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Introdução: No cenário contemporâneo brasileiro é inquestionável a importância de se
discutir as questões relativas à terceira idade, tornando-se, portanto, necessário pensar
sobre o processo de institucionalização de idosos enquanto fenômeno que vem
ganhando grande abrangência social. 
Deste modo, essa investigação tem o intuito promover novas reflexões e consequentes
ações mais humanizadas e saudáveis, capazes de considerar a história de vida dos
idosos e a necessidade de respeitar experiências e sabedorias pessoais.
 Objetivo: O objetivo da pesquisa consistiu em investigar a influência do processo de
institucionalização na vida dos idosos numa Instituição de Longa Permanência no
Município de Timóteo-MG, bem como conhecer o clima do ambiente institucional, a
relação entre funcionários e idosos, e descobrir a causa mais comum de
institucionalização desses idosos. Metodologia: Quanto aos meios de investigação, a
pesquisa caracterizou-se por ser bibliográfica e de campo - pesquisa qualitativa, do
tipo exploratória. A pesquisa de campo foi realizada com um grupo de 06 idosos e 03
funcionárias e os dados obtidos foram correlacionados com as publicações encontradas
na literatura tangente a terceira idade e ao processo de Institucionalização de Longa
Permanência.

 Resultados: - A percepção da carência de atividades realizadas na Instituição, em prol
da saúde dos idosos.Dois deles responderam fazer ginástica e fisioterapia e quatro
responderam não realizar nenhum tipo de atividade.
- Quanto ao tratamento da parte dos funcionários, cinco idosos responderam serem
bem tratados e um respondeu com conceito ótimo. Todos eles destacaram serem bem
servidos pelos funcionários, expressando afetividade pelos mesmos.
- Questionados sobre a preferência do que fazer no dia-a-dia, um respondeu gostar de
ficar à toa, um disse gostar de passear e quatro de receber visita. A predominância do
gosto de receber visitas evidencia a importância do contato social externo na vivência
do idoso institucionalizado.
-Em relação à manutenção dos vínculos familiares percebeu-se distanciamento e pouca
frequência de visitas dos parentes. Os seis idosos entrevistados responderam ter família
ou pelo menos algum laço consanguíneo mais próximo. Entretanto, quando
perguntados se a família lhe visita com freqüência, igualmente os seis responderam
que não.
- Sobre o que mais sentiam falta do lado de fora, dois responderam sentir mais falta de
passear e quatro responderam sentir mais falta dos familiares.
-Todos relataram gostar de morar na Instituição e que não gostariam de ir embora.
Conclusão: Verificou-se ser necessário pensar e atuar sobre a Institucionalização de
idosos de forma mais humanizada. É preciso promover mudanças de rotina na
Instituição, ocupar o tempo ocioso dos idosos, capacitar mais os funcionários, buscar
os familiares para mais perto e valorizar com dignidade o idoso enquanto sujeito da
própria história.
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