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CARACTERIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA 
IDOSOS 

 
RESUMO 
As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são equipamentos de 
assistência a idosos e seu estudo se faz relevante para caracterizar a qualidade do 
serviço.O objetivo deste estudo foi fazer um levantamento das características de 
ILPIs, identificando aspectos do espaço físico, população atendida e profissionais 
contratados para trabalhar com os idosos institucionalizados. Foram convidadas 
ILPIs da região do Alto Tietê, SP, que expressaram anuência na participação por 
meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo a coleta de dados 
realizada por meio de entrevista com o responsável administrativo e/ou outro 
profissional da instituição capacitado a oferecer as informações.Observou-se que a 
maior parte dos funcionários das instituições são Enfermeiros e Técnicos em 
Enfermagem (35,71%), seguido pelos Cuidadores (34,28%). Em 83,33% das 
instituições consultadas expressou-se que não há necessidade de mais 
profissionais, porém há que se capacitar aqueles que trabalham diretamente coma 
população idosa. São em sua maioria instituições particulares (66,66%) e todas 
possuem critérios para aceitar o idoso.Apesar da alteração do número de idosos 
atendidos ao longo da história das instituições nenhuma estava com 100% dos leitos 
ocupados no momento no momento da entrevista. Conclui-se que há que se estudar 
o cuidador do idoso e seu contexto sócio cultural. 
 
INTRODUÇÃO 

Segundo Papalia (2013), antes de 2025 haverá um maior número de idosos 
acima de 65 anos comparativamente ao número de crianças até 5 anos. Tal 
crescimento do número de idosos é maior nos países em desenvolvimento, que 
concentram atualmente 62% dos idosos do mundo.Pelo Estatuto do Idoso,é 
obrigação da família, da comunidade e da sociedade - além do Poder Público - 
assegurar ao idoso que seja respeitado e efetivado"[...] o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária" 
(FEDERAL, 2003, p.11).Segundo Camarano e Kanso (2010) as ILPIs são 
instituições com características residenciais, destinadas ao domicílio coletivo da 



população idosa, cuja funçãoé de integrar a rede de assistência social à rede de 
assistência à saúde. Destinadas originalmente a atuar como abrigo para a 
população carente, atualmente estão associadas a instituições que prestam serviços 
de saúde, que acolhem idosos dependentes de renda quanto aqueles com variados 
graus de dependência pessoal ou de saúde, que exigem tanto cuidados paliativos 
como cuidados mais específico. 
OBJETIVOS 
Este estudo teve como objetivo caracterizar as Instituições de Longa Permanência 
para Idosos da região do Alto Tietê, SP, buscando identificar os aspectos 
relacionados ao espaço físico; à população atendida eaos profissionais contratados 
para trabalhar com os idosos institucionalizados. 
 
METODOLOGIA 
Participantes 
Foram convidadas ILPIs do Alto Tietê, SP. Foi realizada uma busca eletrônica por 
meio do Google digitando:Instituição de Longa Permanência para Idosos, Casas de 
Repouso para Idosos, ILPI. A busca inicial resultou em 15 instituições, que, após 
contatadas, resultaram em três que consentiram em fazer a pesquisa. Em visita ao 
Conselho do Idoso foi obtida uma relação com nove instituições, três das quais 
consentiram em participar. A amostra, então, foi composta por seis ILPIs. 
Material 
Para cada instituição foi solicitada autorização por meio do TCLE, assinado pelo 
responsável administrativo. Tal termo assegura que a participação no estudo é 
voluntária e que estáresguardada a identidade do entrevistado em total sigilo, assim 
como seus dados pessoais e a instituição que as pesquisadoras representam. Foi 
realizada entrevista estruturada elaborada pelos autores do estudo, que contém 
questões sobre o espaço físico, a população atendida, e os profissionais 
contratados.  
Procedimento 
Após aprovação do Comitê de ética em Pesquisa (Parecer n° 1.123.268, CAAE 
45602415.9.0000.5497), foi feito contato telefônico com as ILPIs da região 
solicitando participação no estudo. Aquelas que aceitaram, foi agendada uma 
entrevista com responsável administrativo na própria instituição. Antes da entrevista 
o representante assinou o TCLE. As respostas foram anotadas pelos pesquisadores 



e submetidas, ao final da entrevista, à leitura do entrevistado para garantir a 
fidedignidade do conteúdo.Após tabulação foram estabelecidas categorias de 
resposta que permitiram a identificação de semelhanças e diferenças entre as 
instituições.Os resultados foram apresentados na forma de tabelas de frequência e 
porcentagem. 
 
 RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 
Tabela 1– Disponibilidade de leitos e ocupação de cada instituição 

 
A ILPI com maior porcentual de ocupação, na ocasião da entrevista, foi a ILPI 6, 
com 97,14% de ocupação.A instituição com menor taxa de ocupação foi a ILPI 4, 
com 81,81% de ocupação.Apesar da carência em atendimento ao idoso, percebeu-
se que nenhuma das instituições estava com 100% de ocupação no momento da 
entrevista. Ainda segundo Camarano e Kanso (2010, p.190), "em média, cada ILPI 
brasileira abriga 30,4 residentes, o que leva a se inferir que as instituições brasileiras 
são pequenas. No conjunto delas, predominam as instituições que abrigam menos 
de 20 residentes”. 
Tabela 2– Mudanças desde a fundação 

Mudanças Frequência Percentual 
(%) 

Diminuiu número de idosos atendidos 2 33,33 
Aumentou número de idosos atendidos 1 16,66 
Mudança de endereço 1 16,66 
Mudanças em função da demanda 1 16,66 
Não houve mudanças 1 16,66 

TOTAL 6 100 
 



Solicitados a falar sobre as mudanças que ocorreram na instituição desde a sua 
fundação, em 33,33% da amostra houve diminuição do número de idosos atendidos 
em razão da ação fiscalizadora de órgãos como a Promotoria Pública; segundo 
esses entrevistados, a fiscalização é intensa por parte das entidades responsáveis 
na região pesquisada. Em somente 16,66% não houve mudança nenhuma, ou seja, 
a casa atende o mesmo número de idosos desde a sua fundação e mantém a 
mesma estrutura física. Em 16,66% houve aumento no número de idosos atendidos. 
A mudança de endereço deu-se em 16,66% em razão de desastres naturais, no 
caso uma enchente que ocorreu na região. 
Segundo Oliveira e Rozendo (2014) houve, ao longo do tempo, um aumento do 
número de idosos e também da longevidade da população brasileira, fatores ainda 
associados às dificuldades socioeconômicas e culturais que envolvem os idosos e 
as realidades às quais estão submetidos. Nesse contexto situam-se as ILPIs, que 
passaram por adequações físicas (estruturais) em função da demanda desde sua 
fundação. Com a finalidade de adequar seu funcionamento, foi instituída a RDC 283 
(Brasil, 2005) uma resolução datada de 26 de setembro de 2005 que aprova o 
Regulamento Teórico que define normas de funcionamento para Instituições de 
Longa Permanência para Idosos. 
Durante a pesquisa ficou explicita a preocupação dos entrevistados em atestarem 
que as mudanças ocorridas nas ILPIsforam em função da RDC 283-2005 já citada, 
que regulamenta e fiscaliza o funcionamento de instituições destinadas ao cuidado 
de idosos. Isto demonstra a preocupação da instituição em mostrar-se como 
cumpridora da legislação e também deixando o questionamento sobre tal 
preocupação, devido ao fato que cumprir a lei deveria ser um fato corriqueiro e não 
motivo de um assinalamento, durante a entrevista. 

 
Tabela 3– Características comuns 

 
Observa-se na Tabela 3 que em 66,66% das Instituições foi respondido que a 
característica do idoso institucionalizado era ser portador de nível de dependência 



até grau 3, a saber, segundo Brasil (2005), Grau de dependência I se refere a idosos 
independentes mesmo que usem equipamentos de auto-ajuda; Grau de 
dependência II  inclui idosos com dependência em até três atividades da vida diária 
tais como: alimentação, mobilidade, higiene, sem comprometimento cognitivo ou 
com alteração cognitiva controlada e Grau de dependência III idosos com 
dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para 
a vida diária e ou comprometimento cognitivo.Em apenas 16,66% das instituições foi 
citada como característica do idoso institucionalizado a doença de Alzheimer, 
mesma porcentagem que aparece para o idoso institucionalizado em razão de sua 
vulnerabilidade social. De acordo com Camarano e Kanso (2010),o grau de 
dependência é uma variação importante para se definir a adequação dos serviços de 
uma instituição. Uma instituição com idosos independentes deveria contar com 
ampla oferta de serviços voltados para o lazer. 
O Quadro 1 refere-se à disponibilidade de quartos e leitos nas instituições 
pesquisadas.  

 
Quadro1- Dormitórios e Leitos 

Instituições Dormitório
s Leitos 

ILPI 1 3 7 
ILPI 2 27 60 
ILPI 3 6 12 
ILPI 4 4 11 
ILPI 5 3 9 
ILPI 6 35 35 

TOTAL 78 134 
 

Dentre as instituições visitadas, aquela que oferece a maior disponibilidade de 
dormitórios é a ILPI 6 com 35 dormitórios, sendo esta a  instituição que oferece a 
menor relação leito/dormitório, no caso um leito por dormitório. Entretanto, a 
instituição que possui maior quantidade de leitos é a ILPI 2 com 60 leitos, 
apresentando uma relação leito/dormitório igual a 2,22 leitos por dormitório. As ILPIs 
que possuem menor número de dormitórios são a ILPI 1 e ILPI 5 com 3 dormitórios 



cada e uma relação leito/dormitório de 2,33 e 3, respectivamente. A ILPI 1 apresenta 
o menor número de leitos; somente 7 leitos e 2,33 leitos por dormitório. 
Segundo o IPEA (2011, p.22), "muitas instituições tentam oferecer aos residentes 
um espaço que reproduza a vida em família". Esse é o caso de 10% das instituições 
brasileiras (329 instituições, segundo a pesquisa do IPEA) e 33,33% das instituições 
pesquisadas, que possuem menos de dez residentes (2 instituições, no caso da 
presente pesquisa). 

 
Tabela 3- Relação de profissionais  

 
Observa-se que a maior parte dos funcionários das instituições são Enfermeiros e 
Técnicos em Enfermagem (35,71%), seguido pelos Cuidadores (34,28%). Tal fato 
justifica-se pela rígida fiscalização exercida pelos órgãos de controle sanitário da 
Região sob estudo, que impede que um cuidador sem certificação da área da saúde 
sequer ministre medicamentos.A profissão que aparece com menos frequência na 
amostra estudada foi a dos Assistentes Sociais (1,43%). Demais profissionais da 
saúde como Psicólogos, Fisioterapeutas, Médicos e Nutricionistas também 
aparecem em número reduzido.O presente estudo apurou que, nas instituições 
consultadas, da-se preferência aos enfermeiros pelo fato de poderem, além de 
prestar cuidados, ministrar medicamentos, como cita a  RDC nº 283 (Brasil, 2005) 
que dispõe que a instituição deve ter pelo menos um responsável técnico, um 
profissional de nível superior da área de lazer e cuidadores de acordo com o grau de 
dependência e número de residentes, além dos profissionais dos serviços de 
alimentação,limpeza e lavanderia. Caso os residentes necessitem de cuidados de 
saúde, a instituição pode contar com o Sistema Único de Saúde (SUS)e com os 
convênios e planos de saúde individuais dos idosos, alémde contratar os 
profissionais necessários. 



Na Tabela 4 é possível observar a disponibilidade de leitos e sua ocupação no 
momento da entrevista. 

 
Tabela 4– Disponibilidade de leitos e ocupação de cada instituição 

Instituição Leitos Ocupação 
Percentual de 

leitos ocupados 
(%) 

ILPI1 7 6 85,71 
ILPI2 60 50 83,33 
ILPI3 12 11 91,66 
ILPI4 11 9 81,81 
ILPI5 9 8 88,88 
ILPI6 35 34 97,14 

TOTAL 134 118 88,05 
 

A ILPI com maior porcentual de ocupação, na ocasião da entrevista, foi a ILPI 6, 
com 97,14% de ocupação. A instituição com menor taxa de ocupação foi a ILPI 4, 
com 81,81% de ocupação. Apesar da carência em atendimento ao idoso, percebeu-
se que nenhuma das instituições estava com 100% de ocupação no momento da 
entrevista.  
Segundo Camarano e Kanso (2010), as ILPIs brasileiras são pequenas e, em média, 
abrigam cerca de 30 residentes com 91,6%de ocupação. 
Ainda segundo Camarano e Kanso (2010, p.1), "em média, cada ILPI brasileira 
abriga 30,4 residentes, o que leva a se inferir que as instituições brasileiras são 
pequenas. No conjunto delas, predominam as instituições que abrigam menos de 20 
residentes”. 
Mesmo havendo idosos com necessidade de cuidados provenientes de uma ILPI, o 
acesso a essas instituições é permeado por duas questões iniciais. As instituições 
particulares exigem um aporte financeiro por parte da família incompatível com a 
realidade atual e as públicas fazem uma série de exigências que nem sempre são 
contempladas pela população idosa que busca a ILPI. 

 



A Tabela 5 mostra a quantidade de idosos do sexo feminino e masculino em cada 
instituição.  

 
Tabela 5 – Classificação por sexo 

Instituição Sexo Feminino Sexo Masculino Total 
 Freq. % Freq. % Freq. % 

ILPI1 6 100 - 0 6 100 
ILPI2 28 56 22 44 50 100 
ILPI3 8 66,6 4 33,4 12 100 
ILPI4 9 100 - 0 9 100 
ILPI5 8 100 - 0 8 100 
ILPI6 17 50 17 50 34 100 

TOTAL 76 63,87 43 36,13 119 100 
 

Havia um total de 119 idosos institucionalizados nas ILPIs pesquisadas na data de 
realização deste estudo e o número de idosas representava 63,87%. Observa-se 
que em 50% das instituições pesquisadas são casas exclusivamente femininas, ou 
seja, não aceitam idosos do sexo masculino. Não houve presença de casais em 
nenhuma instituição entrevistada. 
No presente estudo houve predomínio de idosas institucionalizadas, enquanto o 
numero de idosos foi menor, comprovando o que cita Camarano e Kanso(2010), as 
mulheres predominam (57,3%) entre os residentes das ILPIs brasileiras. Homens e 
mulheres que vivem sozinhos apresentam uma maior probabilidade de viver 
institucionalizados, principalmente as mulheres. As razões para isto não são muito 
claras, porém a maior chance de uma mulher residir em uma Instituição pode 
resultar de diferenças na idade, saúde, capacidade funcional e arranjos familiares. 
Além disto, homens têm mais probabilidade de serem cuidados pelas cônjuges do 
que as mulheres. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo cumpriu o objetivo de caracterizar as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos da região do Alto Tietê, SP, pois identificou os aspectos 



relacionados (a) ao espaço físico; (b) à população atendida e (c) aos profissionais 
contratados para trabalhar com os idosos institucionalizados. 
Quanto ao espaço físico (a), concluiu-se que em metade das instituições 
consultadas foi explicita a preocupação em seguir a RDC 286 para atestar a 
conformidade com a legislação, enquanto para a outra metade foi importante 
destacar o espaço físico quanto à sua funcionalidade. Foi apurado que metade das 
instituições consultadas foram criadas antes de 2010 e também em metade delas 
houve alteração no número de idosos atendidos desde a data da inauguração. 
Houve predomínio das instituições particulares e o voluntariado apareceu em 
metade das instituições consultadas. No momento da pesquisa, a amostra não 
estava com sua ocupação máxima nos leitos. 
Quanto (b) à população atendida, mais da metade das instituições pesquisadas 
atendem idoso com nível de dependência de grau III, ou aqueles que requerem 
assistência em todas as atividades de auto-cuidado para a vida diária ou com 
comprometimento cognitivo. Para ser aceito nas instituições pesquisadas, foram 
citados alguns critérios pelas instituições, a saber: avaliação multidisciplinar e 
participação da família, primordialmente, seguidos por grau de dependência, 
vulnerabilidade social, ter cognição suficiente para estabelecer comunicação e ser 
natural da cidade da instituição. O sexo feminino representou a maioria, na 
ocupação, merecendo destaque o fato de que a metade das instituições 
pesquisadas era exclusiva para idosas. Não havia casais no momento da pesquisa. 
Quanto (c) aos profissionais contratados para trabalhar com os idosos 
institucionalizados, observou-se a preferência pelos enfermeiros e técnicos de 
enfermagem em parte das instituições pesquisadas pelo fato destes profissionais 
possuírem certificação para ministrarem medicamentos e fazerem aferências 
básicas (como dextro e pressão) aos cuidadores, que não possuem tais 
certificações. Quanto ao contrato do regime de trabalho, todas as Instituições 
consultadas possuem funcionários fixos que seguem o regime da Consolidação das 
Leis de Trabalho. Estes citados funcionários são aqueles que trabalham diariamente 
na Instituição, sob regime de turnos. Todas as Instituições também possuem 
funcionários contratados sob o regime MEI ou por contrato, estes últimos são 
prestadores de serviços mensais, quinzenais ou semanais. Na maioria das 
Instituições consultadas não se verifica a necessidade de maior número de 
profissionais para trabalhar com os idosos, mas existe a necessidade de capacitar 



aqueles que trabalham com o idoso. Assim, a alternativa encontrada pelas 
instituições citadas foi oferecer cursos extras e provas de avaliação para verificar se 
o funcionário encontra-se preparado para a função. 
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