões de vacinação e a assistência à saúde que recebem é, no geral, boa. As queixas 

quanto à saúde resumem-se aos sintomas das próprias doenças; em alguns casos, idosas 

referiram-se também às saudades da família como um problema. 
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 Há fisioterapeutas voluntários e a instituição conta com uma piscina para a prática 

da hidroginástica.  As residentes são estimuladas a participar de atividades de socialização de 

caráter interno e, todos os meses, há programações como passeios, bailes ou cinema. As idosas 

são convidadas a participar de eventos para transmissão de conhecimentos e vivências para as 

demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade cultural; integram, 

também, atividades de caráter cívico.  

  Diariamente, há atividades de leitura, canto e dança. Fazem parte do lazer diário a 

audição de músicas, projeção de filmes, programas e novelas de televisão, havendo também aulas 

regulares de alfabetização e missas diárias. A instituição dispõe também de uma pequena 

biblioteca.  

  A maioria das internas só tem permissão para se deslocar até logradouros públicos 

e espaços comunitários com acompanhante, sendo que apenas uma delas tem permissão para sair 

sozinha. Esse tipo de restrição é justificado pela direção da ILPI, pelo histórico de fugas, e ainda, 

pelo fato de a maioria não possuir condições físicas e psicológicas para se deslocar sem apoio ou 

monitoramento.  

 As internas podem receber e efetuar normalmente ligações telefônicas, enviar e 

receber correspondências. De maneira geral, pode-se afirmar que os direitos e garantias das 

idosas são observados pela ILPI e raramente alguma idosa é transferida. A instituição oferece 

ambiente de respeito e dignidade às internas e assegura a livre manifestação das opiniões. 

  As Instalações físicas da instituição, segundo a equipe que a inspecionou, são 

adequadas para número de residentes. ILPI possui 12 quartos, com área média de 28 m², onde 

estão alojadas duas ou três idosas por cômodo, não havendo, portanto, superlotação. Os quartos 

possuem ventilação adequada e janelas de correr, são bem iluminados tanto natural quanto 

artificialmente e bem higienizados. Os ambientes são limpos diariamente, não há mau cheiro, as 

idosas possuem espaço adequado para guardar seus objetos pessoais e dispõem de cômoda e 

guarda-roupas. Só há espelhos nos banheiros, sendo duas as instalações sanitárias, em boas 

condições de higiene, haja vista a limpeza de o ambiente ser realizada mais de uma vez ao dia, 

pois são utilizadas de forma indistinta pelas residentes.  
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  Em obediência ao que determina a legislação específica sobre segurança da pessoa 

idosa, os banheiros possuem equipamento de apoio na área de banho e junto aos vasos sanitários, 

além de piso antiderrapante. As instalações hidráulicas e elétricas da instituição encontravam-se 

em boas condições, assim como o refeitório e a cozinha. Os alimentos estavam armazenados em 

local adequado, apresentando boas condições de conservação. 

   Outro fator positivo na avaliação da ILPI visitada no Distrito Federal é a dinâmica 

institucional e o atendimento prestado às residentes. As internas possuem liberdade de locomoção 

e não há chaves ou trancas nas portas dos alojamentos. As janelas são gradeadas, por questões de 

segurança, e não há escadas por onde as idosas tenham de transitar obrigatoriamente.  

 Há extintores de incêndio disponíveis e em locais visíveis, e as condições para 

evacuar o prédio com rapidez, em caso de sinistro, são boas. Como ressalva, observa-se o fato de 

as residentes não disporem de campainha nos quartos, para chamarem os plantonistas, em 

situações de emergência.  

 A instituição conta com espaços para a oferta de atividades culturais, esportivas, 

de lazer e educacionais, área externa com condições apropriadas para que as idosas transitem, 

além de espaço funcional para recebimento de visitas.  

 A ILPI vistoriada promove a preservação dos vínculos familiares das idosas de 

forma modelar; presta atendimento personalizado às internas, realiza estudo social e pessoal de 

cada caso, propicia assistência religiosa a quem o deseje, de acordo com suas crenças, e oferece 

vestuário adequado às internas. Mantém, igualmente, em suas instalações arquivo com os dados 

de todas as residentes, como a data e as circunstâncias do atendimento, o nome da idosa, do 

responsável, dos parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences e outros itens que 

facilitam sua identificação e a individualização do atendimento.  

 A direção da ILPI comunica ao Ministério Público, para as providências cabíveis, 

a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares e providencia ou solicita que a 

autoridade ministerial requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania daquelas 

que não o tiverem, na forma da lei.  
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 4.2.2 – Lar dos Velhinhos Maria Madalena-Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante 

  O Lar dos Velhinhos Maria Madalena, pertence ao Parque Assistencial Jorge 

Cauhy, seu fundador, já falecido, e está localizado na cidade satélite do Núcleo Bandeirante. É 

uma ILPI de natureza religiosa e filantrópica, fundada em 7 de março de 1980 e, possui uma área 

total de 34.000m². 

  Desde 2005 , quando firmou convênio com a Secretaria de Estado de Ação Social 

do Distrito Federal, recebe uma média de R$100,00 mensais per capita, complementados com o 

recolhimento de 50% das pensões e aposentadoria percebidas pelos longevos que lá residem. 

Além desses valores, recebe doações em dinheiro da comunidade brasiliense. 

 A estrutura física da instituição é composta pelos três pavilhões térreos: o pavilhão 

A, abriga 41 mulheres idosas, o B abriga 47 homens idosos e o C abriga, de forma mista, 17 

mulheres e 15 homens idosos em situação de dependência física e/ou mental, perfazendo um total 

de abrigam 120 idosos. Esses pavilhões são divididos em varandas e quartos para duas pessoas, 

podendo-se circular pelo corredor que dá acesso aos quartos, em geral de portas abertas. Foram 

observados alguns idosos conversando em seus quartos. Há circulação livre pelos espaços, mas é 

nas varandas que fica grande parte das pessoas, onde há sempre, em andamento uma boa 

conversa, alguém assistindo a um programa de TV, ou jogando de dominó ou cartas de baralho.                                                                                                                                 

   Na varanda das mulheres, há sempre mais movimento, no momento da visita, 

algumas residentes estavam cuidando da aparência, sendo atendidas por manicures voluntárias. 

As idosas ficam sentadas em bancos, conversando, ou fazendo arte manual como crochê e tricô. 

Um ou outro idoso rega o jardim que é bonito te bem cuidado.  

      Os prédios são simples, limpos, não há cheiro de urina ou de mofo, e os espaços 

são mobiliados com várias cadeiras e sofás. O Lar dispõe de um refeitório coletivo, espaço para 

atividades administrativas e sociais, além de ampla área verde sua capacidade máxima. A 

diretoria ocupa uma sala bastante visitada e utilizada por muitas pessoas, cuja inferência foi feita 

devido ao tamanho da mesa lá existente, muito antiga e com várias cadeiras pesadas, podendo 

acomodar mais de 20 pessoas. 
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    Há uma sala para os voluntários, que contribuem em diversas atividades auxiliares 

e de cuidados diários, e, onde se notou um grande interesse por parte da responsável do setor em 

obter mais voluntários para o trabalho que lá é realizado. Na área comum, destaca-se um 

caramanchão, muito utilizado pelos casais de idosos enamorados e, denominado idilicamente de 

“caramanchão do amor”. Apesar da divisão do espaço por sexo obedecer ao formato tradicional, 

não há restrições para os encontros e conversas, embora cada grupo fique do seu lado, no seu 

pavilhão. 

      Como parte da infraestrutura física, pôde-se observar a existência de uma 

lavanderia, onde várias máquinas encontravam-se em funcionamento. Constatou-se ainda a 

existência de uma biblioteca, que parece ser pouco utilizada, embora disponha de excelentes 

títulos. Na sala de enfermagem, há estantes de remédios onde as próprias enfermeiras fazem o 

controle de toda a medicação que entra e que é utilizada. Esse cômodo é sempre muito visitado 

pelos idosos. Alguns se queixam de dores e, a. expressão de interesse pela saúde física é 

comumente associada ao uso de medicamentos Os quartos visitados demonstram boa arrumação, 

iluminação e ventilação apropriadas.          

  A grande maioria dos residentes possui renda oriunda o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). Apenas dois são aposentados e sete não recebem nenhuma renda. O critério 

para o atendimento é de dois idosos em cada quarto, estando dentro das exigências da ANVISA, e 

é baseado no critério de afinidades e de hábitos, como ser fumante ou não, gostar de assistir 

televisão até mais tarde, ser comunicativo ou introspectivo. 

    Os residentes têm em média 88 anos de idade. Apesar de não haver um 

levantamento oficial realizado pela instituição sobre o estado civil dos longevos, durante as 

conversas entabuladas, percebeu-se que a maioria não teve companheiros, nem constituiu família, 

tendo morado com parentes ou sozinhos durante o tempo em que eram economicamente ativos.  

   As programações e atividades realizadas no sentido de preencherem o cotidiano 

dos residentes compreendem alimentação, com seis refeições diárias, cuidados com a saúde e 

higiene pessoal, além de algumas oficinas organizadas e mantidas por voluntários cadastrados 

junto à ILPI.  
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  São realizadas também atividades de cunho socializante, como comemoração dos 

aniversários, realização de bazares, mostras de vídeo, passeios recreativos e culturais, com ida ao 

cinema, audição de serestas e orquestras locais e passeios a chácaras ou sítios. A atividade que 

conta com maior adesão e interesse dos residentes é a dos bingos e festas com forró, embora os 

idosos que delas mais participem são aqueles considerados independentes para a realização de 

AVDs. 

    Os recursos humanos da ILPI Lar Maria Madalena têm em seu quadro: 

 o diretor da instituição e membros da diretoria; 

 um médico; 

 oito auxiliares de enfermagem; 

 uma técnica em nutrição, supervisionada por uma nutricionista; 

 uma assistente social e uma coordenadora de lazer 

   O cotidiano do Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no desenvolver de suas 

atividades, em muito se assemelha ao de uma instituição total na definição de Goffman (2005), 

podendo ser assim descrita a sua rotina:  

1. café da manhã: servido das 7h15min às 8h, é iniciado nos pavilhões para os dependentes, assim como para os 

que não gostam de ir tomar café no refeitório. Os que gostam, mesmo com dificuldades, vão e se esforçam para 

estar lá, “pois gostam de serem velhos independentes” e, buscam sempre fazer suas coisas sozinhos. Ressalte-se 

que o tempo contabilizado entre o término do café e o início do banho corresponde ainda ao tempo em que os 

idosos tomam suas medicações de caráter contínuo; 

2. banho: 8h30min às 11h; são ministrados pelos cuidadores, pelos enfermeiros ou pelos dois ao mesmo tempo, 

dependendo do caso, haja vista que os longevos mais dependentes de duas pessoas para esse fim; 

3. fisioterapia: acontece sempre no período da manhã, após o banho; 

4. atividades de lazer: realizadas pela manhã, com os idosos que não precisam de fisioterapia e que podem 

participar de brincadeiras ou alongamentos promovidos pelo setor de eventos, esporte e lazer; 

5. lanche das 10h: para os diabéticos e mais debilitados, aplica-se uma dieta alimentar à base de frutas, sucos. São 

evitadas as massas para não atrapalhar o almoço e, também são disponibilizados coquetéis e laxantes para os 

residentes idosos que possuem intestino preguiçoso; 
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6. almoço: acontece entre 11h e 11h30min. É servido, inicialmente, nos pavilhões e depois no refeitório para quem 

quiser. Os funcionários almoçam no refeitório entre 12h e 14h, obedecendo sempre um revezamento para evitar 

que os idosos, principalmente os dependentes, fiquem sozinhos; 

7. cochilo dos idosos: acontece entre 12h e 14h. Alguns são levados para os pavilhões, para dormirem em suas 

camas, enquanto outros dormem em suas próprias cadeiras de roda; 

8. inspeção dos quartos e dos idosos: entre 14:00 e 14:30 h; nesse intervalo, é verificado se são necessárias trocas 

de roupas de cama ou banho, assim como se algum idoso necessita trocar fraldas;   

9. lanche da tarde: ocorre entre 14h30min e 15h30min e é composto de pães, biscoitos, sucos, chás e vitaminas de 

frutas; 

10. banho da tarde: sempre entre 15h30min e 17h; nesse intervalo são realizadas as trocas de fraldas, e de lençóis de 

cama, se necessário; 

11. recolhimento aos pavilhões: entre 17h e 18h. Todos os dias, os cuidadores deparam-se como o mesmo quadro: 

alguns idosos ficam do lado de fora e se recusam a entrar para os seus aposentos; há sempre um acréscimo de 40 

minutos, tempo máximo de permissão dos cuidadores que já estão prestes a sair, entrando, então a equipe da 

noite; 

12. ronda noturna: entre 18h e 19h. as intercorrências ou situações de agravo da saúde dos residentes são registradas 

no “Livro de Ocorrência da Enfermagem”. Não há uma prescrição para cada acontecimento, mas a enfermeira se 

utiliza de medicamentos como dipirona e diazepan para minimizar reações psicóticas e todo tipo de dor.  Nesse 

período, a ILPI conta em sua equipe com uma técnica de enfermagem e dois cuidadores; 

13. ceia: sempre às 19h; 

14.  medicação de uso contínuo: ministrada entre 19 e 20h30min; 

15.  troca de fraldas e de lençóis: 20h45min às 23h. 

   Muitas áreas são supridas por profissionais voluntários, cadastrados junto à ILPI, 

que doam parte do seu tempo assistindo aos longevos residentes em especialidades de geriatria, 

psiquiatria, higiene pessoal, alimentação, lazer, leitura, ou simplesmente conversando, passeando 

e ouvindo os idosos que ali residem. 

  No quesito assistência médica, foi constatado, inclusive pela leitura de fichas 

individuais e relatórios da ILPI, que os residentes têm acesso aos serviços de saúde ofertados pela 

Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, no que esse refere às consultas médicas e 

vacinação além de receberem visitas da equipe médica da UBS.  
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  Os dependentes são assistidos por uma equipe multidisciplinar da instituição e, em 

casos de agravo da saúde, são levados à rede hospitalar pública. Para tanto, a ILPI dispõe de um 

veículo para eventuais deslocamentos dos residentes. 

  No sentido de facilitar o convívio social e ainda, amenizar o fator de isolamento 

que alguns residentes dizem experimentar, diariamente, no período da tarde, a ILPI permite as 

visitas, haja vista que o período da manhã é reservado para a limpeza dos alojamentos, o banho 

dos longevos dependentes, pelos cuidadores e ainda, o atendimento destes pela equipe de 

enfermagem.  

   Os passeios externos são permitidos, porém controlados pela direção. Muitos são 

realizados com a ajuda de voluntários, sendo que o passeio a um shopping dos arredores é um dos 

preferidos pelos residentes, que dizem gostar de ver gente bonita, o movimento do trânsito, as 

vitrines, além de fazerem um lanche diferente na praça de alimentação. Esse roteiro é valorizado 

também, pelo fato de muitos não terem parentes a quem possam visitar nos fins de semana ou 

feriados.  

    Sendo vinculado à doutrina espírita, há possibilidade de passes nos idosos, o que 

acontece aos sábados à tarde, no Centro Espírita que funciona dentro do Lar, na obra nova 

chamada de “Tiãozinho”. A ILPI, no entanto, não impõe o espiritismo, respeitando a prática de 

outras religiões. Há familiares que trazem padres, ou pastores, para celebrar missas, dar bênçãos 

ou fazer orações, o que depende de prévio agendamento. O Lar recebe, ainda, visita de escolas e 

igrejas e associações comunitárias. 
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4.2.3 – Espaço  Convivência – Plano Piloto 

   É uma instituição de longa permanência de caráter privado, com fins de lucro e, 

destinada a pessoas idosas de alta renda. No momento abriga 26 idosos, 10 homens e 16 mulheres 

que podem pagar ou têm custeada sua estadia em valores que vão de R$4.900,00 para 

apartamentos duplos a R$6.600 em suítes individuais. Pela qualidade dos serviços ofertados, há 

sempre um fila de espera de famílias, atualmente 15 pessoas aguardam por uma vaga. A ILPI 

oferece como opções para o idoso utilizar os seus serviços nas modalidades de Hospedagem, 

Centros-Dia e Consultórios: 

 Hospedagem: oferece moradia permanente ou temporária, em instalações projetadas para os 

longevos, com serviços típicos de hotelaria, tais como – camareira, lavanderia, produtos de 

higiene pessoal, cardápio elaborado e supervisionado por nutricionista, além de atendimento 

médico de emergência, cuidadores em período integral, sessões de fisioterapia, sessões de 

terapia ocupacional e atividades socioculturais;                    

 Centro Dia: é um programa desenvolvido para os não residentes, ocupa meio período e nele, 

estão incluídos acompanhamento médico, atendimento por equipe multidisciplinar, realização 

de atividades terapêuticas e de lazer. O objetivo é oferecer ao idoso oportunidade de convívio 

social, com pessoas de sua geração, haja vista a maioria passar o dia sozinho, em suas casas, 

enquanto os outros membros trabalham, estudam ou se ausentam por qualquer outros 

motivos; 

 Consultórios: a ILPI disponibiliza para os seus clientes, consultórios para atendimento 

médico, atendimento por equipe multidisciplinar composta por nutricionista, terapeuta 

ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo. Esses consultórios estão disponíveis também para 

que os idosos sejam atendidos por seus médicos particulares; 

 Como infraestrutura física, observa-se que o espaço é totalmente adaptado para o atendimento 

à pessoa longeva. São cinco pavimentos, monitorados eletronicamente, todos servidos por 

elevadores e rampas de acesso. O prédio possui vinte e seis suítes, decoradas com sofisticação 

e bom gosto, que contam ainda com equipamentos para chamadas de emergência e banheiros 

adaptados com piso antiderrapante e barras de proteção. 
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  Há também postos de enfermagem em todos os andares e, nas áreas comuns ou de 

convívio dispõe de sala de TV, sala de leitura, restaurante, solário, praça temática que remonta 

aos anos 1960, jornaleiro, salão de beleza, lanchonete e armazém par pequenas compras. 

  As impressões colhidas quando da visita ao local, é de que os idosos sentem-se 

prestigiados, respeitados e até paparicados naquela ILPI. Por tratar-se de uma instituição que visa 

ao lucro, e ainda ao alto nível de exigência da clientela atendida, a qualidade dos serviços 

oferecidos procura sempre ser superada, proporcionando aos que ali se encontram hospedados ou 

usufruindo dos serviços do Centro Dia, conforto, segurança e convívio social. 

 

 

4.2.4 - Comunidade de Renovação, Esperança e Vida Nova – Lar do Idoso de Planaltina 

  Inaugurada em novembro de 2.000, e localizada na cidade satélite de Planaltina, 

no Distrito Federal, a CREVIN é uma instituição de longa permanência, de caráter religioso e 

filantrópico, ligada ao Movimento de Renovação Carismática da Igreja Católica, e projetada para 

abrigar 48 idosos. Atualmente, abriga 32 idosos, 16 mulheres e 16 homens, a maioria dependente 

e carente afetivamente, em sua maioria deficiente física, deficientes visuais, surdos-mudos e 

muitos cadeirantes, com faixa etária variando entre 60 e 99 anos. 

     A ILPI se mantém com parte da aposentadoria de alguns residentes, doações 

arrecadadas junto aos membros da Renovação Carismática Católica do Distrito Federal, à 

população de Planaltina e, de pessoas físicas e jurídicas que se interessam pela entidade e pelo 

trabalho lá realizado. Além disso, um convênio com o GDF lhe garante todos os dias leite e pão. 

Os idosos recebem seis refeições diárias: café, almoço, jantar e lanches que intercalam as 

refeições. Por ser uma instituição filantrópica, está aberta a todo tipo de doação, entre elas as de 

alimentos, remédios de uso contínuo, material de higiene e limpeza, fraldas geriátricas e até 

mesmo dinheiro. 
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  A CREVIN realiza como atividade sociocultural, um trabalho de Laborterapia, 

elaborado por 20 idosas da Comunidade que tem idade entre 65 e 85 anos realizada todas as 

terças e sextas feiras. Por ser uma instituição ligada à Igreja Católica, é possível verificar que o 

único aparelho de televisão lá existente, encontra-se permanentemente sintonizada no canal 

católico Canção Nova. Todos os domingos pela manhã, é realizada a “Celebração da Palavra” 

com os idosos e após, eles recebem a hóstia consagrada. Acontece, também, uma vez por mês, a 

“Celebração Eucarística” na capela da instituição, com a participação de quase todos os idosos, 

dos funcionários, dos voluntários e da diretoria. 

  A instituição abre suas portas para a realização de eventos que envolvam os idosos 

de Planaltina. É comum, na semana que comemora o Dia Nacional do Idoso, 27 de setembro, a 

ILPI junto com a comunidade organizar eventos do tipo: tarde de lazer com direito a lanche, 

sorteio de brindes, salão de beleza e palestras preventivas orientando como se deve cuidar da 

saúde, além de muita dança. 

  Os residentes podem participar de oficinas de terapia ocupacional promovidas pela 

Regional de Saúde de Planaltina, nos Centros de Saúde 1 e 2, além das palestras mensais sobre 

educação e saúde e, todas as quartas-feiras, de 8h às 9h, receber a visita de um terapeuta que 

administra sessões de automassagem e relaxamento corporal. As visitas ao médico são realizadas 

na USB mais próxima. Todos os idosos tem cadastro na Regional de Saúde e contam com 

ambulatório médico semanal, sem precisar enfrentar filas, além do Serviço Multiprofissional de 

Atendimento em Domicílio (Samed).  

 

4.2.5 – Lar dos Velhinhos de Sobradinho – Bezerra de Menezes 

 

  Localizada em Sobradinho, cidade satélite do Distrito Federal, iniciou seus 

trabalhos em março de 1981. Essa instituição tem caráter filantrópico e atende a idosos de ambos 

os sexos, excluídos sociais e sem condições de auto sustento. Criada e mantida pelas Obras 

Assistenciais Centro Espírita Irmão Jorge, autodenomina-se uma sociedade civil. sem fins 

lucrativos. Os serviços oferecidos aos residentes dependem da colaboração de pessoas físicas, 

empresas, grupos de voluntários, e instituições públicas.  
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      Atualmente, atende a 60 idosos, 24 homens e 36 mulheres, com idade entre 50 a 

95 anos. Assim como outras ILPIs filantrópicas, firmou convênio com o governo do Distrito 

Federal, com vistas ao fornecimento diário de leite e pão. A instituição aceita, incentiva e recolhe 

junto à comunidade, doações de medicamentos, fraldas descartáveis, alimentos, materiais de 

limpeza roupas, móveis, aparelhos de televisão e eletrodomésticos. Muito desse material é 

aproveitado na ILPI e, o que não é possível utilizar é colocado à venda ao público no bazar, que 

funciona sempre aos sábados, das 9h às 16h. Os recursos obtidos com a venda são totalmente 

revertidos para o Lar. São aceitas, também, doações de dinheiro. A ajuda voluntária é necessária e 

muito bem aceita em diversas atividades, desde as realizadas diretamente com os longevos 

residentes até tarefas de manutenção da casa.                                                                                  

      Como forma de complementar o sustento dos residentes, a instituição mantém 

uma oficina de papel reciclado - a Papéis Leve Encanto – que produz diversos materiais agendas, 

livros de receita, porta canetas, ímãs para geladeira, caixas de fósforo decoradas, vasos e muitas 

outras coisas. Esses materiais são produzidos com a participação de idosos e voluntários, e 

podem ser adquiridos pela comunidade na Secretaria do Lar ou nas feiras e exposições que 

periodicamente são realizadas em Brasília. Os eventos promovidos pela instituição, como o 

Festival de tortas e a Festa Junina, já se incorporaram no calendário da cidade de Sobradinho e 

são oportunidades de uma maior integração entre seus residentes e a comunidade de Brasília, 

além de colaborarem com a manutenção da ILPI.  

     Por seguir rígidos critérios de adaptação previstos em lei, e sempre sob rigorosa 

fiscalização dos seus dirigentes, o Lar Bezerra de Menezes tornou-se uma instituição modelar no 

Distrito Federal. Para alcançar esse nível de credibilidade, percorreu um longo caminho, e 

estabeleceu como meta um permanente aprimoramento.  

      O Lar foi um dos que sobreviveu ao crivo de uma fiscalização rigorosa que se 

estabeleceu a partir de 2005, ano em que entrou em vigor a Resolução da Diretoria Colegiada da 

ANVISA RDC 283/05 – que regulamenta o funcionamento das ILPIs. A partir da vigência dessa 

norma legal foi realizada uma força-tarefa com vários órgãos do governo local, sob a 

coordenação da Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência (Prodide) no 

sentido de inspecionarem todas as instituições. Até aquele ano, existiam 24 Instituições de Longa 

Permanência no DF. Com a finalização dos trabalhos da força-tarefa, sobraram 15.                                                                                              
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 “Alguns abrigos foram fechados porque não conseguiram se adequar às regras, e 

outros nem tiveram interesse em se adequar”, constata a inspetora de saúde do Programa de 

Vigilância Sanitária para Atenção ao Idoso do DF (Pro-Pais) Lúcia Helena Caldas. 

    Segundo a presidente da ILPI, senhora Inês Alves Miranda, “Todos os 

funcionários, desde o da limpeza até o da direção, fizeram curso de cuidador de idosos.” Ela 

complementa observando que. “Desde o Estatuto do Idoso, de 2003, e da RDC 283, de 2005, 

muita coisa precisou ser modificada; detalhes que não eram observados antes passaram a ser 

fiscalizados com rigor.” 

   Como mudanças significativas, no que se refere aos cuidados com idosos, cabe 

destacar: 

 o espaço entre as camas aumentou e, nos quartos onde havia quatro camas feitas de alvenaria, agora existem três 

todas de madeira e distante, pelo menos 80 centímetro umas das outras, com o objetivo de facilitar a locomoção 

dos cuidadores e dos idosos; 

 outra alteração deu-se em relação à disposição dos armários de alguns quartos que ficavam presos à parede e em 

cima das camas; como os idosos colocam lá os seus pertences, havia a possibilidade que esse armário caísse em 

cima de quem estivesse deitado na cama. Atualmente, todo quarto possui um armário no chão com espaço para 

os pertences de cada residente; 

 além disso, conforme manda a Lei, os corredores possuem corrimão em um dos lados, os desníveis do chão 

foram minimizados, as portas aumentadas para 1,10 metros de largura e possuem trancas; 

 o quadro de funcionários foi completamente reestruturado; segundo palavras da sua responsável, antes da 

vigência da Lei, o que era mais importante para a instituição no perfil dos cuidadores, eram quesitos como boa 

vontade e carinho com os idosos. Atualmente, a função do cuidador exige formação profissional. Os dezessete 

cuidadores que trabalham na ILPI Bezerra de Menezes possuem formação em técnico de enfermagem; 

 a instituição mantém o Plano de Atenção à Saúde, exigido pela RDC 283, onde estão indicados os recursos de 

saúde disponíveis para cada residente, a previsão da atenção integral à saúde e as informações acerca das 

patologias dos residentes; 

 outra forma de controle do Bezerra de Menezes foi a adoção do documento intitulado Cuidados do Idoso, uma 

espécie de relatório do dia de cada um. Nele, são registrados, por exemplo, o número de vezes que o idoso foi ao 

banheiro, se tomou banho, ou alguma intercorrência significativa; 
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 as áreas comuns foram ampliadas e a cozinha e a lavanderia transferidas para um lugar mais adequado às 

atividades ali realizadas; 

 está em fase de acabamento a construção de uma churrasqueira e um praça de lazer, visando uma maior 

integração dos residentes; 

  a instituição estabeleceu parcerias com universidades para driblar a falta de recursos e contribuir para o bem-

estar dos idosos. Nesse sentido, o Lar possui dois convênios com o Centro Universitário de Brasília 

(UNICEUB). Os alunos dos cursos de fisioterapia e de biomedicina fazem estágio supervisionado por 

professores, onde praticam o que aprendem em sala de aula, de acordo com a necessidade de cada idoso; 

 o abrigo conseguiu, em 2004, uma expressiva doação e pôde assim, comprar os aparelhos de fisioterapia de que 

necessitava; 

 foram firmados convênios com os alunos de enfermagem do Centro de Educação Profissional de Saúde 

(CepSaúde-DF) e com o Hospital Regional de Sobradinho;  

 outro fator que diferencia o tratamento dispensado aos seus residentes, é que a ILPI procedeu à reforma dos 

quartos, do qual hoje todos se orgulham. Cada quarto ganhou uma cor diferente, para facilitar a identificação por 

parte do idoso. Todos os tons utilizados são alegres, como o roxo e o amarelo, o que fez com que a instituição 

perdesse o aspecto filantrópico. No lugar de portas, os banheiros têm agora cortinas coloridas, o que ao mesmo 

tempo dá privacidade ao residente e facilita o acesso dos idosos e dos cuidadores.                              

 

4.2.6 -  Casa do Vovô – Lar Cecília Ferraz de Andrade – Plano Piloto 

   Inaugurada em1984, e localizada no Plano Piloto (Brasília) é uma instituição de 

caráter privado, com fins lucrativos e, mantida pelo pagamento das mensalidades, efetuado pelos 

familiares ou pelos próprios residentes. Atende atualmente 64 idosos, destes, 45 mulheres e 25 

são homens, com faixa etária de 50 a 103 anos. Assiste idosos independentes, semi e 

dependentes, nos regimes de internato e semi-internato de 8 às 18 horas. 

    O Lar Cecília Ferraz de Andrade - Casa do Vovô, conta com uma equipe 

multidisciplinar formada por:  

 um médico geriatra, uma enfermeira chefe, dez auxiliares de enfermagem; 

 onze auxiliares operacionais; 

 uma nutricionista, duas cozinheiras e dois auxiliares de cozinha; 
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 um motorista, jardineiro, auxiliares de lavanderia, faxineiros e porteiros; 

  a área de estágio da ILPI conta com uma professora fisioterapeuta responsável pela supervisão do 

estágio do curso de Fisioterapia da Universidade Católica de Brasília; atualmente estagiem na 

instituição sete estudantes 10º período. 

    A infraestrutura física da instituição mostra-se adequada para o que se propõe, 

dispondo de quartos individuais e duplos, com ou sem banheiro, banheiros esses, adaptados às 

regras da ANVISA, refeitório coletivo, salão de reabilitação, enfermaria para cuidados especiais, 

lavanderia industrial, horta e jardim. Seus espaços são amplos e bem cuidados e higienizados.  

   Como forma de promover a interação entre seus residentes e, destes com a 

comunidade, a Casa cumpre um calendário de eventos de lazer. Durante todo o ano realiza festas, 

comemora os aniversários, celebra as datas religiosas, como o Natal e organiza apresentações 

artísticas e culturais. Essas atividades fazem parte da estratégia de atendimento do setor de terapia 

ocupacional e, ao que se pôde observar tem a participação da maioria dos idosos residentes.       

 

4.2.7 – Lar São José de Sobradinho 

  Inaugurado em 1973, o Lar São José para Idosos, está localizado na cidade satélite 

de Sobradinho-DF, é uma instituição filantrópica que abriga atualmente 55 idosos provenientes 

de famílias carentes ou abandonados por seus familiares. São 19 homens e 36 mulheres, com 

faixa de idade entre 63 e 103 anos. Destes, 39 apresentam algum grau de dependência para as 

AVDs e, 16 têm vida independente. Para a admissão, é preciso comprovar a inexistência de 

familiares e/ou a incapacidade de viver só. A triagem é feita pelo Centro de Desenvolvimento 

Social, órgão vinculado à Secretaria de Ação Social, que mapeia o perfil do requerente e o 

encaminha para a instituição mantenedora, a Casa do Candango. 

  A ILPI se mantém de doações da comunidade, das cestas básicas encaminhadas 

pela Central de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do DF (CEPEMA). 

Convênio firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de 

Renda (SEDEST) repassa, à instituição um valor diário por residente de R$6,71 para os idosos 

independentes e R$7,71 para os dependentes. O Governo do Distrito Federal compromete-se 

ainda, com as despesas da folha de pagamento dos empregados. Os doadores ajudam com 
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alimentação, vestuário, material de limpeza e fraldas geriátricas e a, assistência médica é feita 

pela USB da região. 

 Seu quadro funcional é composto por 26 funcionários entre administradores, 

enfermeiras, cuidadoras, auxiliares de serviços gerais e vigias noturnos. Incorporados a essa 

equipe encontram-se dez apenados da Justiça por ofensas menores, que ali cumprem penas 

alternativas realizando tarefas relativas à manutenção do lar. São promovidas festas e bazares, 

como forma de suprir algumas das necessidades diárias da instituição.  A Tocar, organização não 

governamental, e o Uniceub  oferecem técnicas de massoterapia e polarização energética para os 

idosos, iniciativa  muito pertinente, haja vista  especialistas afirmarem que o contato físico 

proporcionado por essas técnicas é importante para a saúde emocional e física dos idosos, não só 

pela questão da carência afetiva, mas ainda porque permite o monitoramento de doenças da pele e 

regularização da circulação sanguínea.    

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

CONCLUSÃO 

 

   O sucesso das transformações sociais, ao acolherem o envelhecimento saudável, é 

proporcional à precariedade dos mecanismos de que dispomos para lidar com a velhice frágil e 

dependente. Vive-se um novo paradigma demográfico, bastante diferente do vivido no passado 

recente. O que se pode esperar para meados deste século no Brasil e em quase todo o mundo é a 

proliferação de famílias de filho único, alta esperança de vida ao nascer, que pode atingir 100 

anos nos países desenvolvidos em meados deste século, um reduzidíssimo crescimento 

populacional e uma população superenvelhecida. Isso coloca novas questões na agenda das 

pesquisas acadêmicas e das políticas públicas, bem como traz novas demandas de recursos 

humanos: de que maneira a sociedade contemporânea, calcada em pressupostos que 

defendem a liberdade individual e a autonomia, tem atendido às demandas de seus cidadãos 

mais longevos que podem estar saudáveis e autônomos, mas também podem encontrar-se 

frágeis e dependentes?  

   O novo perfil demográfico e familiar está resultando em um crescimento 

acentuado da população exposta às fragilidades típicas da idade, ou seja, demandantes de 

cuidados, e em uma redução da oferta de cuidadores familiares. Isto ocorre a despeito das pessoas 

estarem vivendo mais e desfrutando de melhores condições de saúde. O novo padrão 

demográfico vem acompanhado de uma mudança no perfil de morbimortalidade. Ao longo do 

século XX, a proporção de óbitos por doenças infecto-contagiosas se reduziu e a de óbitos por 

doenças crônicas aumentou. Além disso, esses novos padrões estão implicando uma proporção 

crescente de pessoas que experimentam um conjunto de doenças crônicas não letais. 

   Hoje, mais pessoas estão convivendo com doenças cardiovasculares, e um menor 

número de pessoas morre de ataque cardíaco. As doenças crônicas representam um dos maiores 

entraves à qualidade de vida dos indivíduos, especialmente idosos. Acarretam um declínio lento e 

gradual na sua autonomia e independência, sendo alguns declínios administráveis, e outros, não. 

Isso é reforçado pelos contextos de pobreza e desigualdade social, que predominam na maioria 

dos países em desenvolvimento.  
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  Algumas das doenças crônicas típicas de idosos são, por exemplo, hipertensão, 

diabetes, artrite e doenças cardiovasculares, entre outras. O prognóstico dessas doenças, bem 

como de demências e mal de Alzheimer, é difícil de ser obtido, pois são doenças difíceis de 

serem administradas. Por demandarem tratamento prolongado, resultam em custos financeiros 

elevados e exigem cuidados específicos e continuados. 

Nesse cenário marcado por laços sociais que se afrouxam na dinâmica das 

relações afetivas da sociedade contemporânea, situa-se a problemática da velhice 

institucionalizada na vida brasileira. O que fazer, por exemplo, com aqueles idosos que não 

envelhecem com saúde, que padecem de doenças incapacitantes e de dificuldades financeiras? Ou 

com os que não se sentem confortáveis residindo com os familiares? Com os que sofrem 

violência na intimidade doméstica? Ou ainda, com as mulheres idosas que começam a se sentir 

incapazes de administrar sozinhas suas vidas? 

As soluções encontradas pelos familiares para os cuidados aos idosos em suas 

residências envolvem altos custos financeiros e uma significativa sobrecarga emocional, não raro 

afetando o próprio idoso que acaba se assumindo como “um peso” ou um “rejeitado” 

(Scharfstein, 2006). O tema é complexo e desconfortável na medida em que nos remete à 

problemática do envelhecimento frágil e dependente como também questiona a crença do 

imaginário cultural brasileiro de que a família é o lugar ideal para os cuidados aos seus velhos. 

Na percepção de Oliveira (2004, p. 21), “o tema se constitui nas marcas do tempo, nas relações 

entre as gerações e os valores que aí se articulam; e como é difícil falar de valores e de gerações 

por sobre um tempo que escorrega, corre como um rio que vai nos carregando”. Oliveira (2004, 

p. 22-23), cita Roberto Da Matta (1985), para lembrar que é “na família e suas circunstâncias que 

se criam pontes, contrastes, oposições, trocas e complementaridades”. Prossegue nessa linha o 

autor ao afirmar que: “O sentido maior da família, creio, está na permanência da identidade de 

cada um de seus membros. Na riqueza dessas identidades. Cada um sendo sujeito de seu próprio 

projeto (OLIVEIRA, 2004, p. 31).”. 

   E quando nessa família se dão por findas as condições de um idoso permanecer 

habitando sob o mesmo teto? Para onde ele vai? Quem o acolherá? Quais serão os agentes dos 

seus cuidados? Como prosseguir a sua caminhada até a morte, sendo ele o protagonista da sua 

própria história?  
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   Estas são apenas as razões mais prementes que nos põem a pensar nas Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) como lugares de moradia, não só para idosos 

dependentes que requerem cuidados gerontogeriátricos, mas também para os razoavelmente 

saudáveis, que preferem uma moradia coletiva mais condizente com a sua realidade, sua vontade 

e sua necessidade. Essas instituições devem destinar-se ao acolhimento e aos cuidados ao idoso, 

conforme o seu grau de dependência, criando serviços especializados para atender às diferentes 

demandas dos residentes, com base na Portaria nº 73/2001-SAS.  

  Se mais pessoas estão sobrevivendo às idades elevadas, o número das que não 

conseguirão manter a sua independência/autonomia tende a aumentar, o que implica um 

crescimento da demanda por cuidados. Projeções da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

apontam para um incremento de aproximadamente 400% na demanda por cuidados de longa 

duração para a população idosa residente nos países em desenvolvimento. O número de idosos 

brasileiros que deverão necessitar de cuidados prolongados poderá crescer de 30% a 50%, 

dependendo de melhorias (ou não) nas condições de autonomia. Esse aumento da demanda por 

cuidados representa um grande desafio para todos os países, mesmo os desenvolvidos, onde a 

oferta dessa modalidade de serviço já é parte dos seus sistemas de seguridade social. O primeiro 

desafio reside na busca de resposta à pergunta: a provisão de cuidados para a população idosa é 

uma obrigação do Estado, das famílias ou do mercado privado? A nosso ver esta deve ser uma 

responsabilidade compartilhada entre esses três atores, bem como com o voluntariado, no Brasil 

representado pelas igrejas, organizações não governamentais (ONGs) e pessoas com 

disponibilidade para a função. 

   Nesse contexto, inserem-se as instituições de longa permanência (ILPIs), locais 

destinados a acolher idosos que não possuem moradia ou família, ou ainda, aqueles que, por 

algum motivo, não podem contar com a ajuda financeira ou de assistência por parte dos seus 

parentes mais próximos. Muitas vezes, em seus domicílios, os idosos não têm acesso ou não 

dispõem de recursos que lhes garantam como realizar atividades necessárias ao estabelecimento 

de convívio social, tão escasso nessa etapa da vida, principalmente pelo permanente choque de 

gerações, ficando restritos a quatro paredes e esquecidos pelo mundo lá fora. Às vezes, vivem em 

lugares improvisados e precisam se adaptar à rotina dos mais jovens, ou então, percebem-se um 

problema, um peso, para filhos e parentes mais próximos, visto que, a partir de certa idade, 

geralmente depois dos 75 anos, necessitam de atenção especial.  
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   O conjunto de cuidados especiais, a afinidade com os funcionários, as atividades 

lúdicas, as terapias ocupacionais, a fisioterapia, e as amizades ali construídas fazem com que 

muitos longevos sintam-se mais à vontade morando em uma Instituição de Longa Permanência. 

    Esses espaços de acolhimento, no Distrito Federal, encontram-se divididos em três 

categorias: as de caráter privado (mantidas 100% com recursos particulares), as privadas e 

filantrópicas (que reservam cerca de 20% das vagas para pessoas carentes) e as filantrópicas (que 

atendem 100% idosos carentes). Essa última categoria se sustenta com recursos provenientes do 

rendimento do idoso (pensão ou aposentadoria, de 50% a 70% fica para o abrigo) e com a ajuda 

de custo do Governo do Distrito Federal. O valor é definido de acordo com o grau de 

dependência de cada residente.  

    Reconhece-se, que o custo de manutenção de uma ILPI é alto e, muitas vezes, só 

esses recursos não são suficientes para cobrir todas as despesas. Por isso se fazem necessárias 

campanhas e ações para atrair colaboradores, doações e voluntários para a prestação dos serviços, 

sendo que cada instituição deve descobrir a sua habilidade para atrair os recursos, caso contrário, 

não terá condições de se sustentar, a longo prazo. 

   Cabe registrar, por oportuno, que nas visitas realizadas quando da execução deste 

trabalho, pôde-se constar que, de forma geral, os idosos residentes em instituições de longa 

permanência no Distrito Federal, estão sendo bem assistidos, tanto nas ILPIs privadas, que visam 

lucro, quanto nas filantrópicas, que sobrevivem de doações e do voluntariado. Isso se deve, em 

grande parte ao poder fiscalizador dos órgãos públicos que detêm a obrigação de supervisionar, 

fiscalizar e punir aquelas que ao longo do caminho se desviaram do fim a que se destinam: 

oferecer abrigo de qualidade aos idosos.  

   Atualmente, todas as unidades cadastradas DF recebem regularmente a visita da 

fiscalização, realizada pelo grupo de trabalho formado por membros da Vigilância Sanitária do 

DF (Visa-DF), Conselho dos Direitos do Idoso (CDI), Agência de Fiscalização do DF (Agefis), 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Transferência de Renda (Sedest). A coordenação do grupo é feita pela Prodide. No início 

de cada ano, é montado o cronograma de fiscalização, e esse documento é mantido em sigilo para 

que as visitas sejam surpresa. 
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   Faz-se necessário, entretanto que o poder público local disponibilize, em cada 

região administrativa, no mínimo uma ILPI pública, que funcione de forma integral ou na 

modalidade centro-dia.  No centro-dia, o idoso com vínculo familiar fica durante todo o dia, ou 

parte dele, em uma unidade na qual são prestados alguns serviços de cuidado, de saúde e 

oferecidas atividades de lazer e cursos diversos. O idoso retorna para casa, para passar a noite. 

Essa modalidade de serviço tem sido vista como uma melhor alternativa à residência institucional 

por não haver quebra de vínculos familiares e por apresentar custo mais baixo. No entanto, ela se 

adequa apenas a idosos semidependentes e independentes, com laços familiares. 

   Dessa foram, acredita-se que o Estado possa suprir uma demanda crescente, 

embora ainda pouco visível para a sociedade. É fato, inclusive divulgado sistematicamente pelos 

meios de comunicação que muitos idosos se encontram em situação de alta em hospitais 

públicos, mas que não têm para onde ir, e lá vão permanecendo, ocupando leitos que poderiam 

estar servindo a um doente de fato, simplesmente por não terem para onde retornar, esquecidos 

que foram por seus parentes mais próximos, além daqueles que são vistos diariamente 

perambulando pelas ruas da Capital do País. São vários, também, os caso de idosos descuidados 

por suas famílias e às vezes maltratados. Essas são questões que ultrapassaram os limites da vida 

privada e chegaram à esfera pública.  

   Caramano (2006, p.175) alerta que “a família é também um lugar espaço de 

conflitos, que é atestado com alguma frequência pelos indicadores de violência doméstica, 

assumindo ainda que para aquelas pessoas que buscam uma moradia numa ILPI, em sua grande 

maioria as que perderam, ou nunca tiveram familiares próximos ou que não têm condições de 

administrarem suas vidas, o pertencimento a uma instituição pode representar uma alternativa de 

amparo, proteção e segurança.”. 

    Quando o Estado e a Sociedade conseguem assegurar espaços onde esses idosos 

sintam-se queridos, acolhidos e respeitados, todos ganham e o mundo torna-se mais justo.  Nesse 

sentido, transcrevem-se, abaixo, baseando-se totalmente no Estatuto do Idoso, os 10 

mandamentos que devem nortear o funcionamento de uma ILPI: 
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1 – Oferecerás instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade 

e segurança; 

2 – Demonstrarás a idoneidade de teus dirigentes; 

3 – Preservarás os vínculos familiares dos idosos; 

4 – Oferecerás atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

5 – Inserirás o idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo; 

6 – Observarás e respeitarás os direitos e garantias dos idosos; 

7 – Fornecerás vestuário adequado e alimentação suficiente; 

8 – Promoverás atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 

9 – Propiciarás assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças; 

10 – Manterás no quadro de pessoal profissionais com formação específica. 

* Fonte: Estatuto do Idoso, Brasil, 2003. 
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