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Introdução/Objetivos

O envelhecimento pode vir acompanhado por Doenças Crônicas Não-

Transmissíveis (DCNTs), incapacitantes, ocasionando limitações, e exigem cuidados

específicos e presença constante de um cuidador. Diante dessa realidade, as

institucionalizações tendem a aumentar, tendo como fatores responsáveis a dependência

física e/ou psíquica(1). As ILPI são importantes na sociedade, visto que oferecem às

pessoas idosas um espaço de construção de novas relações e possibilitando interações

entre as pessoas idosas(2).

A pesquisa teve como objetivos conhecer os fatores que levaram as pessoas

idosas a residirem em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) em uma

cidade no Sul do país; identificar como percebiam a instituição, os outros residentes e

trabalhadores e sua percepção acerca dos cuidados de enfermagem que recebiam; e

elaborar cenários futuros de atuação do enfermeiro brasileiro em 2026, frente ao

cuidado direcionado às pessoas idosas residentes em ILPI.

Metodologia

Pesquisa com abordagem qualitativa, desenvolvida em duas etapas, sendo a

primeira realizada numa ILPI localizada na cidade do Rio Grande/RS. Participaram 21

idosos, que responderam ao instrumento de coleta de dados previamente elaborado. Na

segunda etapa, realizou-se um estudo prospectivo com seis enfermeiros integrantes do

projeto interinstitucional denominado “Instituições de Longa Permanência para Idosos –

ILPs no Brasil: tipologia e proposta de modelo básico de assistência multidimensional”,

aos quais foi aplicado um questionário. Na primeira etapa, os dados foram analisados a
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partir das respostas das pessoas idosas e agrupados pela caracterização dos sujeitos,

motivos da institucionalização e percepção do cuidado de enfermagem que recebiam.

Em seguida, elaborou-se o cenário atual do cuidado de enfermagem direcionado à

pessoa idosa residente em ILPI. Na segunda etapa, utilizou-se a técnica de análise do

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).

Foi respeitada a Resolução 196/96, com aprovação Comitê de Ética em

Pesquisa, com parecer número 013/07.

Resultados e Discussão

Na primeira etapa, verificou-se predominância de mulheres, na faixa de 71 a 75

anos. O tempo de moradia variou de poucos dias a mais de 15 anos. Os principais

motivos da institucionalização foram decisão própria e presença de DCNTs. Nove

idosos referiram perceber a ILPI como sua nova casa, porém não consideram os demais

residentes e trabalhadores como sua nova família. Como cuidados de enfermagem,

citaram: disponibilização de medicações e vacinas, cuidados com alimentação, aferição

dos sinais vitais, e atenção maior para com os idosos. Partindo dessas questões,

elaborou-se o cenário atual do cuidado de enfermagem à pessoa idosa no ano de 2008.

Na segunda etapa, considerou-se cinco categorias: Papel da ILPI na vida das

pessoas idosas e familiares, em 2026; Desafios para o Brasil, no ano de 2026, acerca do

cuidado de Enfermagem para idosos residentes em ILPI; Cuidados de Enfermagem

necessários para idosos residentes em ILPI, em 2026; Possibilidades de realização dos

cuidados de Enfermagem aos idosos residentes em ILPI, no Brasil, no ano de 2026;

Preparação do enfermeiro brasileiro para enfrentar o cuidado de Enfermagem para

idosos residentes em ILPI, em 2026.  Cada categoria possibilitou a criação de um

cenário para o ano de 2026, referindo-se ao cuidado de enfermagem às pessoas idosas

residentes em ILPI.

Considerações Finais

Uma questão central neste estudo é a necessidade de preparo dos enfermeiros

para cuidar de idosos. O ensino da enfermagem gerontogeriátrica deverá possibilitar ao

enfermeiro o devido preparo, visando um cuidado centrado na promoção da saúde,

estimulando a independência, o autocuidado e a conservação da capacidade funcional. É

preciso investimento na produção cientifica, nas questões do envelhecimento e cuidado

de enfermagem voltado à pessoa idosa. Os cenários serviram para direcionar a um



futuro impactante da enfermagem gerontogeriátrica, principalmente no que diz respeito

à necessidade da realização de cuidados de enfermagem voltados à pessoa idosa

institucionalizada.
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