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PROBLEMATIZAÇÃO 
 

Apesar da crença de que a velhice é uma experiência diferente para homens e 
para mulheres, tanto na subjetividade como nas condições de vida, saúde e doença, a 
literatura sobre diferenciais de asilamento dos idosos que incorporam enfoque de gênero 
é insuficiente. Nesse sentido, podemos afirmar que essa omissão é irônica, não só 
porque o peso populacional das mulheres idosas vai aumentando nas últimas faixas 
etárias da vida, quando comparadas com os homens, mas também porque a feminização 
da velhice está diretamente relacionada ao processo de institucionalização do idoso. 

Em todo o mundo, há um número maior de mulheres na faixa etária idosa. 
Segundo Garrido e Menezes (2002), a expectativa de vida ao atingir 60 anos também 
acompanha o gênero, com mais 19,3 anos de vida, em média, para as mulheres contra 
16,8 anos para os homens. Assim, gênero é um fator de risco mais importante do que 
idade, principalmente no que diz respeito ao âmbito da saúde, da funcionalidade e do 
grau de asilamento. O envelhecimento acarreta riscos crescentes à mulher, em parte 
devidos a fatores biológicos, em parte devido a estilo de vida, histórico de saúde e 
doença, pobreza, baixo grau de escolaridade, isolamento social e a diferenças em 
oportunidades entre homens e mulheres enfim, também por discriminação de gênero. 
(NERI, 2001). 

De acordo com Chaimowicz (1999), diante deste novo cenário mundial 
caracterizado pelo aumento da expectativa de vida e da população idosa, surgem novos 
desafios no que diz respeito aos cuidados com os idosos, tendo o mesmo um caráter de 
responsabilidade simultâneo do Estado, da sociedade, da família e do indivíduo idoso, 
pois, caso contrário, a velhice pode vir a representar um grave problema para todos os 
grupos sociais se os anos de vida adicionais não forem vividos em condições 
socioeconômicas e de saúde adequadas. Na ausência de políticas públicas eficazes, a 
tendência é que se tenha, como no caso brasileiro atual, um número maior de idosos 
velhos que, mesmo vivendo mais, apresenta saúde precária e que são funcionalmente e 
economicamente incapacitados, ficando à mercê do processo de institucionalização 
como única saída.  
  Na realidade existe uma grande preocupação com o idoso brasileiro visto que, na 
medida em que a idade avança, existe uma progressiva e inexorável perda de recursos 
físicos, mentais e sociais, a qual tende a ser bastante diferenciada entre si e em relação 
aos demais grupos etários. Logo, os custos sociais e econômicos decorrentes deles vêm 
naturalmente transcendo as projeções, sendo este fenômeno agravado pela situação 
vigente do sistema político brasileiro que vem sendo implacavelmente espoliado por 
escândalos de corrupção do patrimônio público desde tempos imemoriais. 
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 Além desse fenômeno de crescimento demográfico e da crise ética da política 
nacional, o idoso brasileiro padece de outro problema, de ordem familiar. A sua situação 
familiar reflete o efeito cumulativo de tais eventos políticos e demográficos ao longo 
dos anos, demonstrando que a diminuição do tamanho da prole, aumento na proporção 
de separações conjugais, o celibato feminino, aposentadorias com baixo poder 
aquisitivo, a mortalidade masculina, as migrações rural-urbano, a entrada da mulher no 
mercado de trabalho e a industrialização do país originaram, no desenvolver do século 
passado, tipos de arranjos familiares e domésticos desfavoráveis ao idoso visto que 
morar sozinho, com parentes não idosos ou em instituições de longa permanência 
podem vir a ser resultado desses desenlaces. (DAVIM et al, 2004). 
 Diante dessa situação e à medida que a população envelhece, aumenta a 
demanda por instituições de longa permanência. Segundo estudos da Fundação Perseu 
Abramo (2007), entre a maioria dos idosos entrevistados (61%) havia possibilidade de 
poder vir a morar em um asilo, caso fosse necessário, sendo algo já pensado e possível 
para quase dois terços dos idosos, se não houver outra opção. No entanto, a aceitação à 
possibilidade de morar em uma instituição de longa permanência é vista antes como 
decorrência da ausência de alternativa, pela eventual falta de familiares e o risco de ficar 
na rua. 
 Portanto, na maioria das vezes, a institucionalização do idoso costuma surgir das 
necessidades econômicas e organizacionais do seu núcleo familiar, o que acarreta 
conseqüências negativas na vida da pessoa asilada por dificultar as relações 
interpessoais no contexto comunitário, indispensáveis à manutenção do idoso pela vida 
e pela construção de sua cidadania, tendo como maior inconveniente favorecer seu 
isolamento e sua inatividade física e/ou mental. 
 Diferenciais de gênero também são observados neste contexto. Segundo Bulcão 
(2004), a velhice feminina é cada vez mais ignorada e desprezada, principalmente entre 
as mulheres com 85 anos ou mais, cujo efeito deletério é o aumento da segregação e 
despersonalização deste grupo populacional. As mulheres ganharam, em média, 07 anos 
a mais que os homens, porém foram elas que passaram a apresentar maior número de 
doenças crônicas e incapacitantes para a realização das atividades de vida diária, 
resultando em um número cada vez maior de idosas institucionalizadas. Estas 
instituições muitas vezes cumprem um papel de abrigo para a idosa excluída da 
sociedade, de sua comunidade e do seu núcleo familiar, o que pesa negativamente na 
imagem que os idosos e não idosos tem acerca da institucionalização, como a sensação 
de que, ao entrarem, nunca mais sairão – perspectiva que se agrava quando associada à 
possibilidade de rompimento dos vínculos afetivos, de perda de contato com a família e 
com os amigos, visitas pouco freqüentes e a impossibilidade de passarem o dia fora 
quando quiserem. (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2007).  
 A sociedade brasileira passa, portanto, por transformações irreversíveis e tantas 
vezes iníquas, fazendo com que o fenômeno de institucionalização não seja considerado 
algo dispensável. Com vistas a toda essa problemática, no que se refere ao idoso, o 
crescimento dessa população asilar tem sido objeto de estudo para alguns autores, os 
quais afirmam que a instituição de longa permanência não deveria ser configurada 
apenas como um local que abriga idosos rejeitados ou abandonados pela família e pelo 
Estado, mas que também deve ser lembrada, compreendida e respeitada como uma 
escolha dentro de um contexto de vida de cada pessoa. 
 Assim é dramática a situação do idoso asilado, particularmente das mulheres, 
afastadas de seu convívio social, à mercê de uma vida padronizada, desprovida de 
prazer, de autonomia, independência e de importância pessoal, levando-as à falta de 
perspectiva e à alienação. (DAVIM et al, 2004). 
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Diante do exposto, este estudo visa responder ao seguinte problema: qual é o 
perfil socioeconômico e de saúde de idosas institucionalizadas no município de João 
Pessoa/PB? 

Para obter tal resposta, foram investigadas as três únicas instituições de longa 
permanência da referida cidade, tanto pela credibilidade gerontológica destas 
instituições, quanto pela referência social que elas possuem para o município de João 
Pessoa/PB. Buscou-se caracterizar essas idosas institucionalizadas investigando o seu 
estado real de saúde, através das seguintes variáveis: gênero; faixa etária; estado civil; 
nível de escolaridade; renda; origem; tempo e motivo da institucionalização; freqüência 
de visitas; presença de doenças crônico-degenerativas; e nível de capacidade funcional.  
 Denota-se, ainda, significativa relevância científica e social no campo da 
gerontologia e da saúde coletiva, uma vez que representa a possibilidade de 
contribuição ao trabalho com idosos, o avanço no campo da pesquisa, enfocando, da 
mesma forma, a importância das relações interpessoais no contexto asilar, indispensável 
à qualidade de vida e à cidadania do indivíduo idoso, no intuito de promover o bem-
estar desta população, particularmente, no município de João Pessoa/PB. 

 
DESENVOLVIMENTO 
 

O estudo se caracterizou como sendo do tipo epidemiológico descritivo, e com 
abordagem quali-quantitativa dos dados. Minayo (1999) conceitua metodologia 
qualitativa como um aprofundamento do caráter social e das dificuldades de construção 
do conhecimento que o apreendem de forma parcial e inacabada. Além disso, requer 
como essencial uma abordagem dialética que compreende para transformar e cuja 
teoria, desafiada pela prática, a repense permanentemente. 

Portanto, no período de março a junho de 2007, realizou-se um levantamento 
junto à Secretaria Municipal de Saúde para identificar as instituições de longa 
permanência de grande porte no município de João Pessoa/PB, ou seja, aquelas cuja 
capacidade de residentes esteja acima de 60 idosos. Foram encontradas três instituições 
nesta situação, com 277 idosos residentes. Destes, foram analisados a população que 
obedecia aos seguintes critérios de inclusão: (a) pessoas com 60 anos ou mais; (b) do 
gênero feminino; e (c) residentes em instituições de longa permanência de grande porte 
da cidade de João Pessoa – PB durante o período da pesquisa. No total, existia uma 
amostra de 184 idosas nestas condições. 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um instrumento 
multidimensional já validado no Brasil, o Projeto Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento 
na América Latina e Caribe (SABE), que é composto por um questionário estruturado 
em que foi possível investigar as seguintes variáveis: (a) demográficas (idade, gênero, 
estado civil, tempo e motivo de asilamento); (b) socioeconômicas (nível de escolaridade 
e renda); (c) o número de doenças crônicas (hipertensão, artrite, doença cardiovascular, 
diabetes, asma, bronquite, embolia ou acidente vascular cerebral e câncer); e (d) 
capacidade funcional baseada nas atividades básicas de vida diária. Para isso, os dados 
foram colhidos nas próprias instituições asilares pelos pesquisadores deste estudo 
através da entrega direta do instrumento, mediante a apresentação do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido para autorização do sujeito na pesquisa e a 
aprovação do comitê de ética, atendendo aos preceitos da Lei 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde.  

A entrevista foi realizada com cada residente idosa ou funcionário responsável, 
em caso de deficiência cognitiva da idosa. A análise dos dados foi feita com base na 
interpretação das respostas obtidas por meio do questionário e comparação das mesmas 
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com a literatura existente. Os dados foram tratados através de estatística descritiva 
utilizando-se a planilha eletrônica Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS), 
versão 11.5 para Windows. 
 Dentre um total de 277 idosos residentes nas três únicas instituições de longa 
permanência de grande porte no município de João Pessoa/PB, a amostra foi composta 
por 184 idosas, representando um percentual de 70% do total de idosos residentes, 
corroborando com os estudos de Berquó (1996), Moreno e Veras (1994) além dos 
escritos de Yoshitome (2000), os quais retratam e correlacionam o processo de 
feminização e de institucionalização da velhice. 
 Em relação aos resultados obtidos, aproximadamente 57% das entrevistas foram 
realizadas com a própria idosa, enquanto que 43% das entrevistas restantes foram 
respondidas pelo funcionário/responsável. Isso representa o alto índice de idosas com 
envelhecimento fisiológico normal, sem comprometimentos graves em nível da função 
cognitiva. 

Quanto à faixa etária, verificou-se que a maioria das idosas entrevistadas possuía 
mais de 80 anos (60%), ratificando os dados da Organização Mundial de Saúde (1986), 
que afirma que este grupo é o que mais cresce na população. Esse dado é bastante 
significativo, pois expressa a elevação da expectativa de vida evidenciada nas últimas 
décadas, em especial, para as mulheres, como pôde ser evidenciado no Gráfico 1. 

 
 

Gráfico 1 – Distribuição percentual da faixa etária de mulheres institucionalizadas no município 
de João Pessoa/PB.  

 
Foi identificado no estudo um baixo nível de escolaridade formal, pois 40,2% da 

amostra constituíram-se de idosas não alfabetizadas. Esses percentuais mostram o 
grande número de idosas com pouco ou nenhum grau de instrução, já que se trata de 
mulheres que viveram sua infância em épocas em que o ensino não era prioridade, 
associado também a discriminação de gênero e à inexistência de políticas publicas de 
educação. (DAVIM et al, 2004). 

A grande maioria da população amostral estudada possuía renda própria (94%), 
sendo originária de aposentadoria, pensão ou mesmo ajuda de familiares e amigos, pois 
o direito a previdência social é garantido ao idoso de acordo com o Estatuto do Idoso, 
onde o mesmo expressa que aos idosos que não possuam meios para prover sua 
subsistência, nem tê-la provida pela sua família é assegurado um beneficio mensal de 
um salário mínimo. (BRASIL, 2003). 

Com relação ao tempo de institucionalização 30,4% das idosas residem na 
instituição há mais de seis anos, como mostra o Gráfico 2. Tal informação pode está 
associada ao longo tempo de existência das instituições pesquisadas, porém esse dado 
confronta com os estudos de Chaimowicz (1999), o qual relata que a distribuição dos 
residentes por tempo de institucionalização tem mediana de 39 meses ou raramente 
ultrapassa três anos de permanência nas instituições de longa permanência, em 
decorrência da alta taxa de rotatividade dessa população, aparentemente determinada 
por óbitos ou por hospitalizações freqüentes. 

 
 

 
Gráfico 2 – Distribuição percentual do tempo de institucionalização de idosas no município de 

João Pessoa/PB 
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O principal fator que motivou a institucionalização foi a ausência do cuidador, 
representando 44% dos casos, como mostra o Gráfico 3. Esta variável pode estar 
associada aos novos arranjos familiares do idoso brasileiro, onde a mulher adulta jovem 
está inserida no mercado de trabalho e impossibilitada de manter laços intergeracionais 
de proteção social ao idoso de sua família ou, por outro lado, pode ser também devido 
ao estado civil da entrevistadas, visto que a maioria é solteira (54,3%), e assim não 
tiveram como constituir suas próprias famílias, isto é, companheiro (a), filhos, netos, 
entre outros, que pudessem se constituir em potenciais cuidadores de idosos. 

 
 
Gráfico 3 – Distribuição percentual do motivo de institucionalização em idosas no município de 

João Pessoa/PB 
 
Com relação às visitas na instituição, destacamos que a maioria recebe visitas 

(66%), seja do companheiro (a), de filhos, parentes ou amigos. Isso pode ser explicado 
por atualmente as famílias estarem mais presentes na vida dos idosos que vivem em 
instituições de longa permanência, pois foi identificado que as instituições pesquisadas 
estão freqüentemente tentando manter um elo com as famílias dos idosos que lá 
residem, corroborando assim com os dados encontrados nos estudos de Davim et al. 
(2004), onde afirma que 67% dos idosos asilados na cidade de Natal/RN são visitados 
pelos seus parentes e amigos.  

Quanto à origem das entrevistadas 68% viveram a maior parte da vida na zona 
urbana, podendo ser explicado tanto pelo fato das instituições de longa permanência 
pesquisadas localizarem-se na zona urbana, como também pelo intenso processo de 
industrialização e, consequentemente, de urbanização da população brasileira que, 
segundo Veras (2002), acarretou em mudanças socioculturais profundas e irreversíveis 
como a diminuição de componentes no arranjo familiar domiciliar, progressiva 
incorporação da mulher no mercado de trabalho e difusão dos métodos contraceptivos. 

Nos aspectos relacionados às doenças auto-referidas, 36,4% das pesquisadas 
afirmaram ter uma doença crônica não-transmissível, corroborando os dados da 
pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo (2007) onde a grande maioria dos idosos 
possui alguma doença (81%) onde, para a maioria das doenças relatadas, a incidência é 
maior entre as mulheres – exceção para os problemas oculares, doenças cardíacas e as 
dislipidemias, cuja incidência é semelhante aos homens. Outra pesquisa também 
confirma esse achado, onde 75% do universo de idosas institucionalizadas entrevistadas 
possuíam pelo menos uma doença crônica (PAIVA, 2004). 

No que diz respeito à capacidade funcional, 47% das idosas residentes em 
instituições de longa permanência de grande porte do município de João Pessoa/PB 
apresenta-se independente em relação às atividades básicas de vida diária, 30% são 
semi-independentes e apenas 23% apresentam dependência total nessas atividades. Tal 
fato corrobora as informações contidas em outros estudos, onde a maioria dos idosos 
pesquisados não apresenta limitações funcionais (LEBRÃO, 2005; YAMAMOTO, 
2002). Esses dados evidenciam uma velhice saudável dessa população, pois de acordo 
com os mais modernos conceitos gerontológicos, os idosos com autonomia e 
funcionalidade preservados devem ser considerados indivíduos saudáveis, ainda quando 
portador de alguma doença crônica não-transmissível como hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes melitus, por exemplo. 
 
CONCLUSÕES 
 Com o índice crescente da população idosa, as instituições de caráter asilar 
constituem-se, na maioria das vezes, como opção ímpar para uma melhor assistência 
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biopsicossocial desses indivíduos. Nesse panorama, considera-se este estudo como um 
novo despertar, sob a ótica de gênero, para as questões ligadas às instituições de longa 
permanência como ponto de reflexão, para entender melhor a problemática vivenciada 
por essa população. 
 É válido destacar que o perfil da população idosa feminina das três instituições 
pesquisadas permitiu visualizar as principais características destas em seu contexto 
asilar no município de João Pessoa/PB, na qual pudemos ratificar o processo de 
feminização e de envelhecimento das 184 idosas entrevistadas. Identificamos também 
que o tempo de institucionalização ultrapassou, na grande maioria, os seis anos, tendo 
como motivo principal de institucionalização a falta do cuidador domiciliar, como 
também pela maioria das entrevistadas serem solteiras e não terem constituído família. 
Destaca-se ainda o baixo nível de escolaridade das pesquisadas, representando uma 
população com pouco ou nenhum grau de instrução, sendo em sua maioria de origem 
urbana e possuindo renda própria. 

Assim, as características da mulher idosa institucionalizada são decorrentes de 
alterações epidemiológicas, econômicas e culturais, relacionadas à abrupta 
transformação social existente no Brasil. Igualmente, pontua-se a necessidade de uma 
atenção urgente à população em estudo, pois se sabe que a tendência nas próximas 
décadas é de seu aumento expressivo, em especial do gênero feminino e das instituições 
asilares, o que nos remete a repensar e encontrar formas de enfretamento dessa 
realidade, sob o viés de gênero. 
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