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RESUMO
Introdução: Na velhice podem ocorrer mais situações de “vulnerabilidades”
(biológica, funcional, familiar, social e emocional), prejudicando o autocuidado e a
provisão suficiente de recursos. Emerge então a necessidade da prestação de
cuidados de longa duração. Dentre as modalidades deste tipo de cuidado, encontra-se
a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Considerando a escassez de
recursos das ILPI privadas sem fins lucrativos, são adotados diversos mecanismos de
ajuda, às vezes estabelecidos informalmente pela rede de apoio destas instituições.
Objetivos: mapear a rede de apoio de uma ILPI privada sem fins lucrativos,
identificando seus membros, atributos, a configuração dos laços relacionais e do
comportamento da rede, e os motivos da prestação de apoio. Métodos: Trata-se de
estudo transversal, de abordagem quanti-qualitativa, de natureza exploratória e
descritiva, utilizando-se a Análise de Rede Social (ARS). A rede de apoio da ILPI foi
mapeada a partir de seus dirigentes pelo método Snowball, e as entrevistas
proporcionaram a coleta de dados sobre os tipos de apoio, os atributos dos atores e as
relações sociais entre eles, analisados com os softwares UCINET® 6 e
NETDRAW®. Resultados: Observou-se que os dirigentes da ILPI não tinham
conhecimento da amplitude da rede e dos tipos de apoio prestado. O estudo mostrou
uma rede composta por 86 parceiros, sendo 50 pessoas físicas (58,13%), 17 empresas
privadas (19,77%), 11 organizações não governamentais (12,80%) e 8 órgãos
públicos (9,30%), que proveem apoio material, instrumental, trabalho voluntário,
divulgação da ILPI, organização de eventos para captação de recursos, além de
entretenimento, apoio emocional e espiritual às moradoras. A natureza filantrópica
da instituição e o público assistido revelaram-se fatores motivadores para a prestação
de ajuda. Constatou-se que a rede de apoio da ILPI é também um dos componentes
da rede pessoal de apoio das moradoras, além de contribuir com ações que impactam
positivamente o bem estar das idosas. A ARS mostrou uma rede mais centralizada,
com potencial capacidade para aumentar a densidade e a reciprocidade dos laços. Os
membros dirigentes ocupam papéis centrais na rede, detendo os maiores índices de
centralidade de grau (Degree), de proximidade (Closeness) e de intermediação
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(Betweenness). No entanto, membros não dirigentes com medidas de centralidade
elevadas podem exercer influência sobre os outros atores, como “pontes” entre atores
desconectados. Houve correlação linear positiva muito forte entre as medidas de
centralidade de grau e proximidade da rede. Analisando separadamente o grupo de
pessoas físicas, houve forte correlação linear entre as medidas de centralidade de
grau, de proximidade e de intermediação. Este é o grupo que apresenta maior
potencial para ampliar a rede de apoio e intensificar a frequência e a quantidade de
apoios, detendo a maior parte da reciprocidade das relações, o que pode aumentar a
confiança entre os membros. Conclusão: O mapeamento da rede de apoio da ILPI
mostrou-se potencial ferramenta gerencial. Os motivos que levam os membros a
colaborarem podem influenciar a intensidade da ajuda, e os membros dirigentes
podem adotar estratégias para contemplar os elementos motivacionais dos diferentes
tipos de parceiros. A rede de apoio da ILPI é importante para a sobrevivência
econômica da entidade, devendo ser continuamente fortalecida e ampliada, dada a
necessidade de fidelizar os membros e de potencializar conexões e captação de
recursos.

Descritores: Idoso, Instituições de Longa Permanência para Idosos, Rede social,
Apoio social, Análise de Rede Social
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ABSTRACT

Weaving a social support network of a long-term care institution for the elderly:
a social networking study

Introduction: Old age is a typical life stage in which many people are likely to be
vulnerable whether for biological reasons or functional, familiar, social and
emotional ones which may cause not only functional impairment but also lack of
both self-care conditions and enough resources for their own survival, which gives
rise to exist a long-term care. Long-term care institutions for the elderly (LTCI) are
sought to provide this care. Taking into account for the usual scarcity of LTCI
resources, notably those non-profit organizations, several aiding mechanisms are
adopted, sometimes informally established by the institutions’ social network.
Objectives: the aims of the present work were to map a support social network of a
non-profit LTCI by identifying their members, attributes, quantify the presence of
social network clicks and examine their influence on the provision of support.
Methods: the present investigation is descriptive and exploratory with both
quantitative and qualitative approaches. The Social Network Analysis (SNA) is used
to measure and visualize its indicators and sociograms, followed interpreting
qualitative analysis of the results taken from the interviews with managers and
collaborators of the LTCI as well as partners appointed by them, data categorization,
content analysis and discussion with national and international papers. The Snowball
method was used to find out its partners and collaborators from all types of support
(voluntary service activities, food, clothes and money donations, leisure activities,
hand-made products for funding, and publicity of events). Both UCINET® and
NETDRAW® were used to characterize network indices and their attributes.
Results: it was found that the LTCI directors were neither aware of its supportive
network amplitude nor their types. The study showed that its network has 86
partners: 50 ordinary people (58,13%), 17 private companies (19,77%), 11 nongovernmental organizations (12,80%) and 8 public organizations (9,30%). They all
provide material and instrumental means, do voluntary work, promote the LTCI,
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organize events for gathering resources besides entertainment, and both emotional
and spiritual support for the elderly people. The non-profit nature of the LTCI and
the public attended were motivating factors for the delivery of aid. It was verified
that the support network of the LTCI is also one of the components of the personal
support network of the dwellers, besides contributing with actions that positively
impact the well-being of the elderly. The SNA showed a more centralized network,
with potential capacity to increase the density and the reciprocity of the ties. The
directors play a major role in the network so they have high degree, closeness and
betweenness centralities. However, non-directing actors with high centrality indices
were found to have influence on other actors acting as bridges or link among nonconnected members. There was a very strong positive linear correlation between the
measures of degree and closeness centralities network. Analyzing separately the
group of ordinary people, there was a strong linear correlation between the measures
of degree centrality, closeness and betweenness. Ordinary people represent a high
potential to both amplify social network and the frequency of support by having most
part of relationship reciprocity, which may improve trust among their members.
Conclusions: mapping of LTCI support network has proved to be a potential
management tool. The reasons that make members to collaborate may influence the
intensity of help so that director may adopt strategies to increase motivation for
different types of partners. LTCI support network is important for economical
sustainability of the enterprise and must therefore be continuously strengthened and
ample besides the necessity for member fidelity, more connections and resource
gathering.

Key-words: Aged, Homes for the Aged, Social Networking, Social Support, Social
Network Analysis.
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1- INTRODUÇÃO
O objeto de estudo desta pesquisa é a rede social de apoio das Instituições de
Longa Permanência para Idosos. A problemática que envolve a proteção social e a
prestação de cuidados de longa duração (CLD) ao idoso no Brasil, principalmente
aquele ofertado nesta modalidade de assistência, é discutida por meio do referencial
teórico.
O problema é contextualizado a partir das práticas de assistência e de
proteção social, que desde o século XVIII eram permeadas pela benevolência,
distantes de serem consideradas pela sociedade e pelo Estado como um direito do ser
humano, independentemente de sua conduta cívica e moral ou dos papéis
desempenhados junto à família, trabalho e sociedade (CHRISTOPHE, 2009).
Tais princípios seguem enraizados na cultura e história do Brasil, e impedem
o avanço e a eficiência das políticas públicas de assistência social, apesar da vigência
da Constituição Federal e de outras leis que garantem a proteção social como um
direito e não como um favor aos que dela necessitam (BORBA, 2011).
A velhice é uma das etapas da vida em que há maior possibilidade de os
indivíduos vivenciarem situações de “vulnerabilidades” (biológica, funcional,
familiar, social e emocional). Com o ritmo acelerado do envelhecimento
populacional nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, observa-se um
aumento da expectativa de vida entre esta população, sendo cada vez maior o número
de idosos longevos (BARBIERI, 2013).
Nos últimos 60 anos, os países experimentaram apenas um ligeiro aumento
na proporção de pessoas com 60 anos e mais (de 8% para 10% no mundo). Mas nas
próximas quatro décadas, este grupo representará 22% da população (saltando de 800
milhões para 2 bilhões de pessoas). No entanto, os avanços na forma como as
populações envelhecem são díspares, principalmente em se tratando de saúde
(medida pela esperança de vida). O envelhecimento populacional provoca desafios
para as economias dos países, especialmente no que se refere ao cuidado e à saúde
das pessoas mais velhas (BLOOM et al., 2015).
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Nessa população, as doenças crônico degenerativas, tais como as afecções
osteoarticulares, cardiovasculares, oncológicas ou neurológicas, entre outras, podem
desencadear sequelas físicas e funcionais, que geram incapacidade para as atividades
cotidianas e profissionais, e para o autocuidado. A condição de dependência implica
em aumento da necessidade de cuidado (ARANTES, 2012; BLOOM et al., 2015).
Em associação às más condições de saúde e de funcionalidade dos idosos
encontram-se mudanças geradas pela industrialização e urbanização, que culminaram
com a entrada da mulher no mercado de trabalho, contribuindo para a queda das
taxas de natalidade, redução na composição das famílias e alteração do papel da
família no cuidado aos doentes e aos idosos. Consequentemente vem ocorrendo um
incremento no número de domicílios de idosos que moram sozinhos ou em que há
idosos cuidando de idosos, muitas vezes nas situações descritas anteriormente
(CAMARANO e KANSO, 2010).
Os cuidados de longa duração (CLD), definidos como a prestação (a longo
prazo) de apoio material, instrumental e emocional aos indivíduos que apresentam
dificuldades ou incapacidades de realizar suas atividades cotidianas sozinhos,
independentemente da idade, podem ser oferecidos no domicílio, na comunidade ou
em instituições (LLOYD-SHERLOCK, 2010).
A sociedade, então, depara-se atualmente com um grande desafio: quem
assumirá o cuidado (de longa duração) a estes idosos? A família, como determina a
Constituição Federal, o Estatuto do Idoso e outras legislações? O Estado, que deve
ser acionado diante de idosos sem família e sem condições socioeconômicas, ou seja,
em último caso? Ou a sociedade?
É neste contexto que emana a problemática do presente estudo. As
instituições de longa permanência para idosos (ILPI), anteriormente denominadas
asilos, casas de repouso, abrigos de idosos, ancianatos etc, eram destinadas
inicialmente ao amparo dos pobres, dos mentalmente enfermos e dos indivíduos
desprovidos de família, assumindo uma identidade relacionada à caridade, numa
perspectiva assistencialista que determinava a infantilização e homogeneização dos
velhos e a percepção da velhice como um período de degeneração e decadência
(GROISMAN, 1999).
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Apesar de algumas mudanças na representação social da velhice, advindas
com as políticas de atenção ao idoso, de incentivo ao envelhecimento ativo, da
garantia de benefícios previdenciários, a imagem das ILPI permanece inalterada para
a sociedade. Em alguns casos, ela é percebida como refúgio para aqueles que não
planejaram sua velhice, ou que não cultivaram laços familiares que pudessem ser
retribuídos nesta etapa da vida (CHRISTOPHE, 2009).
Atualmente, as ILPI têm representado cada vez mais uma alternativa (e talvez
a única) à prestação de cuidado de longa duração (CLD) ao idoso dependente
funcional e/ou socialmente. Tanto as famílias quanto o Estado recorrem a essas
instituições para que exerçam funções que estes não conseguem mais cumprir. E
paradoxalmente a esta necessidade, o Brasil depara-se com o reduzido número de
ILPI, geralmente concentrado nas grandes metrópoles, sem garantia da qualidade dos
serviços prestados ou da valorização da autonomia do idoso, ora por sua natureza
filantrópica, dependente de doações, da caridade de várias porções da sociedade e do
amadorismo na gestão; ora pela escassez de recursos humanos especializados em
gerontologia, que reforça o isolamento social e a inatividade física e intelectual dos
residentes (CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010).
Por outro lado, o acesso às ILPI privadas com fins lucrativos e de alto padrão
de qualidade é financeiramente restritivo. Nestas, encontram-se idosos que optam por
residir na instituição mesmo sem apresentar incapacidade funcional ou distúrbio
cognitivo, desde que tenham condições de arcar com o custo mensal. Tais residências
contratam equipes multiprofissionais, possuem moradias individuais e uma
diversidade de atividades físicas, manuais, culturais e terapêuticas, favorecendo
assim a manutenção da autonomia e da independência do idoso. Porém estas ILPI
são direcionadas a uma população específica que não corresponde ao perfil
socioeconômico da população idosa brasileira, que em sua maioria recebe benefício
previdenciário insuficiente para custeá-las.
Considerando a diminuta oferta de vagas nas ILPI públicas e filantrópicas, e o
custo impeditivo das instituições privadas, a família, quando existente, opta por
permanecer com o idoso em domicílio até estágios avançados de doenças
degenerativas, como as síndromes demenciais ou as patologias oncológicas, que
resultam na máxima dependência funcional. É então que a família procura a ILPI, e
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muitas vezes acaba por institucionalizar o idoso em residências inapropriadas às
condições de saúde dele, ou aguarda por muito tempo em uma fila de espera até que
haja uma vaga (CAMARANO e BARBOSA, 2016).
As ILPI caracterizam-se como equipamentos de alta complexidade da
Proteção Social Especial da Assistência Social, destinados aos casos extremos de
violência ou às situações de insuficiência familiar ou à inexistência da família
(BRASIL, 2005b). Por outro lado, a fiscalização destas instituições é regulamentada
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão do Ministério da
Saúde e realizada por suas agências locais (BRASIL, 2005a).
As ILPI também devem submeter-se às legislações estaduais ou municipais
da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, havendo em alguns casos restrições legais
e exigências para a prestação de assistência à saúde e de acolhimento de idosos com
grau de dependência avançado, que exigem cuidados de saúde intensivos e
contínuos. Desta forma, embora a distribuição e a utilização das verbas/benefícios
oferecidos pela Assistência Social às ILPI não possam ser aplicadas na assistência à
saúde, estas instituições estão sujeitas às normatizações dos órgãos fiscalizadores
vinculados ao Ministério da Saúde e seus congêneres nos Estados e municípios
(FERREIRA, 2011).
As ILPI que possuem profissionais de saúde em seu quadro de recursos
humanos são fiscalizadas pelos Conselhos de Classe (enfermagem, medicina,
fisioterapia, farmácia etc), exigindo adequações ambientais ou trabalhistas às ILPI,
conforme a normatização da RDC n°. 283 (BRASIL, 2005a) e de acordo com o
código de ética e legislação pertinente a cada uma das profissões (CAMARANO e
BARBOSA, 2016).
O Estatuto do Idoso define que no caso de entidades filantrópicas, ou casalar, é facultativa a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade, que não
poderá exceder 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social
percebido pelo idoso (BRASIL, 2003). Contudo, são raros os casos em que esta
contribuição é suficiente para custear todas as despesas do idoso. Além disso, há
internos que não possuem qualquer benefício em decorrência da irregularidade
trabalhista ao longo da vida ou de pendências documentais que os impossibilitam de
receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), direito adquirido aos idosos sem
13

renda e/ou sem estrutura familiar que possa garantir assistência às suas necessidades
(BRASIL, 2005b).
Resta às entidades filantrópicas recorrer às diversas fontes de auxílio, seja no
entorno da localidade geográfica, seja por meio de parcerias junto a estabelecimentos
de ensino, de saúde, comerciais, industriais, voluntários, familiares, campanhas de
doação, eventos beneficentes, enfim, cada ILPI se articula em rede (às vezes sem
conhecimento deste movimento) visando adquirir recursos financeiros, humanos,
entre outros tipos de apoio (CREUTZBERG et al., 2007a).
Diante da escassez de trabalhos científicos sobre a rede de apoio às ILPI e
dada a experiência profissional da pesquisadora com a articulação em redes de
serviços de cuidados de longa duração, este estudo foi elaborado a partir de algumas
inquietações: 1) Quem são os membros da rede social de uma ILPI? 2) Qual o
tamanho da rede da ILPI? 3) Que tipo de apoio os parceiros oferecem à ILPI? 4)
Qual a frequência do apoio prestado pelos membros da rede? 5) Qual a configuração
dos laços estabelecidos? 6) Quais são os atores/parceiros mais ou menos influentes?
7) Que fatores contribuem para a prestação de apoio? 8) Existem exigências ou prérequisitos para prestar apoio?
Esta pesquisa, portanto, apresenta a configuração da rede de apoio de uma
ILPI filantrópica, seus membros, tipos de parceiros, interrelações estabelecidas,
identificando

também

fatores

que

influenciam

sua

conformação

e

seu

comportamento.
A tese está distribuída em seis partes, sendo a primeira delas esta introdução e
o referencial teórico. A seção dois contempla objetivos geral e específicos. A terceira
seção descreve os métodos adotados no presente estudo, com destaque para a Análise
de Rede Social, bem como os conceitos e indicadores utilizados neste método. A
quarta seção apresenta os resultados e a discussão. As conclusões e considerações
finais estão contempladas nas seções cinco e seis, respectivamente.
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1.1 - Proteção social e cuidados de longa duração
Desde o século XVIII, a filantropia e a Assistência Social associavam-se
intimamente às práticas de caridade no Brasil. Dependiam de iniciativas voluntárias e
isoladas de auxílio aos pobres e desvalidos da “sorte”. Essas iniciativas partiam das
instituições religiosas que, sob o prisma da herança moral cristã, dispensavam
cuidados, oferecendo abrigo, roupas e alimentos, em especial às crianças
abandonadas, aos velhos e doentes em geral (BORBA, 2011).
A insuficiência de renda e a falta de autonomia para lidar com as atividades
do cotidiano são indicadores da necessidade de qualquer indivíduo de algum tipo de
proteção social (CAMARANO e SCHARFSTEIN, 2010).
Os sistemas de proteção social foram originados a partir das necessidades da
sociedade de impedir ou diminuir o impacto de determinados riscos sobre os
indivíduos ou grupos sociais (SILVA e FONSECA, 2007).
Os problemas derivados da relação entre o capital e o trabalho foram
inicialmente tratados como questão de polícia. Nesse sentido, a concepção da política
social era vista como desestimuladora do trabalho e incentivadora de um
conformismo social (JACCOUD, 2009).
DRAIBE (1997) realizou um estudo na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica e México e referiu que no início dos anos 1980 os sistemas de
proteção social destes países caracterizavam-se pela baixa equidade e pelo alto grau
de exclusão social. Os principais problemas referiam-se à ineficácia do gasto, má
focalização de objetivos e baixa efetividade social. Além disso, algumas
características organizacionais contribuíram na formação de sistemas imperfeitos de
Bem Estar Social, ou seja, algumas dimensões como forte centralização,
fragmentação

institucional,

corporativismo,

fracas

capacidades

estatais

e

participativas concorreram para tornar os sistemas de políticas pouco transparentes e
para inibir ou restringir a força dos mecanismos de correção, modernização ou
inovação institucionais.
Para CASTEL (1998), as políticas sociais no Estado neoliberal assumiram o
caráter de assistencialismo, desencadeando fragmentação e focalização, cada vez
mais residuais aos setores “vulneráveis” ou explícitos nessa dinâmica social, que
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nem de longe se aproximam do sentido de distribuição e democratização da riqueza e
do poder assegurado como princípio universal da luta da classe trabalhadora. Pelo
contrário, negam e retroagem em todos os avanços conquistados. Acabam por
atender a um contingente que não ocupa sequer o exército de reserva do mercado de
trabalho, constituindo-se como “população sobrante” ou “desfiliados sociais”.
No Brasil, as políticas sociais se desenvolveram de forma lenta e gradual.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) em 1993, para regulamentação dos aspectos
constitucionais sobre a Assistência Social aos setores mais vulneráveis da população,
inicia-se enfim a consolidação no Brasil de um sistema de proteção social
considerado como um novo padrão de política pública social, pois transforma em
direito de todo cidadão o que sempre fora tratado como favor, e reconhece os
desamparados como titulares ou sujeitos de direitos, além de garantir que possam
reivindicar tais direitos, enfatizando a assistência como política pública de direitos de
cidadania e dever do Estado (BORBA, 2011).
O artigo 203 da Constituição Federal declara que a Assistência Social deverá
ser prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade
Social (BRASIL, 1988). Nessa perspectiva, a Assistência Social seria prestada a
quem não tem condições de exercer um trabalho, como a criança, o órfão, o idoso, o
deficiente, os quais não têm meios de suprir sua subsistência através do trabalho,
permanecendo a antiga separação entre os capazes e os incapazes para o trabalho.
A partir de então, o Estado brasileiro precisa passar a reconhecer a assistência
como parte de um sistema mais amplo de proteção social, de modo que sua
articulação com as demais políticas torna-se obrigatória e indispensável, sendo
condicionada, mas também condicionando as políticas sociais governamentais
(BOSCHETTI, 2001).
A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de
2003, aprovou uma nova agenda política para o reordenamento da gestão das ações
descentralizadas e participativas de Assistência Social no Brasil. Deliberou pela
implantação do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), modelo de gestão para
todo território nacional, que integra os três entes federativos e objetiva consolidar um
sistema descentralizado e participativo, instituído pela LOAS (BRASIL, 2005b).
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Para BORBA (2011), nas últimas décadas a política de assistência social
brasileira passa por profundas transformações, que envolvem alterações de
concepção, modelo de gestão e formas de financiamento. A Política Nacional de
Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004, e a Norma Operacional Básica
(NOB) de 2005 firmaram as bases para uma redefinição das ações no âmbito da
assistência, instituindo pisos de financiamento e aumentando a descentralização.
De acordo com a NOB/SUAS (BRASIL, 2005b), o SUAS é um sistema
público não-contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a gestão
do conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira,
estruturada em Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).
A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco,
desenvolvendo potencialidades, fortalecendo vínculos familiares e comunitários.
Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente da
pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social. A
proteção social especial tem por objetivos prover atenções socioassistenciais a
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social
(BRASIL, 2005b).
Portanto, a Assistência Social, assim como a saúde, é direito do cidadão,
independe de contribuição prévia e deve ser provida pela contribuição de toda a
sociedade. Ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, monitorar populações
em risco e prevenir a incidência de agravos à vida em face das situações de
vulnerabilidade, caracterizando-se como política pública social, que existe para
atender às necessidades sociais, sendo contrária à lógica de rentabilidade econômica
(BORBA, 2011).
De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (BRASIL,
2004), a taxa de vulnerabilidade social é composta por nove indicadores, a saber: 1)
Famílias que residem em domicílio com serviços de infraestrutura inadequados; 2)
Famílias com renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo; 3)
Famílias com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com pessoas
de 0 a 14 anos e responsável com menos de 4 anos de estudo; 4) Família na qual há
uma chefe mulher, sem cônjuge, com filhos menores de 15 anos e ser analfabeta; 5)
Família na qual há uma pessoa com 16 anos ou mais, desocupada (procurando
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trabalho) com 4 ou menos anos de estudo; 6) Família na qual há uma pessoa com 10
a 15 anos que trabalhe; 7) Família no qual há uma pessoa com 4 a 14 anos que não
estude; 8) Família com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com
pessoas de 60 anos ou mais; e 9) Família com renda familiar per capita inferior a
meio salário mínimo, com uma pessoa com deficiência (BRASIL, 2004).
Ainda de acordo com a PNAS, o público usuário da política de Assistência
Social é constituído por cidadãos e grupos que se encontram em situações de
vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de
vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades
estigmatizadas em termos étnicos, culturais e sexuais; desvantagem pessoal
resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas
públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advindas do
núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado
de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de
sobrevivência que podem representar risco pessoal e social (BRASIL, 2004).
As políticas de cuidados de longa duração aos idosos estão inseridas na PSE
(Proteção Social Específica). Ela gerencia dois níveis de serviços, que se subdividem
em média e alta complexidade. São considerados serviços de média complexidade
aqueles destinados às famílias e/ou indivíduos que tiveram seus direitos violados,
mas não perderam seus vínculos familiares e comunitários. Entre os serviços de
média complexidade para idosos, encontra-se, por exemplo, o cuidado domiciliar
formal (BARBIERI, 2013).
Os serviços de alta complexidade garantem proteção integral ao indivíduo e
às famílias, que perderam seus vínculos familiares ou não têm mais condições de
convívio familiar ou comunitário. Nesse nível de complexidade foram alocados os
seguintes serviços destinados a idosos: atendimento integral institucional, casa-lar,
república, casa de acolhida e albergue. A alta complexidade divide-se ainda em dois
níveis. O primeiro abrange os serviços de acolhimento e abrigo; o segundo centra-se
em serviços específicos voltados para casos de violência e/ou de elevado grau de
dependência, cujo atendimento requer alta qualificação. Do ponto de vista da
distribuição de recursos federais para os municípios, para cada nível de
complexidade é repassado um piso diferenciado (BRASIL, 2005b).
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De acordo com CAMARANO e MELLO (2010), em geral, os cuidados de
longa duração estão geralmente sob a responsabilidade dos órgãos de assistência
social ou de saúde dos países. Apresentam caráter residual e são destinados às
pessoas sem apoio familiar e/ou indigentes. Em um pequeno grupo de países, a
responsabilidade é dividida entre os órgãos de saúde e de assistência social. Apenas
em um grupo ainda menor, essa responsabilidade foi assumida como um risco social
coberto pelo Estado e está inserida nos seus sistemas de seguridade social.
A longevidade humana tem sido acompanhada pelo envelhecimento da
própria população idosa e por transformações acentuadas nos arranjos familiares.
Desde os anos 1970, a sociedade tem assistido a uma queda acelerada na fecundidade
e na mortalidade nas idades avançadas, e as mudanças no padrão de matrimônios e
na configuração dos arranjos familiares. Concomitantemente observa-se o aumento
da escolaridade feminina, a inserção das mulheres no mercado de trabalho e várias
modificações no sistema de valores sociais. Tais alterações podem enfraquecer os
laços de solidariedade intergeracionais e já estão resultando em transformações nas
formas de cuidado à população idosa, o que tem implicações nas modalidades de
residência destes idosos (IPEA, 2011).
A família sempre foi considerada a principal responsável pelo cuidado do
idoso. Isto foi sendo consolidado ao longo do tempo pela legislação brasileira,
inicialmente pela Constituição Federal de 1988, reforçado na Política Nacional do
Idoso (BRASIL, 1994):
[ ] ….Artigo 4°. - Constituem diretrizes da política nacional do
idoso: (…) III- priorização do atendimento ao idoso através de suas
próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, à exceção
dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria
sobrevivência.

e no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003):
[ ] …Parágrafo único (…) III- priorização do atendimento do idoso
por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar,
exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de
manutenção da própria sobrevivência.
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Consequentemente, a culpabilização dos sujeitos em “situação de risco ou
vulnerabilidade”, como incapazes ou acomodados, remonta as práticas filantrópicas e
de naturalização/individualização da pobreza como uma questão de responsabilidade
individual que depende da solidariedade moralista da sociedade civil (BORBA,
2011).
Ainda hoje, em várias localidades brasileiras, encontram-se entidades
assistenciais não governamentais tradicionais que idealizam suas ações pautadas pelo
dever moral, orientadas pela lógica da filantropia, da benemerência e do
voluntariado, que nem de longe objetivam direitos sociais. Mesmo em pleno século
XXI e com o avanço das ferramentas de gestão de processos, de pessoas e de
recursos, estas entidades não possuem planejamento estratégico, que indique
claramente suas funções, benefícios e beneficiários, o orçamento, seus critérios de
aplicação e distribuição, bem como sua forma de gestão e controle, reforçando o
caráter filantrópico e clientelista na condução da política, em detrimento de seu
fortalecimento como direito social e política integrante da seguridade social
(BOSCHETTI, 2001).
A responsabilização familiar é uma tendência que se expande com o avanço
das reformas neoliberais, que apregoa a diminuição das demandas do Estado como
mecanismo de redução dos gastos sociais, repassando-as ou dividindo-as com a
sociedade civil. Por outro lado, a consolidação dos movimentos sociais e a atuação
marcante das Organizações Não Governamentais (ONG) demandam alterações nas
relações Estado/sociedade, reforçando a cultura solidarista da sociedade civil na
prestação de serviços sociais, bem como defendem o retorno da solidariedade para o
interior da sociedade, família e comunidade (TEIXEIRA, 2008).
Para CAMPOS e MIOTO (2010), haveria uma tendência ideológica em
responsabilizar a unidade familiar como a solução para a lógica do modelo global,
particularizando atividades anteriormente públicas e retomando a unidade doméstica
(privada por definição) de volta à sociedade em geral.
As funções da família foram se constituindo ao longo do tempo e ganharam
peculiaridades em cada formação socioeconômica, perpassando, na sociedade
capitalista, pela reprodução biológica, material, pela reprodução social de seus
membros, assim como pela manutenção da sociedade. Constitui-se o locus da
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estrutura psíquica do indivíduo, como espaço de geração de afeto, cuidado, de
solidariedade primária, segurança, sentimento de pertença e de grupo. Porém há que
se reconhecer que se trata de um espaço de reprodução da hierarquia, de autoridade,
de dominação pela idade e sexo; logo, espaço de conflitos e relações de forças, de
luta pelo poder (TEIXEIRA, 2008).
De acordo com GUZMÁN et al. (2003), nos países em desenvolvimento, em
que o envelhecimento populacional tem sido mais rápido e mais recente, as
condições socioeconômicas históricas não permitiram a adoção de medidas
suficientes para atender às necessidades deste grupo etário. Em muitos países, a
escassez de serviços de saúde, a reduzida cobertura da seguridade social e a exclusão
do idoso do mercado de trabalho alertam sobre a existência de um segmento
populacional idoso sem acesso aos mecanismos institucionais para satisfazer suas
necessidades, que apesar de aparentemente dependerem de sua família para
sobreviver, também percebem outras expressões das redes sociais de apoio, que
ajudam a manter os vínculos afetivos, obter informação estratégica para a vida diária
e preservar alguma qualidade de vida.
A redução da mortalidade infantil e da taxa de fecundidade proporcionaram o
progressivo aumento da expectativa de vida e do envelhecimento populacional no
Brasil, o que concorreu para o incremento de idosos na constituição da estrutura
familiar. CAMARANO e GHAOURI (2003) caracterizam as famílias de idosos em
dois grupos: família de idosos – é aquela em que o idoso é o chefe do domicílio; e
família com idosos – aquela em que os idosos moram na condição de parentes do
chefe ou do cônjuge da família. As autoras observaram, no período de 1981 a 1999,
uma diminuição das famílias com idosos e um crescimento de famílias de idosos e
destes como chefes do domicílio (compondo 86% das famílias onde residiam
idosos).
RABELO e NERI (2015) analisaram entre maio e dezembro de 2011 uma
amostra probabilística de 134 idosos residentes no município de Santo Antônio de
Jesus-BA, e encontraram média de idade de 72 (± 8) anos e maioria (77,6%) do
gênero feminino. Na amostra, 72,4% dos idosos eram chefes de família e 27,6% não
eram; 49,3% contribuíam totalmente para o sustento familiar; 44,0% contribuíam
parcialmente para o sustento familiar e 6,7% não prestavam nenhuma contribuição
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para o sustento familiar. Com relação aos arranjos de moradia, 17,9% residiam
sozinhos; 7,5% residiam com o cônjuge; 23,9% residiam com o cônjuge e com
descendentes; 41% residiam com descendentes e 9,7% residiam com outras pessoas.
Diante da conjunção de fatores econômicos, sociais, funcionais e
principalmente de sobrevivência, pode haver duas ou mais gerações de uma família
dividindo a mesma residência, colocando em discussão a presença da síndrome do
ninho vazio, tendência preconizada por alguns autores para casais que vivenciavam o
processo de envelhecimento (CAMARANO e KANSO, 2010).
NERI et al. (2013) analisaram dados de uma amostra aleatória do estudo
multicêntrico FIBRA (Fragilidade em Idosos Brasileiros), coletados de 3478 idosos,
entre 2008 e 2009, nos Estados do Pará, Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande
do Sul. Os autores verificaram que 64,5% dos idosos eram chefes de família e 35,5%
não eram. Quanto aos arranjos domiciliares, 13,0% residiam sozinhos, 19,3%
residiam com o cônjuge, 28,2% residiam com descendentes, 24,8% residiam com o
cônjuge e com descendentes, 5,5% residiam com outros parentes e 9,1% tinham
arranjos mistos.
Para CAMARANO e GHAOURI (2003), a co-residência não ocorre apenas
pelas necessidades dos idosos, mas muitas vezes por necessidades dos jovens, visto
que os filhos estão, cada vez mais, demorando a sair de casa e dependem
economicamente dos pais por um período mais longo. Atribui-se tal fato ao mercado
de trabalho competitivo, às exigências de maior qualificação, além da exclusão dos
jovens sem experiência no mercado de trabalho bem como das precariedades dessa
inserção. No plano afetivo, a instabilidade e a inconsistência das relações afetivas são
expressões da instabilidade da vida material e podem explicar a permanência ou
retorno dos filhos, em alguns casos com netos, para a casa dos pais.
Diferentemente da visão idealizada de família, as relações de dependência
e/ou interdependência geradas pela co-residência acabam por predispor as famílias
como fonte de relações de violência, negligência, relações desrespeitosas, de
abandono, de conflitos entre gerações, que levam ao isolamento social dos idosos,
geram situações estressantes que incapacitam ou provocam a perda de satisfação com
a vida, rebaixamento do humor, depressão, entre outros problemas, dependendo das
condições de sobrevivência dessas famílias, da vulnerabilidade social provocada pelo
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desemprego, dependência de álcool e drogas, dos vínculos ou desgaste desses com os
problemas da vida moderna, tais como a perda de valores de autoridade, respeito e
fortalecimento do individualismo e dos bens materiais (TEIXEIRA, 2008).
Por outro lado, também tem aumentado o número de idosos residindo
sozinhos, muitas vezes em condições de limitação e/ou incapacidade funcional
provocada por doenças crônicas, degenerativas e progressivas, gerando dificuldades
para a manutenção do autocuidado e da casa, das tarefas cotidianas. Surge então a
necessidade de cuidado formal ou informal, dependendo das condições do idoso e ou
da (in)disponibilidade de sua família em exercer o cuidado (BLOOM et al., 2015).
Entende-se por cuidado informal aquele prestado pelas famílias, amigos e/ou
vizinhos, sem remuneração e em geral, sem formação especializada. Já o cuidado
formal é realizado por profissionais especializados ou não, contratados seja pelo
Estado ou pelo mercado privado. Em ambos os casos, e em quase todas as
sociedades, a mulher é a principal cuidadora, havendo forte influência cultural e
social a respeito deste papel (GUIMARÃES et al., 2011).
Considerando as alterações progressivas da senescência e a concomitância da
senilidade ao envelhecimento fisiológico, a população mais longeva é especialmente
mais exposta às doenças e agravos crônicos não transmissíveis, como doenças
degenerativas cardiovasculares, cerebrovasculares e osteomioarticulares, que em
geral desencadeiam sequelas limitantes e incapacidade funcional, gerando situações
de dependência e respectiva necessidade de cuidado, mesmo havendo possibilidade
de melhora das condições de saúde. Diante do aumento progressivo da expectativa de
vida do indivíduo que atinge 60 anos de idade e consequente incremento da
população com mais de 80 anos, provavelmente haverá maior número de idosos que
permaneçam mais tempo na condição de demandantes de cuidados (CAMARANO e
MELLO, 2010; ARANTES, 2012).
A pesquisa realizada por CHRISTOPHE (2009) nas regiões Nordeste e Sul
do Brasil apontou para a estimativa da demanda potencial por cuidados de 401 mil
idosos afetados por perdas funcionais graves no Nordeste e 208 mil na região Sul.
Além disso, 25% dos idosos da região Nordeste encontram-se em situação de
carência financeira, residindo em domicílios com renda per capita de até meio
salário mínimo. Estes resultados apontam para a existência de uma demanda
23

potencial por cuidados não familiares, em equipamentos que variam desde centrosdia, centros-noite, centros de convivência até ILPI, entre outras modalidades de
cuidados de longa duração, ainda pouco desenvolvidas no Brasil.
CAMARANO e KANSO (2010) ressaltam que o crescimento acentuado da
população em idade mais avançada ocorre em um contexto de transformações
estruturais acentuadas nas famílias, decorrentes de mudanças na nupcialidade, da
queda da fecundidade e do ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho.
Este ingresso afetou os contratos tradicionais de gênero, onde a mulher era a
cuidadora e o homem, o provedor. Embora responsável por 40,9% da renda das
famílias brasileiras em 2009, a mulher ainda mantém a responsabilidade pelo
cuidado dos familiares dependentes.
Para SAAD (2003), a intensidade e a direção do fluxo de apoio entre pais
idosos e filhos adultos geralmente estão associadas ao estado conjugal de ambas as
partes, mas também se destacam as diferenças de gênero, tanto de pais quanto de
filhos, e o número de filhos vivos que os idosos têm; e, mesmo não residindo no
mesmo domicílio, ampliam-se as chances de receber algum tipo de ajuda. O autor
verificou em seu estudo que os homens recebem menos ajuda dos familiares e
amigos para as atividades básicas do cotidiano do que as mulheres.
De acordo com CAMARANO e MELLO (2010):
No Brasil, as políticas de cuidados de longa duração são de
responsabilidade do órgão da assistência social, cabendo à
vigilância sanitária, através da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), o papel de fiscalizar as entidades que cuidam
de idosos. Além do seu caráter residual, desde a década de 1970
essas políticas têm se concentrado no abrigamento (...) hoje, estão
sob a responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS).
Os cuidados de longa duração, prestados dentro ou fora dos domicílios,
demandam ações intersetoriais que exigem intersecção entre políticas sanitárias e
assistenciais, pois além de apresentarem algumas peculiaridades próprias a cada uma
das áreas, são sutis as diferenciações existentes entre o curar e o cuidar. De que
forma é possível assistir ao indivíduo em sua totalidade e integralidade se as políticas
públicas necessárias para alcançar de forma efetiva este escopo são reguladas e
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distribuídas de forma completamente distinta, mesmo visando o mesmo grupo
populacional?
A legislação que designa o cuidado do idoso à família e indica o Estado como
última alternativa é resultado dos valores e dos preconceitos dominantes quanto ao
cuidado institucional, e os reforça. Uma das consequências é a baixa oferta de
instituições de residência para idosos, assim como é baixo também o número de
residentes. De fato, a residência em instituições de longa permanência para idosos
(ILPI) não é uma prática comum nos países do hemisfério sul. Historicamente, tem
sido vista com resistência e preconceito, tradicionalmente como “depósito de
idosos”, lugar de exclusão, dominação e isolamento ou, simplesmente, “um lugar
para morrer” (NOVAES, 2003).

1.2 – Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
No Brasil, datam do final do Século XVII as primeiras instituições destinadas
a cuidar de idosos que serviram à pátria e que precisavam de um abrigo para
envelhecer. Também os hospitais prestavam serviço aos pobres e excluídos, bem
como órfãos, doentes e crianças abandonadas. No Rio de Janeiro, uma das primeiras
instituições que abrigava idosos foi criada em 1890, denominando-se Asilo São Luiz
para a Velhice Desamparada (GROISMAN, 1999; ARAÚJO et al., 2009;
CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010).
Ao longo do século XIX, os jornais publicavam notícias sobre asilos
carregadas de simbolismo e apelo, a fim de diferenciar a velhice desamparada de
outros segmentos da população pobre. Este meio de comunicação se tornou um
veículo muito útil para divulgar as necessidades da instituição, mostrando-se um
canal privilegiado entre o asilo e a sociedade, ao auxiliar a instituição na busca de
donativos ou verbas públicas (CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010).
A eleição da velhice, enquanto alvo de uma prática assistencial se insere no
contexto da filantropia, em uma época em que a sociedade estava preocupada em
assistir aos “realmente” necessitados e coibir aqueles que, sendo capazes de produzir,
“se aproveitavam” da caridade alheia (ARAÚJO et al., 2009).

25

O asilo era definido como casa de assistência social onde eram recolhidas,
para sustento ou também para educação, pessoas pobres e desamparadas, como
mendigos, crianças abandonadas, órfãos e velhos. Considerava-se ainda o lugar onde
ficavam isentos da execução das leis, os que a ele se recolhiam. Relacionava-se
assim, a ideia de guarida, abrigo, proteção ao local denominado de asilo,
independentemente do seu caráter social, político ou de cuidados com dependências
físicas e/ou mentais (GROISMAN, 1999; ARAÚJO et al., 2009).
As imagens negativas da velhice parecem encerrar um curioso paradoxo, pois
fazem da decadência a qualidade que tornava os velhos elegíveis para o asilo. Esta
forma de abrigo talvez tenha sido um ganho para aqueles que envelheciam e se
tornavam “desamparados”. Da mesma forma, a comparação entre a fragilidade e a
necessidade de cuidados para duas fases extremas da vida – a infância e a velhice –
desencadeou a “infantilização” deste último grupo. Portanto, os mecanismos que
possibilitaram esse processo de cuidado tiveram um “alto custo”, ao rotular tais
indivíduos com a estigmatização (negativa e pejorativa) de sua velhice
(GROISMAN, 1999; CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010).
O asilamento tornava evidente o distanciamento entre a realidade intra muros
e o mundo real, assumindo características de instituição total - conceito proposto por
GOFFMAN (1987, p.11):
Uma instituição total pode ser definida como um local de
residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com
situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e
formalmente administrada.
A sociedade, os meios de comunicação e a forma de gestão destas instituições
favoreceram o isolamento social historicamente perseverado até os dias atuais em
grande parte destas casas. Facilmente os idosos desligavam-se de suas antigas
atividades e passavam a esperar apenas pelas refeições e pelo repouso, principal
função atribuída pela sociedade para estas instituições, ainda mais após o advento da
aposentadoria, que retirava oficialmente o indivíduo do mercado de trabalho, do
status adquirido por meio de seu poder aquisitivo e de suas relações/laços sociais,
designando-o a descansar, calar-se e esperar (ARAÚJO et al., 2009).
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Em decorrência da diversidade de termos adotados para nomear as diferentes
residências que oferecem cuidados de longa duração para idosos, a Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG, 2003) propôs o termo Instituição de
Longa Permanência para Idosos (ILPI), correspondendo ao termo em inglês “Long
Term Care Institution”, ressaltando a função híbrida destas instituições que não mais
possuem apenas caráter assistencial, mas também de prestação de cuidados à saúde.
Vem substituir os termos asilo, abrigo, casa de repouso, lar, clínica geriátrica,
ancianato e similares, embora a constituição e administração destas instituições não
necessariamente se alteraram a partir da nova denominação (CHRISTOPHE, 2009).
A SBGG definiu ILPI como estabelecimentos para atendimento integral
institucional, cujo público alvo são as pessoas de 60 anos e mais, dependentes ou
independentes, que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em
seu domicílio. Devem proporcionar serviços na área social, médica, de psicologia, de
enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia e em outras áreas,
conforme necessidades desse segmento etário (SBGG, 2003).
De acordo com a Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, as ILPI pertencem à seção Q
(Saúde Humana e Serviços Sociais), à divisão correspondente às “Atividades de
Atenção à Saúde Humana integradas com Assistência Social, prestadas em
residências coletivas e particulares”, e à subclasse 8711-5/02 que compreende
“atividades de assistência social a idosos sem condições econômicas para se
manterem, prestadas em estabelecimentos públicos, filantrópicos ou privados (asilos)
equipados para atender às necessidades de alojamento, alimentação, higiene e lazer.
Estes estabelecimentos podem oferecer cuidados médicos esporádicos”. Ainda de
acordo com a CONCLA, esta subclasse não compreende os condomínios residenciais
para idosos e deficientes físicos, bem como as atividades dos albergues assistenciais
(IBGE, 2003).
Até 2005, o financiamento destes estabelecimentos ocorria pela modalidade
de Serviços de Ação Continuada (SAC), de acordo com a população assistida. Os
fundos municipais recebiam recursos do governo federal, mediante convênios com
prefeituras. Então, as verbas eram distribuídas para as entidades. O valor repassado
variava de acordo com o grau de dependência do idoso. Os recursos eram oriundos
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do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Com a legislação do SUAS,
houve alteração da racionalidade do modelo centrada em segmentos específicos
(CAMARANO e MELLO, 2010).
A Lei n.º 12.101/2009 modificou o regime jurídico de concessão da
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Agora, a concessão e
renovação da certificação não são mais de responsabilidade do Conselho Nacional de
Assistência Social, mas dos respectivos ministérios do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, da Saúde e da Educação, de acordo com a atuação de cada
entidade (BRASIL, 2009).
A certificação é um dos documentos exigidos para solicitar as seguintes
isenções de contribuições sociais: a) parte patronal da contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamento; b) contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL);
contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS); contribuição
PIS/PASEP e contribuições dispensadas: as devidas a terceiros, nos termos do art.
3º., § 5º da Lei 11.457/2007. A certificação também permite o parcelamento de
dívidas com o Governo Federal, nos termos do art. 4º, parágrafos 12 e 13, da Lei
11.345/2006; além de possibilitar o recebimento de verbas públicas, em que as
prefeituras recebem recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e os repassam
às instituições mediante convênio (CNAS, 2012).
Atualmente, as parcerias da Assistência Social com entidades só podem
ocorrer nos âmbitos estaduais, municipais e do Distrito Federal, após deliberação do
respectivo Conselho de Assistência Social, conforme o art. 7º. do Decreto 1.605 de
1995 e em consonância com a LOAS, em que pela diretriz do comando único das
ações em cada esfera de governo, a competência pelo gerenciamento da rede
prestadora de serviços é do município e subsidiariamente no caso da proteção
especial (e das ILPI, portanto), dos Governos Estaduais. Assim, os convênios no
âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social não poderão ser firmados
diretamente com entidades, mas somente com os governos estaduais, municipais e do
Distrito Federal (CNAS, 2012).
De acordo com FERREIRA (2011):
Os recursos destinados ao financiamento dos serviços, programas e
projetos da Assistência Social deverão ser aplicados
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exclusivamente em ações compatíveis com o que preconiza a
PNAS no âmbito do SUAS e a tipificação nacional dos serviços
socioassistenciais. Assim, não é possível a aplicação desses
recursos para atendimento ao público específico de outras políticas
(saúde, educação, esporte etc), bem como na aquisição de órteses e
próteses, medicamentos, equipamentos de segurança, em educação
especial, ou na contratação de profissionais de saúde como
fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, entre outros (...)
Ressalta-se que a construção, ampliação, conclusão, reforma,
recuperação e adaptação das unidades só é possível nos casos em
que o imóvel (...) seja de propriedade do Estado, do Distrito
Federal ou do Município proponente.
CHRISTOPHE (2009) aponta uma contradição sobre as ILPI com relação à
sua complexidade. Para o Ministério da Saúde, as ILPI são caracterizadas como
unidades de baixa complexidade (considerando sua necessidade de procedimentos e
equipamentos). Já para o MDS, as ILPI estão enquadradas como equipamentos de
alta complexidade no Sistema de Proteção Social Especial do SUAS, categoria está
voltada ao atendimento de pessoas em situações de exposição à violência, com
elevado grau de dependência e que exigem serviços específicos altamente
qualificados, o que condicionam o volume de recursos repassados.
A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC n°. 283) da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) define ILPI como instituições governamentais ou
não governamentais, de caráter residencial, destinada ao domicílio coletivo de
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em
condição de liberdade e dignidade e cidadania (BRASIL, 2005a).
A RDC prevê a distribuição de recursos humanos com vínculo formal de
trabalho conforme o grau de dependência dos moradores, a saber (Brasil, 2005a):
a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso
de equipamentos de autoajuda (bengala, andador, óculos, aparelho auditivo, cadeira
de rodas), sendo necessário um cuidador para cada 20 idosos desta categoria, ou
fração, com carga horária de 8 horas/dia;
b) Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades
de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem
comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada, sendo atribuído
um cuidador para cada 10 idosos, ou fração, por turno;
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c) Grau de Dependência III - idosos com dependência que requeiram
assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com
comprometimento cognitivo, sendo necessário um cuidador para cada 6 idosos, ou
fração, por turno.
As instituições filantrópicas caracterizam-se principalmente por uma
administração amadora, orientada pelo princípio ético/moral da benevolência, da
caridade e do amor ao próximo, retrato da origem desta forma de cuidado no Brasil.
Para DERNTL (2005), aí pode estar justamente o maior entrave para a sobrevivência
dessas organizações. Claro que ao estabelecer a missão da instituição, o ideal
humanitário da caridade e do “fazer o bem” deve ser preservado. Mas, para o seu
funcionamento, as ILPI devem ser compreendidas como um sistema social aberto,
em comunicação com o mundo externo, intencionalmente organizado (e
reorganizado) a fim de atingir seus objetivos e cumprir sua missão.
Corroborando esta premissa, FERNANDES (2004) afirma que embora tenha
crescido de forma significativa nas últimas décadas, o terceiro setor brasileiro ainda é
caracterizado pelo amadorismo e voluntarismo na gestão. É premente a necessidade
de estudos e pesquisas que adaptem e ou utilizem para o setor sem fins lucrativos
conceitos e ferramentas desenvolvidos originalmente para a administração de
empresas e/ou de entidades públicas, bem como desenvolvam uma base de
conhecimento especializada para a gestão daquelas instituições.
Para BORBA (2011), as políticas públicas, dentre elas as políticas sociais,
embora possam ser contraditórias, apresentam-se como campo de possibilidades de
fortalecimento da democracia no seu sentido amplo (político, social e econômico),
uma estratégia de alargamento dos direitos sociais e da construção de uma sociedade
baseada na justiça e na equidade.
Assim, antes mesmo que se componha uma rede articulada intersetorial
eficiente de programas públicos de atendimento integral, é necessário que as ILPI
distribuídas em todo o país se mobilizem e se modernizem para desempenhar sua
função como serviço alternativo ou complementar no conjunto dos serviços
gerontológicos (CREUTZBERG et al., 2011).
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1.2.1 - Panorama das ILPI no Brasil
De acordo com CAMARANO e BARBOSA (2016), é cada vez mais evidente
a necessidade da função híbrida da ILPI, integrando a rede de assistência social e a
rede de atenção à saúde, devido à maior expectativa de vida da população, à
constrição das famílias e de potenciais cuidadores, ao aumento da prevalência de
doenças crônicas e da incapacidade funcional.
No Brasil, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de levantar informações
para o cálculo dos indicadores das condições de funcionamento, de infraestrutura, de
custos das instituições de longa permanência brasileiras, bem como dos recursos com
que contam, tais como financiamentos públicos, subsídios e parcerias e elaborar um
perfil dos seus residentes. A coleta de dados ocorreu nas cinco regiões do país, entre
2007 e o início de 2010, sendo identificadas ao término do estudo 3.548 instituições
no território nacional, incluindo-se instituições em funcionamento, públicas, privadas
com ou sem fins lucrativos, regulamentadas, com alvará ou não (IPEA, 2011).
Considerando a ILPI o objeto de investigação do presente estudo, será feita a seguir
uma breve descrição dos resultados da pesquisa acima mencionada.
Nas 3.458 ILPI identificadas na pesquisa, moravam 83.870 idosos, o que
significava 0,5% da população idosa à época da coleta, indicando que a cobertura
dessa modalidade de atendimento é baixa. Isto pode ser reflexo do reduzido número
de instituições e do preconceito com relação a essa modalidade de cuidados, o que
afeta sua expansão. A população feminina é a maioria, representando 57,3% dos
residentes.
Dentre as ILPI investigadas, verificou-se que 65,2% eram filantrópicas,
incluindo as religiosas e leigas e 6,6% eram públicas ou mistas. As ILPI foram
encontradas em apenas 28,8% dos municípios brasileiros, concentradas nas grandes
cidades (metrópoles), ilustrando a ausência de alternativa de cuidados de longa
duração nesta modalidade de alta complexidade na maior parte do território
brasileiro, gerando o questionamento sobre o tipo de cuidado a que a população idosa
e suas famílias poderão recorrer em caso de necessidade, mesmo como última
alternativa, conforme proposto na legislação brasileira e discutido anteriormente.
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Nota-se que as condições financeiras do idoso constituem fator decisivo para
o tipo de instituição em que será abrigado e em que momento de sua vida a
institucionalização ocorrerá. Nas instituições públicas e filantrópicas, observam-se
mais residentes independentes em relação às privadas com fins lucrativos,
provavelmente porque a institucionalização se deva mais à carência financeira e/ou à
falta de moradia. Por outro lado, nas instituições privadas com fins lucrativos é maior
a proporção de idosos dependentes. Neste caso, o motivo da institucionalização
decorreria de uma dependência física/mental mais elevada. Por sua vez, o idoso
independente, em geral, permanece morando com a família ou até mesmo sozinho.
Com relação à possibilidade de saída dos residentes durante o período em que
se encontram institucionalizados, 21,2% das instituições declararam-se abertas.
Quanto à capacidade funcional dos residentes, 34,9% eram independentes. Dentre os
serviços oferecidos nas instituições encontram-se serviços médicos (66,1%),
fisioterapia (56%), terapia ocupacional (31,3%) e psicologia (23,5%). Menos de 50%
das instituições oferecem atividades de lazer ou de geração de renda e a maior parte
destas atividades, quando existe, é destinada principalmente às mulheres.
Considerando a autodenominação, 6,3% reconhecem-se abrigos e 29,5%
como lares. Em média, cada ILPI brasileira abriga 30,4 residentes, porém 38%
abrigam menos de 20 residentes, 24% abrigam entre 20 a 29 idosos e 15% são
consideradas grandes, em que moram 50 idosos ou mais. Alguns estados possuem
instituições com dois ou apenas um idoso. Quanto à lotação, 91,6% dos 109.447
leitos disponíveis nas ILPI estavam ocupados.
Verificou-se que mais de 90% das ILPI brasileiras declararam possuir
refeitório, jardim, pátio, quintal e salas de televisão e de vídeo, sendo o refeitório o
espaço mais frequente. Isto sugere a possibilidade de áreas para refeição, lazer,
descanso ou atividades ao ar livre dos residentes, o que permite algum grau de
integração entre eles.
Quando da coleta de dados, em média, cada ILPI gastava R$ 717,91 por
residente, havendo variações desde R$ 92,62 a R$ 9.230,77 per capita. O maior
gasto das instituições era com o pagamento de recursos humanos, representando
62,6%. Ao pagamento de despesas fixas (telefone, água, gás) eram destinados 9,4%
dos gastos e mais 14,1% para a alimentação, 5,3% para medicamentos. Os outros
32

18,8% de gastos referiam-se às despesas com aluguel, pequenos consertos,
combustível, manutenção da casa e/ou aquisição de material de escritório.
Quanto à receita, 57% são oriundos da contribuição ou de mensalidade dos
residentes e/ou familiares, seguida de 20% de financiamento público (federal,
estadual e municipal) e 12,6% de recursos próprios da instituição. É interessante
observar que nas instituições filantrópicas os percentuais são bem similares aos
valores das instituições como um todo (46,6% de contribuição de residentes e 22%
de financiamento público).
O aumento da expectativa de vida e do envelhecimento da população idosa,
associados à presença de comorbidades crônicas, que provocam incapacidades
físicas, cognitivas e sociais na pessoa idosa, estão demandando que as instituições de
longa permanência deixem de compor apenas a rede de assistência social e passem a
integrar também a rede de assistência à saúde (CAMARANO e BARBOSA, 2016).
As fontes de receita das ILPI privadas sem fins lucrativos são a contribuição
do idoso (até 70% de seu benefício); o financiamento público, por meio de
subvenções e parcerias; e a participação da sociedade, por meio de doações, de
parcerias e parte da tributação paga pelos cidadãos, direcionada ao SUS e ao SUAS
(CAMARANO e BARBOSA, 2016). Ainda assim, as despesas, em geral, superam as
receitas, fazendo com que as ILPI padeçam com a precariedade de recursos e a
necessidade de contar com o apoio e a colaboração da sociedade.
Conforme GIACOMIN e COUTO (2013, p.145): “em todas as idades, a vida
humana é frágil: vivemos um equilíbrio instável, precisamos contar com uma rede de
proteção, como aquela que sustenta os equilibristas em caso de algum acidente ou
queda”.

1.3 - Rede
De acordo com SLUZKI (1997), os contextos culturais e subculturais em que
estamos imersos, bem como os contextos históricos, políticos, econômicos,
religiosos, de meio ambiente, de existência ou carência de serviços públicos, de
idiossincrasias de uma região sustentam e fazem parte do universo relacional do
indivíduo e da sociedade.
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A configuração em rede é peculiar ao ser humano, ele se agrupa com seus
semelhantes e vai estabelecendo relações familiares, de trabalho, de amizade, enfim,
relações de interesses que se desenvolvem e se modificam conforme a sua trajetória,
permitindo o compartilhamento de recursos, informações, conhecimentos e
experiências. Assim, o indivíduo vai delineando e expandindo sua rede conforme sua
inserção na realidade social, envolvendo pessoas, grupos, organizações e
comunidades (TOMAÉL et al., 2005).
Em 1967, Milgram realizou um estudo inusitado. Este professor tinha por
objetivo fazer chegar uma carta, por meio de uma cadeia de contatos, a um
destinatário da qual se dispunha poucas informações. Para isso, enviou cartas a 160
moradores de Boston e Omaha, escolhidas aleatoriamente, instruindo-as para que
reenviassem a carta recebida a um morador de Massachussets, que trabalhava em
Boston, por meio de contatos que já tinham, como amigos e conhecidos. Estas
pessoas foram orientadas a escrever seu nome no envelope, favorecendo o
acompanhamento do percurso. O professor verificou que em média foram
necessárias seis pessoas para que a carta chegasse ao destinatário. Este experimento
foi repetido várias vezes, obtendo-se o mesmo resultado. Milgran defendeu a tese de
que seis pessoas nos separam de qualquer outra pessoa. Essa tese ficou conhecida
como “mundo pequeno” e “teoria dos seis degraus” (MOLINA, 2004).
O emprego da noção de rede nas ciências em geral ocorre a partir do século
XX e sua difusão ocorre a partir da segunda metade daquele século, apoiando-se
parcialmente na teoria dos grafos (MANCE, 2012).
Atualmente, as funções e processos sociais organizam-se cada vez mais em
torno de redes, geralmente de forma invisível, criando “conexões ocultas”, seja nas
empresas, nas comunidades científicas, no mercado financeiro, nas organizações não
governamentais e demais instituições do Terceiro Setor, ou nos meios de
comunicação, originando um fenômeno social importante e uma fonte crítica de
poder (CAPRA, 2002).
Os arranjos organizacionais dos seres humanos são estruturados socialmente
nas relações de produção, consumo, reprodução, experiência e poder, expressos em
comunicação significativa, codificada pela cultura. A Era da Informação provocou
transformações históricas que revolucionaram as relações entre a economia, o Estado
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e a sociedade, pautadas nas tecnologias da informação e comunicação. A
interdependência global de várias economias, a descentralização das corporações, a
readequação dos modos de gestão e a reestruturação do capitalismo expressam a
organização da sociedade contemporânea em rede (CASTELLS, 2003).
Assim, diferentes conceitos são propostos para definir o que seria uma rede.
De acordo com MARTELETO (2001), a rede pode ser definida como um
“sistema de nodos e elos, uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não
geográfica; um sistema de apoio ou um sistema físico que se pareça com uma árvore
ou uma rede”. Também para MOLINA (2004), a rede é um conjunto de relações
(linhas, vínculos ou laços) entre um número definido de elementos (nós).
CASTELLS (2003) define rede como um “conjunto de nós interconectados,
capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam
comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de
comunicação como, por exemplo, valores ou objetivos de desempenho”. Uma rede
não tem um centro, apenas nós com relevância variável para a rede. Os nodos
aumentam sua importância para a rede, absorvendo mais informações relevantes e
processando-a de forma mais eficiente. A importância relativa de um nó não decorre
de suas características específicas, mas da sua capacidade de contribuir para os
objetivos da rede. No entanto, todos os nós de uma rede são necessários para o
desempenho da rede. Quando os nós se tornam redundantes ou inúteis, as redes
tendem a se reconfigurar, excluindo alguns nós e adicionando novos (CASTELLS,
2003).
Para MANCE (2001, p.24):
A ideia elementar de rede é bastante simples. Trata-se de uma
articulação entre diversas unidades que, através de certas ligações,
trocam elementos entre si, fortalecendo-se reciprocamente, e que
podem se multiplicar em novas unidades, as quais, por sua vez,
fortalecem todo o conjunto na medida em que são fortalecidas por
ele, permitindo-lhes expandir-se em novas unidades ou manter-se
em equilíbrio sustentável. Cada nódulo da rede representa uma
unidade e cada fio um canal por onde essas unidades se articulam
através de diversos fluxos.
O conceito proposto pelo autor acima reflete a definição de rede de
colaboração solidária e está baseado no princípio de que a rede funciona como um
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sistema autopoiético, ou seja, um sistema aberto que se auto reproduz. Isto significa
que a rede que conecta grupos de um determinado movimento social fortaleça cada
movimento em particular pelos intercâmbios que passam a ocorrer entre eles e que
tal fortalecimento contribua para o surgimento de novos movimentos em outras
localidades, aumentando a área de abrangência deste movimento social (MANCE,
2001).
GUZMÁN et al. (2003) definem a rede informal como um sistema de apoio
primário integrado para dar e receber objetos, serviços, apoio social e emocional,
considerados pelo receptor e pelo provedor como importantes. GRANOVETTER
(1983) define rede social como o conjunto de laços relacionais através dos quais o
indivíduo mantém sua identidade social e recebe apoio emocional, ajuda material,
serviços e informações. GUZMÁN et al. (2003) também se referem às redes como
“forças preventivas” que assistem aos indivíduos em caso de estresse, problemas
físicos e emocionais. GRANOVETTER (1983) reforça, no entanto, que apesar da
ideia de intercâmbio de apoio estar implícita no conceito de redes sociais, a extensão
dos contatos, bem como a estrutura e composição da rede não são garantia de apoio.
Assim, a rede, compreendida como estrutura não linear, descentralizada,
flexível, dinâmica, sem limites definidos e auto organizável, estabelece-se por
relações horizontais de cooperação. A formação de redes nas organizações ocorre por
meios e formas variados, desde uma conversa informal com um colega de trabalho
na hora do café, em encontro com os amigos após o expediente, em reuniões,
congressos, listas de discussões, portais corporativos, até situações formalmente
criadas com a finalidade de alcançar resultados específicos (TOMAÉL et al., 2005).
A estrutura de uma rede de parceiros é mostrada esquematicamente na figura
1. Cada círculo com um número representa um nó ou indivíduo ou um parceiro
(como uma empresa ou organização), dependendo do tipo de pesquisa sociométrica
que está sendo estudado. Além dos nós, é possível visualizar diferentes segmentos de
reta que os unem; tais segmentos são denominados laços relacionais.
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Figura 1- Diagrama esquemático da estrutura de uma rede

Fonte: elaboração própria

Quanto às características da rede, SLUZKI (1997) as define de acordo com o
tamanho (número de pessoas na rede), a densidade (conexão entre membros
independentes do informante), a composição ou distribuição (localização de cada
membro na rede), a dispersão (distância entre os membros), homogeneidade ou
heterogeneidade demográfica e sociocultural; atributos de vínculos específicos
(intensidade ou tropismo, ou seja, compromisso e intensidade da relação,
durabilidade e história em comum); e os tipos de funções desempenhadas por cada
vínculo e pelo conjunto (tipo predominante de intercâmbio entre os membros da
rede).
Este mesmo autor também analisa o vínculo em termos de seus atributos, a
saber: as funções predominantes, ou seja, qual função, ou combinações de funções
caracterizam predominantemente esse vínculo; a multidimensionalidade ou
versatilidade, ou seja, quantas dessas funções desempenha; a reciprocidade, que
analisa o desempenho de funções equivalentes entre os membros daquela rede,
atributo este também conhecido como “sistema-assimetria”; a intensidade ou
compromisso da relação, ou seja, o tropismo ou atração entre os membros, também
definido como “grau de intimidade”; a frequência dos contatos; e a história da
relação, ou seja, desde quando os membros se conhecem e qual é a experiência
prévia de ativação do vínculo.

37

Considerando a colaboração solidária proposta por MANCE (2002), uma
rede capaz de conectar a diversidade será capaz de integrar, de modo fecundo e
criativo, as ações realizadas para a prática da colaboração solidária, articulando seus
recursos e consolidando a implantação de seus projetos, fortalecendo cada ator na
medida em que ele mantém um fluxo constante com os demais. Já a ideia de
realimentação (ou retroalimentação) significa que as ações desenvolvidas pela rede
agenciam novas ações da própria rede, ampliando-a e expandindo o conjunto de suas
ações em um círculo virtuoso capaz de envolver cada vez mais atores.
De acordo com MORENO (1934), a socionomia estuda as intrincadas
interrelações de vários grupos e suas atividades e a forma como essas atividades
afetam o bem estar da comunidade. A sociometria é uma parte da socionomia que
trata do estudo matemático das propriedades psicológicas das populações, da técnica
experimental e dos resultados obtidos pela aplicação de métodos quantitativos.
Uma das principais contribuições de Moreno foi a representação gráfica das
configurações sociais por meio de sociogramas. Tratam-se de grafos que permitem a
visualização das estruturas relacionais de um grupo e a posição ocupada por cada
indivíduo. No sociograma, os indivíduos (ou atores) são representados por pontos (ou
nós) e as relações entre eles são representadas por linhas. Deste modo, é possível
visualizar os fluxos de informações e verificar como um ou mais indivíduos podem
influenciar um outro (MORENO, 1934).
Uma pesquisa sociométrica busca, portanto, determinar a estrutura de uma
rede por meio da caracterização dos parâmetros a partir de perguntas que são feitas
para um nó sobre os demais nós de modo a se verificar como as propriedades
estruturais afetam determinado comportamento. Esta é a razão da pesquisa ser
denominada pesquisa de secção cruzada (cross-sectional survey). A estrutura da rede
geralmente determina a velocidade na qual os recursos fluem através do sistema e
como tais recursos penetrarão o sistema (WINCH, 2012).
O conceito de capital social é largamente utilizado nas pesquisas
sociométricas. NAHAPIET e GHOSHAL (1998) o definem como a soma dos
recursos reais e potenciais incorporados, disponíveis e derivados da rede de relações
de um indivíduo ou unidade social. O capital social compreende tanto a rede como os
bens que podem ser mobilizados através dela. As redes de relações constituem um
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recurso valioso para a condução de assuntos sociais, proporcionando aos seus
membros a propriedade da coletividade.
A amplitude do conceito de capital social reflete uma característica
primordial da vida social: os laços sociais de um tipo (como de amizade), muitas
vezes podem ser usados para diferentes propósitos (suporte moral, material,
profissional e aconselhamento). Este conceito tem sido aplicado em estudos das
famílias, de problemas de comportamento dos jovens, de educação e escolaridade, de
saúde pública, da comunidade, do desenvolvimento econômico, da democracia e
governança (ADLER e KWON, 2002).
O apoio social pode ser definido como qualquer informação e/ou auxílio
material oferecido por pessoas e/ou grupo(s) que se conhecem e que conferem, como
resultado dessa interação, efeitos emocionais e/ou comportamentos positivos. O
apoio social em saúde pode ser classificado como material (ou instrumental),
emocional e de informação (VALENTE, 2010; MESQUITA et al.; 2012).
FACHADO et al. (2007) classificam o apoio social em dois componentes: o
primeiro focado no apoio social estrutural (rede social), que oferece informação
sobre a quantidade de relações sociais ou o número de pessoas aos quais o indivíduo
pode recorrer; e o segundo que avalia o apoio social funcional - um conceito
subjetivo que diz respeito à percepção do indivíduo sobre a sua própria
disponibilidade de suporte.
GUZMÁN et al. (2003) consideram quatro categorias de transferências ou
apoio nas redes sociais de idosos, sendo: 1) apoio material, que implica em fluxo de
recursos financeiros (dinheiro em espécie) e não financeiros, nas diversas formas de
apoio material (alimentação, vestuário, pagamento de serviços etc); 2) apoio
instrumental, como o transporte, auxílio com as tarefas domésticas e cuidados em
geral; 3) apoio emocional, por meios de manifestações de afeto, confiança, empatia,
sentimentos associados à família e preocupação com os outros. Eles podem assumir
diferentes formas, tais como visitas regulares, transmissão física de afeto, escuta etc.;
e 4) apoio cognitivo, referente à troca de experiências, transmissão de informações,
conselhos, atividades educativas etc.
O estudo das redes de apoio de idosos é importante por constituir a base da
ajuda requerida por estas pessoas, caracterizando-se por instâncias em que os papéis
39

fazem sentido e são ancorados por estímulos sociais que promovem um sentimento
de pertença e de integração social, evitando o isolamento e retardando os efeitos das
doenças incapacitantes e da depressão neste grupo populacional (RODRIGUES e
SILVA, 2013).
Ao analisar as características estruturais da rede social de 16 idosos
pneumopatas crônicos, os pesquisadores mapearam uma rede com 128 membros,
distribuídos entre família, amigos e profissionais de saúde. Em média, cada idoso
citou 10,37 indivíduos (variando entre 3 e 19 atores citados por cada idoso, alguns
deles repetidos e, portanto, inseridos na rede apenas uma vez), com predomínio do
apoio classificado como informação, fornecida em sua maioria pelos profissionais de
saúde do programa de reabilitação pulmonar em que os idosos estavam ou estiveram
inseridos. Deste modo, por serem citados por vários informantes, estes profissionais
adquiriram posição central na rede de apoio. Os autores observaram uma baixa
coesão na rede, restringindo-se à rede pessoal de cada um, o que concorre para
diminuir o poder de resolubilidade das demandas diárias. Apesar disso, os idosos
relataram que estão satisfeitos com o apoio social em saúde proporcionado pela rede
(MESQUITA et al., 2012).
De acordo com ARANTES (2012), “na velhice, as redes de apoio mais
efetivas se concentram nos cuidados (materiais, financeiros ou afetivos) aos idosos,
em geral por transferências intergeracionais”. Este autor analisou as redes sociais de
51 idosos e observou que o fator socioeconômico se mostrou importante
determinante das interações sociais e extensão da rede de apoio. Foram identificadas
redes de alta densidade e baixa centralidade em alguns idosos com dependência,
sugerindo menor efetividade das redes de apoio. Em alguns idosos com idade
avançada e incapacidade funcional, as redes eram reduzidas, formadas estritamente
por membros familiares, gerando baixa densidade e alta centralidade, pressupondo,
segundo o autor, maior efetividade das redes de apoio. Verificou-se no grupo
estudado que as redes sociais dos idosos convergem às redes de apoio, havendo
necessidade de fortalecimento destas redes, seja por meio de políticas públicas ou de
medidas preventivas, principalmente no caso de idosos com incapacidade funcional,
situação esta que favorece a limitação e/ou a redução de sua rede social.
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socioassistencial como um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que
supõe a articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção social, sob a
hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de complexidade. Um exemplo
específico para o idoso é o benefício de prestação continuada (BPC), previsto na
LOAS e no Estatuto do Idoso. Provido pelo Governo Federal, o BPC consiste no
repasse de um salário mínimo mensal ao idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa
com deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua subsistência ou de têla suprida por sua família. Esse benefício compõe o nível de proteção social básica,
sendo seu repasse efetuado diretamente ao beneficiário.
A proteção social especial opera por meio da oferta da rede de serviços de
atendimento domiciliar, albergues, abrigos, moradias provisórias para adultos e
idosos, garantindo a convivência familiar e comunitária; rede de serviços de acolhida
para crianças e adolescentes como repúblicas, casas de acolhida e abrigos; serviços
especiais de referência para pessoas com deficiência, abandono, vítimas de
negligência, abusos e formas de violência; ações de apoio a situações de riscos
circunstanciais, em decorrência de calamidades públicas e emergências (BRASIL,
2005b).
Para MARTELETO (2001), o estudo dos comportamentos ou das opiniões
dos indivíduos dependem das estruturas nas quais eles se inserem. Nessa
conformidade, a unidade de análise não são os atributos individuais, mas o conjunto
de relações que os indivíduos estabelecem uns com os outros.
De acordo com SLUZKI (1997, p.44):
A rede pode ser avaliada em termos de suas características
estruturais (propriedades das redes em seu conjunto), das funções
dos vínculos (tipo predominante de intercâmbio interpessoal
característico de vínculos específicos e da soma ou combinação do
conjunto de vínculos) e dos atributos de cada vínculo (propriedades
específicas de cada relação).
O estudo das redes evidencia que os indivíduos, dotados de recursos e
capacidades propositivas, organizam suas ações nos próprios espaços políticos em
função de mobilizações e socializações suscitadas pelo próprio desenvolvimento das
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redes. A autora ressalta que mesmo originando-se em uma esfera informal de
relações sociais, os efeitos das redes podem ser percebidos fora de seu espaço, nas
intervenções com o Estado, com a sociedade e/ou outras instituições representativas
MARTELETO (2001).
Conforme ressalta AYRES (2002, p.3):
Participar de uma rede organizacional envolve algo mais do que
apenas trocar informações a respeito dos trabalhos que um grupo de
organizações realiza isoladamente. Estar em rede significa realizar
conjuntamente ações concretas que modificam as organizações
para melhor e as ajudam a chegar mais rapidamente a seus
objetivos.

1.3.1 - Rede e ILPI
A rede de apoio social de idosos institucionalizados ainda é pouco estudada,
assim como a rede de apoio das ILPI, fato que justifica a realização da presente
pesquisa. Geralmente os estudos abordam a rede social pessoal do idoso vivendo na
comunidade, por meio de instrumentos validados ou não, direcionados aos arranjos
pessoais da rede social. São detalhados a seguir alguns resultados dos estudos
encontrados sobre o tema, com descrições ora a respeito da rede pessoal de idosos,
ora das parcerias estabelecidas pelas ILPI, sem necessariamente o emprego de
técnicas de análise de redes sociais.
FIGUEIREDO et al. (2012) analisaram e compararam a rede social pessoal
de 99 cuidadores familiares, sendo que 52 cuidavam de idosos demenciados e 47
cuidavam de idosos sem demência. Utilizaram o Instrumento de Análise da Rede
Social Pessoal, que considera áreas de apoio emocional, financeiro, instrumental,
aconselhamento, técnico, acesso a novos contatos, e companhia social. As autoras
não encontraram diferenças significativas entre as redes dos dois grupos e
verificaram que de forma geral, os familiares que cuidam de uma pessoa idosa
dependente tendem a apresentar redes sociais muito reduzidas, muito concentradas
nas relações familiares e informais (constituindo relações de amizade e vizinhança),
sendo pouco eficazes em situações de sobrecarga ou tensão prolongada.
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DOMINGUES et al. (2013) realizaram um estudo com o objetivo de
descrever o perfil sociodemográfico e a rede social de 382 idosos residentes na
comunidade de Ermelino Matarazzo, na zona leste do município de São Paulo, por
meio de questionário e do Mapa Mínimo de Relações do Idoso. A maioria dos
participantes apresentou redes de tamanho pequeno, que podem auxiliá-los ao longo
do ano por meio de atividades como visitas, companhia, auxílio para atividades
domésticas, para cuidados pessoais e auxílio financeiro. Verificou-se que idosos
viúvos possuíam uma rede social com contatos frequentes maiores do que a de
indivíduos divorciados ou solteiros. Os idosos aposentados, apesar de possuírem
níveis elevados de contatos esporádicos, possuíam uma rede social maior do que a
dos idosos que ainda não estavam aposentados. Houve correlação positiva entre a
renda familiar e maior prevalência de suportes esporádicos e frequentes.
RODRIGUES (2010) analisou as relações com a estrutura da rede social e o
tipo de apoio recebido de 30 idosos institucionalizados e verificou que em média, os
idosos possuíam 6,2 pessoas em sua rede social, composta mais por mulheres, entre
familiares, amigos e profissionais da própria ILPI, sendo estes últimos aqueles em
que os idosos possuíam mais contato. Os principais tipos de apoio prestado aos
idosos foram “confidenciar coisas importantes”, “ser cuidado em situação de
doença”, “conversar quando está triste, nervoso ou deprimido”, “ser estimulado e/ou
tranquilizado em momentos de incerteza”, “ser respeitado” e “conversar sobre sua
própria saúde”. A autora reforça que a presença de boas habilidades comunicativas,
mensuradas por comportamentos verbais e não verbais entre os idosos estudados
estava relacionada à maior quantidade de pessoas na rede, mais apoio afetivo e de
interação positiva, ocorrendo o contrário em idosos com poucas habilidades.
RODRIGUES e SILVA (2013) realizaram um estudo para identificar a
composição da rede de apoio social de 30 idosos institucionalizados, bem como os
tipos e as quantidades de apoios recebidos por eles, por meio de entrevistas e da
escala de apoio social. Os autores verificaram que a rede social desses idosos era
composta, em ordem decrescente de quantidade, por familiares, amigos, internos e
funcionários da instituição. Os idosos recebiam apoio material, afetivo e emocional
quase sempre e apoios de informação e de interação social positiva, às vezes. Embora
esses idosos possuíssem familiares vivos, 29 deles recebiam mais apoio social dos
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amigos do que de seus familiares. Somente 13 recebiam apoio de poucos familiares
(em média 1,8 membros da família ofereciam apoio aos idosos), sugerindo a
existência de comprometimentos na relação desses idosos com os familiares.
CHRISTOPHE (2009) analisou o perfil das ILPI das regiões Nordeste e Sul
do Brasil, diferenciadas sob o ponto de vista socioeconômico, a partir da pesquisa
nacional iniciada pelo IPEA em 2006. A autora observou, dentre vários outros
aspectos que o poder público mantém poucas instituições de residência para idosos,
em ambas as regiões. No Nordeste, das 301 instituições respondentes
(correspondendo a 99,7% das ILPI identificadas no período de 2006 a 2009), 18
eram públicas e nenhuma se declarou mista. No Sul, das 663 instituições que
responderam à pesquisa (correspondendo a 95,7% do total de ILPI desta região), 26
eram públicas e 20 se declararam mistas.
De acordo com a autora, a presença do Estado se faz sentir por meio de
convênios para financiamentos, diversas formas de parcerias de serviços e suporte e
isenção de taxas e impostos. Em ambas as regiões analisadas, Nordeste e Sul, é mais
frequente a parceria realizada com a municipalidade (as prefeituras) - 74,4% e
81,2%, respectivamente - das instituições destas regiões. No Nordeste, o segundo
parceiro mais frequente é o governo do estado (21,1%), enquanto no Sul esta parceria
ocorre em 8,2% das instituições. Embora muito distante da frequência de parcerias
com a prefeitura, é de se notar a presença de parcerias com associações leigas
filantrópicas, como Rotary, Lions Club, Maçonaria. Estas são mais frequentes no Sul
(25,5%) que no Nordeste (10,6%).
De acordo com CHRISTOPHE (2009), as instituições filantrópicas no
Nordeste estabelecem um leque de parcerias mais amplo do que as públicas e
privadas, incluindo farmácias (para medicamentos e fraldas geriátricas, por
exemplo), SESI, SENAI, SENAC para pequenos serviços para os residentes, como
cabeleireiro, manicure, barbeiro, dentre outros. Também é comum a associação com
comerciantes locais. Seria possível supor que isso ocorre porque elas não podem ter
fins lucrativos e devem atender o público carente. No entanto, os resultados
encontrados no Sul não validam esta suposição, já que também as instituições
públicas e privadas contam com parcerias com o mesmo tipo de estabelecimentos. As
diferenças, portanto, devem ser explicadas por condições socioeconômicas locais.
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CREUTZBERG et al. (2007a) analisaram acoplamentos estruturais de ILPI
que abrigavam idosos pobres da região sul do Brasil com o sistema econômico, a
partir do referencial teórico de Niklas Luhmann. Os acoplamentos estruturais podem
ser entendidos como as relações entre o sistema sócio-organizacional (no caso, a
ILPI) e o ambiente, e a ressonância das informações do ambiente no sistema.
Considerando que este é um dos poucos estudos referentes ao tipo de apoio prestado
às ILPI, serão descritos nos próximos cinco parágrafos, os principais resultados
obtidos pela pesquisa.
Os autores observaram que os recursos provêm dos próprios residentes, de
verbas públicas (somente para ILPI públicas ou privadas sem fins lucrativos,
conforme as autoras) e da comunidade. Estas ILPI recebem parte do benefício
mensal dos residentes (geralmente entre meio e um salário mínimo), tendo que
buscar elas próprias outras formas de suprir as carências financeiras. As ILPI
expressam, com lamentação, que além de escassos, os recursos públicos são
recebidos, frequentemente, com atraso. Em algumas situações as verbas públicas são
repassadas para projetos específicos, voltados à ampliação ou reforma de instalações,
aquisição de equipamentos, dentre outros, aprovados em órgãos governamentais.
Assim como em todas as ILPI, o maior gasto origina-se do pagamento de
recursos humanos (mesmo com isenção de taxas patronais, obtida por algumas ILPI),
sendo este um dos motivos pelos quais os dirigentes justificam a escassez/ausência
de equipes multiprofissionais ou o diminuto número de profissionais de categorias
imprescindíveis para a provisão dos cuidados. As ILPI ainda elencam gastos com
materiais de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, alimentação, manutenção da
instituição e oportunidades de lazer (muitas vezes deixadas em segundo plano).
As doações da comunidade provêm tanto de indivíduos ou grupos (pessoa
física) como de pessoas jurídicas, em geral sem constância e/ou continuidade,
pautadas no princípio da solidariedade. Os doadores na forma de pessoa física ou de
grupos de origem diversa são importantes na manutenção das instituições, sendo
frequentemente motivados e chamados a colaborarem. As parcerias ou os convênios
com pessoa jurídica exigem agilidade no encaminhamento de projetos que, nem
sempre, são aprovados. Destacam-se as parcerias com as empresas estatais e não
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estatais dos mais diversos setores da economia, da indústria, comércio e serviços,
bem como organizações pertencentes ao terceiro setor.
A opção por determinada ILPI por parte de uma empresa vai depender dos
estímulos da instituição e as respectivas ressonâncias no ambiente, com base nos
interesses de mercado e de marketing da empresa, sendo que as ILPI públicas e sem
fins lucrativos conseguem mais facilmente estes acoplamentos em relação às
privadas com fins lucrativos. Os dirigentes mencionaram projetos de notas fiscais
(ressaltando o custo-benefício dos procedimentos executados); pagamento mensal de
salário de funcionários das ILPI efetuados por empresas; voluntariado de grupos de
funcionários de empresas, que realizam ações específicas e periódicas; parcerias com
empresas prestadoras de serviços, em ações eventuais; bem como criação e
manutenção de programas internos para garantir recursos (confecção de produtos
para venda, bazares, festas, participação em eventos, shows etc).
Os dirigentes ressaltaram que é necessário divulgar à comunidade, de forma
específica e detalhada, as necessidades das ILPI, por meio de folders, sites
institucionais, matérias jornalísticas. Divulgam, igualmente, as formas de
contribuição. Geralmente os doadores querem saber de que forma os recursos foram
aplicados e em alguns casos cobram planejamento da aplicação das verbas, metas e
resultados (às vezes até por meio de relatórios), porém os dirigentes entendem que
estas ações são imprescindíveis para fidelizar doadores e angariar novos recursos.
Para PICCOLI e GODOI (2012, p.401):
“O voluntariado consiste no conjunto de ações práticas
realizadas por pessoas, normalmente através de organizações,
em benefício de outras pessoas”.
GUZMÁN et al. (2003) identificam como componentes das redes de apoio
comunitárias as organizações não governamentais, relacionadas ao voluntariado, sem
fins lucrativos, religiosas ou não; instituições públicas ou ligadas ao setor público,
vinculadas às atividades comunitárias e aos projetos e organizações e instituições
públicas de grande alcance, vinculadas às políticas nacionais. A configuração em
rede pode melhorar a capacidade de um grupo social de mobilizar recursos, por meio
da capacitação e do fortalecimento de lideranças e da ajuda mútua.
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Para RAMDIANEE (2013), a motivação para o voluntariado pode derivar da
necessidade do sentimento de pertencimento, de aumentar a autoestima ou o nível de
autorrealização. É possível que as pessoas se tornem voluntárias em organizações
sem fins lucrativos como forma de pertencer a um grupo ou a uma comunidade.
Outros podem ser voluntários para ganhar autorrespeito, ou para obter o respeito dos
outros, aumentando sua autoestima. E outros podem buscar no voluntariado um meio
para utilizar sua criatividade e seus talentos inatos, alcançando então a
autorrealização.
PICCOLI e GODOI (2012) realizaram entrevistas em profundidade com 12
voluntários de uma organização espírita no sul do Brasil com o objetivo de analisar
fatores de motivação para o voluntariado contínuo. Os resultados mostraram a
influência das crenças e valores pessoais, principalmente voltados à religiosidade; da
empatia e do senso de utilidade; da possibilidade de aprendizado; e da estima ou
gratificação. Os atributos e as estratégias organizacionais, tais como a reputação, os
valores e as práticas foram preponderantes na tomada de decisão ao tornar-se
voluntário e para a continuidade deste papel.
De acordo com CNAAN e GOLDBERG-GLEN (1991), o propósito da
organização voluntária pode ser suficiente para inspirar e motivar os voluntários a
dedicar tempo e esforço para alcançá-lo, constituindo o poder da causa.
Para MANCE (2012), a concepção de rede pressupõe o entendimento dos
fluxos organizacionais e relacionais, aflorando singularidades e abrindo espaço para
as transformações sociais, individuais e coletivas. Favorece o enfraquecimento da
imposição política, econômica e cultural, permitindo a expressão das liberdades
públicas e privadas e a geração de novos arranjos organizacionais. A estruturação
horizontal
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complementariedade das ações dos vários atores sociais, potencializando a
concretização de objetivos em comum.
FERNANDES (2004) afirma que “participar de uma rede organizacional
envolve, portanto, algo mais do que apenas trocar informações a respeito dos
trabalhos que um grupo de organizações realiza isoladamente. Estar em rede
significa comprometer-se a realizar conjuntamente ações concretas, compartilhando
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valores e atuando de forma flexível, transpondo assim, fronteiras geográficas,
hierárquicas, sociais ou políticas”.
Destarte, o presente estudo pode contribuir com a disseminação do uso da
Análise de Rede Social para “tecer” a rede de apoio de ILPI, explorar as
configurações e as estruturas relacionais derivadas das interações entre os diferentes
atores envolvidos. Vislumbra, ainda, despertar o interesse para as inúmeras
possibilidades de aplicação desta ferramenta na análise da rede de cuidados de longa
duração no Brasil, nas diferentes esferas de governo e em suas articulações.

5- CONCLUSÕES
São apontadas aqui as principais conclusões, priorizando os objetivos do
estudo:

1-O mapeamento da rede da ILPI permitiu a descoberta da rede invisível, com seus
atores e conexões. A rede em questão pode ser considerada o capital social da ILPI,
constituído principalmente por pessoas físicas, com potencialidades para ampliar a
extensão da rede, a densidade das conexões e a captação de recursos.

2-A rede de apoio da ILPI é composta por pessoas físicas, jurídicas, organizações
não governamentais e órgãos públicos, que provêm recursos materiais, humanos,
cognitivos e informativos, imprescindíveis à sobrevivência econômica da ILPI, sendo
inclusive, membro integrante da rede individual de apoio de moradoras com reduzido
suporte social, que contam com a atuação e a colaboração dos atores da rede de apoio
da ILPI para suprir suas necessidades materiais, afetivas, espirituais e sociais.

3-A análise de rede social mostrou correlações lineares positivas fortes entre as
medidas de centralidade de grau e de proximidade da rede, sendo possível concluir
que o aumento das conexões entre os membros da rede, seja por relações recíprocas
ou não, aumentará a proximidade entre os atores, melhorando o fluxo das trocas e
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informações. Entre o grupo de pessoas físicas houve forte correlação linear entre as
medidas de centralidade de grau, de proximidade e de intermediação.

4-Os elementos motivacionais são precursores do envolvimento de um ator na rede e
no caso da maior parte da rede da ILPI - o grupo de pessoas físicas - estão atrelados à
finalidade da entidade, e à busca por gratificações não remuneradas, como a
autorrealização, a oportunidade de obter proximidade social ou ainda de dar
continuidade às experiências positivas, e à prática de valores e ideais pessoais.
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