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RESUMO

Introdução: Com o envelhecimento populacional, as Instituições de Longa
Permanência para Idosos são locais que ganham visibilidade pelo
potencial de acolhimento as pessoas que têm idade acima de 60 anos, e
que por motivos variados, precisam de um espaço de moradia e cuidado à
saúde. Objetivo: Discutir sobre as Instituições de Longa Permanência na
visão de mulheres idosas. Método: Trata-se de um estudo qualitativo,
descritivo, realizado com 10 mulheres idosas, com idades entre 61 a 85
anos, em um Centro Social Urbano, localizado na cidade de Salvador -
Bahia. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as
participantes do estudo. Os dados foram analisados a partir da técnica de
análise de conteúdo de Bardin. Os aspectos éticos foram respeitados e o
estudo foi aprovado em Comité de ética em Pesquisa. Resultados: Após a
análise das falas das participantes foi possível compreender que a visão
dessas mulheres estava embasada no atendimento às necessidades
humanas básicas, no que diz respeito principalmente a alimentação,
hidratação, higiene, sono e repouso. Assim, as instituições de longa
permanência para idosos foram consideradas como um lugar de amparo e
cuidado. E ainda como uma alternativa de vida e proteção contra maus-
tratos. Essa imagem das instituições também compreende a maneira
como o cuidado é dispensado pelos cuidadores, a quem as participantes
atribuiram a visão de desvelo, paciência e atenção às demandas dos
idosos. Considerações Finais: O estudo demonstrou que as Instituições de
longa permanência para idosos podem ser um local em que o cuidado
dispensado tenha como principal referencial as necessidades humanas
básicas de seus residentes. Contudo, deve-se atentar para que não se
limite às necessidades relacionadas apenas ao que se entende por
fisiológicas ou biológicas. Mas que também considere as demandas
sociais, de segurança, de estima e de autorealização, importantes para
que seja possível viver a velhice em sua plenitude, com autonomia e
independência.  I. A DIMENSÃO INDIVIDUAL DO CUIDADO DA PESSOA
IDOSA
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