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Resumo: 

O aumento da população idosa é uma realidade mundial. Entretanto, tal realidade 

não significa que o envelhecimento vem acompanhado com melhor qualidade de 

vida. Muitos idosos necessitam de cuidados especiais, os quais demandam suporte 

familiar, o qual nem sempre, por motivos diversos é dispensado. As IPLI’s 

(Instituições de Longa Permanência para Idosos) surgem para suprir parte dessas 

demandas. Entretanto, por melhor que seja o atendimento nas ILPI’s, a 

institucionalização, por si só, pode acarretar piora do estado geral de saúde do 

idoso. 

Introdução: 

A população brasileira cada vez tem uma expectativa de vida maior em função de 

vários fatores como o avanço da medicina, investimentos em prevenção, educação 

de saúde, educação de higiene entre outros motivos. Atualmente a população 

brasileira alcança 13,5 milhões de idosos, e em 2025 o número de idosos vai ser 

maior do que de crianças (IBGE, 2000). Esses dados significam uma conquista para 

a qual contribuíram diversos fatores, tais como melhorias em termos de saneamento 

básico, desenvolvimento em termos de biotecnologia e farmacologia, 

desenvolvimento da medicina, etc. Porém, também indicam que cada vez mais se 

faz necessária a presença de profissionais capazes de proporcionar cuidados 

adequados para que se possa promover uma boa qualidade de vida aos idosos. 

Neste sentido é importante destacar que longevidade não é necessariamente 

sinônimo de qualidade de vida(SOARES et al., 2010). 

Com o aumento da idade ocorre, na maioria das vezes, o aparecimento de 

patologias diversas e, com elas, uma diminuição em termos de funcionalidade, o que 

demanda maiores cuidados. Tais cuidados são, a princípio, prestados por familiares. 

Entretanto, por fatores diversos, entre os quais podemos citar como exemplo, a 

organização contemporânea das famílias cujos membros permanecem pouco tempo 

em seus lares em função do trabalho, tal responsabilidade se torna um fardo muito 

grande para os familiares. Em razão pela qual muitos idosos são colocados em 

“asilos”, atualmente denominadas como “instituições de longa permanência para 

idosos” (ILPI). Tal mudança em termos de nomenclatura se deu a partir de 

discussões e debates realizados na Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, os quais resultaram na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 283 



de 2005, publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

(SOARES et al, 2012; POLLO; ASSIS, 2008). 

A RDC 283, objetivando especialmente a prevenção e redução dos riscos à saúde 

aos quais ficam expostos os idosos residentes, estabelece normas de 

funcionamento e avaliaçãoe prevê, entre outras coisas, que as ILPI’s promovam a 

participação da família e da comunidade na atenção do idoso residente e que 

proporcionem atividades que estimulem a autonomia dos idosos (ANVISA, 2005). 

Ou seja, não há previsão de que a ILPI supra, em sentido lato, o papel da família.  

Entretanto, os idosos são, na maioria das vezes, abandonados por familiares e 

amigos nas ILPI’s, as quais têm acrescentado a seu papel, suprir, mesmo que de 

forma precária, as necessidades afetivas dos internos. Assim, as ILPI’s, além de ter 

entre os internos uma população composta por membros com múltiplas e variadas 

patologias, se deparam não raramente com indivíduos com graves problemas 

emocionais (depressão, ansiedade, baixa autoestima, etc.) decorrentes do 

sentimento de abandono, os quais agravam o estado geral de saúde do idoso 

interno e, consequentemente aumenta a demanda por cuidados no interior da ILPI. 

Nesse contexto se faz necessário que as ILPI’s elaborem, a partir de uma avaliação 

multidimensional, estratégias de atendimento especializado que supram, em sentido 

amplo, as necessidades de sua população. 

Objetivos: 

Verificar a prevalência de sintomas de depressão e de declínio cognitivo em idosos 

institucionalizados e analisar as variáveis envolvidas em tais sintomas, procurando 

identificar: a) variáveis mais significativas relacionadas ao declínio cognitivo e à 

depressão; b) possíveis implicações de causa-efeito entre declínio cognitivo e 

depressão e c) a natureza das variáveis estudadas (Independente, Dependente, 

Interveniente). 

 

Metodologia e Desenvolvimento: 

Esse estudo será realizado a partir de método epidemiológico, com abordagem 

quantitativa e qualitativa. Serão sujeitos da pesquisa 36 idosos, de ambos os sexos, 

com faixa etária superior a 60 anos, residentes em uma das ILPI’s localizadas na 

cidade de Marília/SP. Para coleta de dados relacionados à declínio cognitivo e 

sintomatologia para depressão serão utilizados os seguintes instrumentos: 1) Mini 



Exame do Estado Mental (MEEM); Inventário Neuropsiquiátrico – NPI e 

ClinicalDementia Rating - CDR e 2) Inventário de Beck de Depressão - BDI. Para a 

coleta de dados sócio-demográficos e de medicação serão utilizados os seguintes 

instrumentos: 1) Ficha de coleta de dados sócio-demográficos; 2) Formulário de 

classificação de medicamentos – AnatomicaltherapeuticChemicalCode (ATC). 

Resultados Preliminares: 

A pesquisa ainda se encontra em andamento mas, através dos resultados obtidos 

até o momento, pode-se inferir que a permanência dos idosos nas ILPI’s, ainda que 

necessária em diversos casos, pode acarretar um maior declínio em suas 

patologias, na cognição, na perda de memória, na noção de tempo/espaço, etc, do 

indivíduo, devido a baixa estimulação, não aceitação de sua permanência, 

institucionalização, segregação, entre outros fatores, que acabam tornando-se 

inevitáveis devido a impossibilidade de retirada do indivíduo da ILPI, por questões, 

às vezes, de segurança, abrigo ou abandono pelos familiares. 
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