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RESUMO

O aumento crescente da população idosa nos últimos anos traz vários desafios às famílias e à sociedade. Estes desafios vistos como: cuidados 
com o idoso nem sempre disponíveis no núcleo familiar, quebra do vínculo familiar e solidão faz com que haja uma maior procura por Instituições 
de Longa Permanência (ILPs), por parte de idosos e familiares. O presente estudo aborda a institucionalização cada vez mais frequente, trazendo 
consequências, desafios e expectativas na vida dos idosos. O objetivo dessa pesquisa é analisar a percepção dos idosos sobre a institucionalização 
no Abrigo Deus e Caridade, localizado no município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte. O estudo apresenta uma pesquisa qualitativa, 
com a participação de cinco idosas institucionalizadas. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. A análise de 
conteúdo resultou em quatro categorias: perfil do idoso, principais causas que levam à institucionalização, percepção dos idosos sobre a 
institucionalização e os desafios que eles enfrentam na instituição. O perfil aponta idosas com faixa etária entre 65 a 88 anos, com escolaridade 
entre ensino fundamental incompleto e analfabetas, três idosas solteiras, uma separada e uma viúva. Os motivos da institucionalização foram a 
solidão, problemas de saúde e a falta de alguém para cuidar. A percepção sobre a institucionalização demonstra que as idosas se sentem bem e 
recebem os cuidados de que necessitam. Os desafios enfrentados se referem a problemas de saúde, que as impossibilitam de serem mais 
independentes como: problema de visão, acamada por queda, dificuldade para sair sozinha. Ao analisar as percepções dos idosos sobre a 
institucionalização no abrigo, nota-se que eles se sentem muito bem nessa instituição, que foram muito bem acolhidos, e que eles sempre 
interagem uns com outros. Conclui-se que a qualidade de vida é muito importante nessas instituições e cada um desses idosos desejam que suas 
vidas tenham essa qualidade, em seus desejos, a saúde é o principal, porém existe a saudade de pessoas que hoje já não estão mais presentes, 
uma viagem que por estar morando no abrigo não tem condições de fazer, e o desejo de simplesmente terminar seus dias na instituição. Suas 
vidas foram mudadas, suas atividades do dia, suas companhias, seus pensamentos, e suas percepções são que eles não conseguem viver 
sozinhos, dependendo sempre de alguém, mesmo tendo todos os cuidados necessários esses idosos querem ter um pouco de independência 
para poder continuar vivendo.
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