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IDOSOS FRAGILIZADOS E INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA DE 
LITERATURA 

O envelhecimento, um fenômeno natural a todos os seres vivos, é marcado pela diminuição das capacidades

funcionais e por características biológicas específicas. Em alguns casos, essa diminuição é acentuada, gerando um

quadro de fragilidade, o qual se constitui como um problema de saúde pública. No contexto brasileiro atual, as

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) tornam-se locais essenciais de cuidado e assistência aos

idosos, tendo em vista que a fragilidade está relacionada a episódios de violência, negligência e abandonos.

Assim, a mudança da pessoa idosa para uma ILPI pode ser a melhor opção para todos os envolvidos.
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Dos 16 artigos tabelados, o ano de 2017 se destaca com o maior percentual de artigos publicados (31,2%). A

Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco detém o maior número de publicações (31,2%).

A maioria dos estudos (75%) teve caráter quantitativo. Quanto aos objetivos, a saúde do idoso fragilizado está

evidenciada em 56,2% dos artigos, em que o restante refere-se a visão dos cuidadores, caracterização do perfil e

motivos que influenciaram a transferência dos idosos para as ILPI’s. Na análise dos resultados e discussões, os

assuntos mais abordados refletem sobre o envelhecimento, mudança de rotina familiar com idosos fragilizados e o

abandono familiar. Em relação a motivos para institucionalização, as disfunções familiares apresentam-se em

43,7% dos achados. A fragilidade dos idosos relaciona-se com o maior risco de queda em 50% dos estudos.

Levantar e analisar a produção científica acerca dos artigos publicados sobre as ILPIs e idosos fragilizados.

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura na Biblioteca Virtual da Saúde utilizando como descritores:

Instituição de Longa Permanência para Idosos AND Idoso Fragilizado. Na primeira busca, encontrou-se 732

trabalhos ao total. Para refinar a busca adotou-se como critérios de inclusão: artigos completos em português e

publicados entre 2016 e 2021. Foram excluídos os estudos que não abordavam como assunto principal a temática

estudada, as revisões integrativas de literatura e os estudos duplicados. Ao final, apenas 16 artigos foram

incluídos no estudo e classificados conforme ano de publicação, revista, objetivos, metodologia, e resultados.

A fragilidade dos idosos e a insuficiência familiar apresentam-se como os principais motivos de institucionalização.

Outrossim, infere-se que a transição demográfica, aliada ao envelhecimento populacional e as mudanças nas

configurações familiares proporcionadas por países em desenvolvimento, coloca em evidência o quadro de

insuficiência familiar para o idoso e a necessidade da criação de espaços para acolher esta população.


