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RESUMO

A população idosa tem aumentado de maneira significativa. Como consequência deste aumento, a procura por Instituições de Longa Permanência 
para Idosos também é crescente,engloba idosos de diferentes classes sociais,em sua maioria idosos em situação de vulnerabilidade social. Diante 
desse cenário é necessário conduzir estudos que contemplem essa realidade,com o intuito de contribuir na notoriedade das dificuldades e lacunas 
existentes em políticas públicas,em ações de saúde mental e apoio familiar nessa fase da vida. O presente artigo tem como objetivo compreender 
o papel da psicologia frente às questões que envolvem o possível enfraquecimento dos vínculos entre a família e o idoso institucionalizado. A 
pesquisa foi realizada através de literatura já publicada sobre o presente assunto, possui caráter documental e qualitativo. O contato com o 
cotidiano institucional e nossa vivência como estagiárias de Psicologia em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos,nos atendimentos 
individuais e grupais na fala das idosas ficou evidente a singularidade de viver e enfrentar o envelhecimento institucionalizado,e a importância da 
manutenção dos vínculos familiares na qualidade de vida do mesmo   Foram evidenciados os impactos emocionais e psicológicos causados pela 
institucionalização e o enfraquecimento dos laços familiares. A psicologia aparece como mediadora na preservação desses vínculos.As 
intervenções conduzidas pelo Psicólogo podem proporcionar para ambos um ambiente salutar,em que possam usufruir da convivência 
mutua,restabelecendo laços, os quais estejam enfraquecidos,alcançando assim efeitos benéficos na relação familiar. A Psicologia contribui dentro 
deste contexto para que o idoso seja assistido não somente nas necessidades básicas,mas assistido de maneira subjetiva,com atenção criteriosa 
em sua saúde mental, respeitando as particularidades dessa fase da vida. A família possui um relevante papel como agente de conservação da 
saúde mental do idoso,sendo peça central para o desenvolvimento de uma melhor qualidade no âmbito institucional.
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