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  RESUMO 

 

Com o intuito de procurar ferramentas que monitorem e avaliem as políticas públicas 

voltadas para a assistência ao idoso, o presente estudo teve o objetivo de propor 

indicadores para se ter uma ideia quanto às condições da estrutura e dos serviços da 

UAPI – Socorro Gabriel. Os indicadores foram aplicados tanto na antiga estrutura 

UAPI – Socorro Gabriel quanto na nova, com o intento de se observar a evolução 

desta instituição, localizada no município de Belém/PA. Primeiramente o estudo 

apresenta, no referencial teórico, as definições de indicadores e de Instituições de 

Longa Permanência para Idosos – ILPI. Após, descreve-se uma revisão histórica do 

surgimento das ILPI’s no mundo, no Brasil e no estado do Pará. A primeira etapa deste 

estudo finaliza com uma revisão histórica do surgimento dos indicadores sociais no 

mundo e no Brasil. Para alcançar o objetivo do presente estudo foi feita pesquisa no 

livro Características das Instituições de Longa Permanência para Idosos - Região 

Norte, de autoria de Ana Amélia Camarano. Após a descrição dos dados do livro, foi 

feita pesquisa na UAPI – Socorro Gabriel e efetuada uma contextualização entre os 

dados coletados e os dados observados no livro. No decorrer da pesquisa, a UAPI – 

Socorro Gabriel mudou de endereço e o fato foi aproveitado para ser observado nessa 

contextualização. No final desta etapa quatro indicadores foram propostos e 

analisados, indicador 1 - número de cuidadores por idoso, indicador 2 – número de 

leitos por quarto, indicador 3 – espaço físico total e construído por idoso e indicador 4 

– número total de funcionários por idoso, assim, detectando-se que a UAPI – Socorro 

Gabriel conseguiu melhorar seus indicadores após a mudança de endereço. Além da 

contextualização, foi montado um questionário e realizaram-se 18 entrevistas com 

idosos residentes e visitantes do novo abrigo.  
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ABSTRACT 

 

In order to look for tools that monitor public policies for the care of the elderly, this study 

aims to propose indicators to get an idea of the conditions of the structure and services 

of UAPI - Relief Gabriel. The indicators will be applied in both the old UAPI - Relief 

Gabriel as well as to the new one, in order to observe the evolution of this institution, 

located in the city of Belém / PA. First, the study sought to present the theoretical 

framework, the indicator definitions and long-stay institutions for the elderly - ILPI. 

Afterwards it was conducted a historical review of emergence of the ILPI's in the world, 

in Brazil, and in the state of Pará. The first stage of this study closes with a historical 

review of the emergence of social indicators in the world and in Brazil. In order to 

achieve the objective of this study, a research in the book Characteristics of long-stay 

institutions for the elderly - North, by Ana Amelia Camarano, was carried out. After the 

description of the book's data, research was carried out in the UAPI – Relief Gabriel, 

and a contextualization was made between the book and the unit data.During the 

research time, the UAPI – Relief Gabriel has moved to a new address, fact that was 

also analyzed during the contextualization. At the end of this stage, four indicators were 

proposed and analyzed, and it was found that the UAPI - Relief Gabriel managed to 

improve its indicators after it change the address. Besides the contextualization, it was 

set up a questionnaire and 18 interviews with elderly residents and shelter visitors were 

held. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo o IBGE nos últimos 20 anos a população brasileira com 60 anos ou 

mais dobrou, passando de 10, 7 milhões de pessoas em 1991 para 23,5 milhões de 

pessoas em 2011. Em contrapartida o número de crianças de até 4 anos caiu de 16,3 

milhões em 2000 para 13,3 milhões em 2011. Pode-se entender, a partir desses dados 

pontuais, que o Brasil passará por um processo de envelhecimento provocado pelo 

aumento da expectativa de vida e pelas baixas taxas de natalidade e fecundidade.  

Se as tendências continuarem nessa direção, o IBGE estima que a partir de 

2043 a população brasileira comece a diminuir. Segundo dados do Censo 

Demográfico 2010 a estimativa para o ano de 2013 era de 201 milhões de habitantes 

em nosso país, podendo atingir aproximadamente 212 milhões no ano de 2020 e 

alcançar 228 milhões em 2042. A partir de então a tendência é de queda na população 

brasileira, que deve chegar no ano de 2060 a 218 milhões de habitantes. 

Após observar esses dados, o fato relevante é o de a população brasileira poder 

passar por um processo de envelhecimento que automaticamente modificará a 

estrutura etária da população e poderá fazer surgir novas demandas sociais. Entre 

essas novas demandas, possivelmente, poderá se destacar a necessidade de 

políticas públicas voltadas à saúde, assistência social e previdência social. Em 

contrapartida poderão diminuir a procura por vagas em escolas, por vacinação e pelos 

demais serviços oferecidos a população de crianças de até 4 anos. 

 A Organização Mundial da Saúde – OMS realizou uma estimativa e chegou à 

conclusão que o Brasil será o sexto país com mais idosos no mundo no ano de 2025, 

chegando ao número de 32 milhões de pessoas idosas. Outra informação relevante é 

a do crescimento da expectativa de vida da população brasileira, nesse sentido, 

passando de 74,8 anos - bebês nascidos em 2013, para 80 anos – bebês nascidos 

em 2041. Esses dados reforçam o pensamento de que, com o envelhecimento da 

população, as políticas públicas se tornam essenciais para garantir os direitos da 

população idosa. 

 Para Camarano (2010) o aumento da população de 80 anos de idade ou mais; 

as mudanças nos arranjos familiares e no papel social da mulher, tradicional 

responsável pelos cuidados dos membros dependentes da família, resultam no 
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aumento da população que precisa de cuidados prolongados e numa diminuição da 

oferta de cuidadores familiares. Portanto, a necessidade de se aperfeiçoar as políticas 

públicas voltadas para o idoso é essencial do ponto de vista estratégico de um 

governo, em função da demanda existente e do seu aumento no decorrer dos anos. 

A Constituição Federal (1988), pode ser considerada como um importante 

marco para as políticas de proteção social aos idosos brasileiros. Em seu Capítulo VII, 

artigo 230, relata que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de cuidar das 

pessoas idosas, assim, assegurando seu envolvimento na comunidade, defendendo 

sua dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Além disso, a 

Constituição Federal, em seu primeiro inciso, determina que os programas de 

cuidados dos idosos serão realizados em seus lares, de preferência. O segundo inciso 

determina a gratuidade dos transportes coletivos urbanos para as pessoas com idade 

a partir de 65 anos. No artigo 7º, onde são abordados os Direitos Sociais, há referência 

à proibição de diferenças de salário, de exercício de funções e de critérios de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor, ou estado civil (ALCÂNTARA, CAMARANO 

e GIACOMIN, 2016).                

 A Política Nacional do Idoso - PNI foi formalizada mediante a Lei Federal nº 

8.842 de 4 de janeiro de 1994 e regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.948, de 3 

de julho de 1996. Preliminarmente, a lei repete os princípios constitucionais, ou seja, 

garante aos idosos a cidadania, a defesa de sua dignidade e do direito à vida bem 

como o repúdio a discriminação.  

 A PNI determina a conformação e aumento de serviços para um grupo 

populacional com características inerentes, além de estimular o desenvolvimento e a 

capacitação de pessoas para lidar com ele. Ao mesmo tempo, prevê a implementação 

via ações governamentais nas áreas de promoção, assistência social, saúde, 

educação, trabalho e previdência (ALCÂNTARA, CAMARANO e GIACOMIN, 2016). 

 O Estatuto do Idoso foi formalizado com a Lei Federal nº 10.741 de 1º de 

outubro de 2003 e resultou da mobilização dos idosos e da articulação promovida 

entre sociedade e poder público. Pode-se considerar que o Estatuto do Idoso é uma 

ferramenta que amplia os direitos das pessoas com 60 anos ou mais, assim, 

estabelecendo ou reiterando uma série de benefícios.  
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 Um dos méritos do estatuto foi o de ter criado o sistema de garantias de direitos 

da pessoa idosa. Segundo Alcântara, Camarano e Giacomin (2016, p.366) apesar dos 

vários percalços: 

“O estatuto tem buscado efetivar os direitos sociais dos idosos 

brasileiros. O sistema de garantias previsto no estatuto é composto 

pelas seguintes instituições: Conselhos do Idoso; Sistema Único de 

Saúde; Sistema Único de Assistência Social; Vigilância em Saúde; 

Poder Judiciário; Defensoria Pública; Ministério Público e Polícia Civil. 

A eficiência desse sistema de garantias é uma das possibilidades para 

a efetividade dos direitos da pessoa idosa. Vale ressaltar, que o tema 

da primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa foi 

justamente Construindo a Rede Nacional de proteção e Defesa da 

Pessoa Idosa”.      

 Uma das conquistas significativas do Estatuto do Idoso foi a prevenção e 

criminalização da violência física e psicológica ao idoso, nesse sentido, estando 

prevista para tais violações a detenção de seis meses a um ano de prisão, além de 

pagamento de multa. O abandono do idoso em hospital e casa de saúde, por parte da 

família, ou sua exposição a condições desumanas, também, preveem aos 

responsáveis a prisão e o pagamento de multa. A pessoa que se apropriar de bens, 

cartão de crédito ou bancário e qualquer rendimento do idoso será penalizada 

conforme prevê o estatuto.  

Após expor as informações pertinentes aos idosos, este trabalho procura 

propor indicadores para se ter uma ideia das condições da estrutura e dos serviços 

da UAPI – Socorro Gabriel. Os indicadores serão aplicados tanto na antiga UAPI – 

Socorro Gabriel quanto na nova, com o intuito de se observar a evolução desta 

instituição. Esses indicadores poderão ser utilizados para avaliação de outras ILPI’s. 

Além desta introdução, o presente trabalho conta com cinco capítulos, sendo que o 

segundo capítulo aborda o referencial teórico e subdivide-se em assuntos que relatam 

a definição das Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPI, a origem das 

Instituições Asilares, a definição de indicadores, os tipos de indicadores e o 

surgimento dos indicadores sociais no Brasil e no mundo.  

No terceiro capítulo, há uma contextualização entre os dados coletados no livro 

Características das Instituições de Longa Permanência para Idosos - Região Norte, 
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de Ana Amélia Camarano e os dados coletados na UAPI Socorro Gabriel. Após esta 

contextualização são apresentados os indicadores que permitiram dimensionar se 

houve melhora ou piora na estrutura pesquisada Socorro Gabriel.  

O quarto capítulo descreve a metodologia utilizada para desenvolver o trabalho 

acadêmico e as formas de coleta de dados que foram executadas. Finalmente, no 

quinto capítulo relata-se a conclusão deste trabalho, além de algumas considerações 

pertinentes ao tema estudado.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 As Instituições de Longa Permanência para Idosos 

 

 Nesta seção, apresenta-se a revisão da literatura a respeito das Instituições de 

Longa Permanência para Idosos. São abordados fatores como definição, surgimento, 

bem como outras informações que permitiram compreender a existência dessas 

organizações.  

 Ao realizar a busca pela definição do que é uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos pôde-se compreender que não há um consenso na literatura 

a respeito do tema. Tanto autores como associações e legislação governamental 

apresentam visões distintas sobre as ILPI’s. 

 De acordo com Goffman (1961, p. 11), uma instituição total pode ser definida 

como “um local de residência e trabalho onde um considerado número de indivíduos 

com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável 

período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada”.  

O autor refere que as instituições totais podem ser divididas em cinco agrupamentos 

e em um destes está a instituição criada para cuidar de pessoas incapazes ou 

inofensivas, tais como cegos, idosos, órfãos e indigentes (GOFFMAN, 1961). 

A instituição total tem como característica a conquista de parte do tempo e do 

interesse de seus participantes. Apresenta inclinações ao fechamento, simbolizado 

pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições à saída. Tais 

barreiras podem ser representadas por muros altos, portas fechadas, arame farpado, 

etc (GOFFMAN, 1961).   

 Para Groisman (1999), as Instituições de Longa Permanência para Idosos não 

são voltadas para a clínica ou para as práticas terapêuticas. Apesar de os idosos 

institucionalizados receberem um local para residir, alimentação e roupas, os serviços 

relacionados à saúde são os principais a serem oferecidos. 

 A ILPI pode ser considerada uma moradia especializada que conta com 

sistema contínuo de cuidados. Por ser uma moradia, deve mostrar, em seus aspectos 
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físicos e em toda a sua programação, detalhes que lembrem uma casa, um lugar para 

morar, uma vida familiar (BORN e BOECHAT, 2006 apud MILANEZE, 2016). Pode-se 

acrescentar que para esses ambientes, as soluções arquitetônicas são mais 

complexas, pois devem atender às necessidades dos idosos institucionalizados, bem 

como àquelas de seus cuidadores, que os auxiliam a cumprir suas necessidades 

básicas ou tarefas habituais (BINS ELY, 2009 apud MILANEZE, 2016). 

Na busca por enriquecer o número de definições sobre Instituições de Longa 

Permanência para Idosos foi aberto espaço neste capítulo para a inserção da 

legislação que versa sobre o tema ILPI’s. A partir deste ponto, são abordadas as 

Portarias nº 810/89 do Ministério da Saúde, nº 2.854/2000, nº 2.874/2000, nº 73/01 da 

Secretaria de Estado da Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência 

Social, além da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA RDC nº 283.  

A Portaria nº 810/89 (BRASIL, 1989) do Ministério da Saúde pode ser 

considerada a primeira, no âmbito governamental, que regulamenta o funcionamento 

das instituições para idosos. Nela, as ILPI’s são estabelecimentos, com denominações 

diversas, correspondente aos locais físicos equipados para atender pessoas com 60 

anos ou mais de idade, sob regime de internato ou não, mediante pagamento ou não, 

por período de tempo indeterminado, que dispõem de funcionários capazes de 

atender a todas as necessidades da vida institucional 

Já as Portarias nº 2.854/2000enº 2.874/2000 (BRASIL, 2000) da Secretaria de 

Estado da Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social 

definem o atendimento integral institucional como:  

 

“Prestado em instituições acolhedoras conhecidas por: abrigo, 
asilo, lar e casa de repouso, para idosos em situação de 
abandono, sem família ou impossibilitados de conviver com suas 
famílias. Estas instituições deverão garantir a oferta de serviços 
assistenciais, de higiene, alimentação e abrigo, saúde, 
fisioterapia, apoio psicológico, atividades ocupacionais, de lazer, 
cultura e outros, de acordo com as necessidades dos usuários. 
A instituição também é responsável pelo desenvolvimento de 
esforços constantes para reconstrução dos vínculos familiares 
que propiciem o retorno do idoso à família”.  

 
 
 

A Portaria 73/01 (BRASIL, 2001) da Secretaria de Estado da Assistência Social 

do Ministério da Previdência e Assistência Social, dispõe sobre o atendimento asilar 
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institucional e define que é aquele prestado em instituição asilar a idosos sem família, 

vulneráveis, oferecendo-lhes serviços na área social, psicológica, médica, de 

fisioterapia, de terapia ocupacional, de enfermagem, de odontologia e outras 

atividades específicas para esse segmento social. Trata-se de estabelecimentos com 

denominações diversas, correspondentes aos locais físicos equipados para atender 

pessoas idosas com 60 anos ou mais, sob regime de internato, mediante pagamento 

ou não e que dispõem de recursos humanos para atender às necessidades de 

cuidado.  

Ainda no campo da legislação, a ANVISA estabelece, a partir da Resolução da 

Diretoria Colegiada – RDC nº 283 (BRASIL, 2005), normas de funcionamento das 

ILPI’s de caráter residencial. Define as ILPI’s como “instituições governamentais ou 

não governamentais, de caráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 

condição de liberdade, dignidade e cidadania”.  

Para melhor visualização da evolução da legislação que trata dos idosos no 

Brasil é apresentado um diagrama (Ilustração 1) localizado no banco de leis de idosos 

do Ministério da Justiça: 

 

                Ilustração 1: evolução da legislação dos idosos 

                Fonte: Camarano e Pasinato; Ministério da Justiça. Banco de leis de idosos (2004).  
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Ao realizar pesquisa no site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

– SBGG / São Paulo, encontrou-se a seguinte definição:  

 

As ILPI’s são estabelecimentos que prestam atendimento integral 

institucional para pessoas com 60 anos ou mais, dependentes ou 

independentes, que não dispõem de condições para permanecer em 

seu domicílio ou com a família. Elas devem proporcionar serviços na 

área social, médica, de psicologia, de enfermagem, fisioterapia, 

terapia ocupacional, odontologia, e em outras áreas, a depender das 

necessidades do perfil dos pacientes (SBGG, 2015). 

 

 

Com a utilização desse conceito, as ILPI’s vêm apresentando novas formas de 

combinar habitação e serviços, que devem aspirar à melhor qualidade de vida possível 

(KANE, 2001). 

Com o intuito de complementar as definições foi realizada pesquisa em 

websites americanos para entender o que são as ILPI’s. Foi encontrada a expressão 

“Nursing Home”, que no Oxford Dictionaries significa “instituição privada que presta 

serviços de cuidados com a saúde, bem como habitação, especialmente para pessoas 

idosas” (OXFORD, 2016).  

Já o artigo intitulado An International Definition for Nursing Home revela uma 

pesquisa realizada em 17 países com o objetivo de auxiliar na formalização de um 

consenso a respeito da definição da palavra nursing home no meio acadêmico. 

Conforme o quadro apresentado na ilustração 2, se observa os países pesquisados e 

suas respectivas definições para a descrição nursing home. 
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                     Ilustração 2: Denominação“Nursing Home”em outros países 

                   Fonte:  Journal of the American Medical Directors Association 16(3):181-4 · March 2015 

 

No decorrer da pesquisa encontraram-se muitas diferenças em todo o mundo, 

no tocante ao que constitui um lar de idosos em termos de características da casa e 

número de residentes. Por exemplo, “Nursing Home” em alguns países são pequenas 

instalações com apenas algumas camas, enquanto que em outros, pode haver várias 

centenas de residentes em cada casa. No final, Sanford et al. (2015, p. 183-184) 

concluem que Nursing Home, em geral, significa:  

 

Um lar de idosos residindo em ambiente doméstico, que 
fornece 24 horas de suporte operacional e assistência às 
pessoas que necessitam e que muitas vezes têm a saúde 
complexa e aumento da vulnerabilidade. A residência dentro de 
uma casa de repouso pode ser relativamente breve para alguns, 
de curto prazo (reabilitação), ou longo prazo, e pode apresentar 
cuidados paliativos e cuidados para o fim da vida.  

 

 

2.2 Origem das Instituições de Longa Permanência para Idosos 

  

 Após descrever as definições de Instituições de Longa Permanência para 

Idosos no capítulo anterior, chegou momento de procurar detalhar a origem dessas 

instituições. À primeira vista, tem-se a impressão que elas possuem origem recente, 

https://www.researchgate.net/journal/1525-8610_Journal_of_the_American_Medical_Directors_Association
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entretanto, ao pesquisar sobre o assunto na literatura descobriu-se que os primeiros 

relatos sobre a existência de instituições que abrigam idosos se deram na Grécia 

Antiga. As instituições que abrigavam idosos na Grécia eram conhecidas como 

gerontokomeion. 

 Já na era cristã, por volta de 534 d.C, durante o Império Bizantino, “o imperador 

Constantino, o Grande e sua mãe Helena, criaram as primeiras casas de repouso com 

a denominação de Gerocomeia” (SANFORD et al., 2015 p.181). 

 No mundo ocidental, o primeiro relato de criação de casas de repouso foi no 

período compreendido entre 520-590 d.C, durante a vida do Papa Pelágio II. Este teve 

a iniciativa de transformar sua própria residência em hospital para idosos 

(CHRISTOPHE, 2009).   

 Segundo Moreira (2014, p. 33) “na Inglaterra, século X d.C, há registros de 

casas, chamadas de almshouses, localizadas próximas a monastérios, que serviam 

de abrigo para idosos desamparados e eram mantidas por doações da Igreja e da 

comunidade”. Com o passar do tempo, no século XVI, houve a criação de PoorLaws 

(Lei dos Pobres), que acabou definindo a responsabilidade do governo inglês pelos 

pobres, mendigos, loucos, idosos, órfãos e outros excluídos. Essa legislação acabou 

proporcionando o aumento do número de almshouses (MOREIRA, 2014). 

 Sobre o mesmo período, século XVI, Christophe (2009, p. 25) relata que: 

 

 

Na França, desenvolveu-se o chamado movimento hospitalar, no 
sentido original da palavra, de hospitalidade e cuidado, visando 
prioritariamente à ordem social, sedentarizando o beneficiário, tirado 
da rua. Surgem os Bureaux des Pauvres, as Aumônes, Charités e 
Hôtel-Dieu, onde os miseráveis, e entre eles os velhos, conseguiam 
encontrar abrigo e alimento em condições mínimas. Não havia 
distinção entre mendigo, doente, louco e velho. 
 
 

 

 A partir do século XVII, os países europeus começaram a perceber que os 

idosos necessitavam de um atendimento diferenciado dos demais grupos atendidos 

nas almshouses. Um exemplo dessa inovação ocorreu na Holanda, onde essas novas 

instituições eram chamadas de hofjies e atendiam idosas religiosas (MOREIRA, 

2014). Com o passar do tempo, o Iluminismo exerceu forte influência no século XVIII 
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e as instituições europeias passaram a especializar-se para a necessidade de cada 

grupo social excluído.   

 Com relação ao Brasil, a primeira casa de idosos surgiu por volta de 1790 e 

chamava-se “Casa dos Inválidos”. Tinha como objetivo acolher soldados portugueses 

que haviam se dedicado às batalhas do exército e não possuíam condições de autos 

sustento. Sua construção foi ideia do Conde de Resende e não durou muito tempo, 

tendo em vista que em 1808 a Família Real Portuguesa veio para o Brasil e o Rei 

acabou cedendo o imóvel para seu médico particular. Os internos que nela residiam 

acabaram sendo transferidos para a Casa de Misericórdia (COSTA e MERCADANTE, 

2013). 

 Nessa época, a população atendida (mendigos, órfãos, idosos, loucos) nos 

abrigos do Brasil era inserida em um único espaço e tratada de maneira igual. Em 

1879 foi inaugurado o Lar da Mendicidade, espaço destinado a atender a população 

excluída (MOREIRA, 2014). 

 Em um determinado momento, os idosos começaram a ser vistos de maneira 

diferenciada, o que proporcionou, segundo Christophe (2009, p. 26-27) a fundação do 

Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada, em 1890, no Rio de Janeiro.  

 

 

O asilo trabalhava para que os idosos fossem identificados como 
uma população com características específicas, procurando 
torná-la visível e fazer dela um alvo das preocupações sociais. 
No entanto, funcionava como um mundo à parte, isolado do que 
acontecia no restante da cidade. O Asilo São Luiz que começou 
abrigando idosos pobres, dentro da ótica filantrópico-
assistencialista do século XIX, passou, a partir de 1909, a manter 
uma ala que se destinava àqueles que podiam pagar uma 
mensalidade. Hoje, é considerado como uma instituição para 
idosos de alta renda. 

 

 

 Em São Paulo, destaca-se a Santa Casa de Misericórdia, que no final do século 

XIX autodenominou-se instituição de acolhimento para idosos, em função da alta 

demanda na região. Cabe ressaltar que anteriormente a instituição atendia mendigos 

(MOREIRA, 2014). 

 No Pará, o período denominado como de declínio da borracha foi responsável 

por desempregar uma quantidade considerável de trabalhadores que migravam em 
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busca renda. A economia regional, a partir de 1912, sofreu com a escassez de 

recursos e como consequência aumentou o número de mendigos e pedintes na região 

metropolitana de Belém. Ambos buscavam auxílio para comida, moradia e emprego, 

assim, gerando uma mudança radical na paisagem urbana da cidade.  

 Toda essa situação começou a incomodar o Intendente Antônio Lemos, gestor 

responsável pelo município na época. O Intendente passou a sofrer uma série de 

pressões por parte das classes sociais mais abastadas e isso acabou gerando a 

criação de um local destinado aos pedintes e mendigos que andavam pelas ruas da 

cidade. Em novembro de 1901 foi criado o Asilo da Mendicidade, um terreno com 

aproximadamente 5.000 m², com capacidade para acomodar até 300 pessoas.     

 Em 23 de dezembro de 1935 o Asilo da Mendicidade passa a chamar-se Asilo 

de Assistência Social Dom Macedo Costa e posteriormente muda o nome para Casa 

do Ancião. Por aproximadamente 86 anos o espaço construído na gestão do 

Intendente Antônio Lemos abrigou idosos, mendigos e pedintes.  

 Após a desativação da casa do Ancião, a Secretaria Executiva do Trabalho e 

Promoção Social (SETEPS) criou as Unidades de Acolhimento a Pessoa Idosa 

(UAPI’s). As pioneiras foram a UAPI Lar da Providência e UAPI Val-de-Cans, sendo 

que a UAPI Socorro Gabriel foi inaugurada em março de 2002.  

 

2.3 Um estudo sobre Indicadores  

 

 Ao elaborar o Projeto Final desta pesquisa, desejou-se construir indicadores de 

desempenho dos serviços prestados aos idosos na Unidade de Acolhimento ao Idoso 

Socorro Gabriel. Nesta seção são expostas as definições de indicadores bem como 

informações pertinentes à sua classificação e aos seus benefícios.  

 Iniciando-se as definições, coloca-se o indicador como um instrumento 

metodológico que tem o objetivo de informar empiricamente sobre a evolução do que 

está sendo observado. Pode ser considerado como uma medida, sendo que esta 

poderá ser quantitativa ou qualitativa, possuindo significado particular e utilizada para 

organizar e captar as informações importantes do que se está observando. O 

indicador deve possuir requisitos importantes, tais como confiabilidade, 

mensurabilidade e economicidade. (FERREIRA, CASSIOLATO e GONZALES, 2009). 
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 Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, um 

indicador é: 

 

Um instrumento que permite identificar e aferir aspectos relacionados 
a um Programa Temático. Apurado periodicamente, auxilia o 
monitoramento da evolução de uma determinada realidade, gerando 
subsídios para a avaliação. O Indicador será composto dos seguintes 
atributos: denominação, fonte, unidade de medida e índice de 
referência (BRASIL, 2011 p. 18). 

 

 

 Os indicadores podem ser considerados ferramentas constituídas de 

variáveis que, combinadas a partir de diferentes arranjos, expressam significados 

diversos sobre os fenômenos que estão sendo analisados (BRASIL, 2012). 

Outra definição utilizada é a de que indicadores são padrões representativos 

precisos, exatos, de fácil compreensão. São utilizados para transmitir as principais 

características de um determinado objeto em análise (MAGALHÃES, 2004). 

Para Rua (2004, p. 2-3) o indicador pode ser definido como:  

 

Medidas, ou seja, são uma atribuição de números a objetos, 

acontecimentos ou situações, de acordo com certas regras. Enquanto 
medidas, os indicadores referem-se às informações que, em termos 
conceituais, são mensuráveis, independentemente de sua coleta 
obedecer a técnicas ou abordagens qualitativas ou quantitativas. 
Indicadores sempre são variáveis, já que podem assumir diferentes 
valores.  

 

 

Na visão do Tribunal de Contas da União - TCU um indicador de desempenho 

é um número, percentagem ou razão que pode mensurar uma determinada medida, 

com o objetivo de estabelecer comparações (FÁVERO e FAJARDO, 2012). Pode ser 

considerado também, uma ferramenta que aponta, mostra, alcança, traduz, em termos 

operacionais as dimensões sociais de interesse definidas a partir de escolhas teóricas 

ou políticas realizadas anteriormente. Ajudam no Planejamento Público e na 
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elaboração de políticas sociais, além de possibilitar o monitoramento de aspectos 

relativos à população (JANNUZZI, 2005). 

Já o Ministério do Planejamento, por meio do livro Indicadores de programas: 

Guia Metodológico, define-os, do ponto de vista das políticas públicas, como 

instrumentos que permitem identificar e medir aspectos relacionados a determinado 

conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma realidade observada (BRASIL, 

2010). 

 

 

2.3.1 Indicadores de Desempenho 

 

 Após apresentar algumas definições encontradas na literatura a respeito dos 

indicadores, chegou a hora de abordar os diferentes tipos de indicadores existentes. 

Os Indicadores de Desempenho são instrumentos vitais para qualquer gestão com 

foco em resultados. Na visão de Rua (2004, p. 5), os indicadores podem ser: 

 
Simples (decorrente de uma única medição) ou composto; direto ou 
indireto em relação á característica medida; específico (atividades ou 
processos específicos) ou global (resultados pretendidos pela 
organização como um todo); e (direcionadores indicam que algo pode 
ocorrer) ou resultantes (indicam o que aconteceu). 
 

 

 Ao realizar uma abordagem objetiva, os indicadores podem ser classificados 

em Estratégicos, de Processo e Indicadores de Projeto. Cabe lembrar que os 

indicadores de Processo podem ser subdivididos em Indicadores de Produtividade, 

Indicadores de Qualidade, Indicadores de Efetividade e Indicadores de Capacidade. 

 De maneira geral, os indicadores são utilizados para manifestar dentro da 

organização as necessidades e expectativas dos clientes. Possibilitam a criação de 

metas e tendem a fazer parte do processo de tomada de decisão do gestor. Além 

disso, os indicadores auxiliam na melhoria do processo organizacional, bem como do 

planejamento e controle gerencial. Por fim, os indicadores proporcionam análises 

comparativas entre as organizações ou seus setores (RUA, 2004).  

 Os indicadores possuem atributos, ou seja, características. Dentre as principais 

destacam-se a utilidade, representatividade, confiabilidade, disponibilidade, 
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economicidade, simplicidade, estabilidade, tempestividade e sensibilidade (UCHOA, 

2013). 

 

2.3.2 Surgimento dos Indicadores Sociais 

 

 Ao abordarmos a história recente do mundo ocidental, percebe-se que os 

Estados Unidos podem ser considerados como precursores na utilização de 

indicadores. Por volta da década de 1920, o país cria um Comitê Presidencial com o 

objetivo de constituir um relatório chamado “Tendências Sociais Recentes” (BRASIL, 

2010). 

Segundo Rua (2004, p.1) “ a ideia surgiu, pois, a sociedade americana deveria 

ter dados que permitissem uma imagem precisa de si própria e de suas mudanças”.  

Existia uma ideia de que os dados deveriam expressar um esforço ativo e deliberado 

para selecionar um conjunto de medidas de mudança social (RUA, 2004). 

 Nas décadas seguintes, após a Segunda Guerra Mundial, países como EUA, 

Japão e da Europa Ocidental, deram ênfase à construção de indicadores econômicos. 

Segundo Santagada (2007, p. 114), “os países do Norte mediam seu grau de 

civilização pelo nível de sua produção”. 

 Na década de 60, Raymond Bauer utilizou pela primeira vez a expressão 

Indicadores Sociais. Bauer sinalizava que o objetivo dos Indicadores Sociais era o de 

mensurar mudanças socioeconômicas nos EUA. 

Em 1969, no governo Nixon, foi criado o Serviço Nacional de Metas e Pesquisas. O 

objetivo era o de elaborar relatórios sobre o estado social da nação (SANTAGADA, 

2007). Nessa época, pela primeira vez os indicadores eram vinculados a qualidade de 

vida.  

 A década de 1970 foi caracterizada pela inserção de organismos internacionais 

na construção de indicadores sociais. ONU, OCDE, PNUD, OMS, entre outros 

organismos, iniciaram a medição e ao mesmo tempo comparavam os dados coletados 

entre os países, assim, permitindo realizar um ranking deles (BRASIL, 2010). 

 A crise do petróleo, ocorrida no final da década de 1970, influenciou fortemente 

o desinteresse dos países pelo desenvolvimento dos indicadores sociais. Logo, na 
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década de 1980, os principais países do mundo voltaram a dar ênfase aos indicadores 

econômicos.  

 A década de 1990 iniciou com novas ideias que favoreceram a retomada do 

desenvolvimento dos indicadores sociais. Temas como desigualdade social, direitos 

humanos, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e biodiversidade 

começaram a liderar as agendas governamentais das nações até os tempos atuais.  

Para Rua (2004, p. 2), somente na década de 1990: 

 

Ressurgiu o interesse pelos indicadores, não somente econômicos, 
mas também sociais e gerenciais. Ocorreu sua revalorização tanto na 
esfera das políticas públicas e seus resultados substantivos, como na 
esfera da gestão governamental. Passaram a ser discutidos e 
adotados tanto no nível subnacional (estados e municípios), como 
nacional e supranacional, especialmente com o estabelecimento de 
novas instituições de monitoramento e avaliação e de bases de 
informação dotadas de sofisticada infraestrutura tecnológica. Ao final 
da década de 1990, especialmente com o avanço e disseminação dos 
sistemas informatizados de gerenciamento de dados, e a formação de 
redes virtuais de participação e controle social, fortaleceu-se a ideia 
da utilização dos indicadores sociais e gerenciais com a finalidade de 
apoiar o monitoramento e a avaliação das ações governamentais 
como um todo. 
 
 
 

2.3.3 Indicadores Sociais no Brasil 

 

 No período que compreende 1967 a 1973, conhecido como o Milagre 

Econômico, o país obteve índices de crescimento que variavam de 7 a 11% ao ano. 

Entretanto, o alto índice de crescimento não conseguiu promover a distribuição de 

renda entre as classes sociais brasileiras, assim, causando uma série de 

consequências estruturais e sociais.  

 A partir do momento que o governo brasileiro identifica o agravamento do 

problema social em virtude da má distribuição de renda houve a criação do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento. Uma das medidas do II Plano foi a de criar em 1974 o 

Conselho do Desenvolvimento Social - CDS que tinha como objetivo conduzir a 

política social brasileira.  

 Segundo Santagada (2007, p. 127) em 1975, uma das primeiras medidas do 

conselho foi a: 
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Construção de um sistema de indicadores sociais e de produção 
periódica da informação necessária à sua alimentação, [tentando] 
consolidar e articular diversas metodologias, entre as quais aquela 
recomendada pela ONU, na série de documentos sob o título geral de 
A System of Demographicand Social Statistics and its Link With the 
System of National Economic Accounts. 

 
 

 Com a criação dos indicadores sociais o governo poderia obter informações 

para a elaboração e o acompanhamento do planejamento social, sempre, tendo como 

foco a população localizada abaixo da linha da extrema pobreza. Nesse sentido, cabe 

enfatizar que o IBGE foi o órgão encarregado pela organização e funcionamento dos 

indicadores sociais (SANTAGADA, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Nesta etapa do trabalho foram contextualizados os dados coletados na Unidade de 

Atendimento à Pessoa Idosa Socorro Gabriel, localizada no Município de Belém, 

Estado do Pará e os dados coletados no livro Características das Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (CAMARANO, 2007) – Região Norte, do IPEA, com 

resultados da pesquisa coordenada por Ana Amélia Camarano. Destaca-se que o 

período referente à coleta de dados na UAPI Socorro Gabriel foi entre julho de 2015 

a julho de 2016.  

A UAPI Socorro Gabriel está vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social, 

Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER. Durante o procedimento de coleta de dados, 

a unidade acabou mudando de endereço. A mudança foi realizada devido ao Governo 

do Estado do Pará ter investido na construção de uma nova Instituição de Longa 

Permanência para Idosos.  

Essa nova instituição continuou com o mesmo nome de Socorro Gabriel, entretanto, 

a estrutura construída apresenta uma série de mudanças que serão apresentadas 

nessa contextualização.  

Nos gráficos de 1 a 18, os dados expostos são referentes à antiga UAPI Socorro 

Gabriel, a partir do gráfico 19 são expostos os dados coletados da nova UAPI e estes 

foram comparados com os dados da antiga UAPI Socorro Gabriel. O objetivo desta 

comparação foi verificar se houve melhoria no atendimento aos idosos acolhidos.  

3.1 Distribuição por sexo da população idosa 

 

Gráfico 1: População Idosa Brasil x Pará 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH 
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Nesse gráfico se compara a distribuição por sexo da população idosa no Brasil e 

estado do Pará. A população idosa do sexo masculino no Brasil é de 45%, seguida 

por 49% no Pará. Nota-se uma maior proporção de idosos do sexo masculino no 

estado do Pará, em relação ao Brasil.  

 

Já a população idosa do sexo feminino é de 55% no Brasil e 51% no Pará. Novamente, 

encontram-se diferenças entre a população idosa do sexo feminino, chegando esta 

diferença a 4%.  

 
 
3.2 Distribuição por sexo da população idosa no Brasil, Região Norte, Pará e 
Belém/PA. 
 

 
      Gráfico 2: Distribuição por sexo – Brasil 
      Fonte: IBGE, 2010 

 

O gráfico 2 retrata a distribuição percentual de idosos existentes no Brasil, por faixa 

etária e sexo. Em todas as faixas etárias a população feminina predomina, sendo, 

portanto, maioria. 
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Gráfico 3: Distribuição por sexo – Região Norte 
Fonte: IBGE, 2010 

 

 

O gráfico 3 demonstra o percentual de idosos existentes na Região Norte, por faixa 

etária e sexo. Entre os 60 e 69 anos a população idosa do sexo masculino é 

proporcionalmente maior, existindo entre os 70 a 74 anos a mesma proporção de 

idosos do sexo masculino e feminino, já a partir de 75 anos predomina a população 

do sexo feminino como maioria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Distribuição por sexo – Pará 
Fonte: IBGE, 2010 
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O gráfico 4 explicita o percentual de idosos existentes no Pará, por faixa etária e sexo. 

Entre os 60 e 64 anos a população idosa do sexo masculino é maior e a partir dos 65 

anos predomina a população do sexo feminino. 

 

 
Gráfico 5: Distribuição por sexo – Belém 
Fonte: IBGE, 2010 

 
O gráfico 5 indica o percentual de idosos existentes no município de Belém/Pará, por 

faixa etária e sexo. Em todas as faixas etárias o sexo feminino é maioria. Essa é uma 

situação que ocorre em outras regiões, pois mulheres são mais numerosas nas 

regiões urbanas. 

A distribuição da população por sexo de idosos institucionalizados, como se verá a 

seguir, é semelhante à população de idosos no Brasil, Pará e no município de Belém 

(ver gráficos 1 a 5).  

 
3.3 População residente nas ILPI – Pará x Socorro Gabriel 
 
O gráfico 6 assinala que a população residente na ILPI Socorro Gabriel apresenta 

44% de mulheres, já nas ILPI do estado do Pará são 53% de mulheres residentes.   

A proporção de homens residentes na instituição Socorro Gabriel é 53%, enquanto 

que o número é 47% em instituições do estado do Pará, o que demonstra uma 

variação de 9%. 
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Gráfico 6: População ILPI S.G x População ILPI Pará 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 
 

3.4  População idosa com mais de 80 anos residente nas ILPI 
 

 
Gráfico 7: Idosos com mais de 80 anos 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

O gráfico 7 expõe o percentual de idosos com mais de 80 anos que reside em 

instituições de longa permanência. No estado do Pará, esses idosos representam 41% 

de residentes e na ILPI Socorro Gabriel são 47%.  

A diferença de 6% demonstra a complexidade dos serviços prestados na ILPI Socorro 

Gabriel, tendo em vista que, quanto maior a idade mais debilitado o idoso fica. 
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3.5 Distribuição por sexo da população idosa com mais de 80 anos, residente 
nas ILPI 
 

 
Gráfico 8: Idosos com mais de 80 anos – por sexo 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

 
A distribuição por sexo da população com mais de 80 anos que reside nas instituições 

é ilustrada no gráfico 8. Tanto a ILPI Socorro Gabriel como as instituições localizadas 

no estado do Pará apresentam percentuais bem próximos de mulheres com mais de 

80 anos. Já os homens apresentam uma diferença de 6%, sendo Socorro Gabriel com 

20% e ILPI Pará com 14%.  

 
 
3.6 Distribuição por sexo da população idosa residente nas ILPI entre 60 e 64 
anos 
 
O gráfico 9 apresenta a população de idosos entre 60 e 64 anos que reside em 

instituições de longa permanência do Pará e ILPI Socorro Gabriel. Os dados 

confirmam que em ambas as instituições o percentual de idosos nessa faixa etária é 

muito parecido, variando apenas 0,56%.  

A ILPI Socorro Gabriel conta com 11,76% de idosos entre 60 e 64 anos e as ILPI’s do 

estado do Pará possuem 11,20%.  
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Gráfico 9: Idosos entre 60 e 64 anos 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 
 

3.7 Grau de dependência dos idosos 
 

 
Gráfico 10: Grau de independência dos idosos 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

 
O gráfico 10 classifica o grau de dependência dos idosos residentes na ILPI Socorro 

Gabriel e nas ILPI do estado do Pará. Os idosos independentes são aqueles que 

podem realizar atividades como tomar banho, escovar os dentes e comer sem auxílio 

de um cuidador, por exemplo. Esses idosos correspondem a 48% nas ILPI do Pará e 
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na ILPI Socorro Gabriel são 2,94%. Os idosos semi-dependentes apresentam algum 

tipo de dependência, porém, de um modo geral realizam atividades do cotidiano. Eles 

correspondem a 26% de idosos na ILPI Pará e aproximadamente 15% na ILPI Socorro 

Gabriel. Os idosos dependentes são aqueles que não conseguem realizar atividades 

básicas no dia-a-dia sem o auxílio de cuidadores. Eles correspondem a 25% na ILPI 

Pará e 82% na ILPI Socorro Gabriel, uma diferença de 57%.  

Esse último dado chama atenção, pois reforça a complexidade dos serviços realizados 

na instituição estudada. Mais da metade dos residentes da ILPI Socorro Gabriel não 

conseguem desenvolver atividades básicas no seu cotidiano.   

 
 
3.8 Residentes por sexo e grau de dependência 
 

 
Gráfico 11: Grau de independência dos idosos 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

No gráfico 11, os dados referentes a residentes por sexo e grau de dependência são 

expostos e demonstram que na ILPI Pará 50% das mulheres residentes em 

Instituições de Longa Permanência são independentes, 21% semi-dependentes e 

29% dependentes.  

Na ILPI Socorro Gabriel não existem mulheres independentes, aproximadamente 7% 

são semi-dependentes e 93% apresentam dependência.  
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No grupo do sexo masculino, as ILPI’s Pará apresentam 47% de idosos 

independentes; 31% semi-dependentes e 22% dependentes. Já na ILPI Socorro 

Gabriel não existem idosos do sexo masculino independentes, 26% são semi-

dependentes e 74% dependentes.  

3.9 – Distribuição das ILPI- Pará segundo o número de residentes 

 
Gráfico 12: Distribuição das ILPI’s segundo o nº de residentes 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

 

Os dados revelam que a maioria das ILPI no Pará abriga entre 16 a 49 idosos. Essas 

instituições correspondem a 44%. Com 31% se destacam as ILPI’s que possuem até 

15 residentes, 19% as ILPI’s que possuem entre 50 a 99 residentes e por último as 

ILPI’s que possuem acima de 100 residentes, com 7%.  

A ILPI Socorro Gabriel abriga 34 idosos, portanto, está entre os 44% de instituições 

que abrigam entre 16 a 49 idosos. 
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3.10 Área física e construída das ILPI Pará 

  

 

PARÁ - Número de Instituições de Longa Permanência segundo área física 
e construída 

área (m²) área física total área construída total 

até 100 1 1 

de 101 a 500 1 2 

501 a 1000 1 2 

1001 a 5000 5 4 

acima de 5000 2 1 

média 9861 2799 
Tabela 1 
Fonte: pesquisa IPEA /CNDI/SEDH 
Nota: o número total de ILPI respondentes foi 10 

 

 

 

ILPI Socorro Gabriel segundo área física e construída 

área física total (m²) área construída total (m²) 

4.163,50 945,21 
Tabela 2 
Fonte: SEAD / PA 
 

 
 
 

Na tabela 1 as informações demonstram que 50% das ILPI pesquisadas possuem 

área física total entre 1001 a 5000 m². Com relação a área construída apenas 40% 

possuem área entre 1001 a 5000 m².  

A tabela 2 informa a área física total da ILPI Socorro Gabriel e a área construída total. 

São 4.163,50 m² e 945,21 m² respectivamente. Ao comparar as duas tabelas ficou 

evidente que a ILPI Socorro Gabriel possui uma estrutura física e construída dentro 

da média das instituições localizadas na região Norte do país. 
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3.11 Espaços existentes nas ILPI do Pará 

 

Gráfico 13: Distribuição das ILPI’s segundo espaços existentes 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH 

 

 

 

 

ILPI SOCORRO GABRIEL 

Lavanderia Piscina Enfermaria Capela Jardim Sala de TV Refeitório Biblioteca 

1 0 2 1 1 1 1 0 

ILPI SOCORRO GABRIEL 

Lavanderia Piscina enfermaria Capela Jardim Sala de TV Refeitório Biblioteca 

1 0 2 1 1 1 1 0 

Tabela 3 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

Os espaços existentes nas ILPI do Pará estão representados através no gráfico 9. 

Aproximadamente 87% das instituições possuem refeitório, 75% sala de TV, 56% 

possuem jardim, 50% capela, 7% piscina e 7% possuem biblioteca. 
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Na ILPI Socorro Gabriel estão presentes uma lavanderia, duas enfermarias, uma 

capela, um jardim, uma sala de TV e um refeitório. Não há a presença de piscina na 

instituição, tampouco de biblioteca.  

 

 

3.12 Distribuição dos quartos segundo o número de leitos 

 

 
Gráfico 14: Distribuição dos quartos / leitos 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH 

 

 

Distribuição proporcional dos quartos da instituição de longa permanência segundo 
o número de leitos – ILPI Socorro Gabriel  

Dormitório 1 Dormitório 2 Dormitório 3 Dormitório 4 

5 leitos 2 leitos 3 leitos 3 leitos 

Média de 3,25 leitos/dormitório 
Tabela 4 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

O gráfico 14 aponta a relação entre dormitório e número de leitos nas ILPI. No Pará 

64% das instituições que abrigam idosos possuem 1 leito em cada quarto, 21% 

possuem dois leitos, 10% três leitos, 3% possuem quatro leitos e 2% possuem cinco 

ou mais leitos. Cabe ressaltar que a ANVISA estabeleceu o número de quatro leitos 

por quarto como um número aceitável para a prática de assistência ao idoso em ILPI. 
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Observou-se que mais da metade das instituições possuem apenas um leito por 

quarto, o que pode indicar boa qualidade no atendimento ao idoso. 

A ILPI Socorro Gabriel apresenta quatro dormitórios, sendo que o primeiro possui 

cinco leitos, o segundo possui dois leitos, o terceiro três leitos e o quarto dormitório 

possui três leitos. Em média, existem 3,25 leitos por dormitório, ou seja, dentro do 

limite estipulado pela ANVISA. 

 

3.13 Natureza das Instituições de Longa Permanência para Idosos 

 

 

Gráfico 15: Distribuição das ILPI’s segundo sua natureza 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH 

 
 

 

ILPI SOCORRO GABRIEL 

Natureza Institucional 
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Tabela 5 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 
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Com relação à distribuição das ILPI segundo sua natureza, o gráfico 15 assinala 

que 69% das instituições do Pará são consideradas de natureza privada 

filantrópica, 25% são de natureza pública e 6% consideradas mistas.  

De acordo com os dados coletados na pesquisa de campo a ILPI Socorro Gabriel 

possui natureza pública.  

 

3.14 Regime de funcionamento das ILPI  

 

PARÁ - Número de Instituições de Longa Permanência 
Segundo o Regime de Funcionamento - 2006\2007  

Regime de funcionamento n % 

Aberto 5 31,30% 

Semiaberto 8 50,00% 

Fechado 3 18,80% 
Tabela 6 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH. 

Nota: O número total de ILPI respondentes foi de 16 

 

ILPI SOCORRO GABRIEL 

Regime de Funcionamento 

Fechado 

Tabela 7 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

A tabela 6 apresenta dados referentes ao regime de funcionamento das ILPI no Pará. 

Metade das instituições, ou seja, 50% delas funcionam em regime semiaberto, 31% 

em regime aberto e aproximadamente 19% em regime fechado. O regime adotado 

pela ILPI Socorro Gabriel é o fechado, conforme se elenca na tabela 7. 

 

 

 

 

SG 
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3.15 Escolaridade do dirigente das ILPI 

 

Gráfico 16: Escolaridade do dirigente 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH. 

 

ILPI SOCORRO GABRIEL 

Escolaridade do dirigente da instituição 

Superior completo 
Tabela 8 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

No gráfico 16, ilustra-se o percentual relacionado à escolaridade dos dirigentes das 
ILPI no Pará. Assim, 57% dos dirigentes apresentam ensino superior completo, 
enquanto 43% dos dirigentes, ensino médio completo. 

A tabela 8 indica que a ILPI Socorro Gabriel possui um dirigente com ensino superior 
completo. 

 

3.16 Tipo de serviço oferecido nas ILPI 

ILPI S.G - Tipo de serviço oferecido 2015  

Fonoaudiologia Dentário Ativ. Renda Terapia Psicológica Fisioterapia Cultura Médico Lazer 

sim sim não sim sim sim sim sim sim 
Tabela 9 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

57%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

N Í V E L  S U P E R I O R E N S I N O  M É D I O  C O M P L E T O

GRÁFICO 12
PARÁ - ESCOLARIDADE DO DIRIGENTE DA 

INSTITUIÇÃO   



42 
 

 

Gráfico 17: Distribuição das ILPI’s por serviço oferecido 

Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH 

No gráfico 17 estão expostos, em percentual, os tipos de serviço oferecidos nas ILPI 

do estado do Pará. Aproximadamente 87% das instituições do Pará oferecem o 

serviço de lazer aos idosos, 80% oferecem serviços médicos, 67% oferecem opções 

de cultura, 40% oferecem fisioterapia, 33% psicologia, 27% oferecem serviços de 

terapia, 20% atividades relacionadas a renda, 13% serviços dentários e 13% serviços 

de fonoaudiologia.  

Na ILPI Socorro Gabriel foram identificados todos os serviços relacionados ao gráfico 

13 com exceção das atividades quanto à renda dos idosos. O fato de a instituição 

atender idosos com alto grau de dependência explica a não realização desse tipo de 

atividade. 

3.17 Natureza dos serviços de saúde oferecidos nas ILPI 

 

Tabela 10 

Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH.  (15 responderam ao questionário) 
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ILPI SOCORRO GABRIEL 

Natureza dos serviços de saúde 

Rede SUS 
               Tabela 11 

               Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

A tabela 10 enumera a natureza dos serviços de saúde oferecidos nas ILPI. Na 

pesquisa realizada pelo IPEA 15 instituições responderam, sendo que 100% delas 

oferecem os serviços de saúde da Rede SUS, 20% contam com serviço de saúde 

próprio, 20% disponibilizam serviço de saúde privado, 7%, os serviços da pastoral da 

pessoa idosa e 13%, outros tipos de serviço de saúde. 

Na pesquisa de campo realizada na ILPI Socorro Gabriel (tabela 11), foi identificado 

o serviço de saúde da Rede SUS. Um fator que chamou atenção durante a coleta de 

dados foi que quando um idoso é encaminhado à Rede SUS do município de Belém 

dificilmente retorna à instituição devido a ocorrência de óbito. Ao questionar-se o 

motivo de tal ocorrência houve a observação de que ou o idoso está muito fragilizado, 

devido à idade avançada ou o óbito vem a ocorrer em decorrência da má qualidade 

da estrutura da rede de saúde. 

 

3.18 Gasto mensal per capita das ILPI 

 

Gráfico 18: nº de ILPI segundo o gasto mensal per capita 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH. 
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ILPI SOCORRO GABRIEL 

Gasto mensal per capita 2015 

R$ 1.443,28 

Tabela 12 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

O gasto mensal per capita das ILPI’s/Pará foi levantado e demonstrado no gráfico 18. 

No total, 13 instituições responderam sendo que sete declararam gastar menos de R$ 

500,00 por idoso, duas declararam gastar entre R$ 500,00 a R$ 1.000,00 por idoso e 

quatro instituições afirmaram gastar mais de R$ 1.000,00 por idoso. 

A tabela 12 informa que a ILPI Socorro Gabriel gasta mensalmente R$ 1.443,28 por 

idoso. Entretanto, esses valores referem-se ao ano de 2015. Para deflacionar este 

gasto mensal ao ano de 2006, realizou-se a correção pelo INPC e chegou-se a R$ 

915,50 por idoso.    

 

3.19 Gastos das ILPI’s em percentuais 

 

Gráfico 19: Percentual dos gastos das ILPI’s 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH. 

 

 

Dentre os gastos com maior percentual, destacam-se com 68% as despesas com 

recursos humanos, seguida por 12% com alimentação, 8% com outros, 5% com 

manutenção da casa, 4% com medicamentos e 1% com vestuário. 
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A tabela 13 elenca os gastos da ILPI Socorro Gabriel. No período da coleta de dados, 

a maior parte dos gastos é realizada com recursos humanos, 73,89%. Logo em 

seguida aparecem os gastos com alimentação, com aproximadamente 14%. Outra 

despesa que se destacou foi relativa a fraldas, cerca de 5%. 

 

Socorro Gabriel - Composição percentual dos 
gastos 2015  

Recursos Humanos 73,89% 

Gás Butano 1,06% 

Alimentação 14,63% 

Gás Medicinal 0,88% 

Material Expediente 1,59% 

Fraldas 5,32% 

Higiene Pessoal 2,63% 
Tabela 13 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

3.20 Quadro de pessoal das ILPI por tipo de função 

 

 

Gráfico 20: Distribuição percentual do quadro de pessoal das ILPI’s 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 
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No gráfico 20 evidencia-se por meio de percentuais o quadro de pessoal das ILPI’s 

por tipo de função. Destaque para a função de cuidador, que nas ILPI’s do Pará, 

revelou 31% de representatividade, 14% para os profissionais de enfermagem, 11% 

para os profissionais de limpeza, 6% para os assistentes sociais, 6% cozinheiros, 3% 

para profissionais que cuidam das roupas, 2% médicos, 2% nutricionistas, 2% para 

funções mistas, 2% para terapeutas ocupacionais, 1% para profissionais da 

fisioterapia e por último, 0,5% para profissionais de farmácia e fonoaudiologia. 

A ILPI Socorro Gabriel revelou um percentual maior de cuidadores 41%, enfermeiros 

22,5%, fisioterapeutas 3% e outros com 13% de pessoal. Pode-se relacionar o número 

maior de cuidadores devido a quantidade de idosos com alto grau de dependência 

nesta ILPI. 

Um dado que chamou atenção foi a não existência de profissionais na área de 

fonoaudiologia e farmácia trabalhando na ILPI Socorro Gabriel. Possivelmente este é 

um profissional contratado, já que o serviço é oferecido (ver Tabela 9). 

 

3.21 Número de residentes por funcionário nas ILPI 

O gráfico 21 relaciona o número de residentes por funcionário nas ILPI do Pará e 

Socorro Gabriel. As funções de fonoaudiologia e farmácia, na ILPI Pará, apresentam 

510 residentes por funcionário, fisioterapia apresenta 78 residentes por funcionário, 

terapeuta ocupacional 74 residentes por funcionário, psicólogo 70 residentes por 

funcionário, médico 60 residentes por funcionário, assistente social 16 residentes por 

funcionário, enfermeiro 7 residentes por funcionário e finalmente destaque para 

cuidador de idosos com 4 residentes por funcionário.  
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Gráfico 21: nº de residentes por funcionários nas ILPI’s segundo o tipo de função 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

A ILPI Socorro Gabriel não possui profissionais da área de farmácia e fonoaudiologia. 

Entretanto, destacam-se a área de cuidadores com 1,21 idosos por cuidador e 

enfermagem com 1,88 idosos por enfermeiro. Profissionais da área de psicologia e 

fisioterapia possuem 11,33 idosos por trabalhador, enquanto que médico, nutricionista 

e cuidador de roupa têm 34 idosos por profissional.  

Nota-se, a partir dos dados da ILPI Socorro Gabriel que devido ao alto grau de 

complexidade dos idosos, há um número maior de cuidadores, enfermeiros, 

psicólogos, fisioterapeutas, médicos e terapeutas ocupacionais por residente do que 

nas instituições pesquisadas no Pará. 
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3.22 – Fontes de financiamento das ILPI 

 

Gráfico 22: Composição das fontes de financiamento das ILPI’s 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH. 

 
 

 

ILPI SOCORRO GABRIEL 

Fonte de financiamento 

Financiamento público 

              Tabela 14 

               Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 
O gráfico 22 detalha as fontes de financiamento das ILPI localizadas no estado do 

Pará. O recebimento dos internos é a principal fonte de financiamento dessas 

instituições, com 32%, seguido pelo financiamento público com 31%, renda própria 

com 12%, comunidade 9% e família dos residentes com 5%. 

Durante o procedimento de coleta de dados, verificou-se que o principal meio de 

financiamento da instituição é público (tabela 14). Entretanto, os internos podem 

utilizar seus benefícios (BPC – Benefício de Prestação Continuada) para comprar 

alimentação, remédio específico ou algum objeto que venha a proporcionar-lhe saúde 

ou comodidade.   
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3.23 População residente nas ILPI – Antigo S.G x Novo S.G 

 

Gráfico 23: Comparação da população ILPI’s Pará x Antigo S.G x Novo S.G 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

Ao comparar os dados coletados, individuou-se na nova ILPI Socorro Gabriel 

um aumento no número de idosos do sexo masculino de 56% para 62%. Em 

contrapartida, os idosos do sexo feminino diminuíram de 44% para 38%.  

Ao comparar os novos dados com os da ILPI Pará, na instituição Socorro 

Gabriel foram individuadas diferenças ainda mais significativas. A ILPI Pará apresenta 

47% de idosos do sexo masculino contra 62% na nova ILPI Socorro Gabriel e 53% de 

idosos do sexo feminino contra 38% da nova ILPI Socorro Gabriel. Cabe observar, 

que na região norte do Brasil há um número maior de idosos do sexo masculino 

institucionalizados do que no restante do país. Alguns estudos (Camarano, 2007) 

apontam que a causa dessa incidência é o alto fluxo migratório de homens no período 

1950-1970, onde ocorreram construção de rodovias, projetos de colonização e 

expansão dos garimpos.       
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3.24 Idosos com mais de 80 anos – Antigo S.G x Novo S.G  

 

Gráfico 24: Idosos com mais de 80 anos 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

A nova ILPI Socorro Gabriel apresentou uma redução de 6% dos idosos 

residentes com mais de 80 anos. Na antiga ILPI S.G havia 47% de idosos com mais 

de 80 anos. Este número foi reduzido para 41% na nova ILPI S.G, o que é igual ao 

encontrado nas ILPI’s do estado do Pará.  

3.25 Idosos com mais de 80 anos (por sexo) – Antigo S.G x Novo S.G  
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Gráfico 25: Idosos com mais de 80 anos (por sexo) 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

O gráfico 25 assinala a diminuição de aproximadamente 6% no número de idosos do 

sexo feminino residentes na nova ILPI Socorro Gabriel. Em contrapartida, o número 

de homens com mais de 80 anos continuou praticamente o mesmo.  

Ao comparar com as ILPI’s do Pará, foram constatadas diferenças consideráveis no 

percentual de homens e mulheres com mais de 80 anos. O número de mulheres 

residentes nas ILPI’s do Pará é 7% maior que na Nova ILPI S.G, já o percentual de 

homens é maior em 6% na ILPI S.G.  

 

3.26 Idosos entre 60 e 64 anos – Antigo S.G x Novo S.G 

 

     Gráfico 26: Idosos entre 60 e 64 anos 

     Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

O gráfico 26 demonstra uma diminuição de aproximadamente 2% no número de 

idosos residentes entre 60 e 64 anos na Nova ILPI Socorro Gabriel. Este dado serve 

de comparação tanto com a antiga ILPI S.G como com as ILPI do Pará. 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

N. ILPI S.G ILPI S.G ILPI PARÁ

Idosos entre 60 e 64 anos



52 
 

 

3.27 Grau de dependência dos idosos – Antigo S.G x Novo S.G 

 

Gráfico 27: Grau de dependência dos idosos Socorro Gabriel x Novo S.G 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

Ao comparar os dados da antiga estrutura ILPI Socorro Gabriel com os da nova, 

observa-se que o percentual de idosos independentes aumentou em 5%, o de idosos 

semi dependentes aumentou 65% e o de idosos dependentes diminuiu 69%.  

A partir da comparação dos novos dados com as ILPI’s Pará, temos uma diferença 

percentual dos idosos independentes de 40% a favor das ILPI’s Pará, com relação 

aos idosos semi dependentes a diferença de 53% já é a favor da Nova ILPI Socorro 

Gabriel. Os idosos dependentes apresentam diferença percentual de 12% a favor das 

ILPI’s Pará.   

3.28Residentes por sexo e grau de dependência – Antigo S.G x Novo S.G 

O gráfico 28 expõe os dados referentes ao sexo e grau de dependência dos idosos 

no início e no final da pesquisa. As mulheres independentes se mantêm em 0%, as 

semi dependentes saltaram de 7% para 86%, as dependentes diminuíram de 93% 

para 13%. 
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Já os homens independentes saltaram de 0% para 12%, os semi dependentes 

avançaram de 26% para 75% e os dependentes diminuíram de 74% para 12%. 

 

Gráfico 28: Residentes por sexo e grau de dependência 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

3.29 Número de residentes nas ILPI do Pará – Antigo S.G x Novo S.G 

 

Gráfico 29: nº de residentes nas ILPI’s 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 
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O gráfico 29 evidencia o número de residentes nas ILPI’s do estado do Pará. A maioria 

das instituições do estado possui entre 16 a 49 idosos abrigados. Os dados coletados 

permitiram mostrar que tanto a ILPI Socorro Gabriel antiga como a nova estão 

alocadas dentro destes 44% de instituições. No início a ILPI Socorro Gabriel abrigava 

34 idosos e agora esse número passou para 39. 

 

3.30 Área construída e área total – Antigo S.G x Novo S.G 

 

Gráfico 30: Área física total e área física construída 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

O gráfico 30 apresenta a evolução da área total e construída que a nova ILPI Socorro 

Gabriel obteve ao mudar de endereço. Nota-se, em relação à área física total, que a 

Nova ILPI S.G aumentou cerca de 2.000 m². Em relação à área construída, o aumento 

foi de aproximadamente 1.600 m².  

PARÁ - Número de Instituições de Longa Permanência segundo área física 
e construída 

área (m²) área física total área construída total 

até 100 1 1 

de 101 a 500 1 2 

501 a 1000 1 2 

1001 a 5000 5 4 

acima de 5000 2 1 

média 9861 2799 
                       Tabela 16 

                        Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH  
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3.31 Espaços existentes – Novo Socorro Gabriel 

 

Gráfico 31: Distribuição proporcional segundo os espaços Novo Socorro Gabriel 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

O gráfico 31 demonstra os espaços existentes nas ILPI do Pará e na Nova ILPI 

Socorro Gabriel. Com a construção da nova ILPI Socorro Gabriel, os idosos podem 

usufruir de espaços novos como consultório odontológico, sala de terapia ocupacional, 

auditório, sala de reunião e outros benefícios que são descritos no decorrer desta 

contextualização.  

3.32 Distribuição dos quartos segundo o número de leitos Novo Socorro Gabriel 

No gráfico 32 é revelado que a nova ILPI Socorro Gabriel possui em média três leitos 

por quarto. Quanto a este item, tanto a antiga como a nova instituição apresentam a 

mesma média de leitos por quarto. Entretanto, a nova ILPI Socorro Gabriel conta com 

nove dormitórios e 30 leitos, cinco dormitórios a mais que na antiga ILPI S.G. Além 

disso existem quatro espaços reservados para enfermaria onde estão localizados 24 

leitos.  

Se formos considerar o número total de leitos, a nova ILPI Socorro Gabriel possui 54 

leitos distribuídos entre enfermarias e dormitórios.      
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Gráfico 32: Distribuição dos quartos segundo nº de leitos 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH 

 

3.33Natureza da Instituição – Novo Socorro Gabriel 

 

     Gráfico 33: Distribuição das ILPI’s segundo sua natureza 
     Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH 

 

Como informa o gráfico 33, mesmo havendo a mudança de endereço da ILPI Socorro 

Gabriel a instituição continua tendo sua natureza pública.  
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Cabe ressaltar que assim como a antiga estrutura do Socorro Gabriel a instituição 

aceita doação de fraldas, roupas e alimentos não perecíveis.  

 

3.34 Regime de funcionamento – Novo Socorro Gabriel 

PARÁ - Número de Instituições de Longa Permanência 
Segundo o Regime de Funcionamento - 2006\2007  

Regime de funcionamento n % 

Aberto 5 31,30% 

Semi-aberto 8 50,00% 

Fechado 3 18,80% 
Tabela 17 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH.   

 

A tabela 17 informa que o modelo de funcionamento continua o mesmo após a 

mudança de endereço. Portanto, o regime de funcionamento ainda é fechado na ILPI 

Socorro Gabriel.   

3.35 Escolaridade do dirigente – Novo Socorro Gabriel 

 

        Gráfico 34: Escolaridade do dirigente 
        Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH. 

 

O gráfico 34 expõe que a nova ILPI Socorro Gabriel continua com dirigente de nível 

superior.   

57%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

N Í V E L  S U P E R I O R E N S I N O  M É D I O  C O M P L E T O

PARÁ - ESCOLARIDADE DO DIRIGENTE DA 
INSTITUIÇÃO   %

N.S.G

N.S.G 

 



58 
 

3.36 Serviço de saúde oferecido – Novo Socorro Gabriel 

PARÁ - Número e proporção de ILPI segundo a natureza 
dos serviços de saúde oferecidos  

Natureza dos serviços n % 

Rede SUS 15 100,00% 

Próprio 3 20,00% 

Privado 3 20,00% 

Pastoral da pessoa idosa 1 7,00% 

Outros 2 13,00% 

Tabela 18 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH. 

 
 

Nota: O número total de ILPIs respondentes foi de 15. 

 

Apesar do investimento em uma nova estrutura para os idosos residentes, o serviço 

de saúde continua o mesmo, prestado pelo SUS, conforme se elenca na tabela 18. 

 

3.37Gasto mensal per capita – Novo Socorro Gabriel 

 

Gráfico 35: nº de ILPI’s segundo gasto mensal 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH. 

A nova ILPI Socorro Gabriel passou a ter gasto mensal per capita na ordem de mais 

de R$ 1.000,00 por idoso, alterando o posicionamento, em comparação à antiga 

estrutura da instituição.  
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3.38 Quadro de pessoal por função – Antigo S.G x Novo Socorro Gabriel 

 

Gráfico 36: Distribuição percentual do quadro de pessoal das ILPI’s por tipo de função 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

A comparação entre o quadro de pessoal por tipo de função da ILPI Socorro Gabriel 

antes e depois da mudança demonstra que a função de cuidador foi uma das que 

aumentou, aproximadamente 2%. Logo em seguida, vem a função de limpeza e 

assistente social, com aumento de 6% e 1% respectivamente, como ilustra o gráfico 

36. 

Com a mudança, houve diminuição nas funções de enfermagem, cozinheiro, roupeiro, 

psicólogo e fisioterapeuta. As funções de fonoaudiólogo e farmacêutico permanecem 

sem representantes na ILPI Socorro Gabriel.   
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3.39 Residentes por funcionário – Antigo S.G x Novo Socorro Gabriel 

 

Gráfico 37: nº de residentes por funcionário nas ILPI’s por função 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

Ao analisar o número de residentes por funcionário, observa-se, a partir do gráfico 37 

que as funções de cuidador, enfermagem, limpeza e assistente social diminuíram 

após a mudança para a nova ILPI Socorro Gabriel. Passaram para 0,86 ; 1,72 ; 4,87  

e 6,5 residentes por funcionário respectivamente.  

Em contrapartida, as funções de médico, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional 

e fisioterapia aumentaram após a mudança de endereço da ILPI. Passaram para 39, 

39, 19,5 ; 39 e 19,5 residentes por funcionário respectivamente.  

Durante a coleta de dados observou-se que essas funções que aumentaram o número 

de residentes por funcionário ocorreram em virtude do aumento de residentes na ILPI 

e não ter ocorrido o aumento dos profissionais citados anteriormente.   
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3.40 Residentes por funcionário – Antigo S.G x Novo Socorro Gabriel 

 

Gráfico 38: composição de fontes de financiamento das ILPI’s 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNDI/SEDH. 

 
 

O gráfico 38 permite observar que a nova ILPI Socorro Gabriel continua, mesmo após 

a mudança, com a fonte de financiamento pública.  

Durante a coleta de dados observou-se que esse tipo de financiamento não impede 

que a instituição receba doações de fraldas, roupas e alimentos não perecíveis. 

Outra questão observada é referente aos internos poderem utilizar seu Benefício de 

Prestação Continuada para adquirir alimentos de sua preferência, bem como outros 

itens que lhes possam ser úteis.   

 

3.41 Folha de pagamento – Antigo S.G x Novo Socorro Gabriel 

Ao analisar os gastos com folha de pagamento antes e depois da mudança da ILPI 

Socorro Gabriel observou-se que a folha de pagamento aumentou de R$143.195,00 

para R$ 187.655,00; ou seja, sofreu um aumento de 31%. 
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Gráfico 39: Folha de pagamento ILPI Socorro Gabriel x Nova ILPI S.G 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

3.42 Número de servidores – Antigo S.G x Novo Socorro Gabriel 

 

Gráfico 40: nº de servidores ILPI Socorro Gabriel x Nova ILPI S.G 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

Ao analisar o número de servidores antes e depois da mudança da ILPI Socorro 

Gabriel observou-se que aumentou de 80 para 103 servidores, isto é, 29%. Tal 

resultado coincide com o aumento do número de idosos residentes na ILPI Socorro 

Gabriel, que passaram de 34 para 39 residentes.  
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3.43 Número de servidores por nível de formação – Antigo S.G x Novo Socorro 

Gabriel 

 

Gráfico 41: nº de servidores por nível de formação 

Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

O gráfico 41 apresenta o número de servidores que trabalham na ILPI Socorro Gabriel 

antes e depois da mudança, por nível de formação. No nível fundamental o aumento 

foi de sete para oito servidores, no nível médio houve aumento de 55 para 70 

servidores e no nível superior o aumento foi de 18 para 25 servidores. 

Entre todos os níveis de formação, o maior aumento se deu no nível médio, com 15 

servidores a mais, o que representa um aumento de 27%.  

 

3.44 Comparação de indicadores – Antigo S.G x Novo Socorro Gabriel 

Neste item foram escolhidos indicadores referente aos dados coletados tanto na 

antiga estrutura do Socorro Gabriel como na nova. Ao definir esses indicadores, fez-

se sua comparação com o objetivo de evidenciar se ocorreu melhora na mudança 

realizada pela instituição. 
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Os indicadores escolhidos foram: 1) número de cuidadores por idoso; 2) número de 

leitos por quarto 3) espaço físico total e construído por idoso; 4) número total de 

funcionários por idoso.  

1) Número de Cuidadores por Idoso:  

Na antiga ILPI Socorro Gabriel havia 34 idosos institucionalizados. Esses idosos eram 

atendidos por 33 cuidadores. Chegou-se ao indicador de 0,97 cuidadores por idoso.  

Já a nova ILPI Socorro Gabriel possui 39 idosos institucionalizados. Esses idosos são 

atendidos por 45 cuidadores. Chega-se ao indicador 1,15 cuidadores por idoso; 

evidenciando que apesar do aumento do número de idosos institucionalizados, deu-

se um aumento significativo de cuidadores. Portanto, ocorreu uma melhora neste 

indicador. 

 

Gráfico 42: número de cuidadores por idoso 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

2) Número de Leitos por Quarto: 

Neste indicador foram considerados apenas os leitos pertencentes aos dormitórios, 

portanto, ficando os leitos das enfermarias fora do cálculo. 

Na antiga ILPI Socorro Gabriel havia quatro dormitórios contendo um total de 13 leitos. 

Ao realizar a divisão, chega-se a um indicador de 3,25 leitos por dormitório. 

Na nova ILPI Socorro Gabriel existem nove dormitórios e um total de 30 leitos. O 

indicador pertencente a essa instituição é de 3,33 leitos por dormitório.  
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A legislação indica que o ideal é os indivíduos institucionalizados terem suas 

individualidades preservadas mantendo-se um leito por quarto. Entretanto, a mesma 

legislação sugere que esse indicador não ultrapasse a média de quatro leitos por 

dormitório.  

Ao comparar o indicador das duas instituições, observa-se, um aumento de 0,08 leitos 

por dormitório. A princípio, tal aumento no indicador não é considerado como positivo 

pois ao invés de diminuir o número de leitos por quarto revelou-se um aumento. 

Entretanto, deve-se levar em consideração que esse aumento foi irrisório se 

comparado à elevação da oferta de dormitórios e leitos. Em termos percentuais os 

aumentos foram de 125% e 130% respectivamente.  

 

Gráfico 43: número de leitos por quarto 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

3) Espaço Físico Total e Construído por Idoso: 

Neste indicador, a antiga ILPI Socorro Gabriel apresentava 122 m² por idoso de 

espaço físico total e 27 m² por idoso de área construída. 

A nova ILPI Socorro Gabriel apresenta um indicador de 147 m² por idoso de espaço 

físico total e 66 m² por idoso de área construída.  

Tanto o espaço físico total quanto a área construída apresentaram aumento 

considerável na nova ILPI Socorro Gabriel. Portanto, ocorreu melhora neste indicador. 
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Gráfico 44: espaço físico total e construído por idoso 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 

 

4) Número Total de Funcionários por Idoso: 

A antiga ILPI Socorro Gabriel apresentava o indicador de 2,35 funcionários por idoso. 

Já a nova ILPI Socorro Gabriel alcançou o indicador de 2,64 funcionários por idoso. 

Observou-se, então, que a nova ILPI Socorro Gabriel evidenciou moderada evolução 

neste indicador.    

 

Gráfico 45: número total de funcionários por idoso 
Fonte: Alexandre Platt/Pesquisa Mestrado Profissional FGV 
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4 METODOLOGIA 

Neste capítulo descreve-se a metodologia adotada para coletar os dados e 

conduzir a pesquisa ao objetivo proposto, que foi o de propor indicadores para se ter 

uma noção das condições da estrutura e dos serviços oferecidos pela UAPI – Socorro 

Gabriel.          

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 Inicialmente executou-se a pesquisa bibliográfica em dois livros. O primeiro 

livro, intitulado Características das Instituições de Longa Permanência para Idosos - 

Região Norte (CAMARANO, 2007), acabou servindo de base para a descrição do 

capítulo 3 deste estudo.    

 O capítulo 3 desta pesquisa revela uma contextualização dos dados coletados 

no livro de Camarano e dos dados obtidos na UAPI Socorro Gabriel. Cabe observar 

que no decorrer deste estudo ocorreu a mudança de endereço da instituição 

pesquisada, o que proporcionou a oportunidade de se comparar os dados estruturais 

da instituição antes e depois da mudança, permitindo, inclusive, avaliar se houve 

melhorias estruturais ou não. 

 Já o segundo livro estudado, “Capacidade Funcional dos Idosos” (BELTRÃO et 

al. ,2013), revelou uma análise dos suplementos saúde da PNAD com a Teoria de 

Resposta ao item.         

 Finalizando a contextualização, foi feito um estudo nas legislações relacionadas 

ao idoso, tais como a Constituição Federal (1988), Política Nacional do Idoso (1994) 

e Estatuto do Idoso (2003). Ambas as legislações auxiliaram na composição da 

introdução deste trabalho. Após, foram realizadas leituras em artigos e livros 

pertinentes as Instituições de Longa Permanência para Idosos e indicadores, com o 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento da revisão da literatura do presente 

estudo.                 

4.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

Após ter uma base bibliográfica do assunto a ser estudado na pesquisa 

procurou-se realizar uma busca na Secretaria de Estado de Assistência Social, 

Trabalho, Emprego e Renda por informações pertinentes à estrutura da UAPI Socorro 
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Gabriel. Dentre as informações procuradas destacam-se o número de servidores, seu 

grau de formação, sua função, seu vínculo, a área do terreno total e construída, a 

relação dos idosos acolhidos, a idade, a especificação da dependência, bem como a 

utilização de órtese.   

Superado esse momento iniciou-se a procura por uma estrutura de questionário 

que atendesse ao objeto de estudo. 

4.3 QUESTIONÁRIO    

 Ao iniciar a busca por um padrão de questionário escolheu-se o site do CDC – 

Centers for Disease Control and Prevention, que é uma agência do Departamento de 

Saúde dos Estados Unidos, sediada no Condado de Dekalb, Geórgia, adjacente ao 

campus da Emory University.  

Ilustração 1 – Center for Disease Control and Prevention 

 

    Fonte: CDC, acesso em 2016.    

 Ao realizar a busca por pesquisas que envolvessem instituições que abrigam 

idosos encontrou-se no Journal of Nursing Research, 2007 o artigo feito por Wang et 

al., 2007, intitulado Research Into Care Quality Criteria for Long-Term Care 

Institutions. Com a observação dos indicadores de qualidade adotados na pesquisa 

resolveu-se adaptá-los na construção de um questionário que fosse capaz de captar 

informações na UAPI Socorro Gabriel. 
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 A priori, o objetivo era de entrevistar todos os idosos residentes na unidade, 

entretanto, apenas oito tiveram condições de responder. Por se tratar de uma 

instituição que abriga idosos com alta complexidade, a maioria apresentou algum tipo 

de dificuldade para se comunicar.  

 Após detectar esse contratempo, foi realizada busca por parentes dos idosos 

para poder responder ao questionário. Como a UAPI Socorro Gabriel é uma instituição 

que recebe idosos em estado de abandono familiar nenhum apresentava vínculo com 

parentes. Passada esta etapa, procurou-se pessoas, que de forma voluntária, 

visitassem a instituição com frequência. Ao localizar uma instituição religiosa, que 

realizava visitas, levando doações e entretenimento aos finais de semana, selecionou-

se 17 pessoas desta instituição e as mesmas responderam ao questionário, 

totalizando 25 entrevistas.  

Após o encerramento das entrevistas, as informações foram inseridas em um 

arquivo do Microsoft Excel, para passar por análise e tratamento estatístico.              

 O questionário foi composto por 33 questões, que puderam ser agrupadas em 

quatro conjuntos: 

1) Instalações físicas (em azul) – questões 01 a 04 + 21 a 27; 

2) Imagem da instituição (em cor salmão); 

3) Equipe (em verde); e 

4) Alimentação (em amarelo). 

 

01. A ILPI Socorro Gabriel possui equipamentos e instalações adequados. 

02.  As instalações físicas são visualmente atraentes. 

03.Os servidores e terceirizados possuem uniformes adequados e limpos. 

04.A ILPI Socorro Gabriel proporciona atividades recreativas de acordo com as necessidades 
dos residentes. 

05. Quando a ILPI Socorro Gabriel promete fazer algo, a instituição cumpre o prometido. 

06. Quando os residentes (idosos) têm problemas, de longo prazo, as equipes respondem com 
uma atitude tranquilizadora. 

07. A ILPI Socorro Gabriel é bem conhecida por sua confiabilidade na prestação de cuidados. 

08. A ILPI Socorro Gabriel presta o seu serviço dentro do cronograma, como prometido. 
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09. A ILPI Socorro Gabriel informa aos residentes que tipo de cuidados serão prestados. 

10.  Quando um residente da ILPI Socorro Gabriel precisa de assistência, as equipes são 
chamadas imediatamente.  

11. A equipe da ILPI Socorro Gabriel é capaz de responder a questões colocadas por telefone. 

12. Os servidores da ILPI Socorro Gabriel são altamente motivados para a prestação de serviços 
e atendimento 

13. A equipe da ILPII Socorro Gabriel está sempre disponível para responder às necessidades 
dos moradores. 

14. Os funcionários da ILPI Socorro Gabriel expiram confiança, deixando os residentes seguros. 

15. O comportamento da equipe da ILPI Socorro Gabriel reforça uma imagem positiva sobre a 
instituição de cuidados a longo prazo. 

16. Os servidores são educados, entusiasmados e cordiais com os residentes. 

17. A equipe da ILPI Socorro Gabriel está preparada com conhecimentos e competências 
adequadas para atender os residentes. 

18.  A ILPI Socorro Gabriel fornece cuidados assistenciais a um residente com necessidades 
diferenciadas. 

19. Os serviços prestados pela ILPI Socorro Gabriel estão de acordo com as necessidades de 
seus residentes. 

20.A Ocorrendo qualquer conflito interno entre servidores, a instituição daria prioridade aos 
direitos e dignidade dos residentes. 

21. A equipe da ILPI Socorro Gabriel está ciente das necessidades individuais dos residentes. 

22. Tanto o ambiente interno como o externo da ILPI Socorro Gabriel apresentam boa limpeza. 

23. Os residentes da ILPI Socorro Gabriel apresentam boa higiene pessoal.  

24. Os residentes da ILPI Socorro Gabriel possuem quarto individual para se acomodar. 

25. A iluminação do ambiente na ILPI S.G é adequada tanto para residentes quanto para a 
equipe de trabalho. 

26.  Residentes com deficiência possuem fácil acesso aos ambientes da ILPI S.G     

27. A ILPI S.G possui área de recreação para seus residentes. 

28. A quantidade de alimentação fornecida aos residentes da ILPI S.G é adequada. 

29. A qualidade da alimentação fornecida aos residentes da ILPI S.G é boa. 

30. A temperatura da alimentação fornecida aos residentes da ILPI S.G é adequada. 

31. Na ILPI S.G há um gerenciamento nutricional dos alimentos. 

32. Na ILPI S.G existe equipamento para pesagem dos pacientes. 

33.  Na ILPI S.G há variedade de bebida fornecida aos idosos 
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Nesta pesquisa1, como em diversas outras do campo das ciências sociais, 

trabalhou-se com variáveis não numéricas. As variáveis em estudo são qualitativas 

ordinais (avaliação numa escala Likert), dadas por um número limitado de categorias. 

Para que fosse possível a utilização de métodos da estatística clássica, fez-se 

necessário adaptar as categorias dessas variáveis, já que não existe um ponto zero 

ou este é incerto. Além disso, mesmo que fosse explícita uma ordenação das 

categorias, os intervalos entre elas não são fixos, ou seja, não existe uma escala já 

que as categorias não podem ser supostas equiespaçadas. 

Para sanar essa dificuldade, recorreu-se a um processo de escalamento – 

Escalamento Ideal (Optimalscaling). Esse procedimento gera variáveis quantitativas 

intervalares a partir de variáveis nominais ou ordinais (MEULMAN, 1998). Essa 

técnica permite a análise de dados categóricos mesmo que o conjunto de dados tenha 

características desfavoráveis como: número pequeno de observações; muitas 

variáveis; ou muitos valores por variável. Além disso, a interpretação do Escalamento 

Ideal não se restringe à análise de parâmetros. As saídas do SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) permitem uma interpretação gráfica (IBM, 2013), o 

que facilita a análise exploratória, assim, complementando outros modelos 

estatísticos. 

A ideia básica do Escalamento Ideal é atribuir valores numéricos às categorias 

de cada uma das variáveis em estudo. Para atribuir valores às categorias de cada 

uma das variáveis, recorre-se a um processo interativo de mínimos quadrados 

alternados, no qual, depois que uma quantificação é usada para encontrar uma 

solução, ela é adaptada usando essa solução. Tal adaptação da quantificação é então 

usada para encontrar uma nova solução, que serve para readaptar as quantificações, 

e assim por diante, até que algum critério indique a parada do processo. 

Essa geração associa valores às categorias da variável original ou, 

equivalentemente, define funções não lineares das categorias. Alguns critérios de 

otimização podem ser razoavelmente simples como o erro de predição (ou 

equivalentemente à correlação) quando se consideram, por exemplo, uma regressão 

com uma variável dependente numérica (e.g. salário mensal) e um conjunto de 

variáveis independentes ordinais (e.g. escolaridade do pai e da mãe). Outras opções 

                                                           
1 Nesta seção foi feita uma adaptação de Beltrão &Mandarino (2015). 
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incluem a maximização de homogeneidade ou consistência interna entre as variáveis, 

a maximização da variância explicada (na análise da interdependência), e a proporção 

da dispersão total (na análise da dependência). No processo de escalonamento ótimo, 

um nível de quantificação adequada tem de ser escolhido.  

No presente caso, a figura de mérito está ligada à análise fatorial, ou seja, quer-

se numa redução de dimensionalidade, maximizar a variância explicada por certo 

número de fatores (que precisa ser definido a priori). 

Aplicou-se a cada conjunto de variáveis supradescrito, o processo de 

Escalamento Ideal seguido de uma análise fatorial com rotação. 

1) Instalações físicas (em azul) – questões 01 a 04 + 21 a 27; 

 

As 10 variáveis foram reduzidas a 4 fatores que foram identificados como: 

FATOR 1 - Adequação das instalações, atividades e higiene 

FATOR 2 - Atratividade das instalações 

FATOR 3 - Uniforme do pessoal 

FATOR 4 - Iluminação e recreação 

O gráfico X apresenta o cruzamento dos pesos de cada uma das variáveis nos 

dois primeiros fatores da redução de Infraestrutura Física. Cada Variável é identificada 

no rótulo pelo seu número. 
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Gráfico X 

O gráfico XY apresenta o cruzamento dos pesos de cada uma das variáveis nos 

fatores 3 e 4 resultantes da redução de Infraestrutura Física.  

 

Gráfico XY 

 

2) Imagem da instituição; 
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As seis variáveis descrevendo a instituição no imaginário coletivo dos usuários podem 

ser reduzidas a duas dimensões (ver Gráfico Z): 

FATOR 1 - Confiança e tempestividade 

FATOR 2 –Resolutibilidade 

 

Gráfico Z 

3) Equipe;  

Já as 11 variáveis descrevendo as características da equipe de funcionários como 

percebidas pelos pacientes e visitantes puderam ser reduzidas a três fatores: 

FATOR 1 - Equipe preparada 

FATOR 2 - Equipe individualiza 

FATOR 3 - Equipe disponível e motivada 

O gráfico A apresenta os pesos das variáveis no cruzamento dos fatores 1 e 2, ao 

passo que o gráfico B apresenta os pesos das variáveis no cruzamento dos fatores 1 

e 3. 



75 
 

 

Gráfico A 

 

 

Gráfico B 
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4) Alimentação. 

No entanto, as seis variáveis caracterizando a alimentação mostraram-se altamente 

correlacionadas e puderam ser reduzidas a uma dimensão. 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho procurou propor indicadores que possibilitem o acompanhamento 

e ao mesmo tempo avaliem a política pública assistencial voltada para o idoso 

residente na UAPI Socorro Gabriel e outras congêneres. Para alcançar tal intento, o 

presente estudo procurou fazer uma revisão da literatura de indicadores e Instituições 

de Longa Permanência para Idosos. Desenvolveu-se um levantamento histórico sobre 

o surgimento dos indicadores no mundo e no Brasil, além de um levantamento sobre 

a origem das ILPI’s, relatando, inclusive, a sua origem no estado do Pará. 

Posteriormente, foi realizada uma contextualização entre os dados referentes às 

Instituições de Longa Permanência para Idosos localizadas no Pará e os dados 

coletados na UAPI Socorro Gabriel. No decorrer da pesquisa a instituição mudou de 

endereço e tal situação proporcionou a oportunidade de contextualizar os dados das 

ILPI’s localizadas no estado do Pará, antiga UAPI Socorro Gabriel e nova UAPI 

Socorro Gabriel.  

No final dessa contextualização foram criados quatro indicadores (número de 

cuidadores por idoso, número de leitos por quarto, espaço físico total e construído por 

idoso e número total de funcionários por idoso. Ao comparar os indicadores da antiga 

UAPI Socorro Gabriel com os da nova, notou-se que houve melhora dos indicadores 

após a mudança da instituição. 

Para avaliar a qualidade dos serviços prestados na UAPI Socorro Gabriel foi 

montado um questionário contendo 33 questões. Essas questões foram agrupadas 

em quatro conjuntos (instalações físicas, imagem da instituição, equipe e 

alimentação). Após a definição dos conjuntos foi realizada uma redução de 

dimensionalidade com o objetivo de maximizar a variância explicada por quatro 

conjuntos de variáveis (adequação das instalações, atividades e higiene; atratividade 

das instalações; uniforme do pessoal e iluminação/recreação).  

Ao realizar o cruzamento dos pesos de cada uma das variáveis nos dois 

primeiros fatores da redução de infraestrutura física observou-se que a questão 2 foi 

a que apresentou maior representatividade para o fator atratividade das instalações. 

Já as questões 4 e 23 foram as que demonstraram maior representatividade para o 

fator adequação das instalações, atividades e higiene.  
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 Logo em seguida foi realizado o cruzamento dos pesos de cada uma das 

variáveis nos fatores 3 e 4, resultantes da redução de Infraestrutura Física. Observou-

se, que a questão 3 foi a de maior representatividade para o fator uniforme do pessoal 

e a questão 27 consistiu na de maior representatividade para o fator Iluminação e 

recreação.   

 A redução a duas dimensões (confiança/tempestividade e resolubilidade) das 

seis variáveis descrevendo a instituição no imaginário coletivo dos usuários 

proporcionou observar que a questão 7 se revelou a mais representativa para o fator 

resolubilidade e a questão 8 a mais representativa para o fator confiança e 

tempestividade.  

 As características da equipe de funcionários, percebida pelos pacientes e 

visitantes (descrita por 11 variáveis) foram reduzidas a 3 fatores (1- equipe preparada, 

2- equipe individualizada, 3- equipe disponível e motivada). Ao cruzar os fatores 1 e 2 

detectou-se que a questão 10 foi a mais representativa para o fator equipe 

individualizada e as questões 16 e 18 se constituíram nas mais representativas para 

o fator equipe preparada. Cruzando os fatores 1 e 3 entendeu-se que as questões 12 

e 13 tiveram mais representatividade para o fator equipe disponível e motivada. Já as 

questões 16 e 18 maior representatividade para o fator equipe preparada.  

 No entanto, as variáveis caracterizando a alimentação (6 variáveis) se 

mostraram fortemente correlacionadas, sendo reduzidas a somente uma dimensão.  

 Após avaliar a execução das entrevistas, chegou-se ao entendimento de que o 

número de itens do questionário poderia ser diminuído, se necessário, em virtude da 

alta correlação das questões.  

 Finalmente, considerando a possibilidade de o Brasil passar por um processo 

de envelhecimento, provocado pela alta expectativa de vida e pelas baixas taxas de 

natalidade e fecundidade, entende-se que os indicadores apresentados neste estudo 

são uma ferramenta importante para o aprimoramento das políticas públicas 

assistenciais a idosos. Entende-se, inclusive, que os indicadores, bem como o 

questionário elaborado, podem ser implantados em outras instituições que abrigam 
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idosos, desse modo, proporcionando um gerenciamento por resultado que fortalecerá 

a gestão de tais instituições. 
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Apêndice A 

Questionário Mestrado Profissional em Administração Pública – FGV/EBAPE 

A seguir, leia atentamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, 

segundo a escala que varia de 1 (discordância total) a 6 (concordância total). Caso você julgue não ter 

elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “Não sei responder” e, quando considerar não 

pertinente ao seu curso, assinale “Não se aplica”.   

01. A ILPI Socorro 
Gabriel possui 
equipamentos e 
instalações 
adequados. 

1 
 
 

Discordo 
Totalmente 

2 3 4 5 6 
 
 

Concordo 
Totalmente 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

02.  As instalações 
físicas são 
visualmente 
atraentes. 
   

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

03.Os servidores e 
terceirizados 
possuem uniformes 
adequados e limpos. 
 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

 
(    )Não sei 
responder 
 
 
(    ) Não se 
aplica 

04.A ILPI Socorro 
Gabriel proporciona 
atividades 
recreativas de 
acordo com as 
necessidades dos 
residentes. 
 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

 
(    )Não sei 
responder 
 
 
 
(    ) Não se 
aplica 

05. Quando a ILPI 
Socorro Gabriel 
promete fazer algo, a 
instituição cumpre o 
prometido. 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

06. Quando os 
residentes (idosos) 
têm problemas, de 
longo prazo, as 
equipes respondem 
com uma atitude 
tranquilizadora. 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

07. A ILPI Socorro 
Gabriel é bem 
conhecida por sua 
confiabilidade na 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 
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prestação de 
cuidados. 

08. A ILPI Socorro 
Gabriel presta o seu 
serviço dentro do 
cronograma, como 
prometido. 

1 
 
 

Discordo 
Totalmente 

2 3 4 5 6 
 
 

Concordo 
Totalmente 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

09. A ILPI Socorro 
Gabriel informa aos 
residentes que tipo 
de cuidados serão 
prestados. 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

10.  Quando um 
residente da ILPI 
Socorro Gabriel 
precisa de 
assistência, as 
equipes são 
chamadas 
imediatamente.   

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

11. A equipe da ILPI 
Socorro Gabriel é 
capaz de responder 
a questões colocadas 
por telefone. 
 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

 
(    )Não sei 
responder 
 
 
(    ) Não se 
aplica 

12. Os servidores da 
ILPI Socorro Gabriel 
são altamente 
motivados para a 
prestação de serviços 
e atendimento  

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

 
(    )Não sei 
responder 
 
 
 
(    ) Não se 
aplica 

13. A equipe da ILPII 
Socorro Gabriel está 
sempre disponível 
para responder às 
necessidades dos 
moradores. 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

14. Os funcionários 
da ILPI Socorro 
Gabriel expiram 
confiança, deixando 
os residentes 
seguros. 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

15. O 
comportamento da 
equipe da ILPI 
Socorro Gabriel 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
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reforça uma imagem 
positiva sobre a 
instituição de 
cuidados a longo 
prazo. 

(    ) Não se 
aplica 

16. Os servidores são 
educados, 
entusiasmados e 
cordiais com os 
residentes. 
 

 
 

1 
 
 

Discordo 
Totalmente 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 
 
 

Concordo 
Totalmente 

 
(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

17. A equipe da ILPI 
Socorro Gabriel está 
preparada com 
conhecimentos e 
competências 
adequadas para 
atender os 
residentes. 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

18.  A ILPI Socorro 
Gabriel fornece 
cuidados 
assistenciais a um 
residente com 
necessidades 
diferenciadas. 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

19. Os serviços 
prestados pela ILPI 
Socorro Gabriel 
estão de acordo com 
as necessidades de 
seus residentes. 
 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

 
(    )Não sei 
responder 
 
 
(    ) Não se 
aplica 

20.A Ocorrendo 
qualquer conflito 
interno entre 
servidores, a 
instituição daria 
prioridade aos 
direitos e dignidade 
dos residentes. 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

 
(    )Não sei 
responder 
 
 
 
(    ) Não se 
aplica 

21. A equipe da ILPI 
Socorro Gabriel está 
ciente das 
necessidades 
individuais dos 
residentes. 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

22. Tanto o ambiente 
interno como o 
externo da ILPI 

1 
 
 

2 3 4 5 6 
 
 

(    )Não sei 
responder 
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Socorro Gabriel 
apresentam boa 
limpeza.      

  (    ) Não se 
aplica 

23. Os residentes da 
ILPI Socorro Gabriel 
apresentam boa 
higiene pessoal.      
 

1 
 

Discordo 
Totalmente 

2 3 4 5 6 
 

Concordo 
Totalmente 

(    )Não sei 
responder 
(    ) Não se 
aplica 

24. Os residentes da 
ILPI Socorro Gabriel 
possuem quarto 
individual para se 
acomodar.      

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

25. A iluminação do 
ambiente na ILPI S.G 
é adequada tanto 
para residentes 
quanto para a equipe 
de trabalho.      

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

26.  Residentes com 
deficiência possuem 
fácil acesso aos 
ambientes da ILPI S.G      
 
   

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

27. A ILPI S.G possui 
área de recreação 
para seus residentes.      
 
 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

 
(    )Não sei 
responder 
 
 
(    ) Não se 
aplica 

28. A quantidade de 
alimentação 
fornecida aos 
residentes da ILPI S.G 
é adequada.        
 
 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

 
(    )Não sei 
responder 
 
 
 
(    ) Não se 
aplica 

29. A qualidade da 
alimentação 
fornecida aos 
residentes da ILPI S.G 
é boa.        

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

30. A temperatura da 
alimentação 
fornecida aos 
residentes da ILPI S.G 
é adequada.        
 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 
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31. Na ILPI S.G há um 
gerenciamento 
nutricional dos 
alimentos.        
 

1 
 
 

Discordo 
Totalmente 

2 3 4 5 6 
 
 

Concordo 
Totalmente 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

32. Na ILPI S.G existe 
equipamento para 
pesagem dos 
pacientes.         
 

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

33.  Na ILPI S.G há 
variedade de bebida 
fornecida aos idosos 
   

1 
 
 

 

2 3 4 5 6 
 
 

 

(    )Não sei 
responder 
 
(    ) Não se 
aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


