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Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde até 2025 o Brasil será o sexto país com o maior número de idosos. Embora o aumento das comorbidades nos idosos,
exija um preparo maior para a equipe que irá atendê-lo, acrescentar boa qualidade de vida a
essa população, torna-se um desafio permanente a essas instituições. Objetivos: Este estudo
objetivou avaliar a qualidade de vida dos idosos atendidos por uma instituição asilar de longa permanência. Casuística e Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem
qualitativa, que foi realizada no Abrigo São José, no município de Olímpia. Participaram do
estudo, 25 idosos, sendo 76% (19) homens e 24% (06) mulheres, que responderam questões
relacionadas à qualidade de vida, sendo utilizadas 11 questões fechadas. Resultados: Os resultados evidenciaram que 76% (19) dos idosos consideram sua vida boa, muito boa e excelente,
somente 24% (06) consideram sua vida ruim ou muito ruim, entretanto 64% (16) identificaram
que sua vida está melhor do que no ano anterior e apenas 8% (02) que está muito pior. Com
relação à dor 60% (15) referiram apresentar nenhuma dor, dor muito leve ou leve e 40% (10)
sentem dor moderada ou grave, sendo que 44% (11) afirmou que isto não interferiu em suas
atividades, sendo que para 24% (06), interferiu um pouco ou moderadamente e para 32% (08)
afetou bastante suas atividades diárias. Conclusão: Desta forma, avaliar a qualidade de vida
dos idosos fornece parâmetros para promoção e prevenção em saúde visando à qualidade e
resolutividade da assistência.
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