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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar os motivos que as famílias e as pessoas 
idosas buscam por vaga em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no 
Município de Ponta Grossa (PR). A pesquisa é de natureza qualitativa, metodologicamente 
utilizou-se a observação, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e a análise de 
conteúdo. O trabalho divide-se em dois momentos, sendo que no primeiro apresentam-se as 
ILPI, de acordo com a legislação vigente, no segundo elenca-se a metodologia, universo de 
pesquisa, e a análise dos motivos que levam as famílias e as pessoas idosas buscarem por 
vaga. Por fim, as considerações finais. 
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Abstract: The purpose of this paper is to analyze the reasons that families and elderly 
people seek for a job in Long Term Care for the Elderly (ILPI) in the Municipality of Ponta 
Grossa (PR). The research is qualitative in nature. Methodologically, observation, 
bibliographic research, documentary research and content analysis were used. The work is 
divided in two moments, and in the first one they present themselves on the ILPI, according 
to the current legislation, in the second one the methodology, the research universe, and the 
analysis of the reasons that lead the families and the Old people to look for a place. Finally, 
the final considerations. 
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1. Introdução  

Este artigo busca, analisar os motivos que levam as famílias e as pessoas idosas a 

procurarem por institucionalização, considerando a pessoa idosa a partir do Estatuto do 

Idoso que define em seu Art. 1º “às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos” (BRASIL, 2010, p. 5). É perceptível o envelhecimento da população mundial nos 

últimos anos. Tal fato emana dos avanços da medicina, ciência, tecnologia, assim como, do 

aumento da expectativa de vida e controle da natalidade. Esta realidade exige mudanças na 

família, comunidade e Estado, para acatar as necessidades e anseios dessa parcela da 

população que aumenta significativamente.  

O interesse em estudar sobre os motivos que levam as famílias e as pessoas idosas 

procurarem por vaga em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) se deu 

através da prática profissional enquanto Assistente Social do Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social (CREAS) no Serviço de Proteção à Pessoa Idosa. Na 

rotina diária os encaminhamentos para as ILPI se dão atraves do CREAS, no qual as 

familias ou individuos devem realizar cadastro, e neste momento são indagados sobre a 

motivação paraque buscam por vaga em ILPI. Diante do cadastro são elencadas 

possibilidades para fortalecimento de vínculos familiares e divisão de responsabilidades, 

visando que as pessoas idosas sejam atendidas de preferência por seus familiares, 

conforme artigo 3º inciso V sendo 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” para que, esgotado as possibilidades 

junto com a família e sociedade, possam ser encaminhados às Instituições. 

O artigo está construído em dois momentos. No primeiro momento aborda-se sobre 

as Instituições de Longa Permanência para Idosos, de acordo com a legislação vigente.  Em 

fim, no terceiro momento elenca-se a metodologia e universo de pesquisa, e a análise dos 

motivos que levam as famílias e as pessoas idosas buscarem por vaga. Finaliza-se o artigo 

apresentando as considerações finais. 

2. Instituição de Longa Permanência para Idosos 

Segundo Banhos (2012, p. 24) as instituições que acolhiam os mais velhos eram 

chamadas de asilos, julgando os estereótipos negativos associados à pobreza, abandono ou 

rejeição familiar. Como uma forma de minimizar a rotulação discriminatória presente na 

palavra asilo, as instituições passaram a substitui-los por nomes como Lar dos Idosos, Casa 

de Repouso, Residência, entre outros. No Brasil, de acordo com Alcântara (2004), as 

primeiras instituições filantrópicas destinadas a prestar assistência a pessoas idosas, 
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chamadas de asilos, abrigos e lares, datam do século XX, com a finalidade de atender 

idosos desamparados, pobres e sem família.  

Nos dias atuais encontram-se todos os tipos de nominações citadas acima, porém, 

de acordo com documentos legais, como a Resolução da Diretoria Colegiada – 

RDC/ANVISA nº 283 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, os conhecidos asilos devem ser chamados de 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Na perspectiva da garantia de 

direitos da população idosa, a ANVISA, por meio da Resolução supracitada, com o objetivo 

de estabelecer um padrão mínimo de funcionamento dessas instituições, define o que são 

ILPI e regulamenta o funcionamento das mesmas. Desta forma, as ILPI são, “instituições 

governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada 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” (RDC/ANVISA nº 283, de 26 de setembro de 

2005). 

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009, p. 31), 

as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) devem proporcionar acolhimento 

para idosos de ambos os sexos que sejam independentes ou que tenham algum tipo de 

dependência, em período integral e contínuo, garantindo “privacidade, o respeito aos 

costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, etnia, religião, 

gênero e orientação sexual”.  

As ILPI como modalidade de proteção vêm para preencher a lacuna das dificuldades 

das famílias em atender às necessidades de seus idosos. As condições de dependência 

variam de indivíduo para indivíduo, recebendo como influencia a qualidade dos cuidados 

recebidos ou das restrições ambientais que dificultam o deslocamento.  

Conforme a Constituição Federal brasileira, de 1988, em seu artigo 230º: “A família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 

direito à vida”. Ou seja, deve-se primar pela centralidade na família, garantir o bem-estar de 

seus membros e o Estado deve garantir meios para isso. 

O acolhimento da pessoa idosa em ILPI deve ser de acordo com o seu grau de 

dependência, classificado pela ANVISA em I, II e III. A RDC nº 283 (2005) define: 

 
3.4 - Grau de Dependência do Idoso 
a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram 
uso de equipamentos de auto-ajuda; 
b) Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades 
de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, 
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higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva 
controlada; 
c) 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. 

 

Para além da classificação, as Instituições devem garantir as pessoas idosas 

residentes, independentemente do grau de dependência: a preservação dos direitos 

humanos, assim como a sua segurança, privacidade, liberdade, convivência e integração 

entre os idosos. A Resolução estabelece, também, uma série de normas que as ILPI devem 

seguir, assim como legisla sobre recursos humanos e físico, porém não é objeto de estudo 

neste trabalho.    

A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, assim como o Estatuto do 

Idoso, estabelece as ILPI como uma modalidade excepcional de atendimento aos idosos, 

sendo esse serviço utilizado como último recurso, apenas quando não houver mais nenhum 

meio de garantir que a pessoa idosa permaneça no seio de sua família. Segundo a 

Tipificação, sendo as ILPI um serviço da proteção social especial de alta complexidade, 

deve ser apenas direcionada as pessoas idosas que tiveram algum (ou alguns) de seus 

direitos violados, os vínculos familiares rompidos ou que nunca foram estabelecidos. 

Infelizmente é relevante observar que a retirada das pessoas idosas, de suas famílias por 

violação de direitos e rompimento de vínculos não é o único motivo que as levam a viveram 

em ILPI. Esses motivos que despertaram o interesse pelo tema descrito no presente 

trabalho.  

Quanto ao número de ILPI no estado do Paraná, o IPARDES (2008) localizou 291 

instituições, distribuídas em 165 municípios. No município de Ponta Grossa foram 

identificadas 6 instituições para idosos que oferecem atendimento ininterrupto, de acordo 

com o levantamento feito em conjunto pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e Ministério 

Público (2015), sendo 4 conveniadas com o Município e 2 de carater particulares. As duas 

instituições particulares são: Casa Lar São José e a Casa de Repouso Melhor idade de 

caráter particular. As quatro instituições que são conveniadas com o Município, são: Lar das 

Vovozinhas Balbina Branco, Casa do Idoso Paulo de Tarso, Asilo São Vicente de Paula, 

Colmeia Espírita Cristã Abigail.    

3. Metodologia e universo da pesquisa  

 A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa, que responde a questões 

particulares, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, nem 

operacionalizados por variáveis. Busca-se através da pesquisa qualitativa “capturar a 
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‘perspectiva dos participantes’” (OLIVEIRA, 2011, p. 24), examinando o motivo que as 

famílias e as pessoas idosas buscam por vaga em ILPI, envolvendo a “obtenção de dados 

descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada”, retratando a 

“perspectiva dos participantes” (BOGDAN & BIKLEN 2003 apud OLIVEIRA 2011, p. 24). 

 Para a aproximação da realidade a ser estudada, contou-se com a pesquisa 

bibliográfica a qual se fundamenta a partir de “fontes bibliográficas, principalmente livros e 

artigos científicos”, com a finalidade de ampliar o conhecimento na área pesquisada 

(ZANELLA, 2009, p, 82). Utilizou-se, também, pesquisa documental, a qual busca 

"responder as necessidades objetivas da investigação” (CHIZZOTTI, 2006, p.18 apud 

MENDES, 2010, p.10). Por meio da pesquisa documental foi possível averiguação de leis, 

normas e resoluções que embasaram a pesquisa, permitindo o esclarecimento sobre as 

orientações legais ao que se refere o objeto estudado.  

 As técnicas de pesquisa empregadas foram à pesquisa exploratória: a qual “tem a 

finalidade de ampliar o conhecimento a respeito de um determinado fenômeno”. É bastante 

flexível, “explora a realidade buscando bastante conhecimento para depois planejar uma 

pesquisa descritiva” (ZANELLA, 2009, p. 79). E a pesquisa descritiva que tem por finalidade 

descrever o fenômeno em determinada realidade, a partir do olhar do pesquisador 

(ZANELLA, 2099, p. 80).  

 Para validade da pesquisa utilizou-se do termo de Declaração de Compromisso Ético 

e Declaração de Divulgação e Utilização de Dados, fornecido pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social. 

 O universo da pesquisa foram as famílias e as pessoas idosas que buscam por vaga 

em ILPI conveniadas e subsidiadas pelo Município de Ponta Grossa, que não possuem 

condições de pagarem uma particular. 

 No que se refere ao encaminhamento das famílias e pessoas idosas que buscam por 

vaga em ILPI, foi definido no Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa que todos que buscam 

por vaga em ILPI, devem ser encaminhados pelas próprias ILPI, vizinhos, amigos, 

sociedade civil e outros equipamentos da rede intersetorial ao CREAS para realizar cadastro 

objetivando averiguar a necessidade e possibilidade de acolhimento Institucional, unificando 

a demanda por vaga e a distribuição da mesma. Após o cadastro compete ao CREAS, 

realizar estudo social com parecer técnico para encaminhar o caso as ILPI. É valido 

destacar que os cadastros no CREAS são realizados por profissionais técnicos em Serviço 

Social, da entrevista e preenchimento de formulário, sendo uma das perguntas o motivo 

para o acolhimento institucional. As ILPI por sua vez acolhem as pessoas idosas com 

encaminhamento do CREAS conforme disponibilidade de vaga, grau de dependência e 
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prioridades, sendo estas: pessoas idosas em situação de risco, sem familiares ou com 

vínculos rompidos. 

 Definido o universo, para a coleta de dados da pesquisa utilizou-se como técnica de 

obtenção de dados o formulário, preenchido por um profissional técnico de Serviço Social. O 

formulário pode ser definido como uma lista formal, catálogo ou inventário destinado à coleta 

de dados, cujo preenchimento é feito pelo próprio investigador, ou pelo pesquisado, sob sua 

orientação. (LAKATOS; MARCONI, 1985, p.187 apud NOGUEIRA, 1968, p.129). Para coleta 

de dados, foram consultados o total de 36 (trinta e seis) formulários preenchidos no período 

de janeiro a abril de 2015, elencando os motivos que as famílias e as pessoas idosas 

buscam por vaga em ILPI. Formulário estes preenchidos através da entrevista utilizada 

como técnica de natureza profissional “em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam 

à investigação” (GIL, 1999, p. 117). 

 Para tratamento dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo, conforme destaca 

Bardin (1977, p. 41): 

[...] a análise qualitativa não rejeita toda e qualquer forma de quantificação. 
Somente os índices é que são retidos de maneira não frequencial, podendo 
o analista recorrer a testes quantitativos: por exemplo, a aparição de índices 
similares em discursos semelhantes. Em conclusão, pode-se dizer o que 
caracteriza a análise qualitativa é o fato de a inferência - sempre que é 
realizada - ser fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem, 
etc), e não sobre a frequência da sua aparição, em cada comunicação 
individual. 

 As categorias para análise de conteúdo foram recortadas em temas, ou seja, em 

fragmentos que traduzem o motivo central que as famílias e as pessoas idosas buscam por 

vaga em ILPI. Considerando que “tal encaminhamento permite ao pesquisador uma maior 

aproximação com o sentido do conteúdo” constituindo como “unidades de análise palavras, 

expressões, frases ou enunciados referentes” ao tema “cuja apreciação se faz em função de 

sua situação no conteúdo e em relação a outros elementos aos quais estão ligados e que 

lhes dão sentido e valor” (LAVILLE & DIONNE, 1999 apud OLIVEIRA, 2011, p. 48). 

 A pesquisa foi realizada no período de janeiro a abril de 2015, sendo que havia um 

total de 161 vagas todas preenchidas nas ILPI conveniadas com o Município de Ponta 

Grossa, com pessoas idosas com os mais diversos perfis: carentes, moradores de rua, que 

possuem vínculos familiares ou não, que passaram a morar em ILPI por escolha própria, por 

decisão judicial ou por escolha da família, enfim, há uma infinidade de motivos e causas de 

abrigamento. Utilizando do método da pesquisa descritiva, no próximo item abordam-se os 

motivos que levam as famílias e as pessoas idosas buscarem por vaga em ILPI.       
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3.1. Os motivos que levam as famílias e as pessoas idosas buscarem por vaga em 
ILPI 

 A principal categoria de análise que apareceu em todos os 36 (trinta e seis) 

formulários, no que se refere à justificativa central para encaminhamento a ILPI, foi a 

“necessidade de cuidados, por causa da saúde debilitada”. Pode-se considerar, através 

desse motivo para a institucionalização, que a ideia de dependência da pessoa idosa, “é 

vista como estando relacionada à produção/consumo, manutenção ou não da saúde, 

capacidade/incapacidade física e mental e realização ou não de tarefas domésticas” 

(CAMARANO, 2002 apud AREOSA; AREOSA, 2008, p. 140). Considera-se que, a 

dependência da pessoa idosa, 

se traduz pela necessidade de uma ajuda indispensável às atividades 
elementares da vida. Não é só uma incapacidade que cria a noção de 
dependência, mas a dualidade da incapacitação e da necessidade de 
auxílio. Não se deve considerar a dependência como um estado fixo. Pode-
se dizer que se trata de um processo cuja evolução pode modificar-se e até 
prevenir-se, reduzindo suas manifestações através de serviços e ambientes 
adaptados. Com a dependência e a perda de autonomia, faz-se necessário 
considerar que estamos diante de uma limitação das atividades da vida 
diária (AREOSA; AREOSA, 2008, p. 146).  

 Dentre os motivos que levam as pessoas idosas a dependência de terceiros, 

destacam-se em primeiro lugar os sequelados de AVC (Acidente Vascular Cerebral), em 

seguida as quedas, o Alzheimer e a demência senil, que por esses motivos muitas vezes as 

pessoas idosas, ficam acamadas, necessitando do uso de fralda geriátricas, ou com baixa 

locomoção, que de um dia para o outro passam a necessitar de auxilio constante para as 

atividades cotidianas fundamentais a manutenção da vida.  

 Triadó e Villar (2006 apud AREOSA; AREOSA, 2008, p. 146) destacam que, “na 

quarta idade, a vida depois dos 80 anos pode ser muito difícil, pois grande parte das 

pessoas que atingem essa idade possui problemas de saúde, que muitas vezes impede a 

sua independência e a autonomia”, ou seja, a partir dos 80 anos é muito difícil que a pessoa 

idosa consiga se manter independente devido problemas de saúde, necessitando de auxilio 

de terceiros para as atividades fundamentais do dia a dia,  

 Além da “necessidade de cuidados” outra categoria para análise que apareceu em 

11 (onze) formulários foi à questão de que “há vínculos familiares, porém não dão conta dos 

cuidados necessários com a pessoa idosa”, ou seja, existem laços afetivos entre a pessoa 

idosa e a família, seja ela com os filhos, irmãos, sobrinhos, netos ou tios, porém estes 

familiares não dão conta dos cuidados por diversos motivos, dentre eles: a necessidade de 

trabalhar para sobrevivência e a não disposição de recursos financeiros para contratar um 

cuidador; irmãos, sobrinhos e tios que são tão idosos e “doentes” quanto os que necessitam 
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de cuidados intensos; casos de filhos que cuidam de pai e mãe idosos e no momento de 

maior dependência de um o outro necessita ser Institucionalizado.  

 Segundo Areosa e Areosa (2008, p. 142 e 143) as desigualdades sociais tornam-se 

“mais agudas na velhice, principalmente, levando-se em consideração que as 

transformações sociais, econômicas e culturais desenvolvidas nos últimos anos”, provocou o 

“enfraquecimento das relações na comunidade e na família, tradicionais suportes na 

integração e cuidados ao idoso”, ou seja, as desigualdades sociais evidenciam o 

enfraquecimento nas relações familiares, tornando visíveis que estas não dão conta dos 

cuidados necessários com seus idosos. Considerando “cuidados necessários” como 

alimentação, higiene (inclui troca de fralda, banho de leito), acompanhamento para 

locomoção, não podendo deixar a pessoa idosa sozinha, pois corre risco de queda, 

desnutrição, maus tratos, aparição de escaras (feridas). 

 Dos 8 (oito) formulários consultados na pesquisa, além da necessidade de cuidados, 

foram elencados a questão dos “vínculos rompidos”. Essas pessoas idosas que não tem 

laços de ligação com seus familiares e comunidade, geralmente são encaminhados pelos 

hospitais, quando estes precisam desocupar o leito e o paciente precisa de cuidados e não 

tem familiar que auxilie, ou pela própria comunidade quando denuncia casos de situação de 

risco social e pessoal que a pessoa idosa se encontra e não tem ninguém por ela. Segundo 

Souza, Kantorski e Mielke (2006, p. 5) as atitudes das pessoas, tomadas frente às diversas 

situações, fatalmente tendem a fortalecer, enfraquecer e/ou romper vínculos antigos que 

passam a exercer novas funções e consequentemente surge a necessidade de novos 

vínculos que suprirão as exigências emergentes das mudanças.  

 De acordo com a pesquisa, em 7 (sete) formulários consultados, além da 

necessidade de cuidados que demanda a pessoa idosa, está a relação dos “vínculos 

fragilizados”. Pode-se compreender vínculo quando há “interação regularmente e com quem 

se conversa ou se troca ideias”, tais vínculos são “fontes de recursos, informações e apoio 

emocional e caracterizam-se por possuir interações frequentes afeto positivo e apoio 

significativo”. (SOUZA; KANTORSKI; MIELKE, 2006, p. 4). Nos casos de vínculos 

fragilizados, identificaram-se interações de afeto, porém não há possibilidade de apoio 

significativo, visto que apesar da pessoa idosa contar com seus familiares, estes não 

possuem condições físicas e emocionais de proporcionar os cuidados necessários com seus 

idosos. Estas famílias se constituem de filhos únicos, ou que precisam trabalhar e não 

dispõem de condição financeira para contratar cuidador, ou que são filhos, irmãos e 

sobrinhos tão idosos como os pais, tios e irmãos que também tem a saúde física ou 

emocional fragilizada, que não consegue prover os cuidados necessários. Nestes casos o 
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cuidador familiar não consegue empreender estratégias frente à nova situação de 

dependência da pessoa idosa e encontra saída na Institucionalização em ILPI.  

 Dos formulários consultados 6 (seis) são de pessoas idosas que foram 

institucionalizadas em ILPI, por motivo de “medida protetiva de abrigamento”. As medidas 

protetivas a pessoa idosa prevista pelo Estatuto do Idoso poderá ser determinada pelo 

Ministério Público ou o Poder Judiciário, desde que se verifique qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 43. 

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os 
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de 
atendimento; 
III – em razão de sua condição pessoal. 
Empreendendo de acordo com o artigo 45 do Estatuto, as seguintes 
medidas: 
I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de 
responsabilidade; 
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, 
hospitalar ou domiciliar; 
IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio 
idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; 
V – abrigo em entidade; 
VI – abrigo temporário. 

  Dos 6 (seis) formulários consultados 4 (quatro) foram encaminhados para ILPI como 

medida protetiva de abrigo em entidade, porque se encontravam em Instituição irregular, na 

qual sofreram omissão e abandono familiar, sem possibilidade de encaminhamento à família 

ou curador. Pessoas idosas que após o encaminhamento para ILPI regular foi constatado 

que sofriam maus tratos ou negligencia de cuidados, pois houve idosos e idosos, com 

quadro de desnutrição e escaras de decúbito, ou seja, por ficarem muito tempo deitados na 

mesma posição e pela falta de ser trocado fralda com regularidade conforme necessidade.  

 As outras 2 (duas) pessoas idosas consultadas nos formulário foram encaminhadas 

para ILPI como medida protetiva pela razão de sua condição pessoal, encontravam-se em 

suas residências sozinhas, com baixa locomoção, em condições precárias de higiene, 

organização. Alimentavam-se de comidas podres, junto a ratos e baratas, correndo risco de 

morte, e não queriam sair da residência, a fim de, garantir os direitos fundamentai foram 

para ILPI, e hoje estão adaptadas em melhores condições de saúde física e mental. 

 Dos formulários consultados 4 (quatro) foram as pessoas idosas que procuraram por 

ILPI pelo motivo que “querem ir para Instituição, pois não querem incomodar os familiares e 

precisam de cuidado”. Essas são pessoas idosas que sempre residiram sozinhas e não 

querem incomodar os filhos ou outros familiares, ou que não constituíram família e no 
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momento necessitam de cuidados, que por limitações físicas não conseguem prover suas 

próprias necessidades. Muitos deles se percebem na “etapa de final de vida, onde tudo já foi 

realizado, onde não há mais o que conquistar e o que fazer, enfim estão no ‘fim da vida’” 

(BULLA; TSURUZONO, 2010, p. 108), e não querem que seus familiares parem com suas a 

atividades, nem atrapalha-los, devido aos cuidados que necessitam, e ainda desejam 

conviver com pessoas que também estão no mesmo momento de vida que eles. 

 Todos que são encaminhados a ILPI, são porque estão ou correm o risco de entrar 

em uma situação de “risco social e/ou pessoal”. Para a Política Nacional de Assistência 

Social, risco social não significa somente o perigo imediato, mas a condição social que 

possa interferir na situação de um indivíduo. Importante esclarecer que estar em situação de 

risco social e/ou pessoal, não significa estar em situação de pobreza. Segundo Souza 

(2014, p. 26) pode-se compreender por situação de risco social: “violência intra-familiar, 

negligência, maus-tratos, abuso ou exploração sexual, trabalho infantil [...], vivência em 

situação de rua” entre outras, situações essas que se reproduzem em todas as classes 

sociais.  Há situação de risco pessoal quando a pessoa idosa por sua condição de saúde 

física e/ou mental coloca em risco sua própria vida.  

4. Considerações finais 

 O envelhecimento é um processo natural e inerente ao ser humano, não e só um 

problema privado de ordem familiar, e sim uma questão de saúde pública, que envolve 

sociedade e poder público. Questão que demanda grande investimento financeiro em ações, 

programas, projetos e serviços de atenção e promoção da qualidade de vida dos idosos e 

de suas famílias.  

 O cuidado e o atendimento às necessidades das pessoas idosas e de suas famílias e 

sociedade, são os novos desafios que requerem atuação do poder público na formulação e 

execução das políticas públicas no efetivo cumprimento das diretrizes estabelecidas no 

Estatuto do Idoso. Dessa forma, são imprescindíveis recursos humanos capacitados para 

atendê-los de forma digna, estrutura física adequada e equipamentos públicos.  

 No processo cronológico do envelhecimento, as perdas são visíveis, como: a morte 

de familiares, perda das relações sociais, do trabalho e diminuição do sono. Essas perdas 

muitas vezes causam o rompimento ou fragilidade dos vínculos, e como consequência a 

dificuldade de atendimento da pessoa idosa que necessita de cuidados diários por sua 

família. 

 Pode-se observar no decorrer do trabalho que no Brasil, o envelhecimento 

populacional tem se dado com extrema rapidez, causando grande desconforto generalizado 
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na sociedade, nas famílias e no próprio ser humano que ao se perceber idoso, encara como 

uma etapa de fim de vida, onde tudo já foi realizado, onde não há mais o que conquistar.  

 O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa no Município de Ponta Grossa 

tem discutido a implementação do Centro-Dia que se constituí em um espaço de 

convivência preparado especialmente para receber o idoso durante todo o dia, oferecendo 

terapias e exercícios físicos e mentais que irão prolongar sua independência e garantir 

melhorias em sua qualidade de vida; prevenindo doenças, estimulando a autonomia nas 

atividades do dia a dia, proporcionando reabilitação física e cognitiva. Com a intenção de 

oferecer cuidados necessários sem a necessidade de institucionalizar a pessoa idosa, 

proporcionando a permanecia da pessoa idosa pelo maior tempo possível com qualidade de 

vida no seio de sua família. Na pesquisa realizada observou-se que há idosos e idosas 

institucionalizados que com a implementação do Centro-Dia poderiam retornar ao convívio 

familiar.  

 Dessa maneira, identificou-se que cabe aos trabalhadores de diferentes áreas, em 

conjunto com os conselhos de direitos, com as instituições de ensino, com a rede de 

serviços à população idosa, fomentar projetos pró- ativos que possibilitem fortalecê-los e/ou 

resgatá-los, estimulando-os à construção de projetos de vida, enfim, almejar as pessoas 

idosas a possibilidade de se manterem ou se tornarem atores de suas próprias histórias, 

para um constante vir a ser. Devendo a velhice ser sinônimo de qualidade de vida e 

cidadania. Há muito trabalho a fazer, diante dos impactos que a longevidade tem trazido ao 

seio familiar. O idoso precisa de um sistema de proteção social que possa garantir as 

necessidades básicas; requer políticas sociais indutoras de inclusão ou reinclusão, 

desenvolvidas através da articulação integrada de políticas públicas que apresentem 

eficácia no seu desenvolvimento. 
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