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RESUMO 

O fenômeno do envelhecimento populacional despertou na sociedade brasileira a 
necessidade de alterações na Constituição Federal, visando garantir os direitos da 
pessoa idosa, o que desencadeou o processo de normatização da rede de assistência ao 
idoso, exigindo dos Estados e Municípios adequações à legislação federal, visando à 
melhoria da assistência ao idoso. Desta forma, este estudo objetivou resgatar a 
legislação municipal pertinente à institucionalização do idoso a partir da Constituição 
Federal de 1988, assim como caracterizar as Instituições de Longa Permanência de 
Idosos (ILPI) certificadas pelo Conselho Municipal de Natal, em 2012 que 
participaram do projeto de pesquisa: “Instituições de Longa Permanência para Idosos: 
Abandono ou uma necessidade familiar”, quanto à estrutura física, recursos humanos, 
serviços oferecidos e financiamentos. Para a caracterização, realizou-se um estudo 
observacional nas 11 ILPI certificadas pelo Conselho Municipal do Idoso, em Natal, 
em 2012. Neste estudo, utilizaram-se as metodologias: revisão da legislação municipal 
por meio dos Diários Oficiais do Município e do Estado, documentos publicados no 
site do Ministério Público do Rio Grande do Norte e análise estatística dos dados. Os 
resultados evidenciaram que o município de Natal vem se adequando às normas 
federais, melhorando a assistência aos idosos institucionalizados, embora ainda não 
tenha disponibilizado nenhuma ILPI de natureza pública aos seus munícipes. 
Espacialmente, a Região Administrativa Sul contemplava 72,7% das instituições, a 
Leste (18,2%), a Região Oeste (9,1%). A maioria das instituições era particular 
(54,5%), acolhendo 37,2% dos residentes. O tempo de funcionamento das instituições 
oscilou entre 2 e 68 anos. No geral, as instituições ofereciam lazer, serviço religioso, 
assistência médica, oficinas lúdicas e artesanato. Nas filantrópicas, as receitas eram 
compostas pelas aposentadorias dos idosos (30 a 70%), convênios (federal, estadual ou 
municipal), reversões judiciais, doações e outros tipos de contribuições. Os valores dos 
convênios eram insuficientes e irregulares, contemplando 40,0% destas instituições. 
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ABSTRACT 

The populational aging phenomenon has created the need in the Brazilian society for 
changes in the Federal Constitution, aiming to assure the rights of the elderly, which 
has started the process of standardization of the care network for the elderly, 
demanding from the states and municipalities to adjust to the federal legislation, in 
order to improve the elderly care. In this way, this study aimed to collect the municipal 
legislation regarding the elderly institutionalization since the 1988 Federal 
Constitution, as well as characterizing the Long Term Care Institutions (ILPI), 
certified by the Natal Municipal Council, in 2012, which participated of the research 
project: “Long Term Care Institutions for the Elderly: Abandonment or a family 
need”, regarding the physical structure, human resources, services offered and 
financing. For the characterization, it was performed an observational study in 11 ILPI 
certified by the Municipal Council of the Elderly in Natal in 2012. This study used the 
methodologies: review of municipal legislation through official gazettes of the County 
and State, documents published in the Public Ministry of Rio Grande do Norte site and 
statistical analysis of the data. The results showed that the city of Natal has been 
adapting to federal standards, improving the care for institutionalized elderly, but has 
not yet provided any public ILPI for its residents. Spatially, the Southern 
Administrative Region gazed 72.7% of the institutions, the East (18.2%), the West 
Region (9.1%). Most institutions were private (54.5%), receiving 37.2% of the 
residents. The time of operation of the institutions ranged between 2 and 68 years. 
Overall, institutions offered recreation, religious services, medical assistance, 
recreational and craft workshops. Regarding the philanthropic ILPI, its’ revenues were 
composed by the retirements of older (30-70%), partnerships (federal, state or 
municipal) court reversals, donations and other contributions. The values of the 
covenants were insufficient and irregular, covering 40.0% of these institutions. 

Keywords: caregiver, laws; family bonds, abandonment. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento da população brasileira, como consequência das 
transformações demográficas iniciadas na década de 60, embora seja considerado um triunfo 
da humanidade, gera demandas relacionadas aos cuidados aos idosos, a serem enfrentadas 
pela família, Estado e sociedade (Kalache, Veras e Ramos, 1987). 

 A carência de alternativas para as famílias permanecerem com seus longevos em casa; 
a existência de idosos sem referência familiar; a perda da capacidade funcional e cognitiva e 
as alterações nas relações familiares são fatores que se associam ao processo de 
envelhecimento, predispondo o encaminhamento de idosos à institucionalização (Camarano e 
Kanso, 2010). 

No Brasil, a atenção à velhice teve início no período colonial, mais precisamente em 
1794, com a criação da Casa dos Inválidos, no Rio de Janeiro, mantida pelo Conde de 
Resende (V Vice-Rei) destinada aos soldados velhos, em agradecimento pelos serviços 
prestados à Nação (Alcântara, 2003). Em 1890, no Rio de Janeiro foi fundada a primeira 
instituição, o Asilo São Luiz para a velhice desamparada. Ao longo das décadas, centenas de 
instituições foram criadas, em todo território brasileiro.  

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, as instituições de longa permanência para 
idosos surgiram também da inciativa das organizações religiosas (católica ou evangélica) e 
espírita, caracterizando-se como instituições filantrópicas sem fins lucrativos. Destaque para o 
Instituto Juvino Barreto, instituição pioneira, fundada oficialmente em 1944, pelas Filhas da 
Caridade, com o objetivo de atender à mendicância, em consequência de um longo período de 
seca. 

A partir da década de 60, com o início da Organização de Geriatria e Gerontologia 
surgiram as clínicas geriátricas e casas de repouso, não filantrópicas. A partir dessa década, a 
institucionalização deixou de ser uma prática apenas filantrópica, considerando o crescimento 
dessa população dependente de cuidados especiais, somadas à escassez de alternativas das 
famílias no cuidado de seus idosos no seio familiar, impulsionando a institucionalização dos 
idosos com referência familiar (Born, 1996; 2000 apud Alcântara, 2003). Em Natal, as 
primeiras instituições como empresas privadas com fins lucrativos surgiram a partir do ano 
2000.  

Esse novo cenário gerou muitas discussões, uma vez que o perfil do idoso 
institucionalizado exigia mudanças. O marco legal dessas mudanças foi a Constituição 
Federal de 1988 (Brasil, 1998). A partir dessa Constituição, criou-se um conjunto de leis 
específicas, como por exemplo: a Política Nacional do Idoso (Brasil,1994) e o Estatuto do 
Idoso (Brasil, 2003). Torres e Sá (2008) afirmam que esse conjunto de leis possibilita o 
reconhecimento do lugar social do idoso, assim como identifica o significado da sua condição 
de cidadania.  Partindo desse conjunto de leis, iniciou-se o processo de mudanças em todas as 
modalidades de assistência ao idoso, visando atender as normas vigentes, pertinentes à pessoa 
idosa. Esse processo iniciou-se com a publicação da Portaria do Ministério da Saúde PT/MS 
nº 810/89 (Brasil, 1989), aprovando as normas e os padrões para o funcionamento de casas de 
repouso, clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento de idosos, a serem 
observados em todo o território nacional. 



 4

De forma complementar, a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 283/05 (Brasil, 
2005) aprovou o Regulamento Técnico, definindo normas de funcionamento para as 
Instituições de Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial. Essa resolução define:  

  Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - instituições governamentais 
ou não governamentais, de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de 
pessoas com idades igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 
condição de liberdade e dignidade e cidadania. 

Há registros que até pouco tempo, o Brasil não conhecia o retrato de suas ILPI. 
Camarano (2008) apresenta um diagnóstico das ILPI, da Região Nordeste, considerando a 
capacidade física e de pessoal, recursos financeiros e humanos, os serviços oferecidos, 
aspectos demográficos e o grau de autonomia dos residentes das instituições. 

Neste estudo, identificaram-se 29 instituições de Longa Permanência para Idosos, 
situadas em 16 (9,0%) dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Destaca-se que o 
município de Natal, capital do Estado, concentrava 14 (48,3%) dessas instituições. As demais, 
encontravam-se distribuídas na região metropolitana e no seu entorno, havendo uma maior 
concentração no sul do Estado (10 instituições), na divisa com a Paraíba. 

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo revisar de forma sistemática a 
legislação vigente, no âmbito estadual e municipal, pertinentes aos idosos institucionalizados, 
assim como caracterizar as ILPI, que participaram do projeto de pesquisa intitulado: 
“Instituições de Longa Permanência para Idosos: Abandono ou uma necessidade familiar”, 
quanto à estrutura física, recursos humanos, serviços oferecidos, financiamento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para resgatar o arcabouço jurídico no âmbito do estado do Rio Grande do Norte e do 
município de Natal, examinaram-se as leis, decretos, resoluções e demais normas publicadas 
no Diário Oficial do Município e do Estado. Analisaram-se os documentos oficiais de modo a 
verificar os avanços na assistência aos idosos institucionalizados, no âmbito do município de 
Natal, e como critério de busca, optou-se por documentos oficiais publicados a partir da 
implantação da Política Nacional do Idoso - Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994 (Brasil,1994), 
o Estatuto do Idoso - Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Brasil, 2003), RDC/ANVISA nº 
283, de 26 de setembro de 2005 (Brasil, 2005)  e demais normas federais vigentes. Esta busca 
aconteceu durante o mês de janeiro de 2013, utilizando-se como descritores: cuidador, leis; 
laços familiares, abandono. 

Acrescentou-se a esta revisão um estudo observacional, visando caracterizar as ILPI, 
na cidade de Natal-RN, durante o ano de 2012. Inicialmente, realizou-se um levantamento, 
junto à Secretaria Municipal de Saúde de Natal e o Conselho Municipal do Idoso – CMI, com 
o intuito de identificar as instituições de longa permanência para idosos, resultando em 14 
instituições.  

Neste estudo, optou-se por trabalhar com as instituições certificadas pelo CMI de 
Natal, em 2012, o que restringiu a população a 85,7% das instituições existentes, no 
município. Após a anuência dos gestores das instituições em participar da pesquisa, 
obtiveram-se informações, totalizando 91,7% das ILPI certificadas pelo Conselho, 
correspondendo a 11 instituições. 
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A pesquisa baseou-se num censo realizado nas instituições, de acordo com o 
questionário estruturado, visando à caracterização das ILPI, considerando as variáveis para 
cada um dos segmentos: instituição (natureza jurídica, estrutura física, número de leitos 
existentes e disponíveis, recursos humanos, serviços oferecidos e fontes de financiamento); 
idosos (sexo, faixa etária, principal motivo da institucionalização).  

Este estudo é parte integrante da pesquisa: “Instituições de Longa Permanência ara 
Idoso: Abandono ou uma Necessidade Familiar”, tendo como pesquisadora a Professora 
Doutora Lára de Melo Barbosa Andrade. Este projeto foi submetido à apreciação do Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP/UFRN), obtendo um parecer favorável à sua realização. A 
captação dos dados ocorreu durante a 2ª quinzena do mês de outubro de 2012, conforme 
Consentimento Livre e Esclarecido dos gestores, de acordo com a Resolução 196/96, do 
Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas envolvendo seres humanos. 

Para análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva à luz das informações 
colhidas, observando os objetivos propostos. Para análise e organização dos dados, 
utilizaram-se o Excel 2007 e o programa computacional Minitab 16 (Minitab 16, 2012). 

RESULTADOS 

HISTÓRICO SOBRE AS LEGISLAÇÕES 

Verificando a Legislação atinente ao tema, pode-se relacionar a especificidade da mesma no 
âmbito do Município de Natal/RN, e de que forma os gestores públicos têm atuado para obter 
sua efetividade. 

A Lei Municipal nº 5.129, de 2 de setembro de 1999 (Natal, 1999), observa que o 
Município de Natal/RN tratou de regulamentar a sua Política do Idoso, criando seu Conselho 
Municipal do Idoso, conforme determinado na Lei Federal nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1994. 

O Decreto Municipal nº 7.470, de 27 de julho de 2004 (Natal, 2004) regulamentou o 
Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso, na intenção de custear e subsidiar programas 
de trabalho que visem à promoção, à inserção e ao desenvolvimento do idoso, nos termos da 
Política Municipal do Idoso. 

Os Decretos Municipais 8.204, de 13 de julho de 2007 (Natal, 2007) e 8.553, de 2 de 
outubro de 2008 (Natal, 2008) regulamentaram as Instituições de Longa Permanência para 
Idosos no Município de Natal, através de Norma Técnica Especial, em obediência ao artigo nº 
234 da Lei nº 5.132, de 29 de setembro de 1999. 

Destaca-se a contribuição do Ministério Público, atuando nos casos de 
descumprimento ao ordenamento jurídico. Neste estudo, observaram-se: 

• Recomendação nº 001, de 30 de abril de 2004 (Rio Grande do Norte, 2004) – [...] 
que a expedição do alvará de autorização sanitária seja concedida apenas para as 
instituições asilares que estavam regularmente constituídas e que ofereçam 
instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade 
e segurança, conforme preceitua o artigo 48, parágrafo único, do Estatuto do Idoso. 

• Recomendação nº 001/2007, de 26 de dezembro de 2007 (Rio Grande do Norte, 
2007) – A criação de um núcleo permanente de acompanhamento das atividades 
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das ILPI, bem como sejam empreendidos estudos no sentido de se adotar um 
documento criando e disciplinando a política municipal para abrigos no Município 
de Natal [...]; 

• TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, de 10 de junho de 2009 (Rio 
Grande do Norte, 2009) - Fixa diretrizes e metas a serem cumpridas pelos abrigos, 
pela elaboração do plano de trabalho das ILPI, pelo monitoramento de vagas, pelo 
cadastramento eletrônico de idosos abrigados, pelo cadastramento dos convênios 
com as ILPI, pela fiscalização das verbas ofertadas pelo Município e pela 
execução dos planos de trabalho, pela elaboração de projeto de capacitação e 
planejamento na área gerencial para os gestores das entidades asilares e seus 
funcionários e outros que se fizerem necessários. 

INSTITUIÇÕES EM NATAL-RN 

 Em 2012, Natal, capital do Rio Grande do Norte, contava com 14 instituições de 
natureza jurídica privada com e sem fins lucrativos. No entanto, os resultados apresentados 
restringem-se a 11 ILPI, contemplando assim as instituições que tinham certificado de 
inscrição emitido pelo Conselho Municipal do Idoso.  

No tocante à distribuição espacial das instituições, 08 (72,7%) concentravam-se na 
Região Administrativa Sul, 02 (18,2%) na Região Leste e 01 (9,1%) na Região Oeste. É 
importante enfatizar que embora haja instituição na Região Administrativa “Norte”, esta não 
demonstrou interesse em participar da pesquisa. Verificou-se que a maioria (06 instituições) 
era de natureza jurídica privada com fins lucrativos. Destaca-se que a Região Administrativa 
Sul contemplava 100,0% das ILPI particulares e 40,0%, das filantrópicas (Tabela 1). As 
instituições filantrópicas, mesmo não representando a maioria, acolhiam 246 (62,8%) dos 
idosos institucionalizados (Tabela 4). 
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Tabela 1: Distribuição espacial das instituições de longa permanência para idosos – ILPI, 
segundo natureza jurídica, Natal, 2012. 

Região 
Administrativa  

Natureza  
Total 

Filantrópica  Particular  
n %  n %  n % 

Norte 0 0,0  0 0,0  0 0,0 
Sul 2 25,0  6 75,0  8 72,7 
Leste 2 100,0  0 0,0  2 18,2 
Oeste 1 100,0  0 0,0  1 9,1 
 

O tempo de funcionamento das instituições oscilou entre 2 e 68 anos, no entanto, ao 
analisar as instituições segundo a natureza jurídica da instituição, constatou-se que entre as 
filantrópicas, o tempo médio de funcionamento é de aproximadamente 33 anos, enquanto que 
entre as particulares, essa média cai para 5,7 anos (Tabela 2). 

Tabela 2: Tempo de funcionamento (anos) das instituições de longa permanência para idosos 
– ILPI, segundo natureza jurídica, Natal, 2012 

Variável  Natureza 
    Filantrópica   Particular 
Tempo de funcionamento (anos)    
Mínimo  11 2 
Máximo  68 12 
Média  33,2 5,7 
Desvio padrão  21,0 3,4 

 

 Para a assistência aos idosos as instituições contavam com equipes 
multiprofissionais, compostas por 304 profissionais distribuídos nas especialidades: cuidador 
(39,5%), técnico de enfermagem (34,5%), enfermeiro (4,3%), assistente social (3,9%), 
nutricionista (3,6%), fisioterapeuta (3,6%), terapeuta ocupacional (3,3%), clínico geral 
(3,0%), geriatra (1,3%), psiquiatra (1,0%), farmacêutico (0,7%), psicólogo (0,7%), 
endocrinologista (0,3%) e arte educador (0,3%). Apenas as instituições particulares 
disponibilizavam o profissional geriatra (Tabela 3). 
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Tabela 3: Equipe profissional das instituições de longa permanência para idosos – ILPI, 
segundo natureza jurídica, Natal, 2012 

Atividade Profissional 
Filantrópica   Particular   Total 

n %  n %  n % 
Cuidador 75 62,5   45 37,5   120           39,5  
Técnico de enfermagem 48 45,7   57 54,3   105           34,5  
Enfermagem 6 46,2   7 53,8   13             4,3  
Serviço social 6 50,0   6 50,0   12             3,9  
Nutrição 5 45,5   6 54,5   11             3,6  
Fisioterapia 5 45,5   6 54,5   11             3,6  
Terapia ocupacional 4 40,0   6 60,0   10             3,3  
Clínica médica 7 77,8   2 22,2   9             3,0  
Geriatria 0 0,0   4 100,0   4             1,3  
Psiquiatria 2 66,7   1 33,3   3             1,0  
Farmácia 1 50,0   1 50,0   2             0,7  
Psicologia 1 50,0   1 50,0   2             0,7  
Endocrinologia 1 100,0   0 0,0   1             0,3  
Arte educador 1 100,0   0 0,0   1             0,3  
 

Entre os critérios para contratação dos cuidadores, os gestores classificaram como 
mais importante o seguinte aspecto: o candidato ter experiência como cuidador de idosos 
(45,5%), com maior concentração nas instituições particulares (80,0%). Em seguida, outros 
dois critérios foram citados: o perfil do candidato e o fato de ser capacitado como cuidador ou 
apresentar formação na área da saúde, ambos com 27,3%. Neste caso, destacaram-se as 
filantrópicas com 66,7%, para esses dois aspectos. 

No geral, as instituições disponibilizavam os seguintes serviços: alimentação, limpeza, 
moradia e lavanderia. Ofereciam também lazer, serviço religioso, assistência médica, oficinas 
lúdicas e artesanato. Destaca-se que 18,2% das instituições disponibilizavam “alfabetização”, 
ação observada em 40,0% das instituições filantrópicas. 

No tocante às fontes de financiamento, observou-se que as instituições particulares 
mencionaram a mensalidade (em média 4,5 salários mínimos) como fonte exclusiva de 
financiamento.  Nas filantrópicas as receitas eram compostas pelas aposentadorias dos idosos 
(30 a 70%), convênios públicos (federal, estadual ou municipal), reversões judiciais, doações 
e outros tipos de contribuições (parcerias com associações comerciais, contribuições da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus e da campanha de incentivo à emissão de documentos fiscais, 
denominada “Cidadão Nota 10”, integrante do Programa de Educação Fiscal do Estado do 
Rio Grande do Norte, instituída pela Lei nº 8.486, de 26 de fevereiro de 2004 (Rio Grande Do 
Norte, 2004)). Ressalta-se que os repasses provenientes de convênios (federal, estadual e 
municipal) não eram disponíveis a todas as instituições filantrópicas. 

Segundo os gestores, a falta de tempo ou dificuldade para assistir o idoso, representou 
64,7% dos motivos da institucionalização dos idosos. Destes, 54,5% verificaram-se nas ILPI 
de natureza particular. Seguido pela ausência de laços familiares ou solidão (23,5%), com 
maior participação entre as instituições filantrópicas, e em 3º lugar, com 11,8% a violência 
contra os idosos, totalmente declaradas pelas filantrópicas (Tabela 4). Esses também eram os 
motivos observados entre os idosos institucionalizados com idades inferiores a 60 anos.  
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Outro aspecto relevante destacado pelos gestores das ILPI refere-se à adaptação dos 
idosos após seu ingresso na instituição. Em torno de 72,7% dos idosos se adaptam 
espontaneamente, enquanto que para 27,3% dos idosos essa adaptação ocorre de forma 
resignada (Tabela 4). 

Tabela 4: Características gerais das instituições de longa permanência para idosos, Natal, 
2012 
 Natureza  

Total 
Variável Filantrópica   Particular   
 n %  n %  n % 
Leitos         
Masculino 70 60,3  46 39,7  116 28,9 
Feminino 174 60,8  112 39,2  286 71,1 
Aspectos observados na contratação do cuidador         
Ter experiência em trabalhar com idosos 4 80,0  1 20,0  5 45,5 
Perfil do candidato 1 33,3  2 66,7  3 27,3 
Ter capacitação como cuidador ou formação na área 
da saúde e/ou prática em cuidar de idosos 

1 33,3  2 66,7  3 27,3 

Principais motivos da institucionalização dos 
idosos 

        

 Falta de tempo ou dificuldade para assistir ao idoso 5 45,5  6 54,5  11 64,7 
Falta de laços familiares/solidão 3 75,0  1 25,0  4 23,5 
Violência contra o idoso 2 100,0  0 0,0  2 11,8 
Idosos         
Masculino 70 62,5  42 37,5  112 28,6 
Feminino 176 62,9  104 37,1  280 71,4 
Grau de dependência dos idosos         
Fisicamente dependente ou frágil 161 67,9  76 32,1  237 60,5 
Fisicamente independente 85 54,8  70 45,2  155 39,5 
Adaptação do Idoso         
Espontânea 2 25,0  6 75,0  8 72,7 
Resignada 3 100,0  0 0,0  3 27,3 
 

DISCUSSÃO 

 Para dar início às discussões sobre as ILPI, no município de Natal é importante 
ressaltar a valiosa contribuição do Conselho Municipal do Idoso de Natal. Neste sentido, 
ressalta-se que o município de Natal baseado na Lei Nº 5.129/99 criou o Conselho Municipal 
do Idoso (CMI) órgão permanente, paritário, deliberativo e consultivo, com o objetivo 
específico de coordenar a implantação da Política Municipal do Idoso em Natal, capital do 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Uma vez criado, o CMI (Targino, 2012) elaborou um instrumento de fiscalização que 
vem sendo aprimorado ao longo dos anos. Esse Instrumento foi baseado na Resolução Nº 
001/2005 que trata do cadastramento no Conselho de todas as instituições governamentais ou 
não-governamentais que atuem sob a modalidade asilar (de longa permanência) e não-asilar, 
tais como: centro de convivência, centro de cuidados diurnos, casa-lar e oficina abrigada de 
trabalho, bem como, todas as entidades não-governamentais que recebam, a qualquer título, 
verbas públicas destinadas à assistência à pessoa idosa. 
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Segundo Targino (2012), a partir desse instrumento iniciou-se o processo de 
fiscalização nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Ao iniciar as 
fiscalizações percebeu-se que as instituições não possuíam acessibilidade, não tinham 
prontuário individual, não tinham luz de vigia, o piso não era antiderrapante, no geral, só 
ofereciam três refeições: café, almoço e jantar, ou seja, funcionavam ao seu “bel-prazer”. 

Inicialmente, as Instituições ofereceram uma resistência muito grande, chegando até 
pensar em criar uma associação para fazer frente ao Conselho. No entanto, o conselho 
reconhece que chegou duro, mas com o passar do tempo foi se tornado mais flexível, 
esclarecendo que a postura do Conselho não era de punir, mas sim de orientar. Contudo, 
aquelas que oferecessem resistência, não seguindo as orientações do Conselho, seriam 
punidas e encaminhadas ao Ministério Público. O Conselho, atualmente, mantém uma boa 
relação com todas as Instituições (Targino, 2012). 

A partir das visitas às instituições, o CMI passou a estabelecer prazos para que os 
abrigos se ajustassem às normas vigentes. Nesse momento, o Ministério Público – MP baixou 
uma Normativa na qual as Instituições só podiam conveniar com o poder público caso 
apresentassem o Alvará do Conselho. Segundo Targino (2012), essa foi a forma encontrada 
para fortalecer o Conselho. O Ministério Público subsidiado pelo CMI firmou um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) com os órgãos competentes: Corpo de Bombeiros, Delegacia 
Regional do Trabalho (DRT), Conselho Regional de Enfermagem (COREN), Coordenadoria 
de Vigilância à Saúde (COVISA), Conselho Regional de Serviço Social (CREAS), 
objetivando realizar visitas conjuntas, viabilizando assim a expedição do Alvará do CMI. Essa 
ação conjunta contribuiu para a melhoria da assistência prestada aos idosos 
institucionalizados. 

Quando o Ministério Público firmou o TAC, de 10 de junho de 2009, com os órgãos, 
as ILPI passaram a procurar o CMI. Nesse momento, havia 06 instituições privadas sem fins 
lucrativos (Filantrópicas) que dependiam do Alvará do CMI para renovar o convênio com o 
poder público e 06 instituições privadas com fins lucrativos (Particulares) que não dependiam, 
portanto não se sentiam obrigados a se enquadrarem nas normas do Conselho.  Mais uma vez, 
o Ministério Público foi solicitado no sentido de fazer com que todos os abrigos, 
independente da natureza, se enquadrassem nos critérios do Conselho.  Caso as 
recomendações não fossem cumpridas, o Conselho encaminhava o problema ao MP, podendo 
a instituição ser interditada ou fechada (Targino, 2012).  

A princípio, o Conselho percebeu que as instituições precisavam de prazos para se 
adequar às normas. Com o intuito de viabilizar o processo, o Conselho passou a atribuir 
prazos, ou seja: pequenas adequações – 30 dias; adequações médias – 90 dias e no caso de 
construção – 180 dias (Targino, 2012), fornecendo Alvarás provisórios, com ressalvas, no 
sentido de não prejudicá-los. 

Outra contribuição do Conselho diz respeito ao financiamento das ILPI. Segundo a 
Presidente do Conselho, em 2009, no início da administração municipal passada, o CMI 
realizou um estudo, visando saber o custo médio mensal com cada pessoa idosa abrigada, 
considerando desde os gastos com água, luz, telefone, alimentação até o desgaste dos móveis 
e equipamentos, com o objetivo de saber, por exemplo: quando uma lâmpada queima existe 
um fundo de previsão? O levantamento foi composto por aproximadamente 400 itens, 
obtendo uma estimativa de aproximadamente 3,9 salários mínimos/idoso abrigado/mês. Valor 
este, que de acordo com as propostas do estudo, deveria ser composto pelos repasses de 
recursos das três esferas do Governo: Federal (10,0%), Estadual (20,0%) e Municipal 
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(30,0%), cabendo aos 40% restantes aos recursos dos idosos (até 70% da aposentadoria) e a 
própria manutenção dos abrigos (Targino, 2012). 

Esse estudo foi apresentado em Brasília, na 2ª Conferência Nacional do Idoso, 2009, 
gerando uma divergência entre o Conselho Nacional do Idoso - CNI e a Secretaria Nacional 
dos Direitos Humanos, devido ao embate jurídico entre duas Leis Federais, a saber: 

• A lei Orgânica da Assistência Social (Brasil, 1993) diz que o serviço é universal e 
gratuito, portanto não pode ser cobrado (Lei mais antiga);  

• O Estatuto do Idoso (Brasil, 2003) diz que se pode cobrar do idoso até 70% de seus 
rendimentos (Lei mais recente). 

Com o intuito de esclarecer o estudo supracitado, o CMI do Natal apresentou nessa 
Conferência dois estudos: um considerando a LOAS e outro o Estatuto do Idoso, concluindo 
que existe um déficit financeiro dentro da política do envelhecimento que deve ser reparado 
urgentemente (Targino, 2102). 

Em Natal, as instituições passam por um processo de adequação às normas em relação 
ao que estabelece a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994), o Estatuto 
do Idoso (Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003) e demais normas voltadas aos direitos da 
pessoa idosa. No geral, as instituições que sofreram maiores alterações foram as filantrópicas, 
coincidindo com a informação de serem as mais “antigas”, criadas antes da implantação da 
legislação que normatizou as ILPI. 

Com relação à localização das ILPI, os resultados mostram uma proporção de 
instituições filantrópicas nos bairros com maior concentração de pessoas de baixa renda, 
idosos mais vulneráveis ao abandono e à violência. No geral, estas unidades foram criadas por 
organizações religiosas (católica, evangélica ou espírita), voltadas a assistir os idosos de baixa 
renda, sem referência familiar, ou em situações de vulnerabilidades sociais muito graves, 
corroborando com Goldim (2002 apud Freitas, 2009) ao afirmar que esse grupo populacional 
é mais suscetível à institucionalização. 

 No caso das instituições particulares, o tempo de funcionamento verificado mostra 
que 100% surgiram após o ano 2000. São instituições com estruturas compatíveis com as 
necessidades dos idosos, mesmo assim precisaram de adequações perante a legislação 
vigente. Ressalta-se que estas ILPI encontram-se em bairros com populações mais abastadas, 
permitindo assim a prática do comércio, ou seja, a “prestação de serviços privados”.  

O aumento destas instituições coincide com o processo de envelhecimento 
populacional do município. Estes resultados corroboram com Camarano (2004) ao referir que 
as transformações socioeconômicas e demográficas, apontam para uma nova maneira das 
famílias cuidarem dos seus longevos. 

Os principais motivos das institucionalizações observados neste estudo reafirmam a 
análise feita por Christophe (2009), ou seja, entre os idosos residentes nas ILPI particulares, o 
poder aquisitivo dos idosos e/ou familiares é indiscutivelmente diferenciado daqueles das 
filantrópicas, justificando a procura por serviços privados, visando o bem-estar dos seus 
idosos, uma vez que não dispõem de tempo e muitas vezes de pessoal qualificado (cuidador) 
para assisti-los no seio familiar, situação “ideal”. Em contrapartida, os menos abastados, 
expostos a violência e/ou maus tratos, felizmente são acolhidos pelas instituições 
filantrópicas, trazidos por familiares, vizinhos, amigos, pelo Ministério Público ou pelo “SOS 
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para atender idosos” (Serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 
Social – SEMTAS onde a população pode fazer denúncias de negligência, maus tratos, 
abandono, violação de direitos, manifestação de desrespeitos e preconceitos, e também obter 
informações, esclarecimentos e orientações, sobre assuntos relacionados à condição do idoso), 
em resposta às denúncias. 

As equipes de profissionais existentes nas ILPI, embora contemplem às atividades 
profissionais necessárias ao funcionamento do serviço de acordo com as recomendações 
previstas na legislação, ainda apresentavam quantitativos insuficientes de servidores, por 
exemplo:  

• o número de cuidadores/dia observado, especialmente, nas instituições 
filantrópicas era restrito, acarretando a sobrecarga desse profissional. A 
sobrecarga do cuidador é uma situação preocupante, tanto para a assistência ao 
idoso como para a saúde do cuidador. Araújo (2013) comenta que alguns 
cuidadores tinham a pretensão de deixar de ser cuidador de idosos nas ILPI, 
expondo, entre outras razões, a sobrecarga física e/ou emocional dessa 
ocupação, a insatisfação com o emprego e/ou ocupação e um desejo de 
melhoria de rendimento; 

• os fisioterapeutas (11) e terapeutas ocupacionais (10) representavam 6,9% dos 
profissionais das instituições. Silva (2009) demonstrou a importância desses 
profissionais ao afirmar que o nível de aptidão funcional do idoso pode ser 
melhorado, mantido ou, pelo menos, sua taxa de declínio pode ser minimizada 
se for realizado algum tipo de exercício físico controlado. Neste sentido, o 
número restrito desses profissionais pode contribuir para agravamento da 
dependência física observada neste estudo; 

• o psicólogo é um profissional de grande relevância na assistência aos idosos 
institucionalizados, no entanto, observaram-se apenas 2 psicólogos nas ILPI 
pesquisadas. Segundo Correia et al. (2012) esse profissional tem a função 
primordial de possibilitar aos  idosos institucionalizados a busca de um sentido 
para suas experiências de vida e o enfrentamento da velhice sob a ótica 
psíquica; 

 No estudo realizado por Araújo (2013) do total de 92 cuidadores das ILPI 
pesquisadas 42,4% declararam ter ensino fundamental ou médio incompleto. A escolaridade 
do cuidador é fator primordial, uma vez que é função desse profissional auxiliar na 
administração de medicação, acompanhar o idoso nas consultas e ser capaz de receber e 
transmitir orientações médicas. Colomé et al. (2011) afirmam que o grau de escolaridade 
“maior” pode ser um fator que contribui para a melhoria da qualidade do cuidado prestado. 
Neste sentido, é interessante que os gestores sejam mais criteriosos na admissão desse 
profissional. 

Quanto ao financiamento das instituições, observou-se que as fontes dos recursos são 
escassas. Restringindo ao caso das instituições filantrópicas, é possível afirmar que 60,0% 
destas são contempladas com convênio firmado com o Governo do Estado, 100,0% possuem 
convênios com o Governo Municipal e Federal. Ressalta-se que esses recursos são irrisórios, 
ou seja, nenhum dos convênios atinge os valores per capita propostos pelo CMI (2,9 SM5).  
Os repasses, por vezes não ocorrem de forma sistemática, ou seja, não seguem um 
cronograma mensal, interferindo na administração da instituição. 

                                            
5 Salário mínimo (SM) brasileiro de 2012 – R$ 622,00  
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Outra fonte de receita importante para as ILPI são os recursos repassados por meio da 
campanha “Cidadão Nota 10”. Segundo afirmou um dos gestores das instituições 
filantrópicas, os recursos obtidos dessa fonte foram de grande relevância, no período da 
construção da sua sede atual. No entanto, refere que embora envie mensalmente as 
informações para o órgão competente, o retorno financeiro, não ocorre sistematicamente, 
interferindo negativamente, na prestação dos serviços ofertados aos idosos. 

 O financiamento das instituições particulares era composto apenas pelas 
mensalidades dos residentes. Segundo Araújo (2013) o valor da mensalidade era em média 
4,5 SM, variando de acordo com o grau de dependência do idoso e o tipo de acomodação 
escolhida. 

Para a efetiva adequação da legislação federal pertinente ao idoso, no município de Natal, 
torna-se necessário que os gestores públicos desenvolvam políticas públicas que contemplem 
a qualificação dos profissionais, um financiamento mais justo para as instituições 
filantrópicas, assim como a fiscalização das ações desenvolvidas pelas ILPI pelo órgão 
público competente, elevando a qualidade da assistência prestada aos idosos. Os autores 
Piexak et al. (2012) afirmam que “...os profissionais de saúde que trabalham com idosos 
deverão perceber a necessidade de qualificação, para que oportunizem um cuidado específico 
e adequado. 
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