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RESUMO 

 

O Brasil está envelhecendo, em 2020, teremos 30 milhões de idosos. Saber lidar de 
forma equilibrada com as necessidades e limitações apresentadas nessa fase da 
vida é fundamental para o bem estar e qualidade de vida. As dificuldades em 
conciliar a vida moderna com as necessidades impostas pelo envelhecimento dos 
pais ou entes queridos, é um assunto debatido cada vez mais na atualidade. Este é 
um trabalho quantitativo e qualitativo de caráter exploratório. Para elaborar a 
pesquisa, defini como Objetivo geral investigar os motivos que levam as famílias a 
deixarem seus idosos em casa de repouso e o sentimento dos idosos frente a esta 
realidade. Apresentamos aqui os Resultados obtidos através de um questionário 
com questões objetivas e descritivas, aplicados em 30 participantes moradores de 
asilos ou casas de passagem e seus familiares, em duas instituições na cidade de 
Caçador, Santa Catarina. Em relação aos motivos que levam as famílias a escolher 
as instituições como opção do cuidado ao idoso, fica evidente que a dificuldade para 
cuidar em casa teve a maior porcentagem durante a pesquisa. Já o sentimento do 
idoso, frente a esta realidade mostra que apesar do “abandono” a maioria sentem-se 
felizes ao residirem nessas instituições, e um dos motivos, é saberem que seus 
familiares estão bem com esta decisão. É necessário no contexto familiar e 
profissional entender a importância do cuidado com seu idoso, do convívio diário 
com ele e da humanização frente a esses idosos. 
 

Palavras-chaves: Idoso, abandono, envelhecimento, humanização. 
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ABSTRACT 

 

Brazil is aging, by 2020 we will have 30 million elderly people. Knowing how to deal 
in a balanced way with the needs and limitations presented in this phase of life is 
fundamental to the well-being and quality of life. The difficulties in reconciling modern 
life with the needs imposed by the aging of parents or loved ones, is a subject that is 
increasingly debated nowadays. This is a quantitative and exploratory work. The 
objectives of this study were to assess and identify the greatest difficulties 
encountered by the family to care for their elderly at home, to identify possible 
causes of abandonment and its consequences, to investigate factors that determine 
the current frequency of abandonment to the elderly, to analyze why the asylums are 
being first option for families in caring for the elderly. We present here the preliminary 
results obtained through a questionnaire with 30 participants living in asylums or 
houses of passage and their relatives in two institutions in the city of Caçador, Santa 
Catarina. The information was collected through a structured questionnaire and the 
degree of orientation and preparation were analyzed. Understand the importance of 
caring for the elderly, their daily relationship with them, the humanization of these 
elderly people. 
 

Keywords: Elderly, abandonment, humanization, aging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento não é um processo homogêneo. Cada pessoa vivencia 

essa fase da vida de uma forma, considerando sua história particular e todos os 

aspectos estruturais (classe, gênero e etnia) a eles relacionados, como saúde, 

educação e condições econômicas. O que torna a velhice sinônimo de sofrimento é 

mais o abandono que a doença; a solidão que a dependência (MINAYO; COIMBRA 

JR; 2011). 

Abandono na terceira idade é uma questão cada vez mais discutida na 

atualidade, que visa o modo como pais e sogros estão sendo tratados por seus 

filhos e agregados. Em especial, aos pais de mais idade que tem necessidades 

básicas: de atenção e carinho, que lhes tem sido negado pela insensibilidade e 

egoísmo de seus filhos, que preferem entreter-se com as novas tecnologias, do que 

conversar com os familiares (FRAIMAN, 2016). 

Quanto mais eles perdem memória, vigor e audição, mais sozinhos eles se 

sentem, sem compreender por que o inevitável aconteceu. Pode até surgir alguma 

revolta interior por esperar deles que reagissem ao envelhecimento do corpo, que 

lutassem mais a favor de si, sem perceber, na nossa própria desorientação, que eles 

não têm a mesma consciência que nós, não tem como impedir a passagem do 

tempo ou que possuem, simplesmente, o direito de sentirem-se cansados 

(GOSLING, 2015). 

No imaginário social a velhice sempre foi pensada como uma carga 

econômica – seja para a família, seja para a sociedade – e como uma ameaça de 

mudanças. Essa noção tem levado as sociedades a substituírem dos velhos seu 

papel de pensar sobre seu próprio destino. No entanto nunca faltaram exceções a 

tais práticas. As exceções, porem, não podem esconder as grandes dificuldades 

socioeconômicas que os idosos, particularmente aos menos favorecidos 

economicamente, sofrem nos mais diferentes contextos da vida. Por isso mesmo, a 

velhice é por eles auto assumida como um problema, na mesma medida em que 

sofrem por causa dela e o imaginário social assim se define (MINAYO; COIMBRA 

JR; 2011). 

Nestas últimas décadas surgiu uma geração de pais sem filhos presentes, por 

força de uma cultura de independência e autonomia levada ao extremo, que impacta 

negativamente no modo de vida de toda a família (FRAIMAN, 2016). 
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A Constituição Federal de vigente no Capítulo VII - Da família, do 

adolescente, do jovem e do idoso, em seu artigo 229 diz que “Os pais tem dever de 

assistir, criar e educar seus filhos menores, e os filhos maiores tem o dever de 

ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. O artigo 230, 

também da Carta Magna, salienta sobre o amparo as pessoas idosas, garantindo-

lhes o direito a vida, reconhecendo ser “dever da família, da sociedade e do estado, 

ampararas pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem estar, garantindo-lhe o direito a vida” (Carta 

Magna, 1988). 

A escolha do tema esta diretamente ligada ao papel do enfermeiro que atua 

na prevenção e promoção a saúde do idoso, percebida durante práticas 

assistenciais da graduação onde tive a oportunidade de conhecer uma instituição de 

saúde privada dedicada ao cuidado aos idosos, e então surgiu a ideia e a 

curiosidade de investir mais em pesquisa e conhecimento sobre o assunto. 

Apesar de o cuidado com o idoso estar previsto na Constituição Federal, 

atualmente podemos perceber que nossa geração não se preocupa com seu idoso. 

Os velhos são vistos por muitos com olhar de pena ou desprezo, como pessoas 

incapazes de viver intensamente a vida que lhes resta esperando o dia da morte 

(FARIA, 2015). 

Para elaborar a pesquisa, defini como objetivo geral investigar os motivos que 

levam as famílias a deixarem seus idosos em casa de repouso e o sentimento dos 

idosos frente a esta realidade. Identificar as maiores dificuldades encontradas pela 

família para cuidar de seus idosos em casa, identificar as possíveis causas de 

abandono e suas consequências, pesquisar os fatores que determinam a frequência 

atual do abandono ao idoso e analisar porque os asilos estão sendo a primeira 

opção para as famílias no cuidado com seu idoso. 

Os pais pedem aos filhos para repetir a mesma frase por que não escutam 

mais tão bem – e às vezes, não é o ouvido que está surdo, mas quem está distraído 

é o cérebro. Demora para os filhos aceitarem que os pais não são mais os mesmos. 

E os filhos não podem dividir toda a angústia e todos os nossos problemas com os 

pais porque, para eles, as proporções são ainda maiores e aí tudo se desregula: o 

ritmo cardíaco, a pressão, a taxa glicêmica, o equilíbrio emocional. Os pais tornam-

se um pouco cerimoniosos por amor, e os filhos tentando poupar-lhes do que é 



13 

inevitável. Então, sem querer, começamos a inverter os papeis de proteção. Os 

filhos passam a tentar resguardar os pais dos abalos do mundo (FRAIMAN, 2016). 

Perante todos estes aspectos já estudados e publicados em relação a solidão 

na terceira idade, filhos adultos, estão preparados para serem “pais” de seus pais? 

Apesar de estar na lei, no Estatuto do Idoso – Lei 10741/03 de 1 de outubro 

de 2003, no art. 30, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder 

público assegurar ao idoso com absoluta prioridade, a efetivação do direito a vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e a convivência familiar e 

comunitária. 

O estudo ocorreu em duas instituições que abrigam idosos, na cidade de 

Caçador, Santa Catarina, em abril de 2019, com 30 participantes entre idosos e 

familiares. Com caráter quanti-qualitativo e exploratório, os critérios de inclusão 

foram idosos que não convivem mais com seus familiares e os familiares desses 

idosos. Os critérios de exclusão foram idosos que não aceitaram a TCLE ou que não 

tinham condições de participar da pesquisa. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

2.1.1 Legislação 

 

A demanda por maior consolidação dos direitos da população idosa chegou 

ao congresso em 1997, após mobilização da Confederação Brasileira dos 

Aposentados e Pensionistas (Cobap) e de um deputado na elaboração do PL 

3.561/1997. Outra proposta foi apresentada na Câmara de Deputados em 1999, mas 

apenas anos depois uma comissão reuniu deputados de diferentes partidos políticos 

com o movimento dos idosos para aprovar ou não o que viria a ser o Estatuto do 

Idoso. Ao final de um seminário com 500 pessoas e muitos debates, escolheu-se o 

primeiro projeto, sancionado pelo presidente em 2003. 

Não é que não existisse nada para os idosos antes. Em 1994, entrou em vigor 

a Política Nacional do Idoso, que buscava estabelecer maneiras de integração e 

participação social pelos idosos. A novidade do Estatuto, portanto, está nas 

punições mais severas para quem cometer crimes contra a terceira idade, como o 

abandono e o desrespeito a dignidade. 

Conhecida como o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741/2003 tem como objetivo 

regular os direitos do cidadão com 60 anos ou mais. No governo de Michel Temer, 

foi incorporado a lei a preferência de atendimento nos postos de saúde aos maiores 

de 80 anos, em casos de emergência. 

Deveres e Direitos garantidos no Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003 

 

DIREITOS DO IDOSO: 

- Aos maiores de 65 anos que não terem como se sustentar é garantido um 

salário mínimo por mês, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social. 

- Aos enfermos, é assegurado o atendimento domiciliar pelos conveniados 

do SUS. 

- Aos concurseiros, a idade mais elevada é critério de desempate. 

- Direito ao respeito: inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral do 

idoso. 
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- Direito a moradia digna: com sua família ou em instituição pública ou 

privada. 

- Direito a gratuidade de medicamentos, próteses e quaisquer recursos 

relativos a tratamento, habilitação ou reabilitação do idoso, em esferas 

públicas. 

- Prioridade em aquisição de imóveis em programas habitacionais com 

dinheiro público (ESTATUTO DO IDOSO, 2003). 

 

DEVERES DA SOCIEDADE CIVIL E DO ESTADO: 

- Deve-se assegurar, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, à 

cultura, ao trabalho, à cidadania entre outros previstos a todos. 

- Assegurar a convivência familiar e comunitária. 

- Garantir dignidade e evitar tratamentos desumano, violento ou 

constrangedor. 

- Capacitar profissionais para atendimento às necessidades dos idosos. 

- Orientar cuidadores e grupos de autoajuda nas instituições de saúde. 

- Criar oportunidades de acesso à educação, adequando metodologia, 

material didático e conteúdo que contemple tecnologias, visando a 

integração social. 

- Abordar no ensino o processo de envelhecimento e o respeito aos idosos, 

a fim de combater preconceito e produzir conhecimentos. 

- Reservar 10% dos assentos do transporte coletivo e 5% das vagas nos 

estacionamentos públicos e privados. 

- Atender a gratuidade dos maiores de 65 anos, em transportes coletivos 

urbanos e   semiurbanos. 

- Está proibida a discriminação a um limite de idade, em emprego ou 

concurso. 

- Está proibida a cobrança de valores diferenciados em razão da idade nos 

planos de saúde (ESTATUTO DO IDOSO, 2003). 

 

2.1.2 Políticas de Humanização na Terceira Idade 

 

Pode-se afirmar que humanização foi descrita desde o tempo de Florence 

Nightingale que, já se pensava que o atendimento deveria ser diferente do 
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atendimento prestado naquela época pela medicina, então ela formulou uma base 

em que a enfermagem se baseia em cuidar das pessoas e não a patologia, devendo 

a mesma profissão se preocupar com os aspectos socioeconômicos, culturais ou 

religiosos, que essa pessoa esta inserida, respeitando-a integralmente, ou seja, 

humanizar a prática de saúde (CESARIO, 2003). 

Humanizar um atendimento é uma forma de proporcionar aos idosos e ao 

profissional a capacidade de respeitar o ser humano, na qual parte de uma visão 

holística, respeitando a integralidade do indivíduo e o tratamento integralmente de 

maneira individual, seja na busca da prevenção ou promoção a saúde. Esse método 

almeja a aplicação do conhecimento e o aprimoramento das práticas diárias do 

cuidado prestado ao paciente pela equipe de enfermagem (SANTANA, 2011). 

Sabemos que o processo de envelhecer é um fenômeno natural que ocorre 

com todos os seres humanos, desde o nascimento, este ocorre de modo 

progressivo, pode ser acelerado conforme o estilo de vida, no decorrer desse 

processo a pessoa passa por mudanças biológicas, psicológicas e sociais, este não 

pode ser considerado uma doença, lembrando que é um acontecimento natural dos 

seres humanos, que necessita de muitos cuidados. O idoso tem direito de 

atendimento especial, e este é apenas uma maneira de prevenir e promover a saúde 

do idoso ainda na atenção básica, este proporciona um tratamento adequado ao 

idoso, ao cuidador e ao familiar, tudo isso resulta nas unidades de atenção básica, 

nas unidades de permanência, nos hospitais públicos e privados, não deve haver a 

discriminação ou a falta de cuidado adequado com os pacientes (SILVA et al, 2013). 

 

2.1.3 Conceito de Terceira Idade 

 

A idade considerada idosa pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015) 

é estabelecida conforme o nível-sócio econômico de cada nação. Em países em 

desenvolvimento, é considerado idoso aquele que tem 60 ou mais anos de idade. 

Nos países desenvolvidos, a idade se estende para 65 anos. No Brasil o 

crescimento da população idosa tem aumentado de forma progressiva. Hoje são 

mais de 15 milhões de idosos e a estimativa para 2020, poderá exceder 30 milhões, 

chegando a representar quase 13% da população brasileira (OMS, 2015) 

“O que é envelhecimento”: Velhice é um termo impreciso (...) relatou RENATO 

VERAS em seu livro pais jovens de cabelos brancos (“1995; p. 25”), nada flutua 
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mais do que os limites da velhice em termos de complexidade fisiológica, psicológica 

e social. 

A velhice é uma etapa do ciclo vital do ser humano, sendo 

caracterizado pelas suas particularidades, devendo-se, na tentativa 

da sua compreensão, atender à relação estabelecida entre os fatores 

cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais (SCHNEIDER; 

IRIGARAY, 2008).  

O processo de envelhecimento seja extremante complexo e possa ser interpretado 

de várias perspectivas, trata-se de um processo universal, gradual e irreversível de 

mudanças e transformações que ocorrem com a passagem do tempo (LOPES, 

2015). 

A chamada “terceira idade” se diferencia da quarta, de 75 a 85 anos; ou da 

quinta, compreendendo os mais velhos acima desse patamar, como os países 

europeus já vêm classificando – sobretudo porque os sintomas e expressões de 

dependência física e mental vão se acentuando e são mais frequentes nas duas 

últimas faixas, em que os serviços se concentram no desenvolvimento de 

medicamentos, residências, equipamentos e pessoal especializado para 

atendimento médico e social (MINAYO; COIMBRA JR., 2002). 

 

2.1.4 Possíveis Causas do Abandono e Suas Consequências 

 

Abandono, no caso, é o estado ou a condição de uma pessoa que se 

encontra vivendo em uma instituição asilar, porque não tem família ou foi deixada 

pela família aos cuidados dessa instituição. Nesse sentido a pessoa foi esquecida, 

encontra-se numa situação de abandono que traz consigo um sentimento de 

desamparo, solidão ou exclusão. Esse estado emocional advém não só de o fato da 

pessoa estar afastada fisicamente da família ou de outras pessoas de convívio 

próximo, se não o de estar privada de relacionamentos que gostaria de ter 

(CARTELLETTI; CARARA; HERÉDIA, 2004, “p. 38”). 

No Brasil a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. 

Em 2013 segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) a esperança de vida era de até 74,9 anos. À medida que 

a população está envelhecendo, o índice de natalidade está caindo, 

logo, a um aumento da população mais velha no país. Sabendo disso 

deveria haver por parte da sociedade maior preocupação para com 
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os membros da terceira idade em relação ao seu bem-estar e 

efetivação de seus direitos e garantias (FARIA, 2015). 

Há um número crescente de idosos em nossa sociedade e dentre eles, alguns 

possuem uma boa renda, tendo a possibilidade de proporcionar um bom nível social 

para seus familiares o que intensifica sua relação. Já a outra parte dos idosos, que 

possuem nível econômico baixo, são geralmente abandonados por seus 

descendentes em casa de repouso (asilos) (FARIA, 2015). 

Os idosos residentes em casas de repouso que não recebem 

regularmente visita de sua família tendem a intensificar seus 

problemas de saúde ou a desenvolver mais doenças físicas e 

mentais do que os que recebem acompanhamento familiar frequente 

(FARIA, 2015). 

Solidão maltrata o corpo e a mente dos idosos. O isolamento corrói o bem-

estar de idosos, com efeitos no corpo comparáveis aos do álcool e aos do cigarro 

(OLIVETO, 2018). 

A falta do acompanhamento familiar afeta também a convivência do idoso 

com os outros, fazendo com que este fique mais afastado das atividades em grupo, 

tendendo ao isolamento cada vez mais. O isolamento pode provocar a falta de 

apetite, depressão, baixa-estima dentre várias outras coisas que fazem com que o 

estado emocional do idoso fique comprometido, influenciando também em sua 

saúde (FARIA, 2015). 

Se no corpo esse exílio social causa estragos, na mente ele pode ser 

devastador. “A solidão tende a ser vista como um fato isolado, passageiro, sendo até 

mesmo mal interpretado como “frescura” ou excesso de sensibilidade”, quando na 

verdade, é um tema delicado e importante que pode estar atrelado a outras 

condições, quando não trabalhada, ela pode evoluir para um quadro mais grave, 

como depressão, levando até o suicídio (OLIVETO, 2018). 

 

2.1.5 O Abandono aos Idosos Frente à Atualidade 

 

A sociedade passou por várias transformações com o processo de 

industrialização, os avanços tecnológicos, e a emergência do capitalismo que 

modificou o rumo da história do mundo. Com o advento do capitalismo a velhice 

adota outro aspecto no imaginário social: o de carga econômica, e de modo 
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particular para as suas famílias e consequentemente para a sociedade. Essa nova 

perspectiva retira do idoso o seu potencial transformador, recolocando-o como um 

mero empecilho a ser sustentado e cuidado pela família e sociedade, extirpa dos 

idosos o direito de administrar a sua própria história. Esse processo de 

industrialização trouxe um enfraquecimento de antigos vínculos comunitários, a 

precarização dos bens familiares, como também uma nova organização e modos de 

vida no meio urbano (AGUIARO, 2016). 

O Estatuto do Idoso, Lei n 10.741/2003 (BRASIL, 2003), estabelece que 

“nenhum idoso será objeto de qualquer negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão”. 

Ao envelhecer, o mundo encolhe, e os próprios homens ficam mirrados1. 

Apesar das doenças que lhes provocam a falta de atividade, os impede de conseguir 

o que é necessário à sua subsistência2. O idoso passa a ser desprezado e 

repudiado pelos filhos, rejeitado do lar de cada um deles, mandando da casa de um 

para a do outro. Com renda que muitas vezes não lhe é paga. A tentação é grande 

de apressar o fim dos velhos pais, que custam caro demais, e que quase sempre 

eles são abandonados em asilos. Hoje os adultos interessam-se pelo velho de outra 

maneira: é um objeto de exploração, multiplicam-se clínicas, casas de repouso, 

residências onde se faz as pessoas idosas que dispõem de meios, pagarem o mais 

caro possível, por conforto e por cuidados, que frequentemente deixam muito a 

desejar (DELEGRODE, 2002). 

Os idosos pobres que sobrevivem, porque se alimentam mal e não dispõem 

de meios para se cuidarem, o que os obriga a apelar para os serviços sociais, que 

frequentemente os submetem a entrevistas humilhantes. Envergonhado de sua 

miséria, eles se trancam em casa e evitam qualquer tipo de contato social e acabam 

por ficar entrevados. O problema da habitação está ligado ao da solidão e o 

sentimento de solidão aumenta com a idade (DELEGRODE, 2002). 

 

 

 

 

                                            
1 Que perdeu o viço ou secou; ressecado, murcho. 
2 Conjunto das coisas essenciais à manutenção da vida, sustento. 
3 Número de casamentos realizados em dada época, numa região ou num país. 2 Conjunto das coisas essenciais à manutenção da vida, sustento. 
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2.1.6 Idosos e a Família Como Cuidadora 

 

Estamos preparados para administrar a educação dos nossos filhos. Mas é 

difícil para nos acompanhar a velhice e a deterioração daqueles que nos deram a 

vida: razões, testemunhos e conselhos. A expectativa de vida hoje é muito maior do 

que há décadas, devido aos avanços da medicina, as políticas de vida mais 

saudáveis e a evolução das espécies (SCHUJMAN, 2018). 

Embora a legislação brasileira estabeleça que os cuidados dos membros 

dependentes devam ser de responsabilidade das famílias, este se torna cada vez 

mais escasso, em função da redução da fecundidade, nas mudanças na 

nupcialidade3 e da crescente participação da mulher – tradicional cuidadora – no 

mercado de trabalho. Isto passa a requer que o mercado privado divida com a 

família as responsabilidades no cuidado com a população idosa (CAMARANO, 

KANSO, 2010). 

Nem sempre os filhos têm a opção de dar total autonomia para os pais. A 

maioria da população acima dos 60 anos apresenta limitações para exercer 

atividades diárias como utilizar meios de transporte, cuidar do próprio dinheiro ou 

fazer compras. Neste estágio a família que não se preparou para assumir a 

responsabilidade de ajudar na manutenção de vida do idoso, é pega de surpresa. E 

mesmo cuidados simples como levar para fazer as compras no supermercado ou 

acompanhar em uma consulta médica podem se transformar em uma tarefa 

complicada para os filhos, devido ao excesso de trabalho e a vida agitada das 

cidades grandes (CONCIERGE, 2016). 

As mudanças nas configurações familiares brasileiras – baixos índice de 

natalidade e inserção da mulher no mercado de trabalho – deixam cada vez menos 

espaço para a tradição de os pais serem cuidados pela família na velhice (OLIVETO, 

2018). 

 

 

 

 

                                            
3 Número de casamentos realizados em dada época, numa região ou num país. 
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2.1.7 “Asilos” As Instituições Atuais Para Idosos 

 

Asilos ou Instituições de longa permanência para idosos (ILPI) segundo a 

ANVISA, 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 condições de liberdade, dignidade e 

cidadania (ANVISA, 2009). 

A velhice deve ser pensada de forma coletiva para poder ser planejada e para 

atender às necessidades sociais, que são também individuais. 

A legislação pertinente é um instrumento legítimo do Estado que utiliza para 

garantir os direitos individuais e coletivos da população (O PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA, 1993). 

A Lei 8.842, de 4-1-94, que dispões sobre a política nacional do idoso, o 

considera como sendo a pessoa com 60 anos e mais de idade. Tem por objetivo 

“assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 1994). 

O Decreto 1.948, de 3-7-96, que regulamenta a lei supracitada, em seu artigo 

3, deixa claro que a modalidade asilar de assistência social ao idoso é entendida 

como sendo o “atendimento em regime de internato, ao idoso sem vínculo familiar, 

ou sem condições de prover a própria subsistência, de modo a satisfazer as suas 

necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social”. O parágrafo 

único desse mesmo artigo, explica que a “a assistência na modalidade asilar ocorre 

no caso da inexistência do grupo familiar, abandono, carências de recursos 

financeiros próprios ou da própria família”. Ainda o parágrafo único do artigo 17 diz: 

“O idoso que não tenha meios de prover a sua própria subsistência, que não 

tenha família, ou cuja família não tenha condições de prover a sua manutenção, terá 

assegurada a assistência asilar, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

pelos Municípios, na forma da lei” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1996). 

Há algum tempo atrás falar-se em hospedar seus idosos em um asilo ou 

casas de repouso tinha uma conotação horrível na sociedade. Famílias que assim 

procediam eram imediatamente conceituadas como desumanas e injustas com seus 

idosos e a reprovação era geral. Mas essa realidade está mudando (DA COSTA, 

2016,  “p. 129”). 
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O asilamento4 é uma consequência de situações impostas pela vida e/ou, de 

alguma forma, criada pela própria pessoa institucionalizada. Podem-se configurar, 

na primeira, as situações socioeconômica e demográfica da família e, na segunda, o 

idoso que, no decorrer de sua vida, não criou vínculos que garantissem sua velhice 

o amparo e a permanência no meio familiar (CARTELLETTI; CARARA; HERÉDIA; 

2004, “p. 37”). 

A população idosa vem aumentando percentualmente com relação ao total da 

população. E esta tendência coincide com a falta de tempo das famílias para cuidar 

dos mais velhos por circunstâncias impostas pela competição e dinâmica da 

sociedade moderna. Essas realidades fizeram com que o mercado descobrisse este 

nicho dos residenciais geriátricos, atraindo bons investimentos em modernização e 

serviços semelhantes a hotéis e atendimentos básicos de hospitais em alguns casos 

(DA COSTA, 2016, “p. 133”). 

 

2.1.8 O Idoso No Domicilio e Suas Dificuldades 

 

O fato é que os pais envelhecem quando estamos ainda numa fase produtiva 

e atuante, e precisam dos nossos cuidados e da atenção dos filhos: os papéis se 

invertem (LIMA, 2015). 

Os pais têm suas tábuas de valores que já não são mais os nossos próprios. 

O idoso tem manias, mais dificuldade de aceitar novas formas de viver, e resistência 

em concordar que seus filhos possam seguir sem depender de seus conselhos. 

Alguns se predispõem a certa abertura para absorver e acompanhar a 

evolução social, mas outros não: como rochas eles se recusam a sai do lugar. Como 

crianças birrentas, eles se arvoram o direito de viver a vida como bem entendem, 

ainda que isso provoque desconforto e embates no seio familiar. Tudo isso pode 

fazer parte da difícil aceitação do processo envelhecer, especialmente quando o 

idoso foi uma pessoa ativa, um profissional atuante ou a “cabeça” da família. E, por 

isso, perder sua independência e autonomia pode ser muito doloroso (LIMA, 2015). 

Devemos lembrar que esses idosos fazem parte de uma geração que não 

teve a oportunidade de entrar em contato com esse infinito universo de informações 

que temos hoje. Eles fazem parte de um grupo ainda preconceituoso com relação a 

                                            
4 Que conseguiu um lugar seguro para se proteger. Pessoa que está num asilo ou instituição que 
acolhe pessoas idosas. 
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terapias que promovem o autoconhecimento, aprenderam a viver sem muitos 

questionamentos, todavia não com menos problemas ou traumas. Mas nada disso 

significa que não seja trabalhoso, difícil e até mesmo muito desgastante acompanhar 

o declínio desses pais, muitas vezes intransigentes5 (LIMA, 2015). 

O que vemos não raras vezes, idosos sendo tratados como estorvos, 

requerendo um tempo que os familiares não dispões e sob constantes atritos que 

geram para eles muita mágoa, tristeza, sentimentos negativos de abandono e 

desprezo, levando-o a solidão ao isolamento, à depressão e as doenças (DA 

COSTA, 2016, “p. 131”). 

Mas a realidade está aí para nos mostrar que muitos idosos e muitas famílias 

enfrentam sérios conflitos de convivência nesta etapa da vida. Naturalmente, o ideal 

é os idosos conviverem em harmonia com seus familiares, inseridos nas rotinas da 

casa, nos eventos sociais, dedicando-se a trabalhos úteis, recebendo carinho e 

amparo às suas necessidades e reconhecendo tudo isso como um prêmio por tantos 

anos de dedicação e sacrifício para criar seus filhos e, em muitos casos, até seus 

netos (DA COSTA, 2016, “p. 133”). 

 

2.2 O PAPEL DO ENFERMEIRO NO CUIDADO COM O IDOSO 

 

Muitas vezes a família do idoso, sem uma rede de suporte, e sem as 

informações necessárias para o cuidado com o mesmo, se encontra sem alternativa 

e opta pela institucionalização do idoso. A violência institucional e os maus-tratos de 

membros da família, sempre existiram, mas está problemática permaneceu oculta 

por muito tempo. Os maus-tratos de idosos por pessoas que deles cuidam tampouco 

representam um problema novo. O abuso é geralmente praticado por pessoas nas 

quais os idosos depositam confiança: familiares, vizinhos, cuidadores, funcionários 

de banco, médicos, advogados, dentre outros. O envelhecimento leva o idoso à 

perda de seus entes queridos. Com essa redução do apoio social ao idoso, há maior 

chance de institucionalização (COFEN, 2017). 

Grande parte da população idosa está vivendo em asilos. Este espaço, na 

maioria das vezes é identificado como depósito de pessoas desprovidas de afeto da 

                                            
5 É um adjetivo que qualifica alguém como intolerante.   
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família, e sem condições financeiras que lhe garantam cuidado e acompanhamento 

necessários. 

O cuidado aos idosos pelo enfermeiro deve ser embasado na ética, e para 

tantos não basta apenas conhecer os preceitos éticos, mas deve-se aplica-los. No 

entanto, as decisões éticas não são simples, e podem envolver outros profissionais, 

assim se faz necessário explicar e conscientizar sobre normas que orientam a 

prática do cuidado ao idoso. A enfermagem se insere neste contexto, não apenas 

atuando com a assistência curativa, mas também fornecendo suporte psicológico, 

identificando os fatores de riscos, preservando evidências, diagnósticos e notificando 

precocemente os casos. O profissional de enfermagem também possui 

responsabilidade ética e legal diante dos casos de violência, incluindo a ocorrida 

contra a pessoa idosa (COFEN, 2017). 

Segundo o código brasileiro de Ética de Enfermagem, em seu artigo 32, é 

considerado infração: provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer 

forma de violência. O seu artigo 23, mostra a obrigação do profissional em 

encaminhar a pessoa, a família e a coletividade aos serviços de defesa do cidadão, 

nos termos das leis. A lei 10.741 de 2013, que dispões sobre o estatuto do idoso, 

também, em seus artigos 19 e 57, expressa a responsabilidade dos profissionais de 

saúde em denunciar aos casos de maus tratos que tiverem contato (ESTATUTO DO 

IDOSO, 2003). 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo de pesquisa quanti-qualitativa e 

exploratória, os dados foram coletados e acompanhados através da pesquisa de 

campo, pesquisa bibliográfica, a fim de compreender o motivo da solidão na terceira 

idade. A pesquisa foi realizada em duas instituições que abrigam idosos, uma 

privada e outra pública, na cidade de Caçador/SC. Com usuários residentes nas 

instituições e seus familiares e/ou responsáveis. 

Uma pesquisa quanti-qualitativa é o método que associa análise estatística à 

investigação dos significados das relações humanas, privilegiando a melhor 

compreensão do tema a ser estudado, facilitando assim a interpretação dos dados 

obtidos (FIGUEIREDO, 2008). 

Polit e Hungles (1995, p. 277), a abordagem quanti-qualitativa é aquela que 

“permite a complementação entre palavras e números, as duas linguagens 

fundamentais da comunicação humana”. 

Pesquisa exploratória, trata-se de pesquisa que geralmente proporcionam 

maior familiaridade com o problema, ou seja, têm o intuito de torna-lo mais explícito. 

Seu principal objetivo é o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições 

(FIGUEIREDO, 2008). 

Selltiz et. Al. (apud GIL, 1991, p. 45), ao referir-se à pesquisa exploratória, 

afirma que: 

Na maioria dos casos são pesquisas que envolvem: levantamento 
bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências 
práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 
“estimulem a compreensão”. 
 

Embora o planejamento da pesquisa exploratória seja bastante flexível, na 

maioria dos casos pode assumir a forma pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. 

Os dados foram coletados e acompanhados através da pesquisa de campo e 

bibliográfica a fim de compreender a solidão na terceira idade, que foi realizada em 

duas instituições que abrigam idosos na cidade de Caçador/SC. 

As entrevistas com os idosos foram agendadas previamente com os 

profissionais responsáveis por cada  instituição. As entrevistas na Instituição privada, 

teve acompanhamento de um profissional de saúde durante toda a entrevista. Na 
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instituição pública não houve acompanhamento de nenhum profissional, apenas eu 

e o idoso entrevistado.  

Com os familiares e/ou responsáveis, foi agendado por telefone, uma hora para que 

pudesse ser realizado as entrevistas.  

Foram entrevistados 9 idosos da instituição privada e seus familiares e/ou 

responsáveis, e 6 idosos da instituição pública e seus familiares e/ou responsáveis.  

 

 

3.2 POPULAÇÃO A MOSTRA 

 

O estudo foi aplicado com idosos residentes nas casas de apoio, sendo do 

sexo feminino e masculino, num total de 30 participantes, 15 idosos e 15 familiares 

e/ou responsáveis, no período de abril de 2019. 

 

3.2.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Os critérios de inclusão abrangem idosos que residem nos asilos ou casas de 

passagens e seus familiares.  Os familiares e/ou responsáveis pelos idosos que 

concordaram em fazer parte deste estudo assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), após a explicação sobre a finalidade da pesquisa. 

Os critérios de exclusão foram idosos que não quiseram e/ou não tinham 

condições de participar das entrevistas, (devido a doenças degenerativas como 

Alzheimer ou ELA). 

 

3.2.2 Período de Aplicação 

 

O período de aplicação foi no mês de abril de 2019, após aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe, com parecer n. 3.260.842. 

 O instrumento realizado para a pesquisa foi uma entrevista composto por 

questões descritivas e objetivas. Em duas instituições que abrigam idosos na cidade 

de Caçador, Santa Catarina. O questionário tem como objetivo identificar questões 

relativas a grau de parentesco, convívio familiar, possíveis causas do abandono e 

suas consequências, dificuldades encontradas em ter um idoso em casa, entre 
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outras.  As questões descritivas nos trazem dados autênticos com informações para 

o estudo. 

Segundo CERVO E BERVIAN, 1996 p.136, é quando se tem a necessidade 

de obter dados que podem ser fornecidos por certas pessoas e que não podem ser 

encontradas em registros e fontes documentais. 

Os dados foram coletados através de entrevista com questões objetivas e 

descritivas (em anexo) e posteriormente os dados foram agrupados, analisados e 

representados em forma de gráficos. 

A fim de assegurar o anonimato dos participantes, considerando o que 

preconiza a Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde sobre diretrizes e 

éticos foram respeitados em todas as fases da pesquisa. 

 

3.3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE 

 

Os dados apresentados foram obtidos através de uma entrevista realizado em 

duas instituições que abrigam idosos, na cidade de Caçador, Santa Catarina para 30 

participantes, sendo 15 idosos e 15 familiar e/ou responsável. 

A apresentação de dados obtidos por respostas objetivas que se dará por 

meio de gráficos. Os resultados serão apresentados em dois momentos: 

primeiramente a pesquisa realizada com os idosos e num segundo momento, 

realizada com familiares. 
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Os gráficos a seguir mostra os resultados da pesquisa feita com os idosos: 

 

Gráfico 1: Faixa etária dos idosos: 

Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

A prevalência da faixa etária dos idosos foi entre as idades de 61 à 70 anos e 

71 à 80 anos com percentual de 23% cada. Segundo fontes do PNUD, Ipea e FJP a 

população idosa de Caçador – SC com mais de 65 anos, no ano de 2000 era de 

2.886 idosos, em 2010 esse número aumentou para 4.473, tendo uma taxa de 

envelhecimento de 6,32% (PNUD, 2010). 
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Gráfico 2: Sexo dos Idosos: 

 
Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

A pesquisa foi realizada com 15 participantes idosos, de duas instituições na 

cidade de Caçador-SC, mostrando que a prevalência é de 73% do sexo feminino 

representando a maior parte, e 27% do sexo masculino. A idade trás consigo 

alterações que podem afetar diretamente a saúde dos idosos, comprometendo a 

capacidade física e mental do indivíduo em desempenhar determinadas atividades 

de vida diária. Estas alterações podem tornar os idosos incapazes de cuidarem de 

si, levando-os a necessitar de ajuda e cuidados, principalmente dos familiares. 

Contudo, mediante as transformações ocorridas na sociedade, como a inserção da 

mulher no mercado de trabalho e número menor de filhos, essas atribuições vêm 

deixando de ser um domínio exclusivo da esfera familiar, sendo atendidas por 

organizações alheias à família (OLIVEIRA; ROZENDO, 2014). 
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Gráfico 3: Estado Civil dos Idosos: 

Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O gráfico mostra que em relação ao estado civil, 34% dos participantes   

prevalecem divorciados e 33% são viúvos. 

Uma pesquisa realizada na cidade de Belo Horizonte – MG buscou traçar o 

perfil clínico-funcional de idosos de uma instituição de longa permanência para 

idosos (ILPI), foram entrevistados 47 idosos, com idade média de 73 anos. A 

pesquisa revelou que referente ao estado civil dos idosos, 46% eram solteiros, 

viúvos representou 34%, casados 17% e separados/divorciados um percentual de 

2% (ALENCAR, et al. 2012). Ao comparar com a pesquisa realizada percebemos 

que os dados são divergentes, que pode ser resultado da questão cultural e de 

etnias. 
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Gráfico 4: Com quem o Idoso residia antes da Instituição: 

 
Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O Gráfico mostrou um percentual maior para “outros” com 35%, que referiram 

ter morado com os pais apesar da idade avançada. Um percentual de 23% morava 

com os filhos, 18% com o esposo(a) e 12% com irmão ou sozinho. 

Uma pesquisa feita em três instituições asilares na cidade de Natal – RN, 

entrevistou 76 idosos, com idades entre 50 a 80 anos, o objetivo da pesquisa foi 

caracterizar o idoso asilado. A pesquisa revelou que 48% dos idosos moravam com 

as famílias antes de serem levados para as instituições, um total de 22% relatou 

morar sozinhos, 16% deles revelou morar com o esposo(a) outros 6% mostrou morar 

com amigos (DAVIM, et. al, 2004). 
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Gráfico 5: Os Idosos recebem visitas nas Instituições: 

 
Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

Conforme o gráfico mostra, 87% dos idosos em instituições recebem visitas 

frequentes e apenas 13% não recebe nenhum tipo de visita. 

A família é o elemento mais importante na vida de uma pessoa, 

principalmente, na vida de um idoso. Por tal motivo, não sendo possível cuidar ou 

lhe ofertar um tratamento específico em casa, a solução para essa dificuldade é 

colocar o idoso em uma entidade filantrópica ou casa de saúde. No entanto, muitos 

se utilizam dessa desculpa para abandonar os seus idosos, quando na verdade, a 

dificuldade em mantê-lo em casa não é o problema, mas a falta de interesse e 

tempo, talvez até mesmo desprezo por considerar que é algo improdutivo. Em 

momento algum o Estatuto quis que a família rompesse os laços afetivos com o 

idoso, mas que esses se reforcem cada vez mais (ARAÚJO, 2016). 
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Gráfico 6: Sentimento do idoso ao descobrir ser levado para uma instituição: 

Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O gráfico acima mostra que 75% dos idosos ficaram felizes ao saber que 

seriam levados para instituição para idosos, 13% ficaram surpresos e 6% ficaram 

tristes e sentindo-se abandonados. Segundo pesquisa encomendada pela Senior 

Concierge para a MC15 consultoria, 49% dos idosos se preocupam em ser um peso 

para a família. Eles também esperam ser tratados como qualquer adulto com 

capacidade de discernimento e poder de decisão, e ficam incomodados quando as 

pessoas os tratam como crianças, tomam decisões sem consultar ou ignoram a sua 

própria vontade (CONCIERGE, 2016). 
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Gráfico 7: Tempo de permanência do idoso na Instituição: 

Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O Gráfico mostra o tempo de permanência dos idosos nas instituições, 

predominando 40% de 2 a 3 anos, 33% de 0 a 1 ano e 27% de 4 a 5 anos. 

Um estudo feito em uma ILPI (Instituto de Longa permanência para Idosos) na 

cidade de Campinas – SP, que existe a 109 anos, abriga em média 150 idosos, 

mostrou que a permanência em média 1 a 5 anos totalizando 45% dos entrevistados 

e 5 a 10 anos totalizando 40% dos entrevistados, Com mais de 10 anos na 

instituição atingiu um percentual de 5% (MANSONO et al. 2014). 
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Gráfico 8: Motivos que levaram a família a escolher uma Instituição de longa 

permanência, segundo os Idosos: 

 
Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O idoso ao ser questionando sobre quais motivos os familiares lhes 

colocaram em uma instituição para idosos, mostrou que 63% acham que foi pela 

dificuldade da família para cuidar em casa. Um percentual de 14% mostra que os 

motivos se remetem a melhores cuidados, 9% foram por maus tratos, 7% por livre 

escolha ou por não ter um familiar de 1° grau. 

Utilizar-se da desculpa de que não há tempo e meios para se cuidar de um 

idoso é vergonhoso e desumano, é não valorizar a vida e a essência do próprio 

homem. Amparar os idosos não é uma tarefa apenas designada pela Constituição, 

mas uma ordem divina de amor e caridade, não é apenas ter consideração pelas 

noites em claro que passaram, pelos machucados curados, pelo colo e velar o sono, 

mas algo que transcende esses singelos gestos em comparação ao dar a vida 

(ARAÚJO,  2016). 
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Gráfico 9: Qual o sentimento do Idoso durante a permanência nas instituições: 

 
Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O gráfico acima mostra qual é o sentimento do idoso em relação a sua 

permanência na instituição, onde 57% sente-se acolhido, 33% sente-se feliz e 10% 

sente-se amparado. 

Nunca, um asilo por mais bem equipado e moderno que seja ocupará o lugar 

do lar, do mesmo modo, jamais se poderá substituir o afeto da família. A psicologia e 

a própria medicina entendem que, no aconchego do lar, recebendo o afeto dos 

familiares o idoso poderá se recuperar de doenças e desfrutar uma vida saudável. O 

carinho dos netos, bisnetos e filhos é o bálsamo para seus conflitos interiores, é o 

elixir que faz com que não se sintam seres imprestáveis, cujo único objetivo é 

esperar a morte (ARAÚJO, 2016). 
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Gráfico 10: O sentimento do idoso perante a falta do convívio familiar: 

Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O Gráfico acima nos mostra o sentimento do idoso perante a falta do convívio 

familiar. Percebemos que 53% dos idosos relatam estar felizes, pois sabem que a 

família também estava feliz. O sentimento de abandono representado no convívio 

familiar corresponde a 27% e 20% se relaciona a outros, ou seja, referem sentir 

saudades, que pensam muito na família e que sentem falta do convívio familiar. 

O envelhecimento tende a ser delicado e doloroso para muitos idosos. Com 

frequência eles se veem frente ao isolamento, à falta de apoio social, à dificuldade 

de lidar com o próprio processo de envelhecimento, com a morte do cônjuge, o 

abandono familiar, as dificuldades para se manter financeiramente, o que também 

pode desencadear doenças físicas e psíquicas. A própria transformação pessoal dos 

últimos anos, incluindo os novos arranjos familiares, o grande número de 

separações, o avanço tecnológico e científico de domínio dos mais jovens e a 

inserção da mulher no mercado de trabalho fora do lar, são fatores que contribuem 

para a falta de apoio aos idosos (MARIN, 2012). 
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No decorrer dos próximos gráficos, estaremos representando os dados da 

pesquisa realizada com os familiares/responsáveis dos idosos que residem nas 

instituições: 

 

Gráfico 11: Faixa etária dos familiares: 

 
Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O gráfico acima nos mostra que a maioria dos familiares tem idade entre 41 e 

50 anos totalizando 47%. 13% tem idade entre 51 a 60 anos e 30 a 40 anos, 7% tem 

idade entre 71 a 80 anos e mais de 90 anos. 

Um estudo realizado em uma instituição asilar localizada na Grande 

Florianópolis, entrevistou idosos que possuíam idade igual ou superior a 60 anos e 

seus familiares responsáveis ou os mais presentes. O objetivo da pesquisa foi 

compreender o relacionamento presente na vida do idoso asilar e de seus familiares 

no momento atual. A faixa etária predominante dos familiares ou responsáveis pelo 

idoso foi de 50 à 60 anos com um percentual de 75%, Os outros 25% representaram 

familiares com idade mais avançada exatamente 70 anos (ESPITIA; MARTINS, 

2006). 
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Gráfico 12: Sexo dos familiares: 

Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O gráfico acima nos mostra que 60% dos familiares entrevistados são do sexo 

feminino e 40% do sexo masculino. 

Segundo o Censo 2010 a população de Caçador SC, tem 35.040 homens e 

35.722 mulheres. Pesquisadores apontam que a designação de quem prestará 

cuidados ao idoso decorre de quatro fatores: parentesco, gênero, proximidade física 

(viver junto) e proximidade afetiva. Desses quatro elementos, tem-se o gênero como 

o principal determinante na escolha do cuidador. A evidência que nos permite fazer 

essa afirmação é que, independente de qual recorte é feito para delimitar o tipo de 

cuidador que estamos nos referindo, percebe-se que o grupo que compõe a 

categoria será formado majoritariamente de mulheres. Assim, pode-se dizer que há 

uma predeterminação de quem será o cuidador, uma vez que existe uma 

expectativa social para que seja a mulher a assumir esse papel, visto que cuidar da 

família e realizar tarefas domésticas são funções tidas como “naturalmente” 

femininas (FERREIRA; ISSAC; XIMENES, 2018). 
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Gráfico 13: Grau de parentesco: 

Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O gráfico acima mostra o grau de parentesco dos participantes da pesquisa 

em relação aos idosos. Dos participantes, 63% representam “outros” que se refere à 

sobrinha, nora, mãe, enteada e padrinho. Os filhos representam 25% dos 

participantes e 6% é representado por irmãos e netos. 

Uma pesquisa feita em uma instituição para idosos num município no interior 

de São Paulo, entrevistou 47 idosos todos institucionalizados. A pesquisa mostrou 

que 63% das visitas realizadas para os idosos era de sobrinhos, irmão, netos, 

primos e amigos, ao que se referia a visita dos filhos representou 23%, e 36% 

relatou não receber nenhum tipo de visita (FARIA; ANTONIO; EBISUI, 2014). 
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Gráfico 14: O familiar exerce atividade trabalhista: 

 
Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O gráfico nos mostra que 60% dos familiares entrevistados tem atividade 

laboral. Conforme o censo do IBGE mostra que no decorrer dos 10 anos entre 2000 

e 2010 ocorreu uma evolução positiva de 4,9% no percentual da população 

economicamente ativa na cidade de Caçador - SC, passando de 45,8% no ano de 

2000, para 50,7% em 2010 (IBGE, 2010). 
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Gráfico 15: Frequência de visitas para os idosos nas instituições: 

Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O gráfico nos mostra que a frequência de visitas que os familiares fazem para 

seus idosos semanalmente e mensalmente corresponde a 27%. A frequência diária 

é de 20%. Os familiares que não fazem visitas correspondem a 13 %. Os demais 

familiares realizam visitas anualmente, correspondendo a 7%. Na frequência 

quinzenal observamos 6%. 

Os artigos 97 e 98 do Estatuto do Idoso aludem, respectivamente, que deixar 

de prestar assistência ao idoso e abandoná-lo em hospitais, casas de saúde, 

entidades de longa permanência, congêneres, ou ainda, não lhes prover suas 

necessidades básicas é um crime (ESTATUTO DO IDOSO, 2003). 
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Gráfico 16: Motivos que levou a família a escolher uma instituição para seu 

idoso: 

 
Fonte: (HEBERLE,2019). 

 

O Gráfico acima nos mostra os motivos que levaram as famílias a optar em 

deixar seus idosos em instituições como asilos ou casa de repouso. Dos motivos 

listados, 31% relatam que nestas instituições, o seu idoso tem melhores cuidados. 

Outros 26% alegam que optaram para o melhor bem estar do idoso. A falta de 

tempo para cuidar do idoso representa 17%. A falta de estrutura para cuidar do 

idoso representa 13%, a falta de condições financeiras é representada por 9% e 4% 

relatam não querer mais seu idoso em casa. 

 As ILPI vem como modalidade de proteção para preencher a lacuna das 

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

de dependências variam de indivíduo para indivíduo, recebendo como influência a 

qualidade dos cuidados recebidos ou das restrições ambientais que dificultam o 

deslocamento. 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 n. 283 

(2005) (FERREIRA; PREUSS, 2017).   
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Gráfico 17: Sentimento do familiar por não estar presente diariamente na vida 

do idoso: 

  
Fonte: (HEBERLE, 2019). 

 

O Gráfico acima nos mostra que 46% dos sentimentos dos familiares sentem 

saudades de seus idosos, 27% sentem-se satisfeitos com a escolha que fizeram, 

20% sentem-se impotente diante da situação e 7% refere não sentir falta de seu 

idoso. 

Um asilo não é o mesmo que a casa da família, mas pode ser, e é o local, 

como aludi o Estatuto do Idoso, a última opção. Ainda, que ofereça todos os 

elementos indispensáveis à saúde e felicidade do idoso, mesmo assim, faltará o 

amor da família, algo insubstituível. Denota-se que o papel que o idoso 

desempenhava nas sociedades primitivas perdeu o seu prestígio e que sua 

sabedoria e experiências já não servem pra nada. É como se os sentimentos de 

amor e carinho nunca houvessem existido, e que o dinheiro fosse à poção da 

felicidade (ARAÚJO, 2016). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O abandono da família, e uma velhice não planejada, em que idosos não 

conseguem fazer um pé de meia para ter uma renda estável depois que se 

aposentam está levando milhares de idosos a serem deixados em asilos6 ou casas 

de repouso. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre 

2012 e 2017, a população de idosos no Brasil saltou de 25,4 milhões para mais de 

30 milhões de pessoas e a maioria abandonados pela família, muitos deles morando 

na rua. 

Existe hoje um acréscimo significativo da população idosa, como resultado do 

aumento da expectativa do tempo de vida do ser humano. A sociedade não se 

preparou para acolher as pessoas idosas, tornando-se, em alguns casos, um 

problema tanto para as políticas governamentais colocando em discussão a 

estrutura assistencial do Estado, quanto para as próprias famílias. Estas com seus 

elementos voltados ao mercado de trabalho e, portanto, para a sobrevivência, não 

possuindo muitas vezes nem tempo e nem recursos financeiros para assisti-los. 

A pesquisa buscou principalmente identificar os motivos que levam as famílias 

a deixarem seus idosos em casa de repouso e o sentimento dos idosos frente a esta 

realidade. A pesquisa apontou que apesar do abandono  57% dos idosos sentem-se 

acolhidos nas casas de passagem ou asilos, 33% sentem-se feliz e 10% amparados, 

já em relação ao familiar, 46% referem sentir saudades, 27% sentem-se satisfeitos 

com a escolha feita, 20% referem sentir-se impotentes e 7% não sentem falta de 

seus idosos (HEBERLE, 2019). 

Ressalta a Constituição Federal em seu artigo 229, que os filhos maiores tem 

o dever de assistir os pais na velhice, carência ou enfermidade, proporcionando um 

convívio familiar. Mas surge então, como revés emergencial, os asilos, o qual nem é 

a melhor opção, tornando-se uma das grandes barreiras encontradas pela família, 

caracterizando muitas vezes como abandono pelas mesmas (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 2003). 

Sabe-se que o idoso deve ser amparado e ter seus direitos protegidos pela 

família, Estado e pela Sociedade. Não é raro, observarmos que a família e o Estado 

                                            
6 Estabelecimento para abrigo, sustento ou educação para pessoas com dificuldade de se manter, 
como órfãos ou idosos. 
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cruzam os braços em face da realidade vivida por nosso país. Restando, as 

entidades filantrópicas o papel de fazê-lo ( ARAÚJO, 2016). 

Com o desenvolver da pesquisa pude perceber na prática vivenciada 

juntamente com os idosos como eles sentem falta do convívio familiar e como é 

importante o afeto e o carinho de seus filhos e netos. A pesquisa atingiu seus 

objetivos, pois consegui constatar através das entrevistas, que a maior dificuldade 

encontrada pelas famílias em ter um idoso em casa, ainda é a falta de tempo e/ou 

estrutura, e que o sentimento do idoso frente a esta realidade, mostra um sentimento 

de abandono e desvalorização de tudo oque eles fizeram durante uma vida inteira 

(HEBERLE, 2019). 

Nota-se que os valores morais e éticos foram substituídos pelo prestígio e o 

dinheiro, que os sentimentos de afeto e carinho foram deixados de lado. A ideologia 

dominante é de que não se pode parar uma vida, os sonhos, por ter um parente 

idoso, talvez, por tal motivo seja mais fácil abandonar, ou até mesmo, quem sabe, 

colocá-lo em um asilo, local onde será bem tratado, convivendo com pessoas de sua 

idade e receberá um tratamento específico, mas e o amor, aonde fica! (ARAÚJO, 

2016). 

Diz uma antiga história japonesa que: 

Um homem tinha sua mãe, muito velha, doente e enfraquecida. Então, certo 
dia, colocou-a em uma espécie de cesto e com seu filho carregou-a para 
dentro de uma montanha. O homem já estava pronto para abandonar a 
velha senhora e voltar para sua casa, quando seu jovem filho correu e 
pegou o cesto vazio. O homem perguntou-lhe o porque e o filho replicou 
que poderia precisar quando chegasse o tempo de trazê-lo para a 
montanha. Ouvindo aquelas palavras o homem percebeu que acabara de 
cometer um erro, voltou à montanha, pegou sua mãe e retornaram os três 
para casa (COSTA apud NERI, 2007, p. 39). 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA PARA IDOSOS 

 

1 – Idade ________ anos 

2- Sexo:            masculino           feminino 

3- Estado Civil:  casado      solteiro        união estável        divorciado         viúvo 

4- Com quem residia antes de vir para esta instituição? 

1. Sozinho                                                      4. Irmãos 

2. Esposo(a)                                                   5. Netos 

3. Filhos                                                   6     6. Outros: _______________ 

5- O senhor(a) recebe visitas frequentes?    sim          não  

De quem:___________________________ 

6- Qual foi o seu sentimento ao descobrir que ia ser trazido a esta instituição?  

1. Surpreso                                                     4. Feliz/Alegre 

2. Assustado                                                   5. Triste 

3. Desamparado                                              6. Outros:_____________ 

7- Há quanto tempo esta nesta instituição? ____________________ 

8- Porque o senhor (a) acha que sua família escolheu ou o deixou nesta 

instituição?___________________________________ 

9- Quais sentimentos que predominam durante a sua permanência nesta instituição? 

1. Feliz/ Alegre                                               4. Abandonado 

2. Triste/ Deprimido                                        5. Acolhido                   

3. Amparado                                                   6. Outros:______________ 

10- A falta do convívio familiar, faz o senhor(a) sentir-se:  

1. Ansioso(a)                           3. Isolado                    5. Assustado   

2. Abandonado                        4. Indiferente              6. Feliz 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO FAMÍLIA 

1- Idade __________ anos. 

2- Sexo:          Masculino           Feminino 

3- Grau de parentesco:   

      1.Esposo(a)                                          4. Irmão(a) 

      2. Filho(a)                                             5. Amigo(a)  

      3. Neto(a)                                             6. Outros:______________      

4- Você trabalha: 

       Sim             Não             

Profissão:_________________________________  

5-  Qual a frequência de visitas da família ao idoso 

      1.Diária                                                    4. Mensal 

      2.Semanal                                               5. Anual 

      3. Quinzenal                                            6.Outros:__________________  

6- Qual o motivo que o levou a escolher esta instituição para seu idoso: 

1. Melhores cuidados                            4. Falta de estrutura 

2. Falta de tempo                                  5. Melhor bem estar  

3. Falta de condições financeiras         6. Outros:___________ 

7-Como você se sente por não poder estar presente diariamente na vida do idoso? 

      1. Alívio                                                   4. Impotente 

      2. Saudades                                            5. Satisfeito 

      3. Deprimido                                            6. Outros:____________________ 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  
 

 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 
um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres 
humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da 
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das 
pesquisas dentro de padrões éticos. 
 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Solidão na terceira idade: Tempos modernos ou abandono 

Área do Conhecimento: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Número de participantes no centro: 30 Número total de participantes: 30 

Patrocinador da pesquisa: Aires Roberta Brandalise 

Instituição onde será realizado: Residencial Geriátrico Vô Nenê e casa de passagem São Jose.  

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Alessandra Heberle e Aires Roberta Brandalise 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 
isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Aires Roberta Brandalise 

Profissão: Enfermeira  N. do Registro no Conselho: 86234 

Endereço: Rua Domingos Sorgatto, 150 – Sorgatto 

Telefone: (49) 99987.2992  E-mail: airesroberta@hotmail.com  
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1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 

 - OBJETIVO GERAL: 

            Investigar os motivos que levam as famílias a deixarem seus idosos em casas de repousos, e o 
sentimento dos idosos frente a esta realidade. 

 

 - Objetivos Específicos: 

· Identificar as maiores dificuldades encontradas pela família para cuidar de seus 
idosos em casa. 

· Identificar possíveis causas do abandono e suas consequências. 
· Pesquisar fatores que determinam a frequência atual do abandono ao idoso. 
· Analisar porque os “asilos” estão sendo a primeira opção para famílias no cuidado 

com seu idoso. 

 

2. O procedimento para coleta de dados:  
Será solicitado a autorização do Residencial Geriátrico Vô Nenê e da Casa de passagem São Jose,  
da cidade de Caçador-SC, para realizar a pesquisa, e dos entrevistados será assinado um termo de 
consentimento livre de duas vias, uma ficara com a pesquisadora e a outra com o entrevistado. 

Com a aprovação do Comitê de Ética, no decorrer da entrevista, as perguntas serão realizadas a partir 
da vivência nos residencial. 

 

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  
Proporcionará um entendimento e uma reflexão a cerca desta temática, que está se tornando aos 
poucos, tão comum e rotineiro nas famílias brasileiras. 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  
Para participar deste estudo você não terá nenhum custo. Você será esclarecido (a) sobre a 
importância do estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 
participar, ou interromper a participação a qualquer momento da entrevista, caso se sinta constrangido 
em responder alguma pergunta ou se sinta desconfortável por vir à tona as lembranças do passado e 
os conflitos familiares. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 
penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. O risco será possível, se o 
participante se sentir constrangido em responder, podendo desistir de participar. 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos 
previsíveis, existem probabilidades de desistência dos participantes da pesquisa. Na ocorrência de 
constrangimento ou desconforto expostos pelo participante, ele poderá ser encorajado a falar 
sobre estes sentimentos, se se sentir confortável. 

 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que 
desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma 
compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, 
o pesquisador ficará como responsável. 
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8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir 
no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que 
entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 
participação no mesmo. 

 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 
desta pesquisa. 
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Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 
(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

 

 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________ 

Participante da pesquisa 

 

 

 

_________________________________________ 

        Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  

 

 

 

 

Testemunha: 

 

____________________________________  

Nome:  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 
RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo 
sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá 
proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na 
última página do referido termo. 
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