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A realidade brasileira demonstra um considerável aumento do envelhecimento 

demográfico e ainda que os direitos da população idosa estejam assegurados na Política 

Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso, muitos programas e serviços ainda não foram 

inteiramente implementados, o que coloca em risco a qualidade do atendimento e de vida da 

população que envelhece. Pretende-se com a pesquisa, dar uma contribuição ao estudo da 

temática e à implementação de programas de atenção ao idoso. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, com procedimentos quantitativos simples, utilizados para complementação dos 

dados. O estudo fundamentou-se no método Dialético-Crítico e foram utilizados como 

instrumentos de pesquisa, formulários de entrevista com idosos residentes e gestores de 

Instituições de Longa Permanência na Região Metropolitana de Porto Alegre, bem como 

roteiro de observação dos locais. Quanto aos resultados, a maioria dos entrevistados relatou 

não se envolver no planejamento das atividades desenvolvidas nas instituições e afirmou 

desconhecer seus direitos. A partir desses dados, entende-se que a construção da cidadania do 

idoso é fundamental para a garantia da qualidade de vida da população que envelhece. A 

maior parte dos residentes são mulheres, fato que remete para a feminização da velhice. 

Constata-se também, que as instituições se tornam um suporte para a família e o idoso, mas 

isso não significa que a institucionalização seja sempre indicada. Portanto, é imprescindível 

que o Estado assuma efetivamente a responsabilidade de investir no desenvolvimento de 

programas para prevenção à institucionalização, bem como na criação de ILPI’s, que dêem 

conta das necessidades e demandas dos sujeitos que carecem desses locais e não podem arcar 

com os custos de uma instituição privada.     
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