
ILPIs - Uma escolha responsável 
  

  

  

As Instituições de Longa Permanência Para Idosos (ILPIs) são entidades que atuam            

dando um suporte a pessoas com 60 anos ou mais, de forma digna e humana. 

  

As ILPIs desenvolvem atividades que são benéficas para a saúde do idoso, uma vez que é                

recomendado que ele esteja num ambiente sadio e seja incentivado a praticar atividades             

culturais e físicas. 

  

Nessas instituições, os residentes recebem todo um suporte de alimentação, moradia,           

medicamentos, serviços médicos, além do lazer. O objetivo das ILPIs é promover uma             

interação, oferecendo aos idosos um papel social, uma ocupação no qual se sintam             

importantes e motivados. 

  

Vários são os motivos para que uma família opte por colocar um idoso numa instituição de                

longa permanência. Um desses motivos, pode ser a incapacidade dos próprios familiares            

em cuidar desse idoso ou lidarem com algum tipo de problema pelo qual ele esteja               

passando. 

  

Outrossim, o idoso pode ter criado um grau de dependência muito grande com seus              

parentes. Isso pode fazer com que os seus entes não estejam dando conta, tanto              

fisicamente quanto psicologicamente. 

  

As dúvidas são muitas, mas precisam ser sanadas desde o início para que não existam               

maiores preocupações. Dessa maneira, é preciso analisar se os estabelecimentos têm o            

cadastro Municipal de Vigilância em Saúde e se as licenças de funcionamento estão em dia.  

  

A primeira ação a ser realizada é checar a situação da empresa junto a Coordenação de                

Vigilância em Saúde (COVISA). Esse órgão também orienta alguns itens que devem ser             

observados, como: 

  

●     A existência de rampas ou corrimão 

●     Se a instituição é higienizada, ventilada e iluminada 



●     Se há prevenção de quedas com piso antiderrapante 

●     Se o local tem instalações para quem tem usa cadeira de rodas 

●     Barras de apoio nos sanitários e chuveiros, entre outros 

  

Portanto, escolher uma Instituição de Longa Permanência para Idosos não é tão fácil.             

Isso exige responsabilidade dos familiares principalmente no que tange ao bem estar do             

idoso. Por isso, deve ser analisado com calma o serviço, a infraestrutura e as facilidades               

para o idoso. 

  
Essa é uma escolha importante, que exige dedicação e tempo e alguns fatores podem              

influenciar na tomada de decisão por uma ILPIs por parte do familiar e o idoso. 

  

Se você e sua família estão em busca de um ILPIs com uma equipe qualificada, entre em                 

contato com a Agaeme Residencial e agende uma visita para conhecer as instalações.             

Ofereça uma vida mais plena e feliz a quem você ama. 


