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Resumo 

Ao passar dos anos, a conjunção de certos fatores, favorecem o prolongamento da vida e com ele a necessidade 

de adaptações às condições de vida da população idosa. Tal faixa etária, está mais suscetível ao desenvolvimen-

to de condições que afetam tanto sua funcionalidade quanto seu estado emocional, fazendo necessária o enten-

dimento do funcionamento das Instituições de longa permanência para idosos (ILPI) e das suas formas de ava-

liação da população geriátrica. Esse artigo objetivou identificar possíveis relações entre o estado emocional do 

idoso institucionalizado o seu grau de funcionalidade e as Instituições de longa permanência para idosos, bem 

como formas de reduzir o impacto de ambos. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo que 

se desenvolveu com a aplicação de questionários como a medida de independência funcional e o mini mental 

em idosos moradores de uma ILPI.  

Palavras-chave: Idoso; Estado Emocional; Saúde Mental. 

 

Abstract 

Over the years, the combination of certain factors favor the prolongation of life and with it the need to adapt to 

the living conditions of the elderly population. This age group is more susceptible to the development of condi-

tions that affect both its functionality and its emotional state, making it necessary to understand the functioning 

of the Institutions of Long Stay for Elderly (ILPI) and their ways of evaluating the geriatric population. This ar-

ticle aimed to identify possible relationships between the emotional state of the elderly institutionalized its 

degree of functionality and the Institutions of long stay for the elderly, as well as ways to reduce the impact of 

both. It is a descriptive, transversal and quantitative study that was developed with the application of questio-

nnaires as the functional independence measure and the mini mental in elderly residents of an ILPI.  

Keywords: Elderly; Emotional State; Mental Health. 

 

Introdução 

A cada ano que passa, a expectativa de vi-

da do Brasil aumenta, as taxas de mortalidade 

diminuem e o sistema de saúde aumenta sua 

área de cobertura no geral, com isso desenvolve-

se o chamado prolongamento da vida. Logo o 

número, absoluto e relativo, de idosos cresce 

cada vez mais, gerando a necessidade de adapta-

ções às condições específicas dessa faixa etária, 

visto que, em sua maioria, necessitam de cuida-

dos maiores (1-3). 

Mesmo sendo o envelhecimento um pro-

cesso natural, que ocasiona alterações tanto bio-

lógicas como psicológicas e sociais, consequên-

cias são comuns, principalmente, em relação ao 

risco aumentado do desenvolvimento de trans-

tornos e patologias, essas, por sua vez, continu-

am uma cascata de eventos que passa por uma 
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redução da capacidade física e psicológica do 

organismo e termina na redução da autonomia e 

independência do indivíduo (1-3). 

A literatura já conhece, de maneira bas-

tante clara, quais os principais fatores associados 

ao encaminhamento de idosos à instituições de 

longa permanência de idosos (ILPI), essas que, 

essas que possuem uma infraestrutura e profissi-

onais especializados no cuidado de pacientes ge-

riátricos, por meio de uma equipe multidiscipli-

nar, o que viabiliza um cuidado em múltiplas es-

feras, desde da médica à lúdica, mas que, em 

geral, operam em lotação máxima. Dentre os 

principais motivos associados à institucionaliza-

ção, podemos citar: presença de doenças crôni-

cas, limitações para atividades diárias, indisponi-

bilidade de familiares no suporte contínuo, que é 

necessário em certos casos, seja por ausência de 

condições físicas, financeiras ou psicológicas, de-

sejo do próprio idoso e presença de problemas 

entre familiares (1-3). 

    Apesar da institucionalização de idosos 

ter como objetivo a melhoria de suas condições 

de vida, não é incomum que essa mesma atitude, 

chegue a causar ou piorar quadros emocionais 

prévios, tais como a sensação de exclusão, isola-

mento familiar e social, bem como o aparecimen-

to de pensamento, sentimentos e atitudes nega-

tivas/depressivas. Tal efeito adverso, ocorre prin-

cipalmente quando esse processo é feito de for-

ma traumática e ou sem acompanhamento (4). 

    Com isso em mente, a avaliação cons-

tante dos idosos institucionalizados é essencial, 

seja por meio de anamneses da equipe multidis-

ciplinar ou por meio da aplicação de questioná-

rios específicos, como a Medida de Independên-

cia Funcional, Mini Mental, Escala de Beck, Escala 

de Yesavage, Escala de Katz, Escala de Lawton e 

Brody, Índice de Pfeffer e Índice de Barthel (5). 

Esse artigo objetivou identificar possíveis 

relações entre o estado emocional do idoso insti-

tucionalizado, o seu grau de funcionalidade e as 

Instituições de longa permanência para idosos, 

bem como formas de reduzir o impacto de am-

bos. 

 

Metodologia 
 

Trata-se de um estudo de características 

descritiva, transversal e quantitativa. Pesquisa 

aprovada pelo CEP/UNIVASF (CAEE Nº 

89477618.1.0000.5196), onde 54 indivíduos res-

ponderam aos questionários. 

Dentre os questionários utilizados estão: 

Medida de independência funcional (MIF), com o 

objetivo de mensurar o nível de independência 

para atividades de vida diárias, avaliando desde a 

capacidade de higiene pessoal até a possibilidade 

do idoso resolver certos problemas do cotidiano, 

sendo possível obter resultados que variam de 

independência completa até necessidade de as-

sistência total; Mini Mental, para avaliar o estado 

cognitivo dos participantes, sendo esse um teste 

bastante validado e com resultados fidedignos ao 

real estado cognitivo do paciente; Escalas de 

Beck, aplicadas pelos profissionais de psicologia 

para identificar nível de desesperança, ideação 

suicida e estágio de depressão, sendo organizada 

em 20 perguntas, por exemplo: “Penso no futuro 

com esperança e entusiasmo”, com duas possibi-

lidades de resposta “certo” ou “errado”. Os parti-

cipantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

Resultados e Discussão 

Após a aplicação dos questionários evi-

denciou-se que 71% dos idosos necessitavam de 

assistência máxima para realização das ativida-

des, o que corrobora com a literatura, visto que 

esse motivo figura entre os principais fatores que 

levam a institucionalização dos idosos, pois, como 

já falado anteriormente, grande é o número de 

famílias que não dispõe ou de recursos físicos, ou 

financeiros ou psicológicos para propiciar uma 

assistência constante ao idoso (1-3, 6). 

Além disso, 14% dos idosos apresentavam 

comprometimento cognitivo; 4% apresentavam 
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quadros depressivos; e, dentre os indivíduos pes-

quisados, 1% apresentou desesperança/ideação 

suicida, evidenciando números que destoam da 

população idosa, que vive em comunidade, em 

geral, onde a prevalência de transtornos depres-

sivo maiores fica em torno de 1 a 2%, seja pelo 

desenvolvimento dentro da ILPI ou como motiva-

ção para mudança de moradia do idoso. Com 

isso, é possível, também, observar que tais locali-

dades apresentam-se como necessitadas de uma 

boa infraestrutura e de equipes multidisciplinares 

especializadas, para a manutenção correta dos 

tratamentos necessários e observação desses 

idosos fragilizados (4,7). 

 

Conclusão 

Diante do exposto, torna-se possível con-
cluir a existência de uma relação entre as ILPI e 
uma maior prevalência de falta de funcionalidade 
e transtornos emocionais. No entanto, para que 
se evidencie uma relação direta entre essas pato-
logias faz-se necessário a realização de outros 
estudos, em diferentes unidades de instituciona-
lização de idosos, realizando uma pesquisa direta 
comm associação entre os idosos portadores des-
ses distúrbios.  

Além disso, é possível sugerir uma atuação 
interdisciplinar, cada vez maior, na atenção do 
idoso, assim como ações preventivas para a per-
manência o mais tempo possível no convívio so-
cial minimizando os impactos do envelhecimento 
e consequente qualidade de vida. 
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