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 A valorização do cuidado ao idoso, que nos últimos anos tem se destacado em fun-
ção do aumento da população envelhecida, nos levou a pesquisar sobre a qualidade de vida dos mo-
radores de Instituições de Longa Permanência para Idosos ILPIs, sob o foco da promoção da saúde.
 Nesta pesquisa, desde 2014, traçamos estratégias para que os resultados pudes-
sem ser divulgados de forma acessível aos profissionais, familiares e idosos das ILPIs, ges-
tores municipais e pesquisadores da área, principais pessoas envolvidas na produção.
 Em cada etapa nos quatro anos de pesquisa, responsabilidade e emoção andavam juntas e trans-
formaram nossas percepções e práticas profissionais e ainda mais, nos transformaram como pes-
soas. Na fase final deste estudo, contribuições valiosas dos participantes tornaram esta produ-
ção possível, efetivando a relação entre a Universidade, a comunidade e o desejo de compartilhar.
 A equipe envolvida na pesquisa “Qualidade de Vida do Idoso Institucionalizado: aspectos da pro-
moção da saúde” o convida a embarcar nessa aventura e refletir, nos seus pequenos e grandes coleti-
vos, sobre diferentes âmbitos e achados da análise, buscando a melhoria na qualidade de vida dos idosos. 

Aproveite a leitura!

APRESENTAÇÃO EQUIPE DA PESQUISA



Tu tens um medo:
Acabar.

Não vês que acabas todo o dia.
Que morres no amor.

Na tristeza.
Na dúvida.
No desejo.

Que te renovas todo o dia.
No amor.

Na tristeza.
Na dúvida.
No desejo.

Que és sempre outro.
Que és sempre o mesmo.

Que morrerás por idades imensas.
Até não teres medo de morrer.

E então serás eterno.
(Cecília Meireles)

 Nossos agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo fi-
nanciamento da pesquisa no Edital Universal Processo N. 456804/2014-5; Vigência aprovada: Nov. 2014 - maio 2018.
 Ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Fundo de Incen-
tivo à Pesquisa (FIP) PUC Minas pelo financiamento de bolsas de iniciação científica da pesquisa.
 Aos   idosos  que  se  dispuseram  a  dividir  conosco  seu tempo, suas experiências, percepções e acima de tudo 
o seu coração.
 A todas as ILPIs por abrirem as portas para nossos pesquisadores e concordarem em participar dos seminários e 
dos grupos focais, trazendo a dinâmica do dia a dia com os idosos para enriquecer nossa pesquisa e o cuidado aos idosos.
 A cada profissional, gestor municipal e estadual nosso muito obrigado. Aos discentes da gradua-
ção de diferentes cursos do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC Minas bem como da Pós-
Graduação em Gerontologia que de diferentes maneiras, por diferentes períodos, integraram e enrique-
ceram a pesquisa conosco, aprendendo e contribuindo, numa busca permanente por sermos melhores.
Reconhecemos a importância de cada um dos atores envolvidos para a qualidade do resultado desta pesquisa e seu 
potencial na melhoria da prática cuidadora cotidiana.
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A Promoção da Saúde do Idoso Institucionalizado 

Afinal o que é promoção da saúde?

 Para começar, precisamos entender o que é 

saúde. Na nossa pesquisa entendemos a saúde como 

recurso para a vida. E vida a ser vivida com sabe-

doria e dignidade! Saúde é um bem e um valor que 

vai além do indivíduo e se estende à comunidade.

 O Estado brasileiro propôs a Política Nacio-

nal de Promoção da Saúde. Essa política entende a 

promoção da saúde como um conjunto de estratégias 

e formas de produzir saúde tanto para o indivíduo 

quanto para a coletividade sendo necessário que os 

vários setores, governamentais e não governamentais, 

conversem e se relacionem visando proteção social 

e participação de todos, na efetivação dessa política.

 Na nossa pesquisa, quando pensamos em pro-

moção da saúde estamos pensando em reduzir vulne-

rabilidades, estamos pensando em qualidade de vida. 

Aqui vamos focar no cuidado ao idoso que vive em 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 

Antes chamadas de asilo, as instituições eram e ainda são 

temidas por muitos. Várias pessoas não encaram com 

tranquilidade a vida em uma ILPI como uma possível 

alternativa. E você? Também compartilha desse receio?

 Para a promoção da saúde ao idoso que vive em 

ILPI é necessário conhecer quem é esse idoso, suas cren-

ças, valores, estilo de vida, pessoas que fizeram e fazem 

parte de sua vida, o que gosta e o que não gosta para um 

cuidado personalizado. Preservar a autonomia e inde-

pendência dos idosos que vivem em ILPI contribui para 

que eles não se isolem, se mantenham ativos nas deci-

sões sobre sua vida, nas decisões da própria instituição 

e mantenham contatos com seu núcleo sociofamiliar.

As instituições precisam trabalhar com profissio-

nais qualificados e a educação permanente deve ser uma 

preocupação, tanto da gestão, quanto dos profissionais 

que trabalham nesse ambiente. A promoção da saúde 

ao idoso institucionalizado é uma tarefa de todos, in-

clusive do próprio idoso. Promover saúde aos idosos 

que vivem em residências coletivas é garantir quali-

dade de vida, com profissionalismo, estimular o ido-

so a ser protagonista do seu próprio cuidado, em um 

ambiente seguro. A ILPI deve ser um local para viver,

um local de encontro consigo mesmo e com o outro.

 Conhecendo um pouco sobre onde es-

tão e quais são as características das ILPIs da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, MG

 Nesta fase foram mapeadas 170 instituições na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Destas, 156 

participaram da pesquisa. Para cadastrá-las, foi realizado 

contato no período entre 2014 e 2015. Das participantes, 

62% (96) são privadas e 38% (60) filantrópicas, sendo 

que não foram identificadas ILPIs públicas. Destaca-se a 

maior concentração de instituições em Belo Horizonte,  

com 118 mapeadas, a maioria delas privadas: das 106 

participantes, 79 eram privadas e 27 filantrópicas. Neste 

momento, residiam nestas ILPI cerca de 3.752 idosos.

 A inexistência de instituições públicas levou 

ao questionamento sobre a responsabilidade e par-

ticipação do Estado no cuidado de idosos. A taxa de 

ocupação das moradias para idosos apontou ocu-

pação média de 88%, independentemente da natu-

reza da instituição, sendo que 67% são mulheres.

 Quanto às parcerias existentes nas ILPIs, 82% 

das filantrópicas contavam com este recurso, compa-

rado a 23% das instituições privadas. Ao observar as 

atividades ofertadas destacaram-se os cultos ecumêni-
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Foto do I Seminário da Pesquisa Qualidade de Vida do Idosos Institucionalizado: aspectos da promoção da saúde, 
fev.2016.

Senescer Morada
Conviver – Espaço de Integração da Melhor Idade 
Conviver – Complexo de Atenção ao Idoso 
Aconchego Casa dia para Idosos
Residência Hospedagens Idosos 
Solaridade Casa de Repouso 
Recanto Feliz Idade
Núcleo de Apoio a Maturidade NAM 
Instituto de Geriatria Afonso Pena – IGAP

Leste
Lar das Idosas Santa Tereza - Santa Terezinha 
República dos Idosos Nossa Senhora da Abadia
Lar dos Idosos Nossa Senhora da Saúde da Sociedade 
São Vicente de Paulo 
Hotel Residencial Terceira Idade
Solar Pouso Alegre
Felicita Casa de Repouso
Creche Para Vovós LTDA. 
Recanto Dona Zira

Nordeste
Nosso Lar
Maior Arte Centro de Convivência Para Idosos 
Centro Geriátrico Boa Estadia
Casa do Ancião Francisco Azevedo

Noroeste
Lar dos Idosos Senhor Bom Jesus 
Lar dos Idosos São José
Casa de Repouso para Idoso Renascer
Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia SSVP
Lar Dona Paula da Sociedade São Vicente de Paulo 
Recanto Conviver
Lar Santa Maria - Asilo de Idosos 
Residência para Idoso vida digna 
Espaço Nova Geração III 
Solar Dos Pinheiros
Casa de Repouso leal oliveira   

Lar Frei Zacarias
Lar das Idosas Santa Gema Galgani

Norte
Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus / Casa da 
Esperança 
Espaço Bem Viver
Solar da Maturidade
Associação Sempre Vivas 
Lar da Jovem Idosa
Residência de Idosos Estrela da Manhã

Oeste
Residencial Harmonia
Lar dos Idosos Clotilde Martins 
Recanto da Saudade
Associação Cristã Feminina de Belo Horizonte 
Saber Viver
Espaço Vivenciar Saúde

Pampulha
Casa Repouso Villa Vida 
Tranquila Idade 
Cadeira de Balanço
Cuidar Um Cuidar Dois
Lírio do Vale Residência de Idosos 
Vida Nobre
Casa de Repouso Shalon 
Casa da Vovó e do Vovô 
Recanto Reviver 
Pampulha Village
Casa Repouso Rosaria 
Solar da Pampulha 
CIATI
Casa de Repouso Pró Vida 
Acolher
Viver a Vida 
Salutare
Jardim Residênce
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cos, festas de confraternização e ofi cinas de culinária.

 Quanto à composição da equipe de pro-

fi ssionais nas ILPIs, pode-se dar destaque para os 

profi ssionais de fi sioterapia, nutrição, terapia ocu-

pacional, enfermagem e medicina. Nas ILPIs fi lantró-

picas, observa-se, como traço do seu papel histórico, 

a presença maior de psicólogos e assistentes sociais.

 Buscamos na pesquisa, socializar com os os parti-

cipantes e interessados  na temática, as descobertas de cada 

Barreiro
Lar Cristo Rei
Lar dos Idosos Recanto dos Amigos
Residência e Hospedagem para Idosos Emanuel 
Lar Maria Flor
Centro de Convivência Paulo Fagundes da Fonseca 
Penido

Centro Sul
Nosso Lar Residencial Para Idoso 

Solaridade Casa de Repouso 
Casa de Santa Zita 
Instituto Marília Alves
Maioridade Espaço de Convivência 
República Passa Tempo
Espaço Vida (Antigo Geriarte) 
Doce Lar 
Geriarte 

ILPIs participantes em belo horizonte

fase. Assim, fi zemos vários seminários com a presen-

ça de pessoas ilustres como pesquisadores e partici-

pantes da pesquisa. Nosso primeiro seminário ocor-

reu em 18/02/16 e  teve como objetivo apresentar

e discutir o mapeamento das Instituições de Lon-

ga Permanência para Idosos da Região Metro-

politana de Belo Horizonte, contextualizando 

com o panorama nacional das 156 participantes.



Casa de Repouso para Idosos Sol Nascente 
Espaço Saúde e Bem Estar
Lar de Idosas Padre Leopoldo Mertens da Sociedade 
São Vicente de Paulo 
Abrigo Frei Otto
Recriartt
Com Vivência Acolhimento Geriátrico 
Vida Plena II
Projeto Casa das Vovós 
Feliz Idade
Lar da Vovó
Serenitá Residência Para Idosos
NATI - Núcleo de Atenção à Terceira Idade 
A Arca
Serenidade Acolhimento Geriátrico 
Casa de Repouso Lar Bem Viver
Bem Estar Centro de Convivência de Idosos 
Divinavó Casa de Convivência
Amare Lar dos Idosos
Vivenda Oliveira Lar Para Idosos

Venda Nova
Lar dos Idosos Santo Antonio de Pádua 
Aconchego Pampulha

ILPIS Participantes na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte

1. Jaboticatubas
Lar dos Idosos São Jerônimo da Sociedade São Vi-
cente de Paulo

2. Lagoa Santa
Lar dos Idosos Sagrado Coração de Jesus 
Nossa Vivenda Casa para Idosos
Solar da Lagoa

3. Vespasiano
Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxiliadora

4. São José da Lapa
Lar Luisa Griese

5. Santa Luzia
Lar dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo 
Casa de Repouso Santa Luzia
Casa Canaã
Lar dos Idosos Renascer
Casa de Repouso Ana de Souza e Silva 
Asilo Cantinho da Paz
Espaço Viver Melhor Idade

6. Sabará
Lar dos Idosos José Verçosa Junior 
Abrigo Irmã Teresa de Jesus

7. Caeté
Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges

Distribuição das ILPIs na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte

8. Ribeirao das Neves
Lar dos Idosos Santa Terezinha SSVP 
Lar dos Idosos Recanto dos Avós
Lar dos Idosos São João Batista 
Lar dos Idosos José Justino Rocha
Encanto de Repouso 
Larzinho da Graça

9. Belo Horizonte 
Vide listagem por regional na página anterior

10. Nova Lima
Lar Dos Idosos N. S. de Lourdes - SSVP

11. Brumadinho
Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção

12. Ibirité
Casa do Caminho Casa de Pedro

13. Betim
Associação de Proteção à Maternidade Infância e Ve-
lhice Apromiv 
Lar Vicentino Divino Ferreira Braga
Núcleo Assistencial Espírita Paz e Trabalho

14. Esmeraldas
Lar dos Idosos Pedro Diniz

15. Florestal
Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanam

16. Mateus Leme
Obra Unida Lar São Mateus

17. Igarapé
Lar Vicentino Confrade Antônio Onizio de Igarapé

18. São Joaquim de Bicas
Associação São Vicente de Paula

19. Matozinhos
Lar dos Idosos São Judas Tadeu

20. Contagem
Casa Lar Balbina Maria de Jesus 
Casa de Repouso Dias Felizes 
Requinte Casa de Repouso
Rede Assistir
Plenitude Casa Dia 
Hospedagem Para Idosos CLAPS
Casa de Repouso Novo Lar de Saúde 
Centro Geriátrico Cristo Rei
Casa de Repouso Arte de Cuidar 
Casa de Repouso Bem Estar 
Espaço Terceira Idade
Casa de Idosos Vida Plena
Vivarte Centro de Atenção ao Idoso 
Assistência Aguiar LTDA - ME 

 Como produto para a sociedade, pudemos 
contribuir com a apresentação do site da pesquisa, que 
permite a busca das ILPIs utilizando alguns parâmetros 
importantes.
Venha conferir! Acesse o endereço: 
https://goo.gl/AbMR7g

Para conhecer mais sobre o projeto, acesse o link 

do artigo publicado: goo.gl/mKt7zT

Para continuar esta reflexão a partir dos muitos pro-

dutos desta fase, deixamos aqui algumas questões:

Não teríamos que ampliar no Brasil e termos no nos-

so contexto mineiro, ILPIs públicas? Como eu e você 

somos capazes de mobilizarmos a favor desta causa?

Como podemos transformar a concepção prevalen-
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ILPIs participantes NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE



te da ILPI como um local temido em que a família 

é julgada pela institucionalização do idoso? O que 

você faz para esta transformação?

 Que tal discutir sobre estas questões no seu con-

texto profissional e familiar?

Começando a conversar com as pessoas envolvidas 
com a gestão do cuidado ao idoso

 Esta fase buscou conhecer qual era a direcionali-
dade política de cuidado em cada município para o idoso 
que vive na comunidade ou na ILPI, realizada no ano de 
2014. Foram realizadas entrevistas com 51 profissionais 
que são responsáveis pela fiscalização das instituições 
como a equipe de vigilância sanitária, coordenadores de 
programas e serviços da atenção ao idoso, dentre outros. 
 Nas discussões com nossos participantes, as IL-
PIs foram caracterizadas como locais para tratamento, 
um domicilio, e também como asilos. Esses diferentes 
atributos nos levam a pensar na necessidade de compre-
ender o modo como os idosos habitam essse espaço, e o 
quanto podem ser promotores de saúde e qualidade de 
vida.

 Devido à inexistência de ILPIs públicas na Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte, a relação da ges-
tão municipal com as instituições acontece por repasses 
financeiros, insumos e pela alocação de profissionais, es-
pecialmente naquelas filantrópicas, como contrapartida 
de vagas ao município. A maioria dos municípios não 
possuía um diagnóstico do perfil de idosos e as ações 
destinadas a eles apareceram centralizadas, fragmenta-
das e limitadas. A inter-relação entre as instâncias ad-
ministrativas é precária e apenas discute casos especí-
ficos, bem como o conselho municipal do idoso que, 
em muitos municípios, é pouco atuante ou ainda está 
em implementação, reforçando a necessidade de inves-
timentos na atenção ao idoso.
 O foco da discussão foi a organização dos servi-
ços em função do idoso, sua família, seus direitos e seus 
agravos. Constatamos avanços na construção da atenção 
ao idoso, porém ainda existe um longo caminho para 
que as práticas de promoção da saúde  sejam incorpora-
das aos progressos legais e às propostas já existentes.  
 Aos municípios, cabe a melhora da articulação 
e a implementação de políticas integrais e intersetoriais 
indispensáveis nesse processo e, à sociedade, a luta para 
que tais medidas se concretizem, buscando a integração 
dos  idosos. 
Para conferir o artigo publicado: Promoção da saúde e 
intersetorialidade na Rede de Atenção ao idoso, acesse: 
https://goo.gl/iZRPyv

Alguns vestígios deixados por esta etapa da pesquisa:
 
 Essa fase nos desafia a trabalhar em rede, en-
tender o cuidado ao idoso em sua longitudinalidade, 
entender a ILPI como uma estação de cuidados im-
portante, envolver a população para que as políticas e 
práticas para a população idosa sejam prioritárias no 
contexto brasileiro, mobilizando os conselhos e, quan-
do inexistente, criando o conselho municipal do idoso 
em muitos contextos. Os gestores necessitam de uma 

direcionalidade política, tanto para o cuidado ao idoso 
em seu município, quanto para a prática intersetorial. 
 Mas temos que refletir sobre a seguinte ques-
tão: Se a ILPI é a última porta de entrada para o ido-
so nesta linha de cuidados, quais são as portas e es-
tações anteriores? Que experiências podem nos fazer 
projetar e implementar novas estações, tão necessá-
rias no cuidado?

A promoção da saúde no contexto das instituições:
Ouvindo os profissionais que promovem o cuidado 
ao idoso
 Nesta fase, buscamos ouvir os profissionais que 
trabalham nas instituições de longa permanência para 
idosos, tendo como principal objetivo discutir suas per-
cepções sobre a promoção da saúde, identificando as 
ações desenvolvidas. Para nortear a discussão, propuse-
mos a seguinte questão:
O que vocês pensam sobre a promoção da saúde do 
idoso institucionalizado?
 As respostas nos permitiram apreender muito 
sobre o que os profissionais entendem  de promoção 
da saúde e, principalmente, como desenvolvem as ações 
nas instituições. Apreendemos também quais são as di-
ficuldades encontradas por eles para atuar na promoção 
da saúde.

As principais descobertas foram:
Autonomia, individualidade e religiosidade foram os 
termos relacionados à promoção da saúde mais mencio-
nados. Os profissionais entendem a necessidade de se 
preservar e estimular a autonomia do idoso através de 
atividades individuais e em grupo, o que é fundamental 
para a promoção da saúde do idoso institucionalizado.
Verificou-se uma variedade de ações ofertadas pelas ins-
tituições no dia a dia que repercutem na promoção da 

saúde dos idosos e que eram adaptadas, sempre que pos-
sível,  com as demandas individuais dos idosos, dentre 
as quais podemos citar:

- Oficinas;
- Atividades físicas e de lazer
- Festas e comemorações
- Ações externas com a comunidade.

 Para muitos participantes, a promoção da saú-
de ainda estava pautada na quantidade de profissionais, 
recursos e atividades que são ofertadas. Eles relataram 
as dificuldades em realizar ações de promoção da saú-
de devido à visão e à qualificação de alguns integrantes 
da equipe, interação de trabalho, questões financeiras, 
disponibilidade de recursos e presença ou ausência da 
família.
 Pôde-se perceber que as ILPIs, tanto privadas 
como filantrópicas, têm ofertado ações de promoção da 
saúde apesar das dificuldades enfrentadas para isso. 
 No entanto, tem-se a necessidade de que os pro-
fissionais e idosos reconheçam a ILPI como um lar, con-
forme regulamentado, e adotem medidas com ações em 
prol da qualidade de vida do idoso, com repercussões 
na promoção da saúde e na facilitação da adaptação do 
idoso.
Para ver mais dos resultados, acesse o artigo “Dimensões 
atribuídas por gestores e profissionais às Instituições de 
Longa Permanência: interface e contradições” no link: 
https://goo.gl/Yr7PRL
 Para compartilhar os resultados da segunda e 
terceira fases da pesquisa, realizamos no dia 29 de março 
de 2017, o II Seminário da pesquisa. Além de palestras 
com profissionais de renome na área, conduzimos gru-
pos de discussão com todos os participantes. O objeti-
vo principal foi discutir sobre a direcionalidade política 
para o cuidado à pessoa idosa e  contamos com a presen-
ça de 152 participantes.

SEGUNDO PASSO

TERCEIRO PASSO
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UM ASILO, COMO 
ERA NO PASSADO

UM DOMICÍLIO!

UM LOCAL DE
TRATAMENTO!

UM ASILO, COMO 
ERA NO PASSADO!



Fotos II Seminário da Pesquisa Qualidade de Vida 
do Idosos Institucionalizado: aspectos da promoção 
da saúde, mar.2017.

Você conhece a concepção de promoção da saúde que 

norteia as práticas de sua ILPI? Na equipe onde você 

atua, todos trabalham com esta mesma concepção?

Você conhece o per� l de cada idoso da ILPI onde 

atua?  

Vocês planejam atividades para os idosos em equi-

pe? As atividades ofertadas são avaliadas? Todos os 

idosos usufruem da potencialidade do atendimento 

interdisciplinar?

O idoso participa das discussões e planejamento do 

projeto terapêutico? Os idosos mais dependentes têm 

recebido maior assistência da equipe?

E o cuidador, participa e é sujeito no plano de cuida-

dos na sua implementação?

Temos conferido nossa programação de atendimentos 

e certi� cado se os idosos com maior necessidade de 

atendimento estão incluídos?

O idoso tem sido incluído nas discussões de equipe?

Dando voz ao idoso institucionalizado
Conheça um pouco sobre a Fase 4 da nossa pesquisa

 Nas fases anteriores, ouvimos os gestores e pro-
fi ssionais que trabalham nas instituições de longa per-
manência. Já na Fase 4, ouvir os idosos foi o principal 
objetivo, movido por nosso desejo de saber como eles 
avaliam a qualidade de vida e o que recebem e o que 
contribui para melhorá-la ou piorá-la.
 Isso nos permitiu aprender muito sobre o que 
infl uencia a percepção dos idosos e como podemos con-
tribuir, através de ações, para alcançar uma qualidade de 
vida satisfatória. Para entender mais sobre esse conceito, 
nós iniciamos esse momento selecionando 127 idosos 
em 47 ILPIs de 20 municípios da região metropolitana 
para participar da pesquisa. O Mini Exame do Estado 
Mental foi aplicado para avaliar a capacidade cognitiva 
dos selecionados e validar sua aptidão para as próximas 
etapas do processo. Caro leitor, atender a esse critério 
mostrou-se uma tarefa difícil: de três idosos, apenas um 
estava apto a participar. Esse resultado já lhe diz alguma 
coisa?
 Em seguida, aplicamos um questionário semi-
-estruturado para conhecer os participantes. Além disso, 
utilizamos algumas ferramentas frequentes na literatura 
científi ca, usadas na prática clínica por diversos profi s-

sionais que acompanham o idoso. São elas:

Média Idade: 74,9 anos (8,85)

73,2% com algum grau de escolaridade e 26,8% 

analfabetos

71,6% participam de atividades ofertadas

pelas instituições

66,9% declaram que podem escolher a

roupa que querem vestir

50,4% dizem que a instituição não permite que to-

mem banho quando desejam

51,2% sexo masculino

5,3 anos tempo médio de institucionalização

72% recebem orientações de saúde dentro da insti-

tuição

70,86% afi rmam que não podem se alimentar na 

hora que quiserem

78% informa que a instituição facilita a comunica-

ção com pessoas externas quando desejam

Principais dados obtidos na pesquisa:

Os resultados de cada um dessses instrumentos aplicados poderão ser conhecidos nas nossas publicações posteriores, 

que serão divulgadas em revistas científi cas da área.   

Para refl etir: 

Você sabe o que signifi ca para o idoso residir em uma ILPI? Você já perguntou a ele o que é importante para sua quali-

dade de vida? E o idoso com alguma alteração cognitiva, tem sido ouvido? Será que os idosos estão tendo  espaço para 

falar de suas inquietações?

Que tal trabalhar essas questões com os demais membros da equipe e também dar voz ao idoso?

QUARTO PASSO
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frequentes e conhecidos pelos participantes; e aquelas 

individuais, como os acompanhamentos por diferen-

tes categorias profi ssionais, estímulo à manutenção da 

autonomia e a independência, resgate de histórias de 

vida.  

 Em relação às práticas idealizadas, os grupos 

apontaram os desafi os cotidianos nas ILPIs: a acessibili-

dade, poucos jardins e espaços verdes, a necessidade de 

ampliação da parceria com a família, mais ações inter-

geracionais, o quadro incompleto de profi ssionais, a au-

sência de capacitação para funcionários, os desafi os na 

parceria com a gestão municipal, a escuta dos gestores 

e dos idosos com suas escolhas, para além da rotina da 

instituição.

 Após o levantamento, cada grupo defi niu uma 

das práticas de diferentes âmbitos para discussão e apro-

fundamento, desde a terapia assistida por animais, a 

melhoria da qualifi cação profi ssional na ILPI, o aten-

dimento multiprofi ssional com ênfase na valorização, 

individualidade e autonomia do idoso, respeitando e 

estimulando o protagonismo do idoso.

 Por meio das trocas de experiências e conheci-

mentos nos grupos, podemos reconhecer os diferentes 

caminhos a serem trilhados para a melhoria do cuidado 

ao idoso institucionalizado e também as ferramentas ne-

cessárias para isso, considerando os múltiplos difi culta-

dores e desafi os presentes. 

Conheça um pouco das vivências, dos sentidos e dos 

signifi cados encontrados nas ofi cinas!

matizar práticas promotoras da saúde do idoso institu-

cionalizado. Considerando as vivências das demais fases 

da pesquisa, como esperávamos ter uma maior partici-

pação, realizamos ofi cinas durante o III Seminário da 

Pesquisa.

 Fizemos nosso Seminário na primavera. É nela 

que “nos deixamos cortar para vir  mais forte”. É na 

primavera que tudo transforma:

 Flores, sementes, casulos, a vida! E nesta ofi cina, 

nosso convite era para uma transformação: que fosse-

mos capazes de transformar ou de formar novas possibi-

lidades para promover a saúde do idoso institucionaliza-

do.

 Em cada sala encontrava-se um coordenador 

que conduzia a ofi cina e 2 pesquisadores observadores 

que faziam as anotações necessárias em formulário pró-

prio para este registro. Não tivemos tantos participantes 

quanto havíamos projetado e ainda sem nenhum idoso 

presente nas ofi cinas, mas tivemos riquíssimas conversas 

e produções nas ofi cinas.

 Cada etapa desta ofi cina foi cuidadosamente 

planejada: o primeiro momento de apresentação entre 

pares, por meio de desenhos, simbologias e discursos. 

Em seguida,  tivemos um tempo para uma tempestade 

de ideias, associada ao seguinte enunciado: “Promoção 

da saúde do idoso institucionalizado signifi ca...” Uma 

multiplicidade de palavras e sentidos se apresentaram, 

tais como: sentimentos, assistência, autonomia, cuida-

do, dignidade, direito, respeito, valorização, família, so-

cialização, política e qualidade de vida.

 Era, então, a hora de identifi car as práticas de 

promoção da saúde, sejam aquelas desenvolvidas ou 

idealizadas pelas ILPIs. Dentre as desenvolvidas, des-

tacamos aquelas coletivas, como os passeios, ofi cinas, 

caminhadas, festas, cultos, ações com familiares muito 

saúde. E nesta ofi cina, nosso convite era para uma trans-

formação: que fossemos capazes de transformar ou de 

formar novas possibilidades para promover a saúde do 

idoso institucionalizado.

 No III Seminário, para esta atividade, havia 60 

participantes, 6 homens e 54 mulheres, em 7 ofi cinas 

realizadas concomitantemente, divididos segundo cate-

goria profi ssional, natureza do trabalho com idosos e 

funções.

 Nesta etapa, o objetivo fi nal era discutir e siste-

“Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a 

voltar sempre inteira.”

Cecília Meireles

Para todos da equipe da pesquisa, esse momento foi 

muito esperado, pois se  constituiria como síntese do 

estudo em que poderíamos unir todos os atores: idosos, 

profi ssionais, gestores, familiares, estudantes e pesquisa-

dores sobre o cuidado à pessoa idosa com o propósito 

de traçar intervenções necessárias para a promoção da 

Fotos III Seminário da Pesquisa Qualidade de Vida dos Idosos Institucionalizado: aspectos da 

promoção da saúde, nov.2017.

QUINTO PASSO
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O III Seminário da pesquisa ocorreu no dia 17/11/2017 e contou com 105 participantes (3 Idosos, 16 representantes 

de instituição governamental, 43 profi ssionais e gestores de 17 ILPIs). O principal objetivo foi apresentar os resultados 

da pesquisa e discutir a qualidade de vida do idoso institucionalizado por diferentes olhares. Para isso, além das con-

ferências e rodas de conversas, realizamos 7 ofi cinas, descritas no próximo tem.



 Conheça algumas práticas de promoção da saúde das ILPIs participantes!
 

 Convido você a mergulhar nessa nuvem de palavras e refletir sobre essa 

tempestade de ideias que significa “A Promoção da Saúde do Idoso Institucionalizado”
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Conhecendo um pouco mais das práticas de 
promoção da saúde do idoso institucionalizado...

 Várias foram as práticas de promoção da saú-
de apresentadas pelos participantes nas ofi cinas. Cha-
mou-nos atenção que algumas delas, idealizadas em 
uma ILPI, eram realizadas em outras e vice-versa! E isso 
diz muito sobre as particularidades, possibilidades, re-
cursos e parcerias das instituições! Abaixo listamos um 
pouco do conteúdo das ofi cinas com o intuito de gerar 
debates e até mesmo ser utilizado em outros contextos.
 Terapia assistida com os animais: a ati-
vidade teve início através de uma conversa 
com os idosos em que se percebeu que a maio-
ria deles já tiveram, ou ainda tinham, algum
animal de estimação. Notamos que, com a pre-
sença de animais na ILPI, muitos idosos 
brincavam e se divertiam. Então, após o devido contato 
com terapeutas ocupacionais e veterinários, iniciou-se 
uma programação em que cães visitavam a instituição 
por cerca de uma hora, também participando de fes-
tas e desfi les. Outros profi ssionais foram envolvidos 
no processo a fi m de desenvolver atividades que traba-
lham os âmbitos motor, físico, sensorial, e cognitivo.
 Ações de valorização da individualidade e au-
tonomia dos idosos foram discutidas de forma pro-
positiva em mais de uma ofi cina da pesquisa. A cons-
trução de planos de cuidados personalizados foi 
abordada, como comemorações de aniversário que 
respeitam as escolhas dos idosos: o que será servi-
do, quem serão os convidados, se terá alguma atra-
ção, como será o envolvimento dos idosos na orga-
nização. Outra prática destacada foi a permissão aos
idosos de administrarem seus benefícios, como 
poupança em banco, a própria carteira e bol-
sas. Tais escolhas fundamentais da vida são, mui-
tas vezes, repassadas pelo idoso para sua família.
 Respeitar a escolha de realizar ou não 

as refeições em determinados horários, permi-
tir que participem ou não das atividades oferta-
das, buscar atender a pedidos de visitas a algum 
lugar ou a alguém, ligar para os entes queridos, 
decidir o que vestir e fazer foram outras ações conside-
radas importantes para a preservação da autonomia do 
idoso. Dessa maneira, as escolhas retomam às mãos dos 
próprios autores seguidas por normas fl exíveis, doçura e 
sensibilidade.
 As demandas por capacitação, qualifi cação 
da equipe, em especial do cuidador no sentido de ser 
ativo no processo considerando que, nos dizeres de 
um dos participantes: é ele quem está na “linha de 
frente”. Ações que vão desde diálogos com os pro-
fi ssionais sobre o imaginário do envelhecer, da pró-
pria instituição e da oferta de qualifi cações de acordo 
com as demandas. Assim, é possível incentivar e pro-
piciar a participação da equipe em cursos e eventos, 
com a fl exibilização de horários de trabalho, oportu-
nidade de compartilharem “as aprendizagens e ensi-
nagem” nas rodas de conversa e reuniões periódicas.
 Embora essenciais para a instituição, não tive-
mos cuidadores em nossas ofi cinas! Esse fato é capaz 
de gerar uma refl exão fundamental a ser feita. Por que 
eles não estão incluídos nos processos? Como trans-
formar essa realidade? E assim, fi ca para pensar e agir:

 Quais dessas práticas citadas você já 
faz em sua instituição? Quais você propõe para 
discussão com a sua equipe e implementa-
ção no seu contexto? Quais outras tantas prá-
ticas você já faz e que merece ser socializadas? 

Experimente, faça a história, ouse e inove!
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O que signifi ca para o idoso estar em uma ILPI?

Pedimos aos idosos que defi nissem, em três palavras, o que signifi cava para eles estar em uma ILPI. Convido você a refl etir sobre 

essas expressões e se divertir em um curioso caça-palavras.

ACOLHIMENTO 

ACONCHEGO 

ALEGRIA 

ALIMENTO 

AMOR 

AMPARO 

ATENÇÃO 

BANHO

DISCIPLINA

ESPECIAL 

FAMÍLIA 

FELICIDADE 

GRATIDÃO 

HARMONIA 

HUMILHANTE 

LIBERDADE 

LIMPEZA

LAR

MORADIA 

ORDEM

PAZ 

PACIÊNCIA 

PRISÃO 

RESPEITO 

CARINHO 

CAMA 

COLETIVISMO 

CUIDADO 

DEDICAÇÃO

DEPENDER

DESNECESSÁRIO 

DIFÍCIL 

REVOLTA 

SAÚDE 

SEGURANÇA 

SATISFAÇÃO 

SOSSEGO 

TRANQUILIDADE 

TRISTEZA

UNIÃO

JOGO DE PALAVRAS



 A Mostra de Experiências de Promoção da Saúde aconteceu no dia 17 de novembro de 2017, durante o III Seminário 

da pesquisa e tivemos como objetivo compartilhar as ações de Promoção de Saúde realizadas pelas Instituições de Longa Perma-

nência para Idosos da Região Metropolitana de Belo Horizonte que poderiam inspirar novas práticas exitosas para o cuidado ao 

idoso. Fizemos o convite para todas as ILPIs participantes da pesquisa.

 Mais que produções manuais, as oficinas estavam repletas de sentidos e significados atribuídos pelos idosos às suas 

vidas, seja no contexto da ILPI ou comunidade. Os trabalhos foram vistos por cerca de 154 participantes do evento, incluindo 

os integrantes da pesquisa, gestores e profissionais de ILPI, familiares e idosos.

 Ao visitarmos a Mostra, era notória a alegria dos profissionais ao falarem de seus trabalhos e de alguns idosos ao com-

partilharem suas experiências. Por isso, fica a dica: ouvidos a escutar e mãos à obra!

 JOGO DE PALAVRAS
 

 
 O ambiente institucional deve ser estimulante para quem habita e trabalha neste contexto. As atividades propostas nas 

instituições devem ter focos socializante e terapêutico, indo ao encontro do interesse e satisfação dos idosos, centrados em suas 

necessidades e expectativas. A criatividade, a iniciativa, o aspecto lúdico, a generosidade e solidariedade entre os idosos devem 

ser estimulados pela equipe. 

 As fotos a seguir gentilmente cedidas pelas ILPIs participantes da pesquisa, retrata um pouco, de muitas práticas que 

podemos desenvolver com os idosos:

VIVÊNCIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
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MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE



 I Mostra de Experiências de Promoção da Saúde

 
 DEPOIMENTOS

Abaixo alguns relatos de idosos que 

participaram da pesquisa, incluindo a mostra e os se-

minários:

“Ingressar em uma ILPI requer do idoso um grande esfor-

ço para dar um novo significado à vida. Por isso dentro de 

um ambiente institucionalizado o idoso necessita sentir 

vontade de prosseguir com sonhos e projetos de vida. Por 

isso cabe às instituições ultrapassarem o viés assistencialista 

que oferta apenas abrigo e alimentação. Através da realiza-

ção de atividades de recreação, lazer, estímulo à memória, 

atividades intergeracionais, dentro e fora do ambiente ins-

titucional. Essas atividades ajudam a manter a capacidade 

funcional do idoso, ou seja, prolongar o tempo de rea-

lização de tarefas com o mínimo de ajuda de terceiros, o

que representa a manutenção da autonomia e independên-

cia e ajudam a contribuir com a perda da monotonia do dia 

a dia, a partir da oferta de serviços que possibilitem ao idoso 

vivenciar a velhice com qualidade e dignidade.”

“O espaço da I Mostra possibilitou às instituições conhe-

cerem as atividades ofertadas bem como trocas de experi-

ências entre instituições conveniadas com o serviço públi-

co e instituições particulares. Foi um momento rico que 

possibilitou a construção de novos olhares bem como a 

socialização de propostas de intervenções bem-sucedidas 

no cotidiano institucional. Obrigada pela oportunidade 

em contribuir com a pesquisa. Foi uma honra fazer parte 

desse momento histórico para as ILPIs. Estou e estarei sem-

pre à disposição de vocês. Agradeço o carinho de todos.

Muito obrigada.”

Ana Paula de Almeida Matina Costa 

Assistente Social – Especialista em Gerontologia

“Participar do seminário na PUC no ano passado...

Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram 

desse seminário, inclusive as professoras doutoras, as alu-

nas da PUC que eu desconhecia, e a aluna que é a minha 

amiga. Eu quero agradecer a todo aquele pessoal que es-

tava presente na PUC nesse seminário, de todas as pesso-

as quero agradecer também todos os alunos da PUC que 

fizeram com que aquele seminário todo pudesse ser reali-

zado. Estou muito contente, quero agradecer de coração.”

Sr. Elvécio Fernandes de Almeida,

Idoso participante da pesquisa

“Foi bom, cheio lá, né, bom, tava cheio de gente lá né, foi 

bom, gostoso, gostei das palestras, gostei. Cadê aquela me-

nina? O Rodrigo? Eu gostei do Rodrigo. A pracinha, lá é cheio 

de carro, lá é grande né. Se tiver de novo eu quero ir.”

Vicente José de Oliveira,

Idoso participante da pesquisa

“Qualidade de vida do idoso institucionalizado: aspectos da 

promoção da saúde. Sabemos que há anos, grupos, comuni-

dades, academias e instituições buscam meios de aprimorar 

os cuidados com a pessoa idosa institucionalizada. Viven-

ciando as experiências colocadas nos seminários fica eviden-

te a urgência em mudar os hábitos no que se diz respeito a 

qualidade de vida dos idosos. Na certeza de que trabalhamos 

em duas dimensões sendo a qualidade de vida avaliada sepa-

radamente, a primeira trataríamos de idosos institucionali-

zados em entidades filantrópicas e a segunda seria os idosos 

em entidades particulares.

A presente pesquisa agregou amplo conhecimento, crian-

do perspectiva para que elaboremos ideias inovadoras que 

transformem a realidade da qualidade de vida dos assistidos.

Concluo que foram de suma importância todas as discus-

sões, oficinas e palestras oriundas dos seminários, pois foi 

enfático para nós gestores de ILPI, que é impossível pensar 

em dignidade na terceira idade sem nos atentarmos primeiro 

em prover a saúde e qualidade de vida destes idosos, que 

por consequência da vida encontram-se institucionalizados.”

João Henrique Alves Silva,

Coordenador administrativo Lar São Mateus
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“As atividades podem melhorar a qualidade de vida do idoso 

institucionalizado a partir do momento que estimulam a par-

ticipação do idoso na tomada de decisão sobre aspectos do 

dia a dia na ILPI. Aqui no Conviver, por exemplo, os idosos 

opinam sobre o cardápio oferecido, atividades de socializa-

ção e passeios externos. As atividades são programadas de 

acordo com os interesses e história de vida dos idosos, visan-

do qualidade de vida e bem estar. Oferecemos uma diversida-

de de atividades para que o idoso possa escolher e optar por 

participar das que ele possui maior afinidade e interesse.”

“A Mostra nos permitiu levantar reflexões importantes so-

bre as possibilidades de ações de promoção de saúde no 

contexto da ILPI. A troca de experiências é muito rica e nos 

coloca em contato com diferentes realidades das ILPIs.”

Carolina de Senna Figueiredo,

Terapeuta Ocupacional – ILPI Conviver

“As atividades ofertadas dentro da instituição favorecem com 

que o idoso exerça, primeiramente, sua autonomia de es-

colha: da inatividade ou inércia à um status de sujeito em 

cena, trabalhando suas faculdades cognitivas, intelectivas e 

subjetivas ao interagir com o outro, ao expor suas opiniões, 

ao resgatar reminiscências por meio de passeios aos pontos 

frequentados na cidade, ao produzir como por meio de ati-

vidades artesanais ou atividades sensoriais , musicais, resga-

tar identidades como na comemoração dos aniversariantes 

do mês, realização de eventos religiosos, dentre outros. As 

ofertas apontam para o direcionamento da qualidade de vida 

quando lhes é permitido escolher e quando lhes são aponta-

das possibilidades.”

“Acredito que o espaço da mostra foi um espaço de reco-

nhecimento do idoso nos diversos cenários, inclusive no 

cenário acadêmico. Muito interessante sairmos do lugar do 

“macro’ das discussões acerca do idoso e podermos assisti-lo 

enquanto cidadãos possuidores de um saber que lhes per-

tence. Essa é a verdadeira práxis.”

Rute Santos Pereira 

Psicóloga – ILPI Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus

“Foi extremamente gratificante mostrar as atividades que re-

alizamos em nossa instituição, e perceber o interesse de ou-

tras pessoas em conhecer melhor sobre as nossas experiên-

cias e acreditarem que estamos fazendo um bom trabalho.”

Juliana Passos 

Terapeuta Ocupacional – ILPI Residência e  Hospedagem 

para Idosos Emanuel

“Primeiramente eu quero agradecer você e sua equipe por 

ter me convidado para o seminário. Nossa, fiquei muito 

emocionado em falar da minha história, contar para as pes-

soas e passar para elas o que eu vivi e mostrar que o asilo não 

é local de abandono: é local de cuidado. E também por ter 

desabafado um pouco. Espero ter ajudado muitas das pesso-

as que estavam ali me ouvindo e, com certeza se tiver outra 

oportunidade; quero ser convidado de novo!”

Marcos Paulo Guimarães 

Familiar de uma idosa institucionalizada

DEPOIMENTOS DEPOIMENTOS



de alojamento estudantil, no qual estudantes podem se

alojar gratuitamente em ILPI, o que colabora para o com-

bate do isolamento em que se encontram os idosos. Além 

disso, a Holanda conta com organizações na cidade de 

Weesp em forma de pequenos bairros para idosos com su-

permercado, restaurante e área de lazer, este local foi pro-

jetado especialmente para o cuidado de idosos com demên-

cia, especialmente as degenerativas como a do Alzheimer.

 Em Portugal, a institucionalização dos idosos é 

um recurso cada vez mais utilizado pelas famílias. O país 

tem investido na melhoria dos espaços e centros de con-

vivência e está comprometido com a Estratégia e Plano 

de Ação Global para o Envelhecimento Saudável da OMS 

e com os valores e objetivos da União Europeia (UE), 

que contemplam a promoção do envelhecimento ativo, 

saudável e da solidariedade entre gerações. O centro co-

munitário do povoado de Gafanha do Carmo coloca ido-

sos com mais de 80 anos nas redes sociais, no YouTube e 

em programas de TV, com objetivo de levar qualidade de 

vida para essas pessoas, com resultados surpreendentes.

 O Uruguai apresentou em 2012 seu primeiro Plano 

Nacional de Envelhecimento se comprometendo a expandir 

os mecanismos de proteção dos direitos dos idosos, Lei nº 

18.617. Antes disso já haviam instalado o Instituto Nacio-

nal do Idoso - INMAZORES e seu Conselho Consultivo. Em 

2017 o país mapeou as Instituições de Envelhecimento e da 

Velhice com o objetivo de fortalecer a coordenação entre o 

instituto e os governos departamentais. O desafi o proposto 

pelo país é o de ampliar as políticas públicas da assistên-

cia para o reconhecimento dos direitos da pessoa idosa.

E como anda a saúde do idoso institucionalizado no mundo?

 Consideramos interessante compartilhar alguns aspectos do cuidado à pessoa idosa em diferentes partes do mundo, 

buscamos fontes inspiradoras que podem sugerir inovações no cuidado ao idoso. Pesquisamos sobre os seguintes países e 

regiões: África Subsaariana, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França Holanda, Japão, Portugal e Uruguai nos trazem algumas 

pistas.

 O número de idosos está crescendo de forma inten-

sa na África Subsaariana. Com o processo de urbanização e 

as mudanças de estilos de vida há um aumento das doenças 

crônicas no continente e um serviço de saúde precário. No 

ano de 2003, a União Africana publicou o documento intitula-

do Plano de Ação sobre o Envelhecimento da União Africana, 

com objetivo de melhorar a prestação de serviços de saúde 

para pessoas idosas. Contudo, parece haver falta de convicção 

de que a ação sobre a saúde da população idosa deva ser uma 

prioridade, em relação às outras necessidades da população.

 O “Aged Care” é um programa australiano para 

prestação de serviços que visa atender às necessidades ex-

clusivas dos idosos no país. Inclui cuidados domiciliares 

(casas de repouso), assistência doméstica, preparação de 

refeições, serviços de descanso, transporte, apoio social e 

fornecimento de equipamento. Na Austrália, muitos servi-

ços de cuidados aos idosos são subsidiados pelo governo, 

mas contam ainda com fi nanciamento particular voluntário.

 O Canadá presta apoio aos idosos através de do-

micílios formais, casas de vida assistida e hospitais diurnos, 

incentivando aos idosos a permanecerem em suas casas. 

Para isso, o país conta com um serviço chamado “Home and 

community care”, na tradução para o português “cuidados 

domiciliares e comunitários”. Os cuidados são prestados por 

profi ssionais de saúde regulamentados, trabalhadores não 

regulamentados, voluntários, amigos e cuidadores familiares.

 Nos Estados Unidos, viver numa instituição de 

longa permanência é uma realidade frequente, muito co-

mum neste país. A maioria absoluta dos idosos que não 

conseguem mais viver sozinhos em suas casas procuram, 

por conta própria, um local para viver. Estes locais, co-

mumente privados, oferecem recursos para entreteni-

mento, socialização e principalmente acesso à saúde de 

altíssima qualidade e segurança para os idosos que lá resi-

dem. Como os americanos têm a concepção desde jovens 

que, quando envelhecerem, vão morar em uma residên-

cia para idosos, este é um mercado bem evidente no país.

 As instituições de longa permanência são chamadas 

de “Maison de retraite” e oferecem atenção e tratamento per-

manente por profi ssionais de saúde e atividades adaptadas a 

cada idoso por um longo período ou por uma estadia tempo-

rária. As ILPIs francesas são vinculadas ao setor público ou ao 

privado. Ambos seguem regras rígidas para manutenção das

condições de segurança, higiene e conforto dos ido-

sos e são controladas e fi scalizadas regularmen-

te pela direção de Negócios Sanitários e Sociais.

 Diferentemente de muitos países europeus, 

no qual não existem lugares sufi cientes para atender 

as demandas do envelhecimento da população, na Ho-

landa existe uma situação de super oferta, isto é, há 

mais espaços para esse tipo de moradia do que ido-

sos que necessitam deles. No país existe um programa 
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 Esta produção é parte fundamental de um longo percurso que vivenciamos em quatro anos de pesquisa. Você foi nosso 

convidado para nos contar suas experiênciais no cuidado ao idoso e, juntos, buscarmos estratégias para superar os desafios 

cotidianos desse espaço institucional, a ILPI!

 A Pesquisa Qualidade de Vida do Idoso Institucionalizado: aspectos da promoção da saúde nos possibilitou “desvendar” 

o contexto de cuidado ao idoso institucionalizado. A iniciativa da sociedade civil em criar e oferecer o cuidado de longa dura-

ção ao idoso no contexto da institucionalização foi, e sempre será, muito nobre. Reconhecemos a importância desta história e, 

mais que isso! Vislumbramos com os achados da pesquisa um cenário de cuidados focado na atenção e no desejo pelo cuidado 

tecnicamente qualificado e humanizado.

 Reconhecemos que o Estado avançou com a proposição de políticas públicas e na regulamentação para as ILPI. No 

entanto é necessário revê-las, ampliá-las e, ainda, traçar políticas e práticas frente às incipientes proposições para o cuidado de 

longa duração. A mudança do cenário populacional brasileiro exige do Estado intervenção urgente e imediata. 

 Precisamos criar espaços para a discussão das práticas de cuidado e das dificuldades e desafios enfrentados  diariamente 

para que, juntos, sejamos fortes e façamos implementar ao menos o que já está previsto para o cuidado ao idoso nas políticas 

existentes. Vamos construir redes para juntos desatarmos nós.

 

 Conte-nos sua idéia, vamos mudar a realidade!!!

 Escreva pra gente: pesquisaidosopuc@gmail.com ou phasepuc@gmail.com

 Nosso muito obrigado!
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