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1. INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo, as alternativas residenciais e de cuidados de longa duração1 para

pessoas idosas se multiplicaram. Porém, a origem da instituição asilar remonta à Grécia Antiga e seu

histórico de isolamento e segregação social faz com que os estigmas em relação a esta instituição sejam

ainda muito evidentes na sociedade brasileira. Importante registrar que, no século XVI, na Inglaterra

elisabetana, essa alternativa passou a incluir todas as pessoas não desejáveis da sociedade que moravam

na rua, como os órfãos, os mendigos, os loucos, as prostitutas e os velhos. No século XIX, essas

instituições foram divididas de acordo com seus beneficiários: crianças nos orfanatos, loucos nos

manicômios e velhos nos asilos. Disso resultou a associação dessas instituições a imagens negativas e

preconceituosas (Christophe; Camarano, 2010; Groisman, 1999), ainda muito evidentes na sociedade

brasileira.

Importante registrar que em pesquisa feita em 18 países por Stanford et al. (2015) sobre nursing

homes, elas foram definidas como uma residência coletiva, que oferece cuidados 24 horas por dia para

pessoas que demandam ajuda para as atividades da vida diária e têm as suas necessidades de saúde

identificadas. Não são uma enfermaria, mas podem contar ou não com profissionais da área de saúde; e

em 37% dos países pesquisados, médicos visitam as instituições. Também oferecem cuidados de longa

duração e/ou reabilitação com o objetivo de evitar internações hospitalares e facilitar altas, podendo

ofertar ou não cuidados paliativos e terminais.

No nosso meio, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)2 podem ser

consideradas como estabelecimentos de caráter residencial que prestam atendimento integral

institucional para pessoas com 60 anos ou mais, dependentes ou independentes, que não dispõem de

condições para permanecer em seu domicílio ou com a família (SBGG, 2020). Porém, as instituições

asilares costumam ser associadas à pobreza, à negligência, ao abandono familiar e à caridade. Entre as

consequências desse forte estigma que envolve essa modalidade de atendimento, inclusive no âmbito

das políticas sociais, estão a baixa oferta de instituições e o pequeno percentual de idosos, dentre a

2 Embora a tradução mais correta de Long Term Care Institution fosse Instituição de Cuidado de Longo
Prazo ou de Longa Duração, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) optou pela
expressão Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)  (Born; Boechat, 2016).

1 “Cuidados de longa duração” referem-se aos cuidados continuados ou serviços que as pessoas mais
velhas precisam para ajudá-las a realizar as atividades relativas a cuidados pessoais e tarefas
domésticas, bem como para manter relações sociais (MUIR, 2017). A denominação origina-se da
tradução da expressão inglesa long term care e se refere ao “apoio material, instrumental e emocional,
formal ou informalmente oferecido por um longo período de tempo às pessoas que o necessitam,
independentemente da idade” (CAMARANO, 2010).
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população geral, que nela vivem. Apesar disso, é evidente a importância e a necessidade social destas

instituições.

Por sua vez, a Constituição Federal, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso

estabelecem que o cuidado à pessoa idosa deve ser prestado, preferencialmente, no âmbito familiar. As

normas federais apresentam inserções diferentes das ILPIs: enquanto a Política Nacional do Idoso as

insere no âmbito da Assistência Social, o Estatuto o faz na Habitação. Ambas parecem desconhecer que

a população idosa sabidamente frágil e que sofre de múltiplas doenças, em sua maioria crônicas e não

transmissíveis, pode necessitar de cuidados que ultrapassam a possibilidade de oferta pelas famílias.

Acrescenta-se a isso ausência de transferência de recursos públicos da saúde para as instituições

públicas e filantrópicas, por exemplo e que, em geral, oferecem indubitavelmente cuidados com a

saúde de seus residentes.

Enquanto isso, a demanda por modalidades de residência e cuidados não familiares tende a

crescer devido ao envelhecimento da população idosa e à redução, já em curso, da oferta de cuidadores

familiares, em razão das mudanças na família que se tornam menos disponíveis para cuidar dos seus

membros dependentes. O Estado e o mercado privado deveriam se preparar para atendê-las.

Frente aos limites de oferta de outras modalidades de cuidado de longa duração para apoio à

rede sociofamiliar, as ILPI, embora consideradas como a última alternativa de cuidado à pessoa idosa

na legislação brasileira, em muitos contextos, elas podem se mostrar a única opção de cuidado e de

apoio à rede sociofamiliar.

O forte estigma e a dificuldade de caracterização das ILPIs e de seus residentes têm implicação

direta na falta de conhecimento acerca dessas instituições (quantas são?), na proposta de cuidado

ofertado (como cuidam?), na composição das equipes de trabalho e seus principais desafios. Assim, o

presente relatório busca consolidar as informações obtidas pelo Projeto Rede CeMais 3i:

Fortalecimento da Rede de Gestão das ILPI para elaborar o Diagnóstico sobre as ILPIs particulares em

Belo Horizonte-MG. Mais recentemente, em todo o mundo, a pandemia de Covid-19, causada pelo

vírus Sars-Cov2, tornou evidente a vulnerabilidade das pessoas idosas, especialmente aquelas

institucionalizadas, dada a elevada mortalidade observada em instituições de cuidados de longa duração

(Comas-Herrera et al, 2020). Contudo, no nosso meio, a pandemia também explicitou o quanto tais

instituições são invisíveis para o Estado e para a sociedade brasileira. Dessa forma, o objetivo geral

deste inquérito foi conhecer as ILPI privadas do município de Belo Horizonte, buscando identificar

suas fragilidades e potencialidades, ampliando o conhecimento acerca do idoso institucionalizado no

município, alinhado com o propósito maior do Projeto Rede Cemais 3i.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO

A primeira iniciativa que buscou conhecer o perfil das ILPIs brasileiras foi feita pelo IPEA

entre 2007 e 2009 e identificou 3.548 ILPI, das quais 1.607 (45,3%) eram filantrópicas. Essa pesquisa

levantou as condições físicas, a infraestrutura, os serviços oferecidos, os recursos disponíveis

(humanos, financeiros e parcerias) e os custos de manutenção, bem como algumas características da

população residente (Camarano et al, 2010). Porém, haja vista não ter havido pesquisas comparáveis

após esta, não se pode fazer uma avaliação da evolução temporal dessa modalidade de serviços.

Na literatura e na legislação encontram-se referências indiscriminadamente a ILPI, casas de

repouso, lares, hotéis, asilos (Camarano, 2007; Camarano et al, 2010) e, mais recentemente, clínicas

geriátricas. Como, inicialmente, eram dirigidas à população carente que necessitava de abrigo, muitas

das instituições brasileiras se autodenominam “abrigos”, como é o caso de 6,3% das instituições

identificadas pela pesquisa IPEA e de 6,5% das cadastradas no Censo SUAS. Muitas instituições

tentam oferecer aos residentes um espaço que reproduza a vida em família. Algumas, por exemplo, se

autodenominam “lares” - um terço das instituições brasileiras identificadas pela pesquisa IPEA e pelo

Censo SUAS. Muitas delas são pequenas, têm menos de dez residentes e funcionam em casas,

representando 10% das instituições, segundo a pesquisa do IPEA. Por sua vez, 10,7% na pesquisa

IPEA e quase 3% das instituições recenseadas pelo SUAS denominavam-se “Casa de Repouso”. As

instituições também receberam nomes voltados a residenciais, clínicas geriátricas e hotéis geriátricos.

Segundo Camarano (2010), o perfil de residentes acolhidos em instituições com fins

econômicos é o de pessoas idosas mais dependentes ou semidependentes quando comparado a ILPI

filantrópicas ou públicas. Porém, de acordo com o Censo SUAS (2015), 63,2% das instituições

recenseadas também declararam receber doentes crônicos, que representavam cerca de 10% dos

residentes destas instituições.

Essa heterogeneidade levanta dúvidas quanto ao que são: moradia, clínica, hotel, casa de

repouso, abrigo, residencial? A quem devem respostas: políticas de assistência social, de saúde, de

turismo ou de habitação? Conselhos de direitos de idosos ou de assistência social? Vigilância Sanitária

ou Ministério Público? Tudo isso concorre para uma dificuldade a mais na regulação e na fiscalização

dos serviços ofertados. E, ainda, apesar da existência de mecanismos de fiscalização de ILPI

(GIACOMIN; COUTO, 2010), a fiscalização varia conforme o (des)interesse da gestão pública sobre

esses espaços.

Contudo, as instituições disponíveis são de diferentes portes e natureza jurídica (privadas com

5



fins lucrativos, filantrópicas, públicas); acolhem pessoas de graus variados de dependência e demandas

de cuidados, mas não há qualquer local que consolide as informações a respeito das ILPI. Dessa forma,

a questão norteadora desta pesquisa foi: como estes diferentes aspectos se revelam no contexto das

ILPI de Belo Horizonte?

Pretende-se com tais informações subsidiar a proposição de ações para aprimorar e apoiar a

gestão institucional de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) filantrópicas e

particulares de Belo Horizonte, visando qualificar a oferta de serviços no município.

2.1 Impacto da Pandemia nas ILPI

A pandemia explicitou o quanto as instituições de longa permanência foram oneradas pelo

aumento de custos com: a necessidade de incorporar mais insumos para prevenção de contágio pelo

novo coronavírus (equipamentos de proteção individual como luvas, máscaras, álcool em gel); o

aumento de afastamentos profissionais por adoecimento; a necessidade de manejo de casos suspeitos e

confirmados de Covid-19; a redução de novas admissões em razão dos surtos e isolamentos em

decorrência de contaminações. As equipes se viram obrigadas a lidar com novas e velhas dificuldades,

por exemplo, com interrupção de visitas e de acesso à rede sociofamiliar, com forte impacto na saúde

física e mental dos residentes.

Apesar dessa realidade ser comum as ILPI filantrópicas e privadas com fins econômicos, estas

últimas não foram contempladas por qualquer tipo de auxílio emergencial nem desoneração da folha de

trabalhadores. Neste sentido, a relevância deste diagnóstico está em seu potencial de contribuição para

aquelas instituições, inclusive as de natureza privada, com maiores necessidades em relação aos

aspectos administrativos, assistenciais e gerenciais.
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3. METODOLOGIA

Trata-se de um diagnóstico situacional das ILPI privadas com fins lucrativos do município de

Belo Horizonte, construído a partir de referenciais da pesquisa-ação. As etapas propostas foram

construídas tendo em vista os objetivos e metas pactuados (Apêndice 1).

O ponto de partida foi o mapeamento das ILPI existentes a partir de dados secundários

disponibilizados pela Vigilância Sanitária de Belo Horizonte ao CeMAIS para identificação das

instituições existentes por região administrativa. Neste levantamento foi possível identificar a

existência de 258 ILPI, sendo 28 (10,9%) filantrópicas e 230 (89,1%) privadas. Todas as instituições

privadas foram convidadas para o seminário de apresentação do diagnóstico, segunda ação realizada.

Neste sentido, o segundo passo foi a realização de um seminário para apresentação da proposta

de diagnóstico com convite às instituições para participação. Este evento ocorreu no dia 3 de dezembro

de 2020 que contou com a presença de 22 pessoas, dentre as quais representantes de 14 ILPI. Optou-se

por incluir as instituições no diagnóstico a partir da adesão das mesmas à proposta, não sendo feito um

cálculo amostral. A construção do diagnóstico foi incluída em projeto de pesquisa desenvolvido no

estado de Minas Gerais focado no impacto da COVID-19 em ILPI, aprovado pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da PUC Minas (CAEE: 33560920.0.0000.5137).

Para implementação das etapas do diagnóstico utilizou-se de estratégia de encontros a partir de

cada uma das dimensões estudadas: Gestão da ILPI; Perfil dos residentes; Rede sociofamiliar; e Equipe

e práticas de cuidado, incluindo a funcionalidade. Considerando o mapeamento realizado e a

proposição para cada eixo, foram construídos quatro formulários eletrônicos, organizados por

dimensões para a coleta de dados (Apêndice 2), propiciando um aprofundamento na identificação sobre

a realidade vivenciada pelas ILPIs, com destaque para suas fragilidades e potencialidades em cada uma

das dimensões propostas.

Para a interlocução com as instituições participantes sobre os resultados de cada etapa do

diagnóstico, de modo a permitir maior vínculo e adesão, seguiu-se com a apresentação dos resultados

a cada dimensão, ao longo do segundo semestre de 2021, com a inclusão dos demais formulários em

cada encontro. O Quadro 1 apresenta o cronograma do diagnóstico proposto e o realizado,

organizados por dimensão.

Quadro 1 - Cronograma de atividades - proposto e realizado.

7



Dimensão 1 - Gestão da ILPI Datas Propostas Datas Realizadas

Abertura do formulário 16 de maio 16 de maio

Encerramento das respostas 01 de junho 02 de junho

Entrega preliminar dos dados 6 de julho 06 de julho

Dimensão 2   - Perfil dos Residentes Datas Propostas Datas Realizadas

Apresentação da dimensão anterior/ Abertura do
formulário

09 de setembro – 14h 10 de setembro

Encerramento das respostas 16 de setembro 28 de setembro

Entrega preliminar dos dados 23 de setembro -

Dimensão 3 -   Rede Sociofamiliar Datas Propostas Datas Realizadas

Apresentação da dimensão anterior/Abertura do
formulário

30 de setembro 06 de outubro

Encerramento das respostas 07 de outubro 21 de novembro

Entrega preliminar dos dados 21 de outubro -

Dimensão 4 -   Equipe e práticas de Cuidado
(incluindo Funcionalidade )

Datas Propostas Datas Realizadas

Apresentação da dimensão anterior/Abertura do
formulário

28 de outubro 2 de dezembro

Encerramento das respostas 04 de novembro 20 de dezembro

Entrega preliminar dos dados 18 de novembro -

Entrega documento final 01 de dezembro 04 de abril

Apresentação final 09 de dezembro A ser agendada
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4. RESULTADOS

A adesão dos participantes decresceu com a evolução da pesquisa. Mesmo com a extensão do

prazo, diversos contatos telefônicos e mensagens para as instituições além de problematização sobre a

participação e sua importância nos encontros virtuais, percebeu-se redução significativa de adesão das

ILPI durante todo o percurso da pesquisa-ação sendo a participação decrescente a cada dimensão

estudada, conforme quadro abaixo:

Dimensão Estudada Número de ILPI participantes

Dimensão 1 - Gestão da ILPI 74

Dimensão 2 - Perfil dos Residentes 21

Dimensão 3 - Rede Sociofamiliar 15

Dimensão 4 - Equipe e Práticas de Cuidado 6

A primeira etapa contou com a participação de 74 instituições e aconteceu no dia 26 de maio

de 2021, por meio de videoconferência. Neste mesmo dia, foi disponibilizado o link para resposta ao

formulário que esteve aberto para respostas por 10 dias. Houve adesão de 75 participantes, com uma

ILPI em duplicidade, a qual foi excluída, tendo a participação de 3 ILPI privadas sem fins lucrativos e

71 instituições com fins lucrativos, totalizando a participação de 74 instituições.

A proposta da pesquisa era que estas instituições pudessem participar de todas as demais etapas

previstas no diagnóstico. Porém, na segunda etapa houve a adesão de 21 respondentes, o que

justificou a necessidade de contato com as demais ILPIs para possível adesão ao diagnóstico e

ampliação do prazo de resposta. Ao final do período desta etapa foi possível obter 25 respostas ao

formulário. Da terceira etapa participaram 15 instituições. Por fim, a quarta etapa teve a participação

de 6 instituições.

Vale destacar que somente 05 (cinco) ILPI participaram do diagnóstico em suas 4 dimensões;

10 (dez) instituições participaram de três e 09 (nove) de duas dimensões estudadas. Finalmente, 50

(cinquenta) ILPI participaram somente de uma dimensão estudada, especialmente da primeira

dimensão que buscou traçar o perfil de funcionamento legal delas. A seguir são apresentados os

resultados referentes ao diagnóstico, organizados por dimensões de análise, bem como a discussão

pertinente a cada uma delas.
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4.1 Dimensão 1 - Perfil das ILPI

Na primeira dimensão, focada na Gestão da ILPI, foram abordados os aspectos relacionados

às questões que buscam, minimamente, demonstrar a organização da instituição partindo da sua data de

criação, da existência dos documentos constitutivos - inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica,

estatuto social, regimento interno e, ainda, se há controle de receitas e despesas, das relações de

prestação de serviços e com o voluntariado.

a) Localização e tempo de existência

Das 74 instituições participantes, a maioria delas estão localizadas na Regional Pampulha (41%),

seguido da Regional Oeste (14%), Nordeste (13%) e Centro-Sul (9%). Nas demais regionais, soma-se

os demais 23%, conforme apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Distribuição das instituições de longa permanência para idosos que responderam ao

questionário, segundo a Administração Regional. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

A maioria das ILPI encontra-se na Regional Pampulha, seguida pela Regional Oeste e Nordeste.

Em relação ao ano de criação, a maioria das instituições respondentes (76%) estão em atividades desde

o ano de 2010, sendo que destas, 13% têm somente um ano de funcionamento (Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Distribuição das instituições de longa permanência para idosos, segundo o ano de criação.

Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

b) Instrumentos formais

A maioria das instituições participantes (90%) possui regimento interno. Do total de instituições

participantes, 43% não possuíam estatuto social, 28% dispunham deste instrumento legal e 29%

declararam não ser Organização da Sociedade Civil (OSC) ou Filantrópica.

Em relação à inscrição no Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, 64% das instituições

participantes não estavam inscritas, 30% estavam inscritas e 6% aguardavam análise de documentação.

Quanto à inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, 50% das instituições participantes

afirmaram estar inscritas, 38% não estavam e 12% aguardavam análise de documentação. Infere-se que

pelo fato de que a maioria das instituições participantes serem privadas com fins econômicos, pode ter

havido um equívoco das instituições ao responder esta questão. Por sua vez, a posse de Certificação de

Entidades Beneficentes da Assistência Social (CEBAS) está demonstrada no Gráfico 3.

Gráfico 3 - Distribuição das das instituições de longa permanência para idosos, segundo a posse de

Certificação de Entidades Beneficentes da Assistência Social (CEBAS). Belo Horizonte, 2021.
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Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Nota-se que, entre as instituições participantes, apenas 2,8% possuíam o CEBAS e 1,4%

encontravam-se em processo de renovação. Essas ILPI eram privadas com fins econômicos (6%) e sem

fins econômicos e de cunho religioso (4%), todas elas com CEBAS e com convênio ou parceria com a

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH).

Ainda de acordo com o Estatuto do Idoso, é necessária a formalização da prestação de serviços por

meio de contrato. No grupo de respondentes, 98,6% possuíam tal contrato formal e apenas 01 (1,4%)

instituição participante afirmou não possuir este instrumento legal. Dentre aquelas que possuem

contrato formal, na maioria delas (74%), o contrato é assinado exclusivamente pelo familiar dos

residentes. Somente em 26% das instituições o contrato é assinado pelo residente e pelo familiar, em

conjunto.

c) Quanto à gestão de parcerias, receitas e custos

Sobre a existência de parcerias, somente 16% das ILPI possuem programa de voluntariado. A maioria

(86%) não possui parcerias não-financeiras. Dentre aquelas que possuem (14%), em 9% delas a

parceria se dá com outros órgãos públicos; 27% com a sociedade civil e 64% com outras instituições

privadas. Chama atenção a necessidade de construir parcerias junto a universidades e cursos técnicos,

por exemplo, para que favoreça o aprimoramento das práticas de cuidado, de gestão e de lazer dentro

das ILPI, além de favorecer o contato com a comunidade. É possível que a ausência de voluntários e de

parceiros também reflita o período pandêmico que resultou no fechamento das ILPI para o mundo

externo. Em relação à fonte de receitas da instituição, o Gráfico 4 explicita as principais fontes.
12



Gráfico 4 - Fonte das receitas das instituições de longa permanência para idosos. Belo Horizonte,

2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Como esperado, 95,6% das receitas advêm de contribuições dos contratantes.

Todas as instituições afirmaram controlar as despesas com impostos, alvarás e com folha de

pagamento. A distribuição do controle destes e de outros custos está apresentada no Gráfico 5.

Gráfico 5 - Distribuição do controle de Custos das instituições de longa permanência para idosos. Belo

Horizonte, 2021.
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Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Em relação aos gastos com alimentação, somente uma ILPI afirmou não ter controle sobre eles; 4%

afirmaram não ter controle relativo aos gastos com equipamentos e materiais; enquanto 6% das

instituições participantes declararam não ter controle acerca de manutenção, hospedagem e conforto, e

em 10% das instituições não há controle em relação aos gastos com lazer e socialização.

d) Quanto à gestão dos cuidados

Em 59% das instituições participantes o Responsável Técnico (RT) é o proprietário podendo ser

justificado pelo próprio custo para a instituição em se pagar  por este serviço.

No Gráfico 6, encontram-se discriminadas as diferentes áreas de formação do RT.

Gráfico 6 - Distribuição da área de formação do Responsável Técnico das instituições de longa

permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021.

Nota-se que profissionais de Enfermagem respondem tecnicamente pela maioria das ILPI participantes

(67,6%), seguidos de profissionais de diferentes formações (25,0%). Profissionais de Administração,

Assistência Social, Bacharel em Direito, Médico e Nutricionista respondem, cada um deles, por 1,4%

dos casos.
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4.2 Dimensão 2 - Perfil dos Residentes

O perfil dos residentes das ILPI foi o objeto da segunda etapa da pesquisa. Para tanto, as

questões levantavam a capacidade de ocupação, a formatação dos quartos, incluindo a existência de

quarto privativo, os graus de dependência atendidos, acesso à recursos tecnológicos. A estas

informações, somaram-se questões para traçar o perfil dominante das ILPI: motivo da

institucionalização, responsável pela contratação, grau de dependência, raça, orientação sexual e as

demandas de atendimento: doenças infecciosas, lesão de pele, uso de sondas e outros cuidados

complexos.

Nesta etapa, 21 instituições responderam ao questionário que tratou da capacidade de

atendimento da instituição, bem como os perfis de residentes com os quais as ILPI trabalham.

a) Capacidade de atendimento, formatos de hospedagem e decisão pela institucionalização

O primeiro bloco de perguntas refere-se à capacidade de atendimento e aos formatos de hospedagem

disponíveis. As instituições possuem capacidade de acolhimento diversas, contudo, 48% delas oferta

entre 11 a 21 leitos. As demais (52%) atendem nas capacidades conforme disposto no Gráfico 7.

Gráfico 7 - Distribuição da capacidade de atendimento instalada nas instituições de longa permanência

para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021
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No momento em que responderam o formulário disponibilizado, apenas 03 (14,3%) instituições

estavam com a capacidade máxima de atendimento em operação.

Os respondentes somaram 404 leitos para o acolhimento de pessoas idosas. Estas vagas estão

distribuídas em acomodações: individual, dupla, tripla e quádrupla. A maior oferta é de acomodação

em quarto duplo (48%), seguido dos quartos triplos (26%). Outros 10% dos leitos estão disponíveis em

quartos quádruplos e apenas 18% das vagas são em acomodações individuais.

No Gráfico 8, está apresentada a distribuição de oferta de quartos em relação ao total de ILPI.

Gráfico 8 - Distribuição de oferta de quartos em relação ao total de instituições de longa permanência

para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Observa-se que os quartos coletivos, especialmente para três ou quatro residentes, são mais frequentes

nas ILPI com maior número total de leitos. Todas as instituições informaram possuir quartos duplos e

seis delas não oferecem a opção de acolhimento em quarto individual.

Ao serem questionadas sobre a tomada de decisão pelo acolhimento, considerando a maior recorrência,

20 (95,2%) ILPI informaram que se trata de uma decisão compartilhada entre o idoso e sua família,

enquanto 01 (4,8%) delas possui um morador encaminhado por órgão governamental.
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b) Perfil de residentes

Quanto ao perfil dos residentes, 90,5% das ILPI pesquisadas são mistas - recebem residentes sem

distinção de gênero; enquanto 9,5% recebem apenas mulheres.

A distribuição quanto ao grau de dependência definido na RDC 502/2021, encontra-se demonstrada no

Gráfico 9.

Gráfico 9 - Distribuição de vagas segundo o grau de dependência da pessoa idosa assistida em relação

ao total de  instituições de longa permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

No que se refere aos graus de dependência atendidos, todas as instituições informaram atender o grau II

de dependência e 17 (80,9%)  delas atendem residentes classificados com grau III.

Com relação às faixas etárias dos idosos assistidos, no momento da pesquisa, elas apresentaram a

distribuição conforme o Gráfico 10.

Gráfico 10 - Distribuição de vagas segundo a faixa etária da pessoa idosa assistida em instituições de

longa permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.
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Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Chama a atenção que a maioria dos residentes era de nonagenários, o que fala de maior fragilidade.

Entre os respondentes não havia idosos entre 60 e 69 anos e entre 80 e 89 anos. Contudo 12,5%

acolhiam pessoas não idosas, o que aponta uma demanda social em curso.

Ainda com relação às características pessoais dos residentes, em 33% das ILPI consultadas, residem

idosos analfabetos. Em 48% das instituições residem pessoas idosas negras e em 10% moram idosos de

outras etnias. Ao serem questionadas sobre a existência de residentes casados ou que mantêm uma

relação afetiva, 03 (14,0%) ILPI afirmaram que existem casais formados por seus residentes. Na

sequência, foi perguntado se haveria um quarto disponível para visitas privativas, buscando oportunizar

espaços para a intimidade dos residentes e apenas uma ILPI afirmou dispor deste cômodo. Destaca-se

que das ILPI que informaram da existência de casais entre seus residentes, nenhuma indicou possuir

um espaço privativo.

c) Serviços de atenção e Cuidado

Questionou-se às ILPI sobre os serviços de atenção e cuidado de que dispõem para atender às

demandas dos idosos.

Quanto à cobertura vacinal, naquele momento, todas as casas informaram que seus residentes estavam

vacinados contra Covid-19 e influenza. Em 18 (85,7%) ILPI, os residentes estavam imunizados para

pneumonia e 12 (57,1%) entidades afirmaram que os residentes estavam vacinados contra o tétano.

Essa situação vacinal denota a necessidade de maior aproximação com a rede pública de saúde para

garantir este direito fundamental à prevenção de doenças.
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A população idosa institucionalizada pode ser bastante heterogênea quanto aos cuidados demandados.

As diferentes necessidades apontadas no formulário, encontram-se distribuídas conforme o Gráfico 11.

Gráfico 11 - Distribuição dos residentes conforme características do público e demanda de cuidados

em instituições de longa permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Na presente pesquisa, a maioria das instituições (90,5%) afirmou que consegue atender pessoas que

requeiram sondagem urinária, lesão de pele e sofrimento mental, enquanto apenas 06 (28,6%) ILPI

acolhem pessoas idosas com doenças infecciosas.

d) Quanto ao acesso e uso de tecnologia

No que tange o acesso e uso da tecnologia, questionou-se sobre o acesso e uso de celular, tablet ou

notebook. As ILPI informaram que todas possibilitam o uso de celulares pertencentes aos próprios

idosos. Contudo, em 10% delas o aparelho não fica integralmente com o residente, que para utilizá-lo

precisa solicitar à instituição que fica com a sua guarda.

19



Quando se trata de notebook e tablet, 10% informaram que não permitem o uso por parte dos

residentes, enquanto outros 14% permitem o uso do equipamento, mas sob a guarda da ILPI. Em 76%

das instituições, o uso e o acesso a notebook e tablet acontece sem restrições.

4.3 Dimensão 3 - Rede sociofamiliar

A terceira dimensão, referente à rede sociofamiliar, buscou levantar aspectos referentes à

organização das visitas, desde a oportunidade de visita prévia para conhecimento da ILPI,

programação da saída dos residentes da ILPI para atividades externas, participação dos residentes na

tomada de decisões e os impactos da pandemia na relação com a rede sociofamiliar.

a) Visita prévia à Instituição antes da admissão

Perguntados se o pretendente realiza visita prévia à acolhida contribuindo com a escolha da instituição,

os participantes demonstraram que esta prática não é obrigatória, como pode ser visto no Gráfico 12.

Destaca-se que em quase 15% das instituições não é oportunizado ao residente que conheça

previamente a sua nova moradia.

Gráfico 12 - Prática de visita prévia do pretendente a residente em instituições de longa permanência

para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

b) Visitas

Quanto às visitas, as instituições responderam conforme os Gráficos 13 e 14, respectivamente com
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destaque para o fato de que 28,6% das instituições têm horário pré determinado para as visitas e 14,6%

não fazem registros das visitas recebidas, não cumprindo as exigências legais para as ILPIs.

Gráfico 13 - Existência de horário pré determinado e de Registro de visitas para residentes em

instituições de longa permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.
Horário pré determinado Registro das Visitas

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

O gráfico 14 explicita sobre local pré determinado para as visitas. Entendem-se que a pandemia

impactou diretamente neste acesso aos visitantes nas instituições, o que pode ser visualizado a seguir:

Gráfico 14 - Existência de local pré determinado para visitas para residentes em instituições de longa

permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

c) Dimensão Espiritual
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Uma das dimensões do envelhecimento diz respeito à questão espiritual. Questionadas sobre o acesso a

práticas religiosas e ecumênicas, as ILPI responderam conforme o Gráfico 14.

Gráfico 14 - Existência de práticas religiosas, antes e durante a pandemia, e atividades ecumênicas em

instituições de longa permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.
Práticas Religiosas Atividades ecumênicas

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

d) Parcerias

Quanto à existência de parcerias no território, elas estão apresentadas no Gráfico 15.

Gráfico 15 - Existência de parcerias e projetos com serviços e associações no território em instituições

de longa permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Observa-se que as ILPIs, de modo geral, tem ainda uma baixa relação com os demais projetos, ações e

serviços existentes no território.

A presença de voluntários em atividades da ILPI foi modificada em função da pandemia, como pode
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ser observado no Gráfico 17.

Gráfico 17 - Participação de voluntários para ações de socialização (coral, lanches, bingos, etc) em

instituições de longa permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

e) Protagonismo dos residentes

Perguntados sobre a existência de reuniões regulares com os residentes para avaliação dos

serviços, escuta e recebimento de críticas e sugestões, a maioria (57,1%) informou não realizar tal

atividade. Quanto à periodicidade, ela está apresentada no Gráfico 18.

Gráfico 18 - Periodicidade das reuniões com os residentes em instituições de longa permanência para

idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Quanto à definição da pauta dos encontros, ela está demonstrada no Gráfico 19.
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Gráfico 19 - Definição da pauta das reuniões com os residentes em instituições de longa permanência

para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Importante registrar que 92,9% das instituições pesquisadas informaram que o residente não pode sair

da ILPI desacompanhado.

4.4 Dimensão 4 - Equipe e práticas de cuidado

A quarta dimensão explorou a conformação da equipe e as práticas de cuidado, incluindo a

funcionalidade dos residentes contou com a participação de 6 instituições. Nesta dimensão foram

investigados aspectos referentes às atividades ofertadas pela ILPI, estrutura física para lazer,

entretenimento, convivência e assistência, conformação da equipe e registro das práticas de cuidado

prestado aos residentes, relação com os serviços de saúde e de assistência de saúde do território,

participação dos residentes na definição das ações e o impacto da pandemia neste contexto.

Nesta etapa participaram apenas 06 (seis) Instituições, que responderam sobre as práticas de cuidados

adotadas para atenção às necessidades dos residentes.

a) Registro de cuidados

Todas as Instituições respondentes informaram que realizam registro da passagem de plantão, controle

de oferta de medicação e de sinais vitais. Com relação ao controle de doenças infecciosas, 83%

realizam os registros como exige a RDC/Anvisa 502/2021. Destaca-se que estes registros são
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obrigatórios pela RDC 502/2021, assim como por normas emanadas pelo Conselho Federal e Regionais

de Enfermagem no tocante aos registros das práticas de cuidados em atendimento de saúde.

b) Atendimento pela rede de saúde

Em 83% das ILPI, os residentes são cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS). Questionadas

sobre a presença, participação e apoio dos serviços da rede pública de saúde e de assistência social,

observa-se que a assistência social do município não realiza visitas às instituições. No Gráfico 20 é

apresentada a distribuição dos serviços de saúde acessados pelos participantes da pesquisa.

Gráfico 20 - Distribuição dos serviços de atendimento de saúde acessados pelas instituições de longa

permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Quando perguntados sobre os serviços buscados quando os residentes precisam de atendimento de

saúde, todas informam buscar por serviços particulares ou utilizar os do plano de saúde. Ainda assim, o

atendimento em serviço público de saúde é procurado por 66,7% das ILPI, podendo estar incluídos

aqui aspectos relativos à imunização e outras demandas. Questionadas sobre a visita ou apoio do

Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 16% afirmaram receber apoio do programa, extinto como política

do governo federal em 2017, e que vem sendo descontinuado em muitos municípios. No tocante à

visita de equipe multidisciplinar da atenção primária, 32% da ILPI afirmaram recebê-la, porém, essas

visitas acontecem sob demanda da Instituição. Chama atenção que 50% não responderam este item.

Quanto à equipe da estratégia Saúde da Família, ela visita regularmente uma ILPI, enquanto as demais

afirmam receber visitas quando demandadas.
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Em 33,3% das Instituições também é oferecido o serviço de atendimento pela própria ILPI, o que será

discutido na próxima seção.

c) Equipe de atenção à saúde

As Instituições foram perguntadas sobre os profissionais e serviços de atendimento e atenção à saúde

que estão disponíveis aos residentes. No Gráfico 21, está demonstrada a oferta de profissionais de

saúde entre as ILPI participantes.

Gráfico 21 – Profissionais que compõem a equipe de atenção e atendimento à saúde dos residentes em

instituições de longa permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Os profissionais presentes em todas as ILPI participantes são o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional.

O profissional da assistência social não está nas Instituições respondentes e é possível verificar que

psicólogo e educador físico são os profissionais de menor frequência nas equipes. No momento da

pesquisa, uma das Instituições (16,6%) informou não possuir profissional de nutrição, enquanto as

demais contam com nutricionista no atendimento oferecido aos residentes.

Destaca-se que por força da RDC/Anvisa 502/2021 e 216/2004, as ILPI são obrigadas a contar com

profissional de nutrição e um profissional de nível superior para desenvolver atividades de lazer com os

residentes. Além disso, havendo profissionais da saúde, é preciso que estejam registrados em seus

conselhos profissionais.

No momento da pesquisa, 33,3% das ILPI não possuíam enfermeiro responsável técnico pelo

atendimento de saúde. Das instituições que afirmaram possuir o enfermeiro RT, os horários e jornadas
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de trabalho são diversos. Uma Instituição informou que o enfermeiro RT está presente por 16 horas

semanais, divididos em dois dias de 8 horas, nas demais, a jornada de trabalho é de 20 horas ou 30

horas semanais. Não há, portanto, a presença de enfermeiro por mais de 8 horas diárias nas instituições

no momento em que responderam o questionário. Porém, como os enfermeiros são responsáveis

técnicos em mais de 60% das instituições (Dimensão 1), é possível que eles acumulem as duas funções.

Todas as instituições informaram possuir cuidadores de idosos em suas equipes de cuidado. Com

relação aos técnicos de enfermagem, uma delas (16%) não possui este profissional em sua equipe. A

jornada de trabalho mais utilizada para a organização das equipes de cuidados é de 12/36 horas.

Quando questionadas sobre a oferta de atendimento médico, as ILPI informaram a existência de um

profissional para este serviço. A frequência do atendimento difere entre as instituições, enquanto que

em 50% delas, a presença do médico é mensal, em 33% o médico é chamado quando a ILPI entende

ser necessário. Entre os respondentes foi identificado que havia uma instituição que o médico

responsável pelo atendimento dos residentes é o proprietário da ILPI.

Não fez parte desse diagnóstico, mas estudo anterior realizado no município de Belo Horizonte revela

que em geral estes profissionais não têm vínculo empregatício com as ILPI (LACERDA et al, 2017).

Gráfico 22 - Sobre a frequência do atendimento médico oferecido em instituições de longa

permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Quanto às notificações exigidas, as ILPI afirmam cumprir as regras (Gráfico 23).

Gráfico 23 - Respeito às notificações exigidas em instituições de longa permanência para idosos. Belo
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Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

d) Equipe de apoio

As ILPI foram questionadas sobre a equipe de apoio para os serviços de cozinha, limpeza e serviços

gerais. Estas são funções determinadas pela RDC 502/2021 que define, ainda, a quantidade de

funcionários tomando por base o número de residentes ou do espaço físico da instituição.

A totalidade das instituições respondentes afirmou possuir cozinheira e auxiliar de cozinha. Com

relação a lavadeira/passadeira e auxiliar de serviços gerais, em 33,3% das ILPI não há pessoas

dedicadas a este serviço. A composição da equipe está mostrada no Gráfico 24.

Gráfico 24 - Composição da equipe de cozinha, limpeza e serviços gerais, em instituições de longa

permanência para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021
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Com relação às reuniões de equipe, todas as instituições respondentes afirmaram realizar, sendo que

66,6% delas realizam reuniões mensais. Dos 33,3% restantes, metade realiza reuniões quinzenais e a

outra reúne-se bimestralmente.

e) Atividades e serviços oferecidos

O questionário utilizado apresentou uma série de atividades e serviços que as instituições oferecem

mais comumente, deixando espaço para a inserção daquelas não listadas. No Gráfico 25, apresenta-se o

quadro formado a partir desta questão.

Gráfico 25 - Atividades e serviços oferecidos pelas instituições de longa permanência para idosos.

Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Destaca-se que foram indicados como serviço de atendimento psicossocial os serviços prestados por

psicólogo social e serviço social. Já nas atividades de reabilitação, indicou-se os serviços prestados por

fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia clínica. A atividade “dança sênior” foi

referida por uma ILPI participante.

Quanto às áreas destinadas às diferentes atividades, elas estão mostradas no Gráfico 26.
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Gráfico 26 - Áreas destinadas às diferentes atividades ofertadas em instituições de longa permanência

para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

f) Educação permanente

As instituições foram questionadas sobre a existência de programa de educação permanente e apenas

uma delas (16%) afirmou possuir esta atividade.

Muito embora tenham informado não haver programa de educação permanente, uma das respondentes

afirmou que realiza reuniões e orientações à equipe habitualmente. As demais não realizam atividades

de educação permanente com seus colaboradores.

Questionadas sobre a existência de programa de estágio regular na instituição, 33,3% delas afirmaram

possuir vínculo com instituição de ensino, sendo uma delas com curso de técnico de enfermagem e

outra com formação de cuidadores.

g) Adequação para a pandemia

Quanto à suspensão das visitas presenciais a partir do decreto legislativo emitido em março/2020, que

reconheceu a calamidade pública em razão da Covid-19, o comportamento das ILPI está apresentado
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no Gráfico 27.

Gráfico 27 - Distribuição do comportamento frente às visitas entre instituições de longa permanência

para idosos. Belo Horizonte, 2021.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

Nota-se o respeito às regras de suspensão das visitas entre as ILPI durante a pandemia e 71% disseram

programar a retomada das visitas com agendamento prévio. Para suplantar essas interrupções, foram

ofertadas outras modalidades de visitas/contato a ILPI que estão demonstradas no Gráfico 28.

Gráfico 28 - Modalidades ofertadas para compensar a interrupção das visitas presenciais.

Fonte: Arquivo do Diagnóstico, 2021

A maioria das ILPIs (78,6%) afirmaram que todas as famílias aderiram às medidas propostas e em

21,4%, a maioria das famílias concordaram.
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5. DISCUSSÃO

O presente diagnóstico foi prejudicado pela baixa adesão final dos participantes. Pode ter

concorrido para este comportamento o momento pandêmico que introduziu novas demandas e

preocupações para os gestores; a pouca prática de participação em pesquisas, considerando o baixo

interesse pelo segmento. Porém, ainda assim, dado o ineditismo da pesquisa, os resultados obtidos são

relevantes para refletir sobre as fragilidades e potencialidades das ILPI privadas em Belo Horizonte.

5.1 O aumento do número das instituições de longa permanência para idosos em Belo Horizonte

No Brasil, nas últimas décadas, é explícita a ampliação do número de ILPI, segundo as

informações disponíveis. Outra fonte de informação indireta é a Relação Anual de Informações Sociais

(RAIS), que colhe informações anuais das empresas sobre suas atividades e seus trabalhadores. Pelo

ramo de atividade é possível identificar as ILPIs, as clínicas geriátricas e os condomínios de idosos. O

objetivo da RAIS é prover dados para a elaboração de estatísticas do trabalho, ou seja, disponibilizar

informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Os últimos dados disponíveis foram

de 2018 e mostram 1.002 clínicas e residências geriátricas, 5.847 ILPIs e 291 condomínios para idosos,

perfazendo 7.140 estabelecimentos. No mesmo período, 1.784 (25,0%) estavam credenciadas ao

SUAS. Dessa forma, em âmbito nacional, o aumento do número de ILPI credenciadas ao SUAS foi de

10,3% enquanto o aumento da oferta de ILPI privadas com fins lucrativos foi de 203%. Tal

modificação pode ser justificada por diferentes fatores. Destacam-se:

- as profundas mudanças no papel social da mulher e na conformação familiar com menor

número de filhos e vínculos matrimoniais mais frágeis;

- a transição demográfica nacional com um envelhecimento acelerado e intenso da

população brasileira;

- o aumento da expectativa de vida atrelado à mudança epidemiológica que resulta na

maior prevalência de condições crônicas que cursam com aumento da demanda por

cuidados; e ainda

- a inexistência de dispositivos de cuidado e de apoio à pessoa idosa disponíveis em nível

comunitário.

Porém, talvez a principal justificativa seja o fato de atenderem a uma necessidade da sociedade,

considerando os desafios assistenciais e junto à rede sociofamiliar pela ausência do Estado no cuidado
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de longa duração.

Quanto ao comportamento das ILPI em Belo Horizonte, o presente diagnóstico partiu de um

mapeamento da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte que identificou 258 ILPI, em Belo Horizonte,

por ocasião da pandemia. Mais de dois terços das ILPI participantes foram criadas a partir de 2010.

Este dado, quando comparado ao trabalho apresentado por Moura et al, (2006), que havia contabilizado

35 ILPI de caráter filantrópico e 30 ILPI privadas no município, representa um aumento de 660% de

ILPI privadas em 15 anos e uma redução de 20% no número de ILPI de caráter filantrópico, no mesmo

período.

Ainda na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), um estudo desenvolvido em 2015

mapeou 170 ILPI, o que revela o aumento significativo de instituições nos últimos anos (LACERDA et

al., 2017). Contrasta-se com este levantamento, estudo anteriormente publicado, em 2011, que havia

identificado 105 instituições, com destaque para Belo Horizonte, que possuía 42 privadas e 26

filantrópicas, perfazendo um total de 68 ILPI, tal crescimento fica ainda mais evidente (CAMARGOS

et al, 2014).

Esses dados reforçam o acelerado crescimento das ILPI, com destaque para as privadas e, em

especial, na capital mineira. Além disso, também revelam o descompasso entre a oferta de vagas em

instituições públicas - o município de Belo Horizonte não possui nenhuma - ou credenciadas ao

Sistema Único de Assistência Social. A primeira leitura pode apontar para um nicho de mercado,

criado pelo envelhecimento populacional e corrobora a emergente necessidade das famílias para

provimento dos cuidados aos longevos, frente às mudanças na dinâmica familiar.

Contudo, apesar do aumento expressivo de instituições privadas nos últimos anos, como uma

perspectiva de mercado, no universo pesquisado na primeira dimensão do diagnóstico, apenas 3

respondentes estavam com a taxa de ocupação plena. Tal achado revela a dificuldade de acesso pelo

custo da institucionalização, além dos impactos da pandemia. Apesar do crescente aumento das ILPI

privadas, o valor cobrado torna a instituição privada uma opção para poucos idosos, em comparação

aos valores recebidos pela maioria dos aposentados ( FREIRE; MENDONÇA; COSTA, 2012)

Soma-se a isso os critérios rigorosos de admissão em muitas instituições, limitante na decisão

pela institucionalização, embora a legislação vigente aponte apenas a idade como critério, independente

do suporte familiar, para residir em ILPI (BRASIL, 2021). Neste diagnóstico, a maioria das ILPI não

recebe residentes com doenças infecciosas, IST e outros cuidados complexos.
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5.2 A formalização das entidades

Do ponto de vista da formalização das entidades, a existência de Contrato Social ou Estatuto

Social, Regimento Interno; de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS),

de contrato de prestação de serviços, foram apontadas pelas entidades. Este tipo de documentação é

parte das exigências da fiscalização - sanitária ou do Ministério Público.

Contudo, é importante refletir sobre a recomendação do Estatuto do Idoso acerca da inscrição

das ILPI no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, independentemente da sua

natureza jurídica. No universo pesquisado, apenas um terço das ILPI com fins lucrativos estavam

inscritas no Conselho. É possível que haja desconhecimento dos gestores acerca da atuação do

Conselho, mas também é possível que não haja interesse ou proatividade do Conselho Municipal do

Idoso na busca das instituições de natureza privada. Isso contraria o esperado, uma vez que todas ILPIs

cuidam do público de interesse deste Conselho: as pessoas idosas. Além disso, parece ter havido

dificuldade de compreensão quanto aos dois conselhos pesquisados: o dos Direitos do Idoso e o da

Assistência Social. Essa situação sugere a pouca visibilidade dos conselhos para as entidades privadas.

A presença de um responsável técnico pela gestão é confirmada pelas ILPI pesquisadas, porém a

maioria deles também se declarou proprietária da entidade. Chama atenção que 70,4% dos RT são da

área da Saúde,a maioria enfermeiros, 25% profissionais da área da Administração e apenas 1,4% do

Serviço Social. Isso contrasta com as instituições filantrópicas , que contam com o apoio de técnicos -

assistentes sociais ou psicólogos - para acompanhar a gestão das ILPI conveniadas com o SUAS-BH.

Quanto à fonte de renda, os residentes são a principal fonte das ILPI privadas: 90% da renda

advém de residentes e familiares e em 5,6% o residente entra com 70% de sua renda e o restante de

outros meios.

Por sua vez, embora as ILPIs respondentes afirmem ter algum grau de gestão sobre esses

recursos, não foi possível saber qual seria este grau de controle: haveria ferramentas sistematizadas

para o controle de custos; quanto representaria o custo destinado a cada uma dessas dimensões no custo

total.

5.3 Perfil do público assistido e demandas de cuidados

A maior parte do público institucionalizado é feminino. Isso concorda com a literatura e com o

processo de feminização da velhice (CAMARANO, 2010). Um terço das ILPI acolhem pessoas idosas
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analfabetas, o que ainda reflete o pouco acesso à educação pela população idosa atual. Quase metade

das ILPI informaram acolher residentes negros. Porém, a questão étnico-racial não tem sido objeto de

investigação no nosso meio. Chama atenção a grande proporção de nonagenários e a existência de não

idosos entre os acolhidos. Embora vetado pela RDC 502/2021, o atendimento a pessoas com idade

inferior a 60 anos nas ILPIs, reforça a existência de uma demanda por cuidados em pessoas não idosas

e por pessoas muito idosas que as famílias não conseguem suprir, sabidamente maiores demandantes de

cuidados. Esse dado pode ser mais bem compreendido quando se analisa o perfil funcional dos

assistidos.

Neste quesito, existe uma diferença importante entre as ILPI de natureza filantrópica e as

privadas. No universo pesquisado, quando analisado o perfil de ILPI privadas nota-se, neste

diagnóstico, que 68% dos residentes são de Grau II e Grau III. Enquanto ainda parece existir uma

preferência por idosos independentes, por serem menos onerosos e exigirem menos cuidados, uma vez

que a maioria das instituições filantrópicas não admite idosos com demências, acamados ou com

doenças orgânicas (Chaimowicz; Greco, 1999). O grau de dependência, a presença de quadro

demencial e de algumas doenças, como as infecto contagiosas, foram as condições que mais

influenciaram na não admissão nas ILPI, especialmente para aquelas filantrópicas (CAMARGOS,

2014) .

As ILPI aceitam residentes casados ou com relação afetiva, mas a única ILPI que indica possuir

um quarto para visitas ou relações íntimas não possui atualmente casal de residentes. As entidades

oferecem quartos duplos, triplos e quádruplos. Possivelmente esta necessidade de partilha de quartos

reflita, em parte, a necessidade de redução de custos para os residentes e o uso de residências que não

foram projetadas para serem uma instituição, mas casas antigas que ainda dispõem de cômodos maiores

que comportam mais de um leito por ambiente.

Importante registrar o pouco protagonismo dos residentes. De acordo com os resultados deste

inquérito, chama atenção que apenas 7,1% das ILPI realizam reuniões com seus residentes. Quanto à

pauta dos encontros, ela também não passa pelo crivo dos residentes na grande maioria das vezes.

Os gestores consultados informaram que os residentes têm grande demanda de cuidados de

saúde, estando mais da metade da população assistida semi-dependente ou dependente para as

atividades de vida diária. Na pesquisa realizada pelo IPEA (CAMARANO, 2010), nas ILPI públicas

mistas e filantrópicas, boa parte dos residentes era independente, 43,9% e 36,7%, respectivamente.

Contudo, inexistem gradações de apoio à família que incluam a oferta de moradias assistidas,

centros-dia e de cuidadores por meio de políticas públicas. Daí a dificuldade de comparar os dados de
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instituições brasileiras com outras realidades internacionais.

Na presente pesquisa, quando analisadas as demandas de cuidado que não poderiam ser

acolhidas, as ILPI privadas colocam limites apenas para doenças infecto-contagiosas. Por sua vez, as

necessidades de cuidado mais frequentes identificadas pelos respondentes são pessoas com sofrimento

mental e em uso de gastrostomia. Dentre as atividades ofertadas, a reabilitação com oferta de

fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e o atendimento médico estão entre as mais citadas.

Considerando as dificuldades para atender às demandas de saúde de seus residentes, seria importante

investigar como esses cuidados são ofertados. Os profissionais das ILPI não têm preparo para o

cuidado dessas pessoas, principalmente aquelas com problemas de saúde mental e dependência

química.

Esta realidade contrasta com as múltiplas dificuldades enfrentadas para a resolução das

demandas relacionadas à saúde no campo das ILPI filantrópicas. Problemas no acesso a profissionais e

serviços; falta de profissionais de saúde dentro das ILPIs; equipe reduzida de cuidado; custeio de

medicamentos não encontrados na rede pública; busca por consultas e exames na rede privada, são

algumas das limitações apontadas pelas ILPIs (CAMARANO, 2010).

Salienta-se que apesar das instituições oferecerem muitas ações de cuidado, estas ainda estão

distantes de serem centradas no residente, incluídos como ativos no seu processo de envelhecer em

ILPI, o que corrobora o estudo desenvolvido por Souza et al (2022) que sinaliza também para a

necessidade de aprofundar nos custos do cuidado ao residente institucionalizado.

5.4 Relação com a rede sociofamiliar

Em relação à oportunidade de visita prévia para conhecimento da ILPI, programação da saída

dos residentes da ILPI para atividades externas, participação dos residentes na tomada de decisões e os

impactos da pandemia nas visitas e na relação com a rede sociofamiliar, muito há por ser feito. Em

quase 15% das instituições não é oportunizado ao residente que conheça previamente a sua nova

moradia; um terço das instituições tem horário pré-determinado para as visitas e 14,6% não fazem

registros das visitas recebidas, não cumprindo as exigências legais para as ILPIs. Entende-se que a

pandemia impactou diretamente neste acesso aos visitantes nas instituições, sendo que a maioria das

visitas estavam acontecendo em local previamente definido pela ILPI.

Além disso, a pandemia revelou a necessidade de incrementar as oportunidades de comunicação

à distância ou virtual. Nesse sentido, quanto à possibilidade de comunicação, todas as ILPI permitem o
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uso do celular, mas em algumas o aparelho fica sob a guarda da instituição, enquanto outras,

surpreendentemente,  não permitem o uso de tablet ou notebook.

A existência de práticas religiosas foi confirmada em 87,7 % das ILPIs, sendo em 50% delas

semanalmente e ecumênicas em quase 86% das instituições de longa permanência para idosos.

Importante registrar que 92,9% das instituições pesquisadas informaram que o residente não pode sair

da ILPI desacompanhado.

Observa-se que as ILPIs privadas, de modo geral, têm ainda uma baixa relação com os demais

projetos, ações e serviços existentes no território. Inclusive para estágios de cursos técnicos e de

graduação, como apontado neste diagnóstico, o que corrobora estudo realizado com ILPI públicas e

filantrópicas, em todas as regiões brasileiras, em que estes ocorrem em pouco mais de 10% das ILPIs

(CREUTZBERG; GONÇALVES, 2011). Além disso, percebe-se um menor percentual de voluntários,

se comparado com as instituições filantrópicas, o que foi impactado ainda mais negativamente no

contexto da pandemia. Mesmo neste contexto, para ações de socialização como coral, lanches e bingos,

57% das instituições mencionaram ter voluntários sem regularidade e com ações modificadas no

contexto da pandemia.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se neste diagnóstico a construção do perfil das ILPI privadas de Belo Horizonte.

Entretanto, cabe destacar a baixa adesão e a decrescente participação das instituições. Desde a primeira

dimensão foi possível traçar o levantamento das fragilidades e potencialidades das ILPIs participantes

que incluíram aspectos relacionados à gestão e ao perfil das equipes até o cotidiano do cuidado, a

conformação da equipe e a relação com a rede sociofamiliar.

Frente ao importante achado deste diagnóstico no que se refere à baixa inscrição das ILPIs no

Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, propõe-se a discussão dos resultados deste

diagnóstico neste contexto. Atrelado a isso, considerando que muito pouco é feito pelo Estado para

apoiar e atender às demandas específicas de cuidados de longa duração e ao idoso institucionalizado, a

maior interlocução entre as instituições, no sentido de se buscar soluções comuns para os problemas

enfrentados, a ampliação do intercâmbio de experiências exitosas, bem como o apoio da sociedade civil

organizada se revelam como estratégias imprescindíveis para a retaguarda das instituições,
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especialmente as privadas.

A construção coletiva de caminhos possíveis para enfrentamento dos desafios vividos pelas

ILPI privadas requer investimento na gestão administrativa, financeira e do cuidado prestado aos

residentes nas instituições.

A integração das ILPI e seus residentes com a sociedade é um ponto que demanda atenção e

enfrentamento por parte de toda a rede de atenção à pessoa idosa. Não há como garantir qualidade no

atendimento aos residentes enquanto estes permanecem distantes da comunidade onde estão inseridos.

Esta segregação é constatada nos protocolos que impedem as saídas dos residentes, nos horários de

visitas determinados e, ainda, na rara integração com centros de educação e outros atores sociais.

Quando existe a interação social com os idosos, esta acontece nas dependências da ILPI restringindo os

residentes a conviver e compartilhar espaços e ações em espaços sociais para além da Instituição.

A realização deste diagnóstico contribui para colocar luz em um grande vazio de informações

sobre cuidados institucionais e deve instigar a continuidade de ações que impactam na mudança de

cultura e de práticas sobre e nas instituições, reduzindo os estigmas mas também permitindo avançar no

que se refere à melhorias na gestão e na qualidade do cuidado prestado. Porém, é necessário que as

próprias ILPI privadas reconheçam o papel social que realizam e que coloquem de fato o residente no

centro do cuidado.

Entender a dualidade existente nas ILPI é de fundamental importância: para quem oferece o

atendimento, trata-se de uma pessoa jurídica com obrigações determinadas por leis e normas, o que

parece estar absorvido pelos gestores, mesmo que haja a necessidade de adequação nas rotinas e

instrumentos de gestão. Já para seus residentes, trata-se da sua moradia, o que demanda a construção

permanente do pertencimento, de identificação com as práticas propostas, do estímulo à participação de

reuniões periódicas dentro da entidade para captar críticas e sugestões. Assim, tanto para a gestão

quanto para o residente, é importante compreender que a qualidade do cuidado institucional passa pelo

respeito à autonomia e pela promoção do envelhecimento com dignidade - imprescindível para estes

avanços.
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APÊNDICES

Apêndice 1 - ETAPA: DIAGNÓSTICO COM AS ILPIS PARTICULARES EM BELO HORIZONTE - METAS E

CRONOGRAMA PROPOSTO

A execução do projeto será realizada em quatro etapas de coleta e a redação do relatório final,
totalizando 180 horas de dedicação da equipe de pesquisadores. Cada etapa contemplará as seguintes
metas, ações, indicadores e documentos de verificação apresentados abaixo. , tendo 40 horas de
dedicação e última etapa, 20 horas.

Conforme contrato:

· Receber os dados secundários mapeados pelo contratante para identificação das ILPIs
existentes e as regionais em que estão inseridas, no municipio de Belo Horizonte, para
definição de critérios de amostragem.

· A partir do mapeamento, serão construídos e aplicados formulários eletrônicos, para a
coleta de dados por amostragem, propiciando um aprofundamento na identificação sobre a
realidade vivenciada pelas ILPIs Particulares, destacando suas fragilidades e potencialidades.

· Interlocução com as instituições participantes sobre os resultados a cada etapa do
diagnóstico de modo a permitir maior vínculo e participação.

Meta: Construção do questionário

Ação: Construir questionário usando a plataforma Google Forms (8 horas)

Indicador: link do questionário

Documento de verificação: questionário online publicado

Meta: Aplicação do questionário

Ação: Enviar link de acesso para as ILPI objeto deste projeto, através de email, por grupos de
whatsapp e ações de engajamento.(8 horas)

Indicador: questionário aplicado

Documento de verificação: extrato de respostas

Meta: Análise dos resultados

Ação: Redigir documento com a análise das respostas colhidas.

● Compilar as respostas recebidas (3 horas)

● Redigir análise da etapa (8 horas)
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● Revisar o documento (6 horas)

● Construir documento de apresentação (4 horas)

Indicador: Redigir documento para apresentação

Documento de verificação: documento de apresentação (power point)

Meta: Reunião online de apresentação dos resultados

Ação: Apresentar o fechamento da etapa em reunião com as ILPI objeto deste projeto.(3 horas)

Indicador: Apresentação dos dados da etapa

Documento de verificação: relatório da reunião

Meta: Documento final

Ação: Apresentar documento com a reunião das quatro etapas, com o extrato e análise dos dados.

● Compilar as quatro etapas (3 horas)

● Redigir análise final (8 horas)

● Revisar o documento (5 horas)

● Construir documento de apresentação (4 horas)

Indicador: Apresentação dos dados gerais

Documento de verificação: relatório final

As etapas estão assim distribuídas ao longo do período de execução do projeto, previsto para 2021:

Atividade/mês jan fev Mar abr mai jun jul ago set

ETAPA 1 - PERFIL DOS

RESIDENTES
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Construção do questionário X X

Aplicação dos questionários X X

Análise dos resultados X X

Reunião de apresentação dos

resultados

X

ETAPA 2 - GESTÃO DA ILPI

Construção dos questionários X

Aplicação dos questionários X X

Análise dos resultados X X

Reunião de apresentação dos

resultados

X

ETAPA 3 - REDE SÓCIO-FAMILIAR

Construção dos questionários X

Aplicação dos questionários X X
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Análise dos resultados X X

Reunião de apresentação dos

resultados

X

ETAPA 4 – FUNCIONALIDADES

Construção dos questionários X

Aplicação dos questionários X X

Análise dos resultados X X

Reunião de apresentação dos

resultados

X

DOCUMENTO FINAL

Checagem e conferência X

Redação e revisão X X

Apresentação final X
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Apêndice 2 - Formulário aplicado por Dimensão do Diagnóstico

DIMENSÃO 1: GESTÃO DA ILPI

Natureza da instituição

(  ) Pública

(  ) Privada filantrópica religiosa (sem fins econômicos)

(  ) Privada filantrópica não religiosa (sem fins econômicos)

(  ) Privada com fins econômicos

Ano do início dos trabalhos:

Entenda aqui o ano de atendimento, independente de formalização, ou inscrição do CNPJ

Tem estatuto com regras de funcionamento?

Estatuto é o documento que estabelece a criação de uma entidade filantrópica (associação, por ex.),
constando suas regras de funcionamento, eleição de diretoria, gestão do patrimônio, etc.
Necessariamente tem que estar registrado em cartório.

(  ) sim

(  ) não

A ILPI possui Regimento Interno?

Regimento Interno é um documento que apresenta as regras de funcionamento da instituição - pública,
filantrópica ou privada, constando informações sobre a estrutura da instituição, obrigações e direitos
da instituição, dos residentes, dos voluntários, visitantes, etc.

(  ) sim

(  ) não

Registro de filantropia (Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS)

(  ) Não
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(  ) Sim

(  ) Em renovação

(  ) Em análise - primeiro pedido

(   ) Não se aplica (caso seja uma instituição privada com fins econômicos ou pública)

Quais são as principais fontes de financiamento recebidas pela instituição? (assinale até 3 alternativas)

(  ) contribuição regular dos residentes (até 70% do benefício previdenciário)

(  ) contribuição regular por mensalidade (dos residentes ou familiares)

(  ) financiamento público (municipal, estadual, federal)

(  ) mantenedora

(  ) doações

(  ) outras (especifique)

O controle de despesas na sua ILPI acontece para: Desmembrar em perguntas separadas no forms

( ) nenhuma atividade

( ) folha de pagamento (salários) e encargos trabalhistas

( ) impostos e alvará ( ISS, renovação de alvará, IPTU e demais impostos)

( ) gastos com alimentação

( ) gastos com higiene e limpeza

( ) gastos com hospedagem e conforto – Entende-se como conforto as melhorias para a
ambiência, sono, prevenção de lesões (colchão piramidal, por exemplo),

( ) equipamentos e materiais para cuidados com a saúde – Entende-se a manutenção de
equipamentos para cuidados clínicos, andador, cadeira de banho e de rodas, bengala, EPI,
medicamentos, suplementos.

( ) atividades de lazer e socialização

( ) gastos com manutenção (ar-condicionado, caixa d’agua, caixa de gordura, dedetização,
desratização)
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A instituição possui parcerias não financeiras

Refere-se a convênios com universidades, organizações sociais, grupos de voluntários, etc.

(  ) sim (responda a próxima pergunta)

(  ) não

Se possui parcerias, quais são os tipos de convênio estabelecidos:

(  ) a sociedade civil

(  ) outras instituições privadas

(  ) órgãos públicos

A instituição possui convênio/termo de parceria com o município?

Entende-se como prestação de serviços da ILPI para acolhimento de idoso com pagamento realizado
pela prefeitura municipal

(  ) sim

(  ) não

Se positivo, para convênios, quais são os tipos de convênio estabelecidos:

(  ) a sociedade civil

(  ) outras instituições privadas ou filantrópicas

(  ) órgãos públicos

Há programa de voluntários que atuam regularmente na instituição?

(  ) Sim

(  ) Não

Há contrato (escrito e assinado) entre a Instituição e os residentes ou familiares?
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(  ) sim

(  ) não

Quem assina o contrato entre a Instituição e os residentes ou familiares?

(   ) o residente exclusivamente

(   ) o familiar exclusivamente

( ) ambos

Há registro das visitas aos moradores?

(  ) sim

(  ) não

Qual a área de formação do responsável técnico da instituição (De acordo com a RDC 283/2005):

( ) Enfermeiro

( ) Assistente Social

( ) Fisioterapeuta

( ) Psicólogo

( ) Nutricionista

( ) Médico

( ) Administrador

( ) Bacharel em Direito/Advogado

( ) Contador

( ) Outros

( ) Sem RT de nível superior
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O RT (Responsável técnico) é proprietário da ILPI:

( ) Sim

( ) Não

DIMENSÃO 2: PERFIL DO RESIDENTE

Capacidade total de residentes da instituição:

Número atual de residentes:

Número de quartos individuais:

Número de quartos duplos:

Número de quartos triplos:

Número de quartos quádruplos:

Número de quartos com 5 ou mais residentes:

A Instituição aceita residentes:

(  ) apenas mulheres

(  ) apenas homens

(  ) mista - homens e mulheres

Número de mulheres institucionalizadas:

Número de homens institucionalizados:

Número de residentes brancos:

Número de residentes negros:

Número de residentes de outra raça/etnia:
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Quantos residentes com menos de 60 anos:

Quantos residentes com idade entre 60 a 69 anos:

Quantos residentes com idade entre 70 a 79 anos:

Quantos residentes com idade entre 80 a 89 anos:

Quantos residentes com 90 anos ou mais:

A instituição possui documentação individual de cada residente?

(  ) sim (especifique)

(  ) não

Indique a quantidade de idosos em cada Grau de dependência dos residentes:

Mês de referência: o atual

Considere a RDC 283/2005: Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso
de equipamentos de auto-ajuda; Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três
atividades de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem
comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; Grau de Dependência III - idosos
com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária
e ou com comprometimento cognitivo.

Grau I:

Grau II:

Grau III:

Selecione os dois motivos mais frequentes da institucionalização:

(   ) decisão própria ( do residente idoso)

(   ) decisão familiar

(   ) necessidade de cuidados especializados

(   ) decisão de curador não familiar
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(   ) decisão judicial ou do Ministério Público

(   ) indicado por ente público (secretaria de assistência social, de saúde, conselhos)

A ILPI recebe pessoa LGBT (gays, lésbicas, travestis, transgêneros)

(   ) sim

(   ) não

A ILPI recebe pessoa com histórico de dependência química (álcool, maconha, crack, outras)

(   ) sim

(   ) não

A ILPI recebe pessoa com IST (infecção sexualmente transmissível)

(   ) sim

(   ) não

A ILPI recebe pessoa com Sofrimento Mental

(   ) sim

(   ) não

A ILPI recebe pessoa com Doenças Infecciosas (tuberculose, hanseníase, hepatites, outras)

(   ) sim

(   ) não

A ILPI recebe pessoa portadora de lesão de pele (do tipo escara, por exemplo)

(   ) sim

(   ) não
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A ILPI recebe pessoa com uso de sonda de alimentação (pelo nariz – nasogástrica ou nasoentérica)

(   ) sim

(   ) não

Possui residentes que utilizam traqueostomia?

(   ) sim

(   ) não

Possui residentes que utilizam sondagem urinária (de alívio ou de demora)?

(   ) sim

(   ) não

Possui residentes que utilizam curativos complexos especiais?

(   ) sim

(   ) não

Possui residentes que utilizam gastrostomia?

(   ) sim

(   ) não

Possui residentes que demandam cuidados complexos não listados anteriormente?

(   ) não possui

(   ) sim, quais: _______
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Os residentes já foram vacinados contra Covid-19 (   ) sim (   ) não

Os residentes estão vacinados contra Gripe ou influenza – H1N1 (   ) sim (   ) não

Os residentes estão com o cartão de vacinas atualizado para Pneumonia: (   ) sim (   ) não

Os residentes estão com o cartão de vacinas atualizado para Tétano: (   ) sim (   ) não

Existem residentes analfabetos ou que não sabem ler?

(   ) sim

(   ) não

(   ) não sabe informar: __________

A ILPI permite acesso ao uso de tecnologias pelos residentes?

Celular (ligação e aplicativos)

(   ) apenas com auxílio: __________

(   ) utiliza sem auxílio: __________

(   ) não é possível utilizar: __________

Notebook/Computador/Tablet (acesso à internet)

(   ) apenas com auxílio: __________

(   ) utiliza sem auxílio: __________

(   ) não é possível utilizar: __________

DIMENSÃO 3: REDE SOCIOFAMILIAR

As perguntas se referem ao período anterior à pandemia

A maioria dos residentes têm algum rendimento pessoal?

(  ) sim

(  ) não

53



(  ) Não sabe responder

Qual a origem desse rendimento? Assinale até 3 opções

(  ) aposentadoria

(  ) pensão

(  ) aposentadoria e pensão

(  ) benefício de prestação continuada (BPC)

(  ) outros benefícios (especifique) .......................................................................

(  ) outros rendimentos (especifique) ...................................................................

(  ) NS/NR

A instituição administra com o residente os 30% do benefício recebido por ele?

(  ) sim

(  ) não

(  ) NS/NR

Normalmente, quem é responsável pela institucionalização da pessoa idosa (cite a mais frequente):

(  ) próprio idoso

(  ) familiares

(  ) amigos

(  ) órgãos públicos

(  ) outros (especifique)

O(a) residente realiza visita prévia à acolhida contribuindo com a escolha da instituição?

(   ) sim

(   ) não
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Existe horário de visitas determinado?

(   ) sim

(   ) não

A Instituição possui registro de visitas?

(   ) sim

(   ) não

São realizadas atividades religiosas?

(   ) sim, semanal

(   ) sim, quinzenal

(   ) sim, mensal

(   ) sim, mas sem regularidade

(   ) não realiza

Elas são ecumênicas?

(   ) sim

(   ) não

Recebe visita de voluntários para ações de socialização (coral, lanches, bingos, etc)

(   ) sim, semanal

(   ) sim, quinzenal

(   ) sim, mensal

(   ) sim, mas sem regularidade

(   ) não realiza

55



SOBRE SAÍDA TEMPORÁRIAS

Considere o período e os protocolos antes da pandemia

Os residentes podem sair sem acompanhante para atendimento de saúde (consultas, exames, terapias)

(  ) sim

(  ) não

Os residentes podem sair sem acompanhante para atividades sociais em calendário fixo (grupo de
idosos, aulas diversas, etc)

(   ) sim

(   ) não

Os residentes podem sair sem acompanhante para visitas aos familiares e amigos

(   ) sim

(   ) não

Os residentes podem sair sem acompanhante para passeios

(   ) sim

(   ) não

Os residentes podem sair sem acompanhante para outras atividades listadas acima? Especifique:

Existem reuniões regulares com residentes?

(   ) Sim

(   ) Não
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Com qual periodicidade:

(  ) Semanal

(  ) Quinzenal

(   ) Mensal

(  ) Outra. Especifique

(   ) Apenas sob demanda

Os temas são definidos por quem?

(   ) equipe de cuidados

(   ) gestores

(   ) familiares

(   ) residentes

(   ) outro. Especifique:

PANDEMIA

A instituição tem oferecido visitas durante a pandemia de Covid-19 nas seguintes modalidades:

( ) Visita presencial no portão da ILPI

( ) Visita virtual

( ) Visita presencial no espaço interno da ILPI

As famílias aderiram as medidas de prevenção e distanciamento social durante a pandemia de
Covid-19:
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( ) todas as famílias aderiram

( ) a maioria aderiu

( ) a minoria aderiu

( )nenhuma delas aderiu

DIMENSÃO 4: EQUIPE E PRÁTICAS DE CUIDADO

Preencha apenas quando o profissional possuir vínculo direto com a ILPI – CLT ou prestador de
serviço.

Quais atividades/serviços são oferecidas pela instituição?

(  ) atendimento médico

(  ) atendimento odontológico

(  ) reabilitação (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia clínica)

(   ) atendimento nutricional individual

(   ) atendimento psicossocial (psicólogo social e serviço social)

(  ) atividades recreativas organizadas/sistematizadas

(  ) artesanato

(  ) atividades de lazer (especifique)

(  ) atividades educacionais

(  ) outros (especifique)

(  ) Não oferece estes serviços

A instituição possui área específica para:

(  ) refeitório

(  ) sala de TV

(  ) capela/sala ecumênica
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(  ) sala de jogos

(  ) sala de fisioterapia/ginástica

(  ) sala de leitura/biblioteca

(  ) piscina

(  ) jardim/pátio/quintal

(  ) horta/pomar

(  ) lavanderia

(  ) consultório médico

(  ) consultório odontológico

(  ) posto de enfermagem

(  ) dispensa

(  ) almoxarifado

(  ) enfermaria – quarto específico para cuidados mais complexos

Enfermeiro Responsável Técnico pela Enfermagem:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Enfermeiro assistencial (nível superior):

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:
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Carga horária:

Médico:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Técnico de Enfermagem:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Auxiliar de Enfermagem:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Cuidador:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Nutricionista:
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(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Terapeuta ocupacional:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Cozinheira/o:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Auxiliar de cozinha:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Auxiliar de serviços gerais:

(   ) Não

(   ) Sim
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Quantos:

Carga horária:

Lavadeira/passadeira:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Assistente social:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Psicólogo:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Fisioterapeuta:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:
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Dentista:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Fonoaudiólogo:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Educador físico:

(   ) Não

(   ) Sim

Quantos:

Carga horária:

Outros profissionais, especifique:

Há um programa de Educação Permanente para a equipe fornecido/organizado pela instituição?

(  ) Não

(  ) Sim

Qual (especifique)
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Há um programa de Educação Permanente para cuidadores fornecido/organizado pela instituição?

(  ) Não

(  ) Sim

Qual (especifique)

Há programa de estágio regular na instituição? (Cursos de cuidadores, curso técnicos, nível superior)

(  ) Não

(  ) Sim

Qual(is)(especifique)

Existe reunião da equipe?

(  ) Não

(  ) Sim

Com que periodicidade?

(   ) semanal  (   ) quinzenal   (   ) mensal  ( ) apenas sob demanda

Quais estratégias são utilizadas para registrar os cuidados prestados aos residentes?

Registro em prontuário

(  ) Não

(  ) Sim

Ficha avulsa de evolução

(  ) Não

(  ) Sim

Registro de passagem de plantão
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(  ) Não

(  ) Sim

Controle de oferta de medicação

(  ) Não

(  ) Sim

Controle de sinais vitais

(  ) Não

(  ) Sim

Controle de doenças infectocontagiosas conforme a RDC 283/2005

(  ) Não

(  ) Sim

Quando há necessidade de atendimento de saúde, onde os idosos são atendidos? (Pode ser marcada
mais de uma opção)

(  ) Serviços públicos de saúde (centro de saúde, hospital público)

(  ) Serviços particulares (incluir plano de saúde)

(  ) serviços próprios da instituição

(  ) outros (especifique)

Todos os residentes estão cadastrados junto ao SUS?

(   ) Sim

(   ) Não
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A instituição é visitada pela Estratégia de Saúde da Família (ESF)?

(  ) sim - periodicidade: (   ) semanal  (   ) quinzenal   (   ) mensal  ( ) apenas sob demanda

(  ) não

Existe o apoio da equipe multiprofissional do NASF( Núcleo de Apoio à Saúde da Família) ?

(  ) sim - periodicidade: (   ) semanal  (   ) quinzenal   (   ) mensal  ( ) apenas sob demanda

Qual(is) profissional(is)? _______________

(  ) não

A instituição é visitada/atendida pela Secretaria de Assistência Social ou algum programa relacionado
da região?

(  ) sim - periodicidade: (   ) semanal  (   ) quinzenal   (   ) mensal  ( ) apenas sob demanda)

(  ) não
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