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No Brasil, devido ao avanço na área da saúde e a 

redução da natalidade, a expectativa de vida vem 

aumentando. Em 2025, teremos uma população 

idosa aproximadamente 30 milhões de pessoas o 

que equivale a 15% da população  

A Organização Mundial de Saúde considera idosa 

a pessoa com 60 anos ou mais para países em 

desenvolvimento.  

Com o aumento da população idosa e a falta de 

suporte familiar, alguns idosos, muitas vezes, são 

levados para uma Instituição de Longa 

Permanência (ILP). 

A ILP é um estabelecimento com recursos 

adequados para receber idosos, com uma equipe 

multiprofissional no intuito de atender as 

necessidades no cuidado a saúde, higiene, 

alimentação, lazer, repouso, além de outras 

atividades.  

Sendo assim, realizamos um estudo de caso com 
objetivo de avaliar o estado de saúde de um idoso 
e sua rotina em uma ILP. 
 

 

Iremos apresentar os resultados referentes ao 

estudo de caso da Sr.ª L.F.M. de 101 anos. 

Realizamos consulta de enfermagem no intuito de 

levantar dados para avaliar a saúde da paciente e 

sua vivência na ILP. 

A paciente apresenta cardiopatia que não 

compromete sua vida cotidiana, esquecimento no 

uso contínuo do medicamento, dor na coluna 

lombar devido à idade centenária, sedentarismo, 

fumante desde adolescência e deambula com 

auxilio de muletas. 

Foram feitas as prescrições de enfermagem para 

os problemas e diagnósticos levantados na 

consulta de enfermagem e exame físico. 

Salientamos que as políticas públicas devem 

desenvolver ações voltadas para atender a 

demanda crescente dos idosos, incentivando os 

familiares a cuidarem de seus entes queridos até 

o fim, ainda que eles sejam um obstáculo para 

muitos.  

Concluímos que é dever das organizações 

competentes fiscalizar as instituições fazendo 

cumprir a lei do Estatuto do Idoso, pois o 

envelhecimento é um processo natural do ser 

humano, lento e que pode ser retardado mais 

nunca evitado. 
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