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RESUMO

Enquanto acadêmicas de Enfermagem, vivenciando as práticas e os estágios nas áreas de Saúde do Idoso e de Psiquiatria e Saúde Mental, percebeu-se a relevância das ações

do cuidar pelo enfermeiro para com o idoso hospitalizado. Em um destes encontros dentro da ILPI com idosos, despertou-se o quanto seria necessário discutirmos sobre esse

assunto, pois, nossa população idosa está aumentando, envelhecendo, e se tornando cada vez mais destinados a serem colocados em ILPI pelos familiares. A partir deste

contexto vivenciamos através da história de vida dos idosos internados em ILPI, como eles se sentem, através da visão dos acadêmicos de enfermagem. Trata-se de uma

pesquisa qualitativa, com uso da história de vida dos idosos internados, utilizou-se a entrevista semi-estruturada onde utilizou-se perguntas norteadoras para coleta dos dados e

análise temática segundo Minayo. Como resultados emergiu-se duas categorias sendo uma delas: os sentimento de adaptação na ILPI onde surgiu-se subcategorias: exclusão e

esperança. Na segunda categoria: o sentimento de abandono na ILPI, com as subcategorias: angustia e solidão. Percebe-se com esta pesquisa que viver numa ILPI tende a ter

características mais negativas do que positivas, isso vai depender do processo de adaptação do idoso ou até da situação vivida pelo idoso antes da instituição. Para muitos

idosos a ILPI é um lugar com regras e horários rígidos, falta de privacidade, quartos compartilhados com pessoas que nunca fizeram parte do seu vínculo afetivo. Mas o que mais

chamou atenção é a falta dos familiares, o sentimento de abandono e a falta de esperança, o viver a cada dia até chegar o seu dia. Com este trabalho pretende-se alertar o

profissional de enfermagem e equipe multidisciplinar, da importância do cuidado humanizado com idoso internado em ILPI e reconhecer a necessidade de uma maior

conscientização do enfermeiro e família sobre as questões relacionadas ao sentir do idoso.
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