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RESUMO: Este artigo é um relato de experiência das visitas realizadas a uma 

instituição de longa permanência e também a um hospital especializado em cuidar de 

idosos. Nesses campos buscamos compreender a atuação do profissional de 

psicologia, tendo como objetivo fazer a distinção entre o papel do psicólogo ao atuar no 

atendimento com idosos institucionalizados e com idosos hospitalizados e identificar 

quais os pontos de atenção da psicologia nesses dois locais. Em cada ambiente existe 

uma equipe multiprofissional que é responsável pela assistência integral ao idoso, da 

qual o psicólogo faz parte. As atribuições do profissional de psicologia são bastante 

parecidas nos dois espaços de atendimento, mas é importante destacar que em cada 

um há particularidades relativas à condição do idoso gerando demandas específicas 

passíveis da atuação do psicólogo. A população está ficando cada vez mais velha e há 

um aumento no número de idosos como público alvo para o atendimento psicológico. 

Como profissionais de psicologia, é extremamente necessário que estejamos 

preparados para dar a devida assistência aos idosos em cada condição que o mesmo 

se encontre. 
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Introdução 

O processo de envelhecimento populacional ocorre no mundo todo, neste se dá 

uma alteração da faixa etária, passando de uma população jovem para uma população 

mais envelhecida, esse movimento é chamado de Transição demográfica. Para que 

esse movimento ocorra, fatores como diminuição da fecundidade e da mortalidade são 

 presentes como agentes causadores. (BENJAMIN, 1989; PRESTON, HIMES e 

EGGERS, 1989 apud MOREIRA e NICO, 2010). 

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, as pessoas idosas são 
aquelas que têm mais de sessenta anos. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS, 1998), até o ano 2025 a população idosa brasileira crescerá 16 
vezes, contra cinco da população total. Isso classifica um país com a sexta 
população do mundo em idosos, correspondendo a mais de 34 milhões de 
pessoas com sessenta anos ou mais idade. (LIMA, D. ; Lima, M. e RIBEIRO, 
2010, p.346). 
 

De acordo com Souza, Skubs e Brêtas (2007) apud Pilger et al. (2013), o 

envelhecimento ocorre de maneira gradual e diversos fatores atuam sobre o processo, 

tais como: biológicos, econômicos, psicológicos, sociais e culturais, permitindo 

características singulares a cada um que envelhece. A respeito do envelhecimento, 

Santos (2003. p. 77-91) confirma e exemplifica que:  

é na velhice que esse processo aparece de forma mais evidente. As 
modificações biológicas são as morfológicas, reveladas por aparecimento de 
rugas, cabelos brancos e outras; as fisiológicas, relacionadas às alterações das 
funções orgânicas; as bioquímicas estão diretamente ligadas às 
transformações das reações químicas que se processam no organismo. As 
modificações psicológicas ocorrem quando, ao envelhecer, o ser humano 
precisa adaptar-se a cada situação nova do seu cotidiano. Já as modificações 
sociais são verificadas quando as relações sociais tornam-se alteradas em 
função da diminuição da produtividade e, principalmente, do poder físico e 
econômico, sendo a alteração social mais evidente em países de economia 

capitalista.  
 

Segundo Santos (2003), a velhice é um estado que contempla a última instância 

do processo de envelhecer, a velhice é uma situação onde se encontra o idoso. 

Com o avançar da idade, há uma queda do poder e do tônus muscular, 

resultantes de uma associação entre o envelhecimento normal, a redução do 

movimento e a doença. (BARRY e CARSON, 2004 apud PAPALIA, OLDS e 

FELDMAN, 2009). Modificações comportamentais e mentais podem resultar em 
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interferência nas atividades de vida diárias bem como em declínio cognitivo. (van 

HOOREN et al. , 2005 apud PAPALIA, OLDS e FELDMAN, 2009). 

De acordo com a literatura, na velhice podemos encontrar também os quadros 

demenciais: “a demência é o termo geral para o declínio comportamental e cognitivo de 

causas fisiológicas capaz de interferir nas atividades diárias”. (American Psychiatric 

Association [APA], 2004 apud PAPALIA, OLDS e FELDMAN, 2009, p. 649). 

Aproximadamente dois terços dos casos de demência podem ser causados 
pelo mal de Alzheimer (MA), um transtorno degenerativo cerebral progressivo 
(Small et al, 1997). O mal de Parkinson é o segundo transtorno mais comum 
envolvendo degeneração neurológica progressiva [...] Essas duas doenças, 
juntamente com a demência de infartos múltiplos (DIM), que é causada por 
uma série de AVCs cardíacos, são responsáveis por pelo menos oito a dez 
casos de demências, todas irrreversíveis. (PAPALIA, OLDS e FELDMAN, 2009, 
p. 649). 

 

Para Papalia, Olds e Feldman (2009), muitas causas físicas e psicológicas 

podem direcionar a se subestimar a inteligência do idoso. Em relação às funções 

cognitivas, com o envelhecimento, não há perda obrigatória de inteligência, mas os 

idosos tem uma atuação menos razoável nas competências psicomotoras, como testes 

de rapidez, agilidade mental e coordenação. (MOREIRA, TORRES e BARROS, 2004 

apud OLIVEIRA et al. 2006). 

De acordo com Oliveira et al. (2006) no âmbito da memória e aprendizagem, os 

idosos tem compreensão mais lenta e deficiência da memória visual e auditiva. Os 

idosos demonstram redução da motivação em conseqüência das complicações de 

saúde e experiências anteriores de aprendizagem. 

Se o aumento da expectativa de vida indica certo progresso social, em países 

onde a desigualdade social é muito grande e a existência de políticas adequadas para 

o atendimento das necessidades geradas pelo envelhecimento ainda é falha (como no 

caso do Brasil), pode também desencadear sobrecarga financeira, conflitos de 

interesses e deficiências múltiplas entre a população e as instituições. (NERI, 2004). 

“Esse é um campo privilegiado para atuação do psicólogo [...]” (NERI, 2004, p. 72) 
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Se observarmos na História da psicologia, 

até a metade do século xx, a psicologia, no que se refere ao grupo 
populacional, estava voltada mais para crianças que para o outro extremo da 
vida, mesmo os estudos de ciclo de vida não ousavam transpor o limite dos 60 
anos. A expectativa sobre a velhice era tão modesta que poucos profissionais 
se atreviam a trilhar esse caminho. (GUIMARÃES, 2006, apud ZENATTI, 2010, 
p. 527). 
 

De acordo com Neri (2004), a psicologia do envelhecimento enfatiza as 

alterações no funcionamento cognitivo, afetivo e social. Se atenta também para as 

mudanças na motivação, interesse, atitudes e valores do indivíduo nos anos mais 

avançados e na velhice. Ainda nesse campo, a psicologia 

enfoca as diferenças intra-individuais e interindividuais que caracterizam os 
diferentes processos psicológicos na velhice, levando em conta os 
desempenhos de diferentes grupos de idade e sexo e de grupos portadores de 
diferentes bagagens educacionais e culturais. Estuda também os processos e 
as condições problemáticas que caracterizam e afetam o funcionamento 
psicológico dos indivíduos mais velhos. (NERI, 2004, p. 73). 

 

Em sua obra, Neri (2004, p.75), menciona que “existe um conjunto de técnicas 

de diagnóstico, de avaliação e de intervenção voltadas ao tratamento dos problemas 

comportamentais e psicológicos que afetam o funcionamento e o bem - estar subjetivo 

dos idosos”. Tais práticas objetivam a preservação ou a melhora do bem – estar dos 

idosos, nas diversas maneiras em que podem viver: autônomo ou dependente, com 

saúde ou possuindo alguma patologia, vivendo na comunidade ou em uma instituição. 

(NERI, 2004). 

Partindo desses campos de atuação, vamos abordar de maneira mais ampla, a 

atuação do psicólogo no trabalho com os idosos nas instituições de longa permanência 

(ILPIs) e o seu papel no atendimento aos idosos hospitalizados. 

 

 

O idoso institucionalizado e as atribuições do profissional de psicologia 
 

Atrelado a transição demográfica que ocorre em todo o mundo, vê-se a 

ascensão da necessidade de instituições de longa permanência para idosos, as ILPI. 

(CHAIMOWICZ E GRECO, 1999 apud ZENATTI, 2010). 
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Institucionalização significa, na língua portuguesa, "ato ou efeito de 
institucionalizar"; institucionalizar, por sua vez, é dar o caráter de instituição, ou 
adquirir o caráter de instituição; instituição é definida como ato ou efeito de 
instituir, associação ou organização. (FERREIRA, 2002 apud LIMA, D. ; Lima, 
M. e RIBEIRO, 2010, p.347). 
 

 Tais instituições também podem receber outros termos para designá-las: “o 

termo asilo é tradicionalmente empregado com sentido de abrigo e recolhimento, 

usualmente mantidos pelos poder público ou por grupos religiosos.”, afirma Bartholo 

(2003) apud Oliveira et al. (2006). 

 
A ILPI é uma moradia, mas uma moradia especializada. Por isso, é mais 
apropriado o emprego da expressão, que se encontra na literatura 
internacional, serviço de natureza híbrida ou mista, médico-social, em que se 
conjugam os serviços de assistência social e de assistência à saúde. É um 
atendimento que exige uma equipe multiprofissional e com preparo básico em 

gerontologia. (RIBEIRO e FELGUEIRAS, 1995 apud ZENATTI, 2010, p. 530). 

 
As instituições asilares tem a responsabilidade de atender as necessidades 

essenciais dos idosos, dando-lhes mais qualidade de vida. (GUIMARÃES, SIMAS e 

FARIAS, 2005 apud LIMA, D. ; Lima, M. e Ribeiro, 2010). Contudo, Zenatti (2010) 

ressalta que é necessário se atentar para a dupla função que as instituições de longa 

permanência para idosos (ILPI) possuem: a de moradia para os idosos e também a de 

oferecer os cuidados que eles precisam.  

A lei no 10.741, de 1º de outubro (BRASIL, 2003) dispõe sobre o estatuto do 

idoso e responsabiliza a garantia dos direitos fundamentais e discorre a respeito da 

moradia, respectivamente: 

 
é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. (artigo 3º). 
 
o  idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou 
desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em 
instituição pública ou privada. A assistência integral na modalidade de entidade 
de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo 
familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da 
família. (artigo 37). 

 
 



6 
 

Nossa sociedade, culturalmente, espera que os filhos cuidem dos pais quando 

entram na velhice retribuindo assim todo o zelo que deram até então. (PERLINI, LEITE 

e FURINI, 2007). 

Apesar de a família ser a principal responsável por cuidar do idoso de acordo 

com o estatuto e também culturalmente como afirmou o autor citado acima, a família 

muitas vezes não fica com essa responsabilidade. Isso acontece em decorrência das 

obrigações pessoais, a obrigação de trabalhar para prover o próprio sustento e também 

assegurar o bem – estar do parente idoso. (CORRÊA et al., 2012).  

 

Outros autores reforçam essa idéia: 
 

Considerando a família como fonte de cuidado, optar pela 

institucionalização de um de seus membros neste caso, o idoso, a 

decisão, a priori, reveste-se de uma intenção que visa proporcionar 

melhores condições de vida, de cuidado e de conforto, mais qualificadas 

que aquelas que a família pode oferecer. (PERLINI, LEITE e FURINI, 

2007, p. 230). 

Na literatura brasileira podemos encontrar outros fatores de risco que podem 

levar a institucionalização do idoso: “idosos residentes na comunidade nas principais 

capitais brasileiras apresentam alta prevalência [...]: doenças crônico-degerativas e 

suas seqüelas, hospitalização recente e dependência para realizar as atividades da 

vida diária”. (ZENATTI, 2010, p. 529).  E ainda: “[...] morar só, suporte social precário e 

baixa renda (associada à viuvez, aposentadoria, menor oportunidade de empregos 

formais e estáveis, e aumento dos gastos com a própria saúde) são cada vez mais 

frequentes no Brasil”. (ZENATTI, 2010, p. 529). 

Quando ocorre de o idoso não possuir nenhum descendente direto, há uma 

probabilidade maior para a institucionalização, evidenciando quando há impossibilidade 

ou ausência (morte) de um dos cônjuges, principalmente nas situações em que eles 

mantinham laços conjugais. (DUCA et al., 2012). Quando há problemas de 

relacionamento com as outras pessoas da família, também se constitui um fator para 

que o idoso seja encaminhado para uma instituição de longa permanência. (PERLINI, 

LEITE e FURINI, 2007). Por último, há ainda outro cenário: a opção de morar em uma 
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instituição de longa permanência, muitas vezes, parte do próprio idoso com um desejo 

de encontrar um local confiável e preparado para dar conforto, atenção e atendimento 

às necessidades básicas, onde não precisam realizar nenhuma tarefa doméstica ou se 

preocupar com suas contas, pois alguém ficará responsável por isso, deixando esse 

ancião livre. (PERLINI, LEITE e FURINI, 2007). 

A mudança de morar de forma independente ou em família para tornar-se 

asilado em uma instituição exige luta pela adaptação e aceitação. (PERLINI, LEITE e 

FURINI, 2007 apud CORRÊA et al., 2012). Os autores ainda complementam:  

a transição geralmente representa um impacto para o idoso, pela perda de 
referências e do sentimento de pertença, trazendo repercussões no estado 
emocional, nas relações e na saúde de quem vive asilado. A partir do 
asilamento nas ILPIs, a possibilidade de o idoso administrar seu tempo, seu 
espaço, suas decisões e relações se apresentam, em geral, perdidas, e seu 
querer se torna o querer da instituição, fazendo com que submeta sua vontade 
a vontade e as decisões administrativas da mesma. (PERLINI, LEITE e 
FURINI, 2007 apud CORRÊA et al., 2012, p. 129). 

É importante ressaltar também que: 

as pessoas admitidas num asilo e tornam membro de uma nova comunidade. 
Geralmente vivenciam uma radical ruptura de seus vínculos relacionais 
afetivos, convivendo cotidianamente com pessoas que não possuam qualquer 
vínculo afetivo. Independentemente da qualidade da instituição, ocorre 
normalmente o afastamento da vida “normal". (OLIVEIRA et al., 2006, p. 7). 

 

Em meio às múltiplas possibilidades no que se refere à promoção da qualidade 

no atendimento prestado na instituição, é relevante destacar o papel do profissional de 

psicologia. Sua função essencial é de ajudar os idosos a encontrar sentido para suas 

experiências vividas e apoiar o confronto com a velhice, sob o olhar da psicologia. 

(ALCÂNTARA, 2004 apud CORRÊA et al., 2012). 

Dentro da mesma instituição podemos nos deparar com idosos que apresentam 

diversos níveis de dependência e para averiguar as reais capacidades de cada um é 

essencial realizar uma avaliação psicológica. A partir da avaliação, pode-se direcionar 

uma ação específica para cada tipo. (ZENATTI, 2010). 
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Aquele idoso que reside na instituição por motivos sociais, carência afetiva, 

incapacidade física para realizar certas tarefas, entre outros (chamado idoso 

independente), pode aproveitar-se da terapia. (ZENATTI, 2010). A autora justifica: 

o idoso pode sim se beneficiar de um encontro terapêutico, pois poderá dividir 
com o psicólogo seus medos e alegrias, frustrações e conquistas, relembrando 
momentos felizes e tristes, ampliando suas possibilidades e recursos de lidar 
com esse momento de vida dentro de uma ILPI, tornando mais fácil sua 
adaptação ao novo ambiente. O psicólogo deve ter como objetivo ajudar o 
idoso a encarar o seu envelhecimento como um processo natural, de forma 
positiva e adequada, e a reconhecer a necessidade da manutenção das 
atividades físicas e mentais. (ZENATTI, 2010, p. 533). 

 

Muitas vezes, não são oferecidas atividades aos idosos, estes ficam então muito 

tempo ociosos o que pode ocasionar dentre outras doenças, problemas de angústia e 

depressão. (GUIMARÃES, SIMAS E FARIAS, 2005 apud LIMA, D. ; Lima, M. e 

RIBEIRO, 2010).“A inatividade contribui para as doenças cardíacas, diabetes, câncer 

no colo do útero e pressão alta. Ela pode levar a obesidade que afeta o sistema 

circulatório, os rins e o metabolismo do açúcar”. (PAPALIA e FELDMAN, 2013, p. 558). 

 

Na literatura encontramos como o psicólogo pode ajudar proporcionando 

atividades aos idosos: 

uma das funções do psicólogo, juntamente com o terapeuta ocupacional, é 
organizar atividades sociais no sentido de manter ou até mesmo melhorar as 
capacidades físicas e mentais do idoso. Podem ser desenvolvidos diversos 
tipos de atividades, como danças, sessões de leitura de contos e poemas, 
filmes e posterior discussão sobre os mesmos, sessões de discussão de temas 
propostos, atividades de trabalhos manuais como corte e colagem, bordados, 
rendas e tapeçaria, com posterior exposição dos trabalhos realizados, culinária, 
passeios ao ar livre, visitas a museus, idas ao teatro, etc. (ZENATTI, 2010, p. 
534). 

 

Segundo Zenatti (2010), nem sempre é possível a participação de todos os 

idosos nas atividades em grupo ou individuais, pois alguns podem apresentar certo tipo 

de demência ou estar acamados. Nesse caso, a psicologia pode se utilizar de 

alternativas como a avaliação neuropsicológica e a reabilitação cognitiva.  

Na literatura, fica evidente também a importância da atuação do psicólogo junto 

à família do idoso institucionalizado: 

o psicólogo, junto com a instituição, deve proporcionar e motivar a integração 
da família com o idoso dentro da instituição, mostrar para a família a 
importância das visitas periódicas aos idosos, sua participação em eventos, 
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como festas temáticas, aniversários, atividades de lazer, importantes para o 
bem estar dos idosos, e resgatar os vínculos familiares. (ZENATTI, 2010, p. 
536). 
 

As atribuições do psicólogo no cenário familiar são essenciais na relação do 

idoso com a família, e sua função busca a recuperação de valores do idoso 

internamente e externamente à família, utilizando-se de informações necessárias ao 

cotidiano, recuperadoras e adaptativas. (ZENATTI, 2010). 

 
 

 
 
O idoso hospitalizado e as atribuições do profissional de psicologia 
 

O contínuo aumento da população idosa origina um crescimento elevado na 

necessidade de serviços de saúde e é um grande desafio para as práticas de saúde 

pública. (LIMA et al. 2009). 

Com esse aumento significativo, a preocupação em relação à hospitalização dos 

idosos trouxe apreensão para a equipe médica em questão dos riscos, complicações e 

custos que podem surgir durante o tempo de internação. (SANTOS, 2007). 

A causa mais frequente de internações hospitalares em idosos é a Insuficiência 

cardíaca, pneumonia, bronquite, acidente vascular cerebral, diabetes, hipertensão e, 

hérnia inguinal, somente entre os homens. (IBGE, 2009). Outros autores citam de 

forma mais ampliada as principais causas de internamento de idosos, sendo a mais 

prevalente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT): 

as DCNT são responsáveis pela maioria das causas de internações 
hospitalares entre os idosos e pela utilização prolongada dos serviços de saúde 
por esses indivíduos. Sequelas de acidente vascular cerebral, fraturas 
decorrentes especialmente de quedas, perda da funcionalidade dos idosos 
determinada pela progressão da doença de Alzheimer, limitações causadas 
pela insuficiência cardíaca e pela doença pulmonar obstrutiva crônica, seqüelas 
provocadas por diabetes e hipertensão, aumento das neoplasias e 
conseqüências da insuficiência renal são exemplos de condições de saúde  
que levam à necessidade de utilização, muitas vezes por período prolongado, 
dos serviços de saúde pelos idosos. (CHAIMOWICZ, 2006 apud PAVARINI, D’ 
ELBOUX, DUARTE, 2010, p. 219). 
 

Quando uma pessoa adoece e precisa de hospitalização, muitas mudanças são 

impostas à sua rotina, independente do seu desejo. (GOIDANICH e GUZZO, 2012). 
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Lustosa (2007) complementa que quando o idoso vê-se diante do adoecimento, isso é 

para ele mais um grande desafio. O sucesso ou falha da experiência de adoecer e 

internar-se em um hospital para diagnóstico, tratamento ou cirurgia, vai depender da 

estrutura interna do idoso e dos seus recursos internos disponíveis.  

De acordo com Goidanich e Guzzo (2012), o atendimento psicológico âmbito 

hospitalar é direcionado ao processo de hospitalização e as emoções decorrentes do 

adoecimento. A maior angústia não se deve ao fato da hospitalização, mas pelo 

retrospecto de vida que a hospitalização provoca no paciente, fazendo- o reviver 

perdas e recapitular dificuldades sentidas. 

Sendo assim, a psicologia no hospital serve como um espaço de escuta das 
aflições expressas pelo paciente, um espaço onde o sujeito possa ser pensado 
para além de sua patologia, possa ser considerado como algo mais que um 
simples número de leito, valorizando seu mundo subjetivo e auxiliando-o no 
entendimento e no enfrentamento do momento no qual se encontra. 
(GOIDANICH e GUZZO, 2012, p. 234). 

 

Segundo Drucker (2010), ter um paciente idoso internado no hospital gera 

questionamentos sobre os diversos âmbitos da atuação da psicologia nas 

necessidades do idoso, seus familiares e a equipe multidisciplinar. ”Nesse sentido, é 

fundamental que os modelos assistenciais sejam adaptados para lidar com as 

prioridades dessa população, como o aumento da exposição aos fatores de risco 

clínicos e emocionais durante a hospitalização, que podem agravar as condições 

físicas e mentais” (p. 309). 

Na clínica, o diagnóstico acurado de seu estado emocional, assim como o 
conhecimento de seu estado fisiológico, tratamentos e medicações utilizadas, 
além da contextualização social, permitirá ao psicólogo um planejamento de 
tratamento mais adequado a este indivíduo.” (LUSTOSA, 2007. p. 10). 
 

Druker (2010) relaciona os principais fatores a serem observados na avaliação 

psicológica do idoso hospitalizado: socioculturais (origem do indivíduo, valores 

culturais), familiares (antecedentes familiares de doenças, perdas e relacionamentos 

familiares), psicológicos (significação da doença, impacto psicoafetivo), limitações 

funcionais e cognitivas (presença de doenças crônicas, perda da capacidade funcional) 

e estados terminais e cuidados paliativos (qualidade de vida do indivíduo e intensidade 

dos sofrimentos). De acordo com Druker (2010) os campos da atuação psicológica na 
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unidade de internação são o paciente, a família e/ou cuidador e a equipe 

multidisciplinar.  

É de responsabilidade do psicólogo compreender e identificar as necessidades, 

ansiedades, medos, o estado físico, inseguranças e angustias do paciente 

hospitalizado, bem como lidar com seu corpo e suas emoções. Os idosos necessitam 

de acolhimento e isso cabe ao psicólogo, além de fazer cumprir suas necessidades 

durante a estadia no hospital. (LUSTOSA, 2007). 

Auxiliando para um bom relacionamento, o psicólogo tem papel fundamental na 

comunicação da família com a equipe de saúde. Lustosa (2007) afirma que o apoio à 

família do paciente é uma ferramenta importante para o cuidado do mesmo já que a 

angústia e a ansiedade da família podem interferir no prognóstico e na adesão ao 

tratamento pelo paciente.  

A equipe de saúde também é auxiliada pela psicologia na formas de lidar com o 

paciente idoso, na melhor compreensão de seu comportamento quanto a doença, a 

internação e o tratamento. (LUSTOSA, 2007). Ainda segundo Lustosa (2007), quando o 

idoso recusa o tratamento, a equipe médica junto a psicologia realizam um trabalho 

multidisciplinar, avaliando o caso e quadro do paciente buscando métodos de aceitação 

ao tratamento. 

Drucker (2010) aponta que no mecanismo de alta psicológica são fornecidas 

orientações ao paciente e a sua família, bem como é feita a análise da necessidade de 

direcionamento do paciente ou de algum familiar para atendimento psicológico na 

clínica.  

A qualidade da assistência ao idoso em unidade de internação deve ser 
baseada não apenas na avaliação das condições tecnológicas fornecidas nos 
tratamentos especializados, mas no constante exercício do diálogo e da 
reflexão entre a equipe, o paciente e seus familiares. (DRUCKER, 2010, p. 
321). 
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A prevalência da depressão nos idosos institucionalizados ou hospitalizados 

A depressão será a doença mais marcante no mundo até 2020 e quem sofre 

com esse mal tem o seu dia a dia modificado, além de alterações nas funções 

cognitivas, emocional e social. (PINHO, 2010 apud BARBOSA e TEIXEIRA, 2013). 

Aizenstein et al. (2009) apud Barbosa e Teixeira (2013), definem a depressão 

como uma deficiência emocional e mental caracterizada pela existência de humor 

deprimido e desinteresse em realizar as atividades normais. Para Mulsant (1999) e 

Conn (2005) apud Ferrari e Dalacorte (2007), humor deprimido ou tristeza não são 

fundamentais para diagnosticar a depressão no idoso, sendo necessário também uma 

avaliação cognitiva na investigação da doença. (GIRON, FASTBOM e WINBLAD, 2005 

e ADAIR et al., 2004 apud FERRARI E DALACORTE, 2007). 

Segundo Hofer (1996) apud Dalgalarrondo (2000), sob o ângulo da psicologia as 

síndromes depressivas tem uma relação importante com as experiências de perda. 

Elas aparecem com muita regularidade após perdas significativas: de um ente muito 

querido, de um emprego, de um local de moradia, de algo basicamente simbólico. 

(DALGALARRONDO, 2000). 

A depressão é o transtorno de saúde mental mais comum na terceira idade, 

tendo impacto ruim na vida do idoso em todos os sentidos, tornando-se um problema 

de grande importância na saúde pública. (TOURIGNY-RIVARD et al., 2006 apud 

FERRARI e DELACORTE, 2007). É importante destacar que para a American 

Psychiatric Association (2000) apud Barbosa e Teixeira (2013), a depressão possui um 

sério efeito sobre o bem estar dos idosos e pode aumentar os riscos de 

desenvolvimento de doenças físicas. 

Segundo Assumpção Jr. e Kuczynski (2009), a depressão em idosos tem 

dificuldade de reconhecimento e consequentemente tratamento, por acabar sendo 

confundida com os sintomas normais do envelhecimento já que alguns sintomas 

depressivos estão inseridos no processo de envelhecer, como as reações às perdas 

físicas ou psíquicas, dores crônicas, distúrbios de sono e apetite. 

Alguns estudos associam o surgimento da depressão em idosos devido a 

insatisfação, e explicam esta insatisfação é pelo fato de estar sendo obrigado a 
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conviver com desconhecidos, seguir horários ou rotinas que para ele não são 

satisfatórias, sentir-se apenas mais um na instituição; todos estes fatores podem vir a 

aumentar a incidência de depressão. (SILVA et al., 2012). 

Na literatura encontramos dados que mostram a existência de sintomas 

depressivos em idosos: 

a prevalência de sintomas depressivos em idosos é de aproximadamente 15% 
nos pacientes da comunidade [...] de 20 a 25% nos pacientes hospitalizados. 
Porém, quando se considera a prevalência da depressão como doença, ocorre 
de 1 a 3% na comunidade [...] e 10 a 15% nos hospitalizados. Já nos idosos 
institucionalizados, 12 a 16% apresentam a patologia e 30 a 40% referem os 
sintomas. (FERRARI e DALACORTE, 2007. p. 4). 
 

O adoecimento que acomete os idosos pode causar um impacto profundo em 

sua estrutura interna. Os aspectos negativos vindos da hospitalização podem atingir o 

humor, e surge o risco de transtornos relacionados, onde a depressão aparece como 

um grande risco. (LUSTOSA, 2007). 

De acordo com Penninx et al., (1998) apud Papalia e Feldman (2013) a 

depressão pode acelerar as perdas físicas que ocorrem com o envelhecimento, por 

isso um diagnóstico exato, a prevenção e o tratamento correto podem auxiliar os idosos 

a prolongarem sua longevidade e ficarem mais ativos. 

 

A importância da família no suporte ao idoso institucionalizado ou hospitalizado 

De acordo com Zenatti (2010) a família está incluída no contexto da velhice dos 

avôs, pais e parentes. Por vezes a atribuição da doença de um deles será 

encaminhada ao cônjuge, filho ou neto. A autora ainda coloca que a família faz parte do 

processo de envelhecimento já que pode desenvolver e cuidar do equilíbrio físico e 

afetivo do idoso. O afastamento por muito tempo da família gera depressão, angústia e 

solidão no idoso. 

Após a institucionalização do idoso, o contato que a família quer ter com o 

mesmo, passa ser fundamental, tanto para ele quanto para a instituição, que garante 

que a qualidade de vida do asilado só acontece quando a participação se faz continua. 

(FREITAS e SCHEICHER, 2010). Ainda que o idoso esteja institucionalizado, para a 
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vida do dele o ambiente familiar é fundamental, pois possibilita que o idoso se 

mantenha próximo ao seu meio original de vida. O contato familiar preserva ainda o 

seu autoconhecimento e valores. (PAPALÉO NETTO, 2008 apud OLIVEIRA, 2006). 

Com o aumento da expectativa de vida da população, teremos cada vez mais 

idosos como público alvo para atendimento da psicologia. Os idosos também fazem 

parte da sociedade, assim como é cada vez mais comum termos idosos em nossas 

famílias. É vital, portanto que estejamos preparados dar assistência aos idosos e 

também orientar a família e comunidade social onde o idoso vive a fim de proporcionar 

um envelhecimento com qualidade de vida não apenas físico, mas também emocional. 

O profissional de psicologia se faz presente em várias organizações de 

atendimento ao idoso, compondo equipes multiprofissionais e contribuindo para que o 

idoso também seja assistido no que diz respeito aos aspectos psicológicos. Partindo 

dessa realidade, o presente estudo fez-se necessário pela nossa aspiração em 

descrever de maneira comparativa e relacionada os desafios encontrados pelos 

psicólogos no atendimento ao idoso tanto no hospital, quanto na instituição de repouso. 

É de grande importância para a comunidade acadêmica que se faça esse estudo de 

maneira clara e objetiva; buscando ressaltar os pontos em comum e os pontos 

divergentes, o que auxiliará aos interessados nessas áreas a conhecer o perfil das 

instituições estudadas e também o perfil dos idosos atendidos pelas mesmas. Saber 

quais são as demandas de cada local no que diz respeito ao atendimento do idoso é 

fundamental para a prática profissional nesses ambientes, permitindo que o idoso seja 

assistido de forma satisfatória nessa fase do desenvolvimento – a velhice – quer 

estando ele hospitalizado devido a uma doença, quer esteja asilado em uma instituição 

de repouso.  

Objetivo 
 

Fazer a distinção entre o papel do psicólogo ao atuar no atendimento com 

idosos hospitalizados e com idosos institucionalizados. Identificar os principais pontos 
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de atenção relacionados à assistência ao idoso nesses dois locais que sejam passíveis 

da atuação do psicólogo. 

 

Materiais e métodos 
 

Trata-se de um relato de experiência baseado nas visitas de observação 

realizadas no Lar dos Idosos Recanto do Tarumã e no Hospital do Idoso Zilda Arns, 

ambos localizados na cidade de Curitiba, Paraná. Foram feitas duas visitas ao asilo no 

mês de abril/2015 com duração de 2 horas cada uma. No hospital foram realizadas 

duas visitas, também duração de 2 horas cada, entre março e abril de 2015. Durante as 

visitas fomos acompanhadas pelos profissionais de psicologia e observamos o 

comportamento de adultos/idosos buscando conhecer o perfil desta população e as 

possibilidades de intervenção do profissional de psicologia. 

 
Relato de experiência 

  

 O Lar dos Idosos - Recanto do Tarumã é destinado ao abrigo de homens 

(acima de 60 anos), que não possuem condições de manutenção da própria 

sobrevivência ou que apresentem vulnerabilidade familiar. O Lar atende atualmente 

120 idosos.  Os idosos são indicados pela FAS (Fundação de Ação Social) e ao 

ingressar na instituição realizam uma entrevista com a assistente social, exames 

médicos e avaliação psicológica. Passam por um mês de adaptação e após este 

período o idoso decide pela permanência.  

No Lar dos Idosos, além de moradia, são disponibilizados os seguintes serviços: 

atendimento médico, enfermagem, nutrição, serviço social, fisioterapia, musicoterapia, 

farmácia, terapia ocupacional, psicologia.  

Em relação à estrutura física do local, a casa possui duas alas de quartos 

compartilhados onde a grande maioria dos quartos possui TV (que é trazida pelos 

próprios idosos) e também alguns pertences pessoais. Também há outros espaços tais 

como: refeitório grande, refeitório da enfermaria (onde se concentram os pacientes 
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mais debilitados), cozinha, rouparia, salão-barbearia, jardins, sala de jogos, sala de 

leitura, salas de estar com TV.  

O serviço de psicologia da instituição conta com duas psicólogas e prevê 

suporte psicológico aos moradores, atendendo-os individualmente e em grupo, com o 

objetivo de informar, melhorar a autoestima, motivação, socialização e criatividade dos 

idosos. Com o apoio das psicólogas são realizadas atividades de lazer como passeios, 

bailes e comemorações festivas.  

Na primeira visita conhecemos os espaços da instituição e acompanhamos uma 

atividade desenvolvida pela psicologia para os idosos que tinham possibilidade de se 

locomover até o local. A atividade foi realizada no refeitório da enfermaria e permitiu 

que os idosos que estavam sendo atendidos lá também participassem da atividade. Foi 

uma atividade de colagem de recortes de figuras em EVA num prato de porcelana, para 

criar um mosaico. Essa atividade teve o objetivo de estimular a criatividade dos idosos 

e promover interação entre eles. Além de observar a atividade ajudamos os idosos a 

realizá-la quando eles pediam.  

Em outro momento, na segunda visita, conversamos por aproximadamente meia 

hora com alguns idosos. Um deles quando perguntado, disse que não estava ali por 

opção e sim porque morava sozinho antes e não tinha como continuar a viver assim. 

Esse idoso demonstrava estar impaciente e ele mesmo disse que não tinha amigos lá e 

não se envolvia muito nas atividades, exceto na fisioterapia. Já outro idoso relatou que 

estava feliz por estar lá, contou como era sua vida quando jovem e um pouco de sua 

trajetória até chegar a casa.  

Nessa visita também a psicóloga nos mostrou os prontuários dos idosos e nos 

contou como é feita a avaliação psicológica na admissão do idoso na casa. Mostrou-

nos que são avaliados pontos como orientação, memória imediata, atenção e cálculo, 

evocação e linguagem. Também é aplicado um teste para indicar a escala de 

depressão dos idosos. 
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 O foco principal das atividades do Hospital do Idoso Zilda Arns é o atendimento 

a todos os pacientes acima de 18 anos, sendo a grande maioria, pacientes idosos. A 

instituição possui um total de 131 leitos distribuídos entre enfermarias, quartos de 

isolamento, leitos de UTI, observação, emergência e recuperação pós-anestésica. 

Conta entre outros, com os serviços de fisioterapia/terapia ocupacional, fonoaudiologia, 

assistência social e psicologia.  

No que se refere ao atendimento psicológico, o hospital conta com uma 

psicóloga chefe, uma psicóloga clínica que presta atendimento na UTI e duas 

residentes de psicologia, estas fazem o acompanhamento dos pacientes nas 

enfermarias.  

Os pacientes apresentam diferentes idades, níveis de consciência e debilidades. 

Alguns possuem sinais de abatimento e demonstram-se fechados para a possibilidade 

de interação, outros estão mais tranquilos, esperançosos e abrem-se para a 

possibilidade de interagir com os profissionais, acompanhantes ou visitas.  

Nas visitas ao hospital do idoso acompanhamos a rotina de trabalho das 

residentes de psicologia e conversamos com a psicóloga que atende na UTI. Um ponto 

bastante interessante em relação ao atendimento da psicologia, é que é feito um 

acompanhamento após o paciente sair da UTI e passar para a enfermaria. Podemos 

acompanhar uma dessas visitas feitas pela residente de psicologia. A residente tem a 

relação dos pacientes que deixaram a UTI e procura-os para fazer uma visita de 

apresentação com o objetivo de fazer uma entrevista para que o paciente avalie o 

atendimento que teve na UTI. A residente se apresentou e disse qual o objetivo da 

visita e a paciente concordou em participar e deu nota nove para o atendimento que 

teve na UTI. Porém, após a primeira pergunta, a paciente disse estar bastante 

cansada, pois não tinha dormido à noite. Então a residente agradeceu e disse que 

voltaria outra hora para conversar com ela. Em seguida direcionou-se para a mãe da 

paciente que a estava acompanhando. A mãe contou como tinha sido a noite da filha e 

também relatou como tinha sido o progresso da doença dela. Falou também como era 

o seu relacionamento com a filha e como estava sendo difícil esse processo de doença. 
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Observamos, portanto, que a residente atendeu a demanda da mãe da paciente que 

precisava de apoio naquele momento.  

Na UTI, observamos o andamento de uma reunião multiprofissional onde se 

discute o caso de cada paciente. Essa reunião tem por objetivo ouvir os profissionais 

para determinar o direcionamento do tratamento do paciente considerando todos os 

aspectos. Quando se faz necessário, a psicóloga também opina em questões relativas 

à saúde emocional e mental do paciente. Na UTI, também, o cenário dos pacientes é 

bem variado: diferentes idades, estados de saúde e orientação. Assim como na 

enfermaria, a intervenção direta com o paciente muitas vezes não é possível, sendo 

também realizado atendimento com os familiares. 

Discussão 

Com o envelhecimento da população, ocorre a: a ascensão da necessidade de 

instituições de longa permanência para idosos, as ILPI. (CHAIMOWICZ E GRECO, 

1999 apud ZENATTI, 2010). O mesmo ocorre com os serviços de saúde: origina um 

crescimento elevado na necessidade de serviços de saúde, e é um grande desafio para 

as práticas de saúde pública. (LIMA et al. 2009). 

Como foi possível constatar nos estágios de observação na instituição (asilo) e 

no hospital, o profissional de psicologia se faz presente compondo equipes 

multidisciplinares, como a literatura já havia mencionado. De acordo com Ribeiro e 

Felgueiras (1995) apud Zenatti (2010), a instituição de longa permanência exige uma 

equipe de atendimento multiprofissional. No hospital o psicólogo também auxilia a 

equipe de saúde nas formas de lidar com o paciente idoso, na melhor compreensão de 

seu comportamento quanto à doença, a internação e o tratamento. (LUSTOSA, 2007). 

 A atuação do psicólogo no atendimento ao idoso é bastante parecida nos dois 

locais (instituição e hospital) no que se refere ao atendimento das necessidades dos 

idosos frente ao processo de envelhecimento e o estado de velhice como ressalta Neri 

(2004): a psicologia do envelhecimento enfatiza as alterações no funcionamento 

cognitivo, afetivo e social. Se atenta também para as mudanças na motivação, 

interesse, atitudes e valores do indivíduo nos anos mais avançados e na velhice. 



19 
 

 No entanto, em cada local surgem demandas específicas devido à condição 

daquele idoso: se está institucionalizado ou hospitalizado, merecendo atenção especial 

no atendimento em cada situação. 

 Como foi possível observar, a instituição de longa permanência tem uma 

rotina de casa onde os idosos moram e também recebem assistência, confirmando 

assim o que Zenatti (2010) enaltece que é necessário se atentar para a dupla função 

das instituições de longa permanência para idosos (ILPI): a de moradia e também a de 

oferecer os cuidados que eles precisam.  

Zenatti (2010) aponta ainda os fatores de risco que são mais frequentes para a 

institucionalização do idoso no Brasil: morar só, suporte social precário e baixa renda, 

dentre outros. Esse aspecto foi possível constatar na conversa com um idoso que 

relatou que não estava ali por opção e sim porque morava sozinho antes e não tinha 

como continuar a viver assim. Percebemos também que muitos idosos são 

institucionalizados devido à alta dependência e as falta de condições da família em 

cuidar desse idoso. Isso acontece em decorrência das obrigações pessoais da família, 

à obrigação de trabalhar para prover o próprio sustento e também assegurar o bem 

estar do parente idoso. (CORRÊA et al., 2012).  

A mudança frequentemente configura-se um impacto para o idoso devido a 

perda de referências e do sentimento de pertença, gerando consequências no estado 

emocional, nas relações e na saúde do idoso institucionalizado. (PERLINI, LEITE e 

FURINI, 2007 apud CORRÊA et al., 2012). “Esse é um campo privilegiado para 

atuação do psicólogo [...]” (NERI, 2004, p. 72). 

Com o estágio de observação na instituição de longa permanência 

compreendemos que trabalho da psicologia no local é de fundamental importância, pois 

os idosos geram demandas individuais para lidar com certos assuntos como a solidão, 

a ausência da família ou a finitude da vida. De acordo com Alcântara (2004) apud 

Corrêa et al. (2012), a função essencial do psicólogo é de ajudar os idosos a encontrar 

sentido para suas experiências vividas e apoiar o confronto com a velhice, sob o olhar 

da psicologia. 
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A psicologia também ajuda na interação e na socialização dos idosos com o 

desenvolvimento de atividades em grupo, falando sobre temas específicos que motive 

a interação entre eles. Uma das funções do psicólogo é promover atividades sociais 

buscando manter ou aprimorar as capacidades físicas e mentais do idoso. Podem ser 

feitos muitos tipos de atividades como sessões de leitura, sessões de discussão de 

temas propostos, atividades de trabalhos manuais como corte e colagem, bordados, 

rendas e tapeçaria, visitas a museus, idas ao teatro. (ZENATTI, 2010). 

Como apontado anteriormente, a psicóloga da instituição de longa permanência 

nos relatou a importância da avaliação psicológica nos idosos da instituição, bem como 

a necessidade de aplicar um teste para verificar se os idosos apresentam algum grau 

de depressão. Dentro da mesma instituição podemos nos deparar com idosos que 

apresentam diversos níveis de dependência e para averiguar as reais capacidades de 

cada um, é essencial realizar uma avaliação psicológica. A partir da avaliação, pode-se 

direcionar uma ação específica para cada tipo, justifica Zenatti (2010). Em relação à 

depressão nos idosos institucionalizados, alguns estudos associam o surgimento da 

depressão em idosos devido a insatisfação, e explicam esta insatisfação pelo fato de 

estar sendo obrigado a conviver com desconhecidos, seguir horários ou rotinas que 

para ele não são satisfatórias, sentir-se apenas mais um na instituição, todos estes 

fatores podem vir a aumentar a incidência de depressão. (SILVA et al., 2012). 

Percebemos também que o profissional de psicologia presta atendimento à 

família do idoso, mas de forma mais esporádica, dependendo da necessidade. As 

atribuições do psicólogo no cenário familiar são essenciais na relação do idoso com a 

família, e sua função busca a recuperação de valores do idoso internamente e 

externamente à família, utilizando-se de informações necessárias ao cotidiano e 

recuperadoras e adaptativas. (ZENATTI, 2010). 

Com as visitas de observação no hospital podemos concluir que no ambiente 

hospitalar a intervenção da psicologia é extremamente necessária para atender quer 

seja as demandas do paciente quer seja para atuar nas demandas da família. Para 

ajudar o paciente a lidar com o processo da doença, sintomas depressivos, abandono, 
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lidar com o incômodo da possibilidade da proximidade do fim da vida, lidar com a 

ansiedade pré-cirurgia, entre outros. Lustosa (2007), afirma que quando o idoso vê-se 

diante do adoecimento, isso é para ele mais um grande desafio. O atendimento 

psicológico âmbito hospitalar é direcionado ao processo de hospitalização e as 

emoções decorrentes do adoecimento. A psicologia no hospital mostra-se como sendo 

um espaço de escuta das angústias mostradas pelo paciente, valorizando sua 

subjetividade e ajudando-o no na compreensão e no enfrentamento da sua situação. 

(GOIDANICH e GUZZO, 2012). Muitas vezes, o atendimento da psicologia também é 

direcionado para a família do paciente que o acompanha no hospital, proporcionando 

apoio atenção e cuidado. Lustosa (2007) entende que o apoio à família do paciente é 

uma ferramenta importante para o cuidado do mesmo já que a angústia e a ansiedade 

da família podem interferir no prognóstico e na adesão ao tratamento pelo paciente.  

Considerações finais 

Com a experiência vivenciada nos estágios de observação na instituição de 

longa permanência para idosos e no hospital do idoso, podemos concluir que as 

atribuições do profissional de psicologia se assemelham muito em relação aos 

cuidados psicológicos que o atendimento de idosos exige tais como as angústias 

relacionadas à proximidade do fim da vida, mudanças de atitude, motivação, bem como 

os aspectos inerentes as alterações sociais, cognitivas e afetivas. Geralmente, nesses 

dois locais o psicólogo faz parte de equipes multiprofissionais, auxiliando também a 

equipe no direcionamento do atendimento ao idoso sob o olhar da psicologia. 

Percebemos também, que cada ambiente tem uma demanda específica gerada 

pela propriedade do local: oferecer moradia e assistência ao idoso ou cuidar do idoso 

no processo de doença. No caso da instituição de longa permanência a psicologia 

trabalha também a ansiedade gerada pela mudança do idoso para a instituição, a 

solidão, a ausência da família e se preocupa e preencher o tempo ocioso no local 

realizando atividades com os idosos. Por outro lado, no hospital a psicologia busca 

auxiliar o idoso no processo de compreensão e enfrentamento de sua situação atual, 
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destacando-se a importância dada para o atendimento também da família do idoso, o 

que pode influenciar na sua recuperação.  
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