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Introdução: As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são locais para 

residência coletiva, que podem ser instituições governamentais ou não, destinadas a 

indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, nas quais se encontram idosos com 

vínculos familiares fragilizados, em situações de negligência familiar, sofrendo abusos, maus 

tratos e outras formas de violência, na maioria das vezes com a capacidade de autonomia e 

independência prejudicados. Diante de todo o contexto de cada indivíduo residente destas 

ILPIs é evidente os impactos que estes idosos acabam por sofrer, o que leva diretamente a 

fatores de risco e declínio de várias funções afetando o psicológico, funções fisiológicas e 

aparecimento de patologias. O Sistema único de assistência social- SUAS- , que se caracteriza 

como política pública e direito social destaca-se por abranger as necessidades do idoso 

institucionalizado, constituído pelo conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios no 

âmbito da assistência social, é imprescindível a atuação de profissionais que promovam e 

medeiem esse processo nas instituições. A saúde do idoso é determinada pelo funcionamento 

harmonioso de quatro domínios funcionais: cognição, humor, mobilidade e comunicação1 . A 

perda dessas funções resulta nas síndromes geriátricas, que são condições de saúde que 

afetam a capacidade da pessoa idosa de gerir a própria vida, interferindo na sua 

funcionalidade para realizar tarefas cotidianas. São elas: Imobilidade, Instabilidade Postural, 

Insuficiência familiar, Incapacidade cognitiva e Incontinência, sendo o instrumento de rastreio 

primordial para a identificação destes achados e o alcance de um diagnóstico preciso2 . Para o 

aprendizado e entendimento da necessidade inerentes ao idoso, é indispensável o olhar 

clínico, análise do quadro de cada indivíduo, para identificar com precisão os achados 

baseados no tratado de gerontologia, dessa forma podemos refletir os problemas de saúde 

enfrentados pelo idoso, e prestar os cuidados de enfermagem direcionado a esta população, 

através do uso de escalas, índices e testes. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos de 

enfermagem, durante as práticas da atividade curricular Atenção Integral a Saúde do Adulto e 

do Idoso no rastreio as síndromes geriátricas, por meio de atividade lúdicas que promovessem 

a interação com os idosos. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo do 

tipo relato de experiência. O estudo foi realizado em uma Instituição de Longa Permanência 

em Marituba-PA, no mês de abril de 2019. Seccionado em três momentos de suma relevância 

em termos carreadores de aprendizagem e conhecimento, onde os estudantes estiveram 

incluídos no amplo cenário que tange as síndromes geriátricas, suas causas e consequências 

na autonomia e independência da pessoa idosa institucionalizada. Nesse contexto, 

primeiramente os alunos foram conduzidos a Instituição de Longa Permanência e ao chegar 

ao local ocorreu a recepção do grupo por parte de alguns idosos ali presentes com um lanche 

saudável constituído por frutas, bolo, café e leite, além de um preparo especial e singular dos 

alimentos para os indivíduos com deficiências físicas e empecilhos que dificultariam esse 

momento, ou até torná-lo improvável. Em seguida, o grupo se reuniu em prol da discussão 

acerca das principais síndromes geriátricas existentes e questões referentes ao caso clínico 

enviado previamente como um estudo solicitado, abrangendo os principais instrumentos de 
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rastreio de cada síndrome e característica diretas que permeiam o idoso institucionalizado. 

Dessa forma, com a discussão efetiva tornou-se possível compreender a forma de analise, 

rastreio e condições favoráveis ao evidencia-las. Outrora, necessitou-se da divisão do grupo 

em dois para realizar ação educativa referente aos estímulos cognitivos, foco e atenção. A 

priori denominou-se por “Quem sou Eu?”, nesse os indivíduos houve que acertar por meio de 

mímicas, e as respostas foram colocados na parte frontal da face com papel e fita adesiva, os 

idosos mediavam e obtinham uma resposta; o segundo subgrupo precisou adaptar o jogo 

salientando a forma que concerne o uso de objetos para o “Quem sou Eu?”, objetos esses de 

reconhecimento tátil e olfativo, pois com os demais idosos foram inspecionadas deficiências 

físicas que caso os acadêmicos utilizassem a primeira forma a dinâmica provavelmente não 

seria consolidada nos objetivos traçados. Por conseguinte emerge o momento no qual cada 

acadêmico esteve com um indivíduo idoso para então efetivar o rastreio das síndromes, nesse 

momento o diálogo e cuidado holístico foram imprescindíveis para o estabelecimento de 

vínculo e o uso de escalas e testes como instrumentos de possíveis diagnósticos de riscos para 

síndromes geriátricas e o presença das mesmas, logo após fez-se a exposição sobre os achados 

e escores evidenciados com os instrumentos de rastreio. Resultados: Destarte, ao 

operacionalizar o rastreio das síndromes geriátricas o desafio primário baseou-se na forma de 

como deixar os idosos confortáveis para então ceder no delinear de ações. Posteriormente, o 

cuidado singular para com os idosos acamados, deficientes físicos e os mais agitados e 

inquietos tornou-se de suma relevância na obtenção efetiva e compreensiva dos escores por 

meio dos instrumentos de rastreio constituintes da avalição geriátrica ampla. Dentre as 

síndromes evidenciadas pelos acadêmicos, destaca-se a Incapacidade Cognitiva, haja vista o 

estado de institucionalização e formas de incentivo das áreas cerebrais ainda não serem 

investidas amplamente, como também a Incapacidade Postural, além do processo de 

senescência contribuir para a instalação dessa síndrome as mínimas formas de estímulos em 

melhora do quadro também a ratificam como empecilho na saúde do idoso. Outrossim, a 

experiência na ILPI além dos conhecimentos adquiridos e reforçados, aprendizagem por 

intermédio do trabalho em grupo, consolidação individual ao efetuarem o rastreio, o que 

acrescentou no crescimento acadêmico e um futuro profissional, também vale salientar 

observações à precariedade e insuficiência de incentivos, formas de atividades que 

intensifiquem o foco, à cognição e à atenção dos indivíduos idosos para um envelhecimento 

ativo e valorizado, o que atingiu o grupo de acadêmicos de maneira ímpar ao que condiz 

intensa necessidade de intervenção nesse cenário de institucionalização. Conclusão: Diante 

da experiência vivenciada na instituição de longa permanência para idosos, concluímos que é 

de suma importância o rastreio de síndromes geriátricas pois são instrumentos capazes de 

identificar principais riscos e problemas de saúde, elaborar estratégias de promoção de saúde 

e desenvolver atividades de tratamento e reabilitação, sendo esta a melhor estratégia para 

manter ou recuperar a qualidade de vida de idosos. As atividades educativas aplicadas e 

entretenimento com exercícios foram essenciais para analisar a cognição, humor, mobilidade 

e comunicação através de testes e escalas. Neste sentido, é fundamental que os profissionais 

da saúde tenha conhecimento sobre o processo de envelhecimento para que seja identificados 

corretamente quando houver sinais e sintomas característicos do surgimento de síndromes 

geriátricas proporcionando tratamentos adequados. Dessa forma, esta experiência contribuiu 

significativamente, tanto para a qualidade de vida dos idosos institucionalizados, como 

também para o nosso aprendizado. Deve-se portanto realizar a avaliação geriátrica e ficar 

atentos à identificação e tratamento das síndromes, principais responsáveis pela perda da 

autonomia e independência. 
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