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RESUMO 
 

Este binômio idoso/cuidador tem sido tema de estudo por parte da Psicologia, Saúde 
e Serviço Social, dados estatísticos nos mostram que a população brasileira teve um 
aumento em sua expectativa de vida, o que gera a necessidade de nos 
organizarmos como sociedade para esse processo de envelhecimento e suas 
implicações, como a perda de autonomia por motivos biopsicossociais demandando 
a necessidade de cuidados por parte de terceiros, a proposta desta pesquisa é 
conhecer o perfil destes cuidadores familiares de idosos dependentes, que são 
atendidos pela equipe Estratégia Saúde da Família na Unidade Básica de Saúde do 
Carnascialli em Londrina, elencando as dificuldades enfrentadas nessa tarefa 
cotidiana do cuidado e as demandas desse público invisibilizado. O interesse no 
desenvolvimento deste estudo partiu da experiência pessoal no trabalho como 
agente comunitário de saúde acompanhando estas famílias, observando sua 
realidade material e os problemas enfrentados no exercício desta tarefa solitária e 
desafiadora. A coleta dos dados foi através de informações obtidas no programa E-
SUS Território dos cadastros individuais e domiciliares, e através da aplicação de um 
questionário e realização de entrevista semi-estruturada com uma amostra de dez 
participantes, do universo de sessenta cuidadores atendidos pela “Equipe A” nesta 
UBS, que teve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos e 
foi autorizada pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde da Autarquia Municipal de 
Saúde de Londrina. Trata-se de uma pesquisa descritiva, apresentando dados 
quantitativos e qualitativos que foram analisados com a proposta de apresentar 
questões que perpassam este público, relacionando-as à condicionantes sócio-
históricos e culturais próprios da estrutura em que se fundamenta nossa sociedade 
dentro deste sistema econômico em que estamos inseridos, capitalista, patriarcal, 
machista, conservador, neoliberal, que retira do Estado e transfere a 
responsabilidade de garantia de proteção e cuidado dos seus vulneráveis às famílias 
e a sociedade civil sem oferecer em contrapartida meios para sua realização, o 
objetivo dessa pesquisa é publicizar as demandas destes cuidadores familiares 
fornecendo material de subsídio que sirva de apoio na formulação de políticas 
públicas na rede de atendimento voltadas a estes sujeitos de direitos. 
 
Palavras-chave: Idosos dependentes. Cuidadores familiares. Dificuldades no 
exercício do cuidado. 
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ABSTRACT 
 
This binomial elder/caretaker has been theme for study by the Psychology, Health 
and Social Service area, statistic data shows us that the Brazilian population had a 
raise in life expectancy, that brings the need to organize ourselves as a society for 
the aging process and its implications, as the autonomy loss by biopsychosocial 
reasons demanding a third-party care, the purpose of this research is to know the 
profile of these dependent elder caregivers, that are consulted by the Family’s Health 
Strategy team at the Basic Health’s Unit from Carnascialli in Londrina, listing the 
difficulties faced in this caring daily task and the demand of this invisible public. The 
interest in developing this research began from a personal experience at work as a 
community health agent following these families, observing their material realities 
and the issues faced in the practice of this lonely and challenging task. The data 
collection was obtained through the E-SUS program, place of the individual and 
residential register, and by the application of a questionnaire and the realization of a 
semi-structural interview with a range of 10 participants, from the universe of sixty 
caregivers attended by “Team A” on this BHU, that had the approval of the Ethics 
and Research committee with human beings and was allowed by the Board of 
Primary Health Care of the Municipal Health Authority of Londrina. It is a descriptive 
research, presenting qualitative and quantitative data analyzed with the purpose of 
presenting questions that run through this public, relating it to the socio-historical and 
cultural conditioning of its own structure which grounds our society inside this 
economical system that we are part of, that is capitalist, patriarchal, sexist, 
conservative, neoliberal, that takes from the State and transfer the guarantee 
responsibility of protection and care of the vulnerable to the families and the civil 
society without offering in counterpart means for this to happen. The objective of this 
research is to make public the demands of the caregivers by providing data that 
supports the formulation of public politics in the treatment network turned to the 
rightful subjects. 
 
Keywords: Dependent elders. Caregivers. Difficulties in the caring practice. 
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INTRODUÇÃO 
 
O interesse pelo tema desenvolvido neste estudo partiu da vivência 

profissional atuando como Agente Comunitária de Saúde na UBS Carnascialli, que é 

o lócus desta pesquisa. 

Acompanhando através do programa Estratégia Saúde da Família 

há sete anos (2014 a 2021) pacientes atendidos em seus domicílios pela equipe de 

saúde desta unidade, participando do processo desafiador enfrentado pelos 

familiares no tocante a necessidade de eleger um de seus membros na árdua 

missão de dedicação integral no exercício do cuidado a idosos dependentes, 

situação que ocorre de forma gradativa pelo processo natural de envelhecimento, 

acompanhado pela perda de autonomia para atividades básicas da vida diária 

decorrentes da idade avançada, ou do desenvolvimento de doenças degenerativas 

progressivas, (demência senil, Alzheimer, AVC, acidentes domésticos com fratura de 

fêmur), estes são os que ocorrem com maior frequência, passando o idoso a 

depender do auxílio de um cuidador, papel desempenhado em grande parte por um 

dos filhos (as) ou pelo cônjuge, a tarefa de assumir esse cuidado é designada como 

responsabilidade da família, identificar as dificuldades que se colocam diante desta 

atribuição imposta é um dos pontos tratados neste estudo. 

O envelhecimento com perda de autonomia por parte dos indivíduos 

constitui-se num problema de saúde pública, que envolve não somente o idoso em 

questão, mas sua rede de apoio familiar quando existente, a comunidade e a 

organização do Estado na garantia da proteção social, a dinâmica desta articulação 

necessita ser investigada e estudada para construção de respostas às demandas 

crescentes deste público. Analisando o que vem sendo produzido a respeito do 

assunto proposto, percebe-se que os autores tem chegado a concordância nos 

resultados obtidos no que tange em termos quantitativos, na prevalência absoluta de 

mulheres no papel de cuidadora principal do idoso dependente, como uma atividade 

extra-agregada a todas as demais que já lhe são delegadas no cotidiano do universo 

dado pelas atribuições de gênero, causando sobrecarga e prejuízos a saúde física e 

emocional, as dificuldades trazidas pelo contexto socioeconômico pelo aumento de 

gastos e a perda de rendimentos pela atenção integral demandada, somadas a 

ausência de políticas públicas voltadas a estes cuidadores informais não 

remunerados. 
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Disso resulta uma demanda crescente por serviços sociais e de saúde, mas 
é a família a instituição que cumpre o papel social de cuidar de idosos 
frágeis. Apesar de relevantes estudos terem apontado a realidade de 
desigualdade social e de saúde entre os idosos brasileiros, ainda não 
existem políticas oficiais direcionadas para o cuidado à população idosa que 
desenvolve dependência funcional e não há o reconhecimento dos 
cuidadores de idosos nessa atenção cotidiana. (GIACOMIN; UCHOA; LIMA-
COSTA, 2005, p.1509) 

O objetivo geral desta pesquisa acadêmica consiste em analisar as 

experiências destes cuidadores, que realizam este cuidado no domicílio, 

pertencentes à área de abrangência da UBS Carnascialli, construindo um perfil 

demográfico e socioeconômico do idoso atendido e de seu cuidador, descrevendo 

as dificuldades e demandas existentes, enfrentadas no cotidiano do cuidado, e os 

dados e informações obtidos nesse processo tem a intenção de dar visibilidade às 

suas necessidades, oferecendo lugar de fala a estes sujeitos, que forneçam 

subsídios para discussão dentro da rede de serviços e junto a sociedade, para a 

construção de propostas ao cuidado partilhado, no âmbito das diversas políticas 

públicas, reconhecendo a importância do papel desempenhado pelos mesmos. 
“Nos países desenvolvidos, o cuidado formal, que é oferecido pelo sistema 
de saúde, vem superpor-se ao cuidado informal oferecido por familiares; no 
Brasil, o cuidado formal, organizado e eficiente para idosos dependentes 
praticamente nunca existiu. O cuidado do idoso dependente sempre coube 
à família brasileira.” (GIACOMIN; UCHOA; LIMA-COSTA, 2005, p.1510) 

A análise e organização dos dados encontrados procuraram 

valorizar todos os aspectos que permeiam o contexto material e histórico em que os 

cuidadores entrevistados e os idosos estão inseridos, interpretando os discursos e 

as influências ideológicas presentes, contextualizando com autores que pesquisam 

sobre este tema, buscando extrair propostas de intervenção, dando visibilidade as 

variadas demandas deste segmento por hora esquecido pelas políticas públicas 

existentes, que delegam responsabilidades a estes sujeitos, sem oferecer em 

contrapartida condições materiais para sua efetiva realização. 
“A realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva com 
toda a riqueza de significados dela transbordante. Essa mesma realidade é 
mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer discurso 
que possamos elaborar sobre ela.” (MINAYO, 1994, p. 15). 

A pesquisa realizada é descritiva, e traz dados quantitativos e 

qualitativos, as informações obtidas através da aplicação do instrumento de 

pesquisa questionário e entrevista semi-estruturada (Apêndice A), refletem na fala 

dos sujeitos os percursos históricos vivenciados, as intersecções de classe, gênero, 
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das estruturas que fundamentam os modelos de família dentro da nossa sociedade, 

e a forma como se refletem e se naturalizam na imposição dos papéis a serem 

desempenhados. Segundo Minayo (1994) “a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”, que se 

manifesta no modo como os sujeitos se expressam e se relacionam. 

Esta pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(Anexo A) e pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS) da Secretaria 

Municipal de Saúde de Londrina, os questionários e a entrevista foram aplicados 

após os participantes aceitarem o convite, sendo informados dos objetivos deste 

estudo e após terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), (Apêndice B) sendo garantido o sigilo e a ética em relação ao tratamento 

dos dados e informações pessoais coletados, utilizados somente para o alcance dos 

objetivos propostos neste trabalho. 

A entrevista para a coleta dos dados foi um momento riquíssimo, 

que possibilitou um contato direto com a realidade material em que se encontram os 

sujeitos, permitindo observar diretamente algumas dificuldades enfrentadas na 

prática, as barreiras físicas existentes na estrutura das residências, a solidão e 

angústia frente a um cotidiano exaustivo de funções, o desamparo, a falta de 

perspectivas ou alternativas, e a satisfação em poderem ser ouvidos sobre suas 

demandas e dificuldades.  

Este estudo está dividido e organizado em três capítulos, o primeiro 

capítulo trata sobre o processo de envelhecimento vivenciado pela população 

brasileira e as implicações que esta mudança na pirâmide etária acarreta, sendo o 

envelhecimento com a perda de autonomia o foco dessas considerações e a pessoa 

do cuidador que surge concomitante a este fato. No segundo capítulo abordamos as 

questões que permeiam a realidade do exercício de cuidar de um idoso dependente 

no âmbito familiar. No terceiro capítulo apresentamos o perfil dos idosos 

dependentes e de seus cuidadores atendidos na UBS Carnascialli, através dos 

dados obtidos pela pesquisa nos cadastros do programa E-SUS Território e a 

análise das experiências destes cuidadores coletadas através da entrevista e do 

instrumento de pesquisa aplicado em visitas domiciliares. 

As considerações finais compõem as demandas identificadas 

durante a coleta de dados e interação com os sujeitos alvo deste estudo, que foram 

sistematizadas, para que possam ser trabalhadas propostas de intervenção, 
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fomentando a discussão e o debate de alternativas e respostas, no meio acadêmico 

e nas políticas públicas, propondo a criação de serviços e estratégias de ação 

voltadas a este tema envelhecimento com dependência e a pessoa do cuidador 

familiar como agente importante neste processo. 
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CAPÍTULO 1 – O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO NA ATUALIDADE 
 

1.1 AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, ESTAMOS PREPARADOS 

PARA A LONGEVIDADE? 
 

Segundo nos mostram dados estatísticos do IBGE1, vivenciamos um 

processo de aumento da expectativa de vida da população brasileira, as projeções 

apontam para um gradativo processo de envelhecimento, com tendência a um 

crescimento contínuo, representando mudanças na pirâmide etária e na dinâmica 

demográfica que vem se processando ao longo das últimas décadas, estas estão 

relacionadas a múltiplos determinantes históricos, socioeconômicos e culturais. 

Essa tendência ao envelhecimento está associada pela melhoria nas 

condições de saúde e diminuição da taxa de fecundidade é um fenômeno mundial, e 

conforme apresentado pela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua 

– Características dos Moradores e Domicílios, realizada pelo IBGE em 20172, entre 

os anos de 2012 e 2017, no espaço de 5 anos a população com 60 anos ou mais 

cresceu em 18%, dando um salto de 25,4 milhões em 2012, para 30,2 milhões em 

2017, destacando que as mulheres são maioria expressiva neste grupo etário 16,9 

milhões (56%) e os homens representam 13,3 milhões (44%) deste grupo. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que até o ano de 2025, o Brasil estará 

ocupando o 6° lugar no ranking mundial com um contingente populacional de 

aproximadamente 32 milhões de pessoas idosas. 

Precisamos encarar como uma grande conquista da humanidade a 

possibilidade de envelhecermos, o direito estabelecido de alcançarmos uma vida 

longa se deve ao progresso social, compreendendo que se tivermos garantidas as 

condições favoráveis ao longo de todo este percurso, a tendência é de que um dia 

estaremos vivenciando esta condição natural, portanto torna-se de interesse de toda 

a sociedade as questões relacionadas a esta faixa etária, as reivindicações, 

necessidades, garantia de proteção social a este segmento, não é uma bandeira de 

luta apenas dos que já se encontram na terceira idade.  

A preocupação em se discutir sobre o tema já vem ocorrendo ao 

longo das últimas décadas, e entrado como pauta da agenda internacional com a 
                                                 
1Estudo demográfico e socioeconômico sobre as relações entre as alterações históricas na dinâmica 
demográfica brasileira e os impactos decorrentes do processo de envelhecimento da população 2016. 
2Dados de reportagem do IBGE publicada no site da instituição em 26/04/2018 referentes a PNAD. 
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realização de duas assembléias das Nações Unidas, a primeira Assembléia Mundial 

sobre o Envelhecimento em Viena (1982)3, e a segunda em Madri (2002)4, prevendo 

um plano global de ações intergovernamentais, reconhecendo a figura do idoso 

como um novo ator social, com todas as suas necessidades e especificidades, 

porém as recomendações estabelecidas no primeiro tratado tinha como foco os 

idosos dos países desenvolvidos, independentes financeiramente e que se 

constituíam como um novo nicho de mercado a ser investido, fato que atualmente 

observamos se materializar na crescente oferta de produtos e serviços voltados a 

este público consumidor em campanhas intensas de marketing, 20 anos após Viena 

o Plano de Madri tinha seu alvo nos países em desenvolvimento, proclamando uma 

participação ativa deste segmento na sociedade, a promoção da saúde e bem-estar 

na velhice, insistindo em parcerias com a sociedade civil e a iniciativa privada, 

desconsiderando-se em ambos as diferenças culturais existentes entre os países, e 

sem prever a destinação dos recursos para a efetivação das metas propostas. 

A América Latina a partir destes tratados incorporou em suas 

legislações questões pertinentes as políticas e programas voltados a pessoa idosa. 

O Brasil na Constituição de 1988 no capítulo que trata da Seguridade Social deu os 

primeiros passos neste sentido, ressaltando que, para efetividade na construção de 

políticas públicas a este segmento é necessário que haja amplitude para todas as 

faixas etárias, que sejam inclusivas, multisetoriais e de caráter interdisciplinar, com a 

necessidade de investimentos profícuos em áreas diversas como saúde, educação, 

habitação, infraestrutura, previdência, assistência social, segurança alimentar, 

trabalho e renda, entre outras que assegurem garantia dos mínimos sociais, acesso 

a direitos básicos que trarão impacto no processo de envelhecimento. 
Com efeito, as gradativas mudanças que vão se deslocando temporalmente 
pelos grupos etários afetam a magnitude destes e colocam novas questões 
e demandas, sobretudo em relação aos serviços que os governos e a 
sociedade devem prestar aos distintos grupos de cidadãos, sejam eles 
crianças/adolescentes, jovens e adultos ou idosos. Parte significativa, 
entretanto, da sociedade brasileira e das instituições governamentais, 

                                                 
3 Essa Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento (Viena 1982),foi o primeiro fórum global 
intergovernamental centrado na questão do envelhecimento populacional, que resultou num plano 
global de ação, representando um grande avanço, porque até então o tema era tratado de forma 
marginal pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), apenas 
como uma de suas atividades e não como foco central. (CAMARANO, 2004, p. 254) 
4A Segunda Assembléia Mundial (Madri 2002), chama a atenção para as mudanças sociais, culturais 
e tecnológicas em curso em todo o mundo que implicam mudanças nas estruturas de valores, nos 
códigos que regem cada uma das gerações e na forma de transmissão dos valores, conhecimentos, 
responsabilidades, de uma geração para a subseqüente. (CAMARANO, 2004, p. 258) 
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muitas das quais responsáveis pela implementação de programas e 
políticas públicas, ainda não se deu conta da complexidade de tais 
transformações. (SIMÕES, 2016, p. 98) 

Após a Constituição de 1988 o Brasil implementou outros 

documentos e legislações com vistas a regulamentar às políticas setoriais de 

proteção aos idosos, algumas relacionadas ao pagamento dos benefícios da 

Previdência Social. Em 1993, foi aprovada a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 

8.742/93) que estabeleceu programas e projetos de atenção ao idoso em co-

responsabilidade com as três esferas de poder, concedendo um Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) no valor de um salário mínimo aos idosos com mais de 

65 anos pertencentes a famílias com renda per-capita igual ou inferior a um quarto 

do salário mínimo e que não sejam beneficiários do INSS. 

Em 1994 foi aprovada a Lei 8.842/94 que trata da Política Nacional 

do Idoso (PNI), que o coloca como um sujeito de direitos, e em 2002 foi implantado o 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o Ministério da Saúde também 

elaborou uma Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1.395 GM do MS), 

apresentando dois eixos norteadores, medidas preventivas com enfoque na 

promoção da saúde e atendimento multidisciplinar a este público. 

Mas foi no ano de 2003 que finalmente o Congresso Nacional 

sancionou o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), agrupando muitas das leis e 

políticas já aprovadas, representando um avanço na legislação brasileira no que 

tange a área dos direitos fundamentais e das necessidades de proteção dos idosos, 

prevendo a criminalização e sanções administrativas pelo não cumprimento das 

medidas legais. 
... É sabido que a lei não diminui as desigualdades sociais, visto que a lei 
não é neutra, ela está correlacionada ao processo político de forças, de 
interesses, de sujeitos, de pressão, e de condições desiguais. Dessa 
maneira, para uma política e um direito existirem, não basta estarem 
escritos em leis, eles precisam ser apropriados e construídos pelos 
cidadãos de forma democrática e participante. (SOARES; POLTRONIERI; 
COSTA, 2014, p.150) 

As discussões sobre o prolongamento da vida humana e suas 

repercussões, precisam levar em consideração que o fenômeno do envelhecimento 

é uma construção social, heterogênea e multidimensional, relacionadas a aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais e culturais, que sofrem influência de determinantes 

como classe social, gênero e etnia, mediações dadas pelo nosso contexto sócio-
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histórico e político econômico, nas quais estes indivíduos se encontram inseridos e 

que estabelecem formas diferenciadas e particulares de envelhecer. 

O processo de envelhecimento embora seja um fenômeno natural 

recorrente a todos os indivíduos indistintamente, possui peculiaridades que resultam 

em determinantes sociais importantes na trajetória dos sujeitos vivenciadas em 

realidades materiais distintas, o local que ocupam dentro do contexto de produção 

do capital irá se constituir num fator fundamental para entendermos as relações 

estabelecidas entre o econômico e social que geram iniqüidades em saúde, 

causando impacto na qualidade de vida dessa crescente parcela etária da 

população. Segundo Teixeira (2020, p.144): 
O envelhecimento não é apenas um processo marcado por diferenças e 
aparências, mas também por desigualdades sociais. Essas, em uma 
sociedade de classes e da competição como mola propulsora, marcam a 
trajetória dos indivíduos e o modo como envelhecem, que se acentuam 
ainda mais na velhice, tomados como um problema para as políticas 
públicas, para as novas gerações e para a sociedade, especialmente a dos 
mais pobres, que não podem comprar os serviços no mercado.  

Sem dúvida as condições materiais de existência, o acesso a bens e 

serviços ao longo de toda vida, irão se transformar em fatores decisivos que irão 

constituir caminhos diferentes no processo de chegada a terceira idade, lembrando 

que o modo de produção no qual estamos inseridos valoriza a produtividade e 

utilidade dos indivíduos, tendo pouco interesse ou reconhecimento por aqueles que 

não podem mais oferecer capacidade de extração de lucro e exploração, a cultura 

capitalista enaltece o culto aos valores da juventude associadas a sua capacidade 

produtiva e de consumo, estabelecendo padrões que depreciam de tal forma a 

velhice, que as pessoas desejam viver muitos anos mas temem o fato de se 

tornarem “velhos” pelo estigma do estereótipo relacionados a incapacidade, 

senilidade e fragilidade. 

Existe a questão geracional dos valores transmitidos dentro de 

determinada sociedade, estes sofrem influências culturais na imagem que se 

constrói a respeito de cada faixa etária, na valorização e reconhecimento por parte 

dos seus pares, e a solidariedade intergeracional é fundamental para a promoção do 

bem-estar social. 

O etarismo preconceito relacionado a idade não é tão visibilizado 

como as questões étnico-raciais, de gênero, capacitistas, que agrupadas constituem 

um agravante a mais dentro do contexto da divisão de classes sociais, todas estas 



22 
 

particularidades devem ser levadas em consideração quando realizada a análise e 

discussão do planejamento das políticas sociais de cada segmento. 
... Há entre os idosos diferenças de classe social, de níveis de rendimento, 
de gênero, de tipo de agregado familiar, de zona de residência, de 
densidade e afetividade dos laços sociais, de condições de saúde e de 
autonomia, enfim, de modos de vida de tal forma diversificados que 
definitivamente nos obrigam a abandonar a ideia de que a situação se 
possa conjugar no singular. (MAURITTI 2004 apud CAPUCHA 2014, p. 114-
115) 

Deste modo compreendemos o caráter heterogêneo que se conjuga 

o verbo envelhecer, que vai muito além da soma dos anos de vida de um indivíduo, 

mas implica no modo como o Estado, a sociedade e as famílias, assumem suas 

responsabilidades e funções dentro deste contexto dinâmico, para garantia de uma 

velhice que ofereça condições dignas, com políticas públicas que contemplem 

igualmente idosos ativos, saudáveis e produtivos, como os dependentes, vulneráveis 

economicamente, solitários e adoecidos. 

 

1.2 A PERDA DE AUTONOMIA E A NECESSIDADE DE UM CUIDADOR 

 

O fato é que nem todos conseguirão envelhecer com saúde e 

independência, e concomitante a isto surge a questão da necessidade da figura do 

cuidador, diante desta demanda o mercado de trabalho já oferece cursos específicos 

de capacitação para formar profissionais para atender a este público, existe um 

Projeto de Lei n°4.702 que tramita no Congresso desde 2012 e visa regulamentar a 

profissão de cuidador, o que ocorre é que a grande maioria das famílias não 

apresenta condições financeiras que permitam a contratação de um cuidador formal, 

sendo o cuidador familiar responsável por assumir esta função muitas vezes, sem 

nenhuma capacitação específica para este papel ou remuneração. Pesquisa aponta 

que “O número de familiares que se dedicavam a cuidados de indivíduos de 60 anos 

ou mais saltou de 3,7 milhões em 2016 para 5,1 milhões em 2019” (IBGE, 2020). 

A incapacidade permanente na realização das tarefas cotidianas 

ocorre por vezes de maneira súbita acometida por uma doença grave incapacitante, 

sendo as seqüelas do Acidente Vascular Cerebral (AVC) popularmente conhecido 

como “derrame” uma das mais freqüentes, visto que o número de idosos que sofrem 

de alguma doença crônica é bem alto e a hipertensão arterial é comum nesta faixa 

etária, complicações do diabetes que resultam na amputação de membros, mal de 
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Alzheimer, são alguns exemplos, além da perda gradativa funcional ocasionada 

naturalmente com o avanço da idade e também o desenvolvimento de demência 

senil, que passam a demandar auxílio diário para os cuidados pessoais, da casa e 

de ordem financeira. 

O Estatuto do Idoso regulamentado pela Lei n⁰ 10.741 de outubro de 

2003 em seu Art. 3⁰ inicia seu texto da seguinte forma:  
“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, 
assegurar ao idoso com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.” (Grifo nosso). 

A família aparece em primeiro lugar na ordem da “obrigação” em 

assegurar inúmeras condições, que em muitos casos também são negadas aos 

demais membros desta composição familiar em que se encontra o idoso inserido, o 

que observamos atualmente na política neoliberal assumida pelo Estado é a 

transferência de responsabilidades aos indivíduos culpabilizando os mesmos pela 

situação de vulnerabilidade em que se encontram, como se tal fato fosse apenas 

resultado de escolhas pessoais e não determinadas pela falta de acesso e negação 

de direitos, trazendo uma confusão no texto constitucional em relação a onde 

começa e termina a divisão das responsabilidades de cada parte envolvida neste 

processo. 
Nesse contexto, percebe-se que o Estado brasileiro apropria-se desta linha 
de pensamento de não considerar o envelhecimento como uma conquista, 
pois a inação das políticas públicas reforça uma imagem deteriorante desta 
fase da vida à medida que a encara como uma terrível vilã para a 
seguridade social – políticas de previdência, saúde e assistência social – ao 
passo que responsabilizam a pessoa idosa dependente pela sua condição 
de fragilidade. (SOARES; POLTRONIERI; COSTA, p.136) 

O enxugamento do Estado, com uma tendência de diminuição dos 

investimentos nas políticas de bem-estar social, transfere às famílias a 

responsabilidade principal no cuidado de seus vulneráveis sem oferecer em 

contrapartida um apoio formal para sua realização, tanto em termos financeiros, 

como na ausência de uma rede consistente de serviços que atendam as 

necessidades destas famílias, reforçando que os idosos e cuidadores de baixa renda 

são mais prejudicados neste sentido, muitos passam a sobreviver contando apenas 

com o benefício ou aposentadoria recebido pelo idoso, que nestas condições tem 

gastos adicionais com itens de alto custo, como medicações e fraldas geriátricas, 

dietas especiais, e suportes como cadeiras de roda, de banho, camas hospitalares, 
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cuja falta compromete ainda mais o já árduo trabalho imposto ao cuidador que em 

vários casos também é uma pessoa idosa. 

Esta condição de dependência pode evoluir de maneira gradativa ou 

de forma abrupta, desestruturando os núcleos familiares, que precisam se organizar 

entre os seus membros para oferecer assistência em tempo integral, atualmente as 

mudanças no mundo do trabalho e na concepção diversificada de família devem ser 

analisadas para entendermos como se dão estas relações que são complexas e 

geram conflitos internos entre os seus membros. 
As estruturas familiares, no mundo inteiro, estão sofrendo modificações 
rápidas ocasionadas por diferenciados motivos: separações; divórcios e 
novas uniões; instabilidade do mercado de trabalho e movimentos 
migratórios nacionais e internacionais em busca de oportunidades de 
trabalho; maior tempo de vida das gerações e um aumento do contingente 
de viúvas; geralmente morando sozinhas nas cidades; idosos exercendo 
chefias de famílias; e a participação crescente da mulher no mercado de 
trabalho. (KARSCH, p. 864) 

A tendência de famílias cada vez menores, com uma expectativa de 

vida maior da população, associada a outros fenômenos sociais e culturais, nos leva 

a um crescente número de idosos que não possuem uma rede de apoio familiar 

consistente. O antigo modelo patriarcal de família burguesa, formada por um casal e 

seus filhos, em que o homem tem o papel de provedor financeiro e a mulher era 

responsável pelos afazeres domésticos e cuidadora, tanto de filhos como de outros 

membros que dependessem dessa tarefa, idosos, doentes, deficientes, tem se 

transformado ao longo dos anos. 

Este quadro sofreu alterações por vários fatores, um deles é a 

inserção da mulher no mercado de trabalho, o número de famílias chefiadas por 

mulheres é muito alto e cresce a cada dia, porém a estrutura do sistema não evoluiu 

na mesma proporção, ajustando-se de maneira equitativa a esta mudança de 

papéis, a desigualdade de gênero ainda é uma batalha a ser vencida, e dentro do 

universo da delegação de responsabilidades o cuidado permanece recaindo sobre 

as mulheres como obrigação natural, assim como o restante de todas as outras 

atividades que as mesmas já exerciam anteriormente. Se observarmos, a maior 

parte das pesquisas realizadas sobre o tema, trazem uma proporção maciça de 

mulheres tendo que assumir o papel de cuidadoras. 

As dificuldades financeiras também se tornam um ponto de tensão, 

em geral abandonar o trabalho para se dedicar exclusivamente ao cuidado do 

familiar, geram em algumas situações frustração e revolta, desencadeando 
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sentimentos ambíguos ora de gratidão, retribuição e em outros de obrigação ou 

culpa, que em momentos de extremo desgaste físico e emocional podem levar tanto 

ao adoecimento do cuidador, como a situações de violência e maus tratos. A 

disponibilidade familiar no cuidado e assistência ao idoso apresenta resquícios das 

relações interpessoais desenvolvidas pelos membros destes núcleos familiares ao 

longo de suas trajetórias de vida, que antecedem a condição de dependência. 

Existem situações que os membros da família residiam no mesmo 

domicílio antes da condição de incapacidade, em outras passaram a conviver juntos 

após ela o que torna a adaptação mais difícil, porque acarreta mudanças na rotina 

de todos, as condições financeiras levam muitas famílias a conviverem juntas para 

divisão de despesas, e as dificuldades de inserção no mercado de trabalho dos mais 

jovens leva os benefícios advindos de aposentadorias e pensões se tornarem em 

inúmeros casos a única fonte de renda e subsistência. 

Embora com inúmeras questões e dificuldades a serem tratados os 

casos de idosos que recebem cuidado domiciliar por membros da própria família, 

também é importante pensarmos que muitos indivíduos tendem a chegar neste 

período sem esta opção de auxílio, o número de idosos que vivem sozinhos cresce 

proporcionalmente, atualmente a máxima do envelhecimento saudável tornou-se 

quase um mantra na sociedade moderna, com dicas e cartilhas, porém surge a 

questão, que necessita da construção de uma resposta, como o Estado e a 

sociedade poderão proporcionar proteção social aos que alcançarem a velhice, 

solitários e dependentes, se cada família deve dar conta dos seus idosos, o que será 

dos que não possuírem família e enfrentarem esta situação?  

As ILPI’s (Instituições de Longa Permanência para Idosos) privadas 

são uma opção de alto custo, principalmente quando o grau de dependência é 

elevado, sendo os valores advindos das aposentadorias e pensões insuficientes 

para ingresso nestes locais, algumas instituições filantrópicas mantém convênio com 

o Poder Público para prestação deste serviço, em que 70% do valor do benefício ou 

aposentadoria serve para cobrir os custos de manutenção do idoso e 30% deve ficar 

disponível para gastos pessoais do mesmo. 

Percebe-se que a família destaca-se em primeiro lugar como 

responsável pela assistência ao idoso, Teixeira (2020) discute sobre a 

incompatibilidade da proposta de ascensão do cuidado como direito social sem o 

comprometimento estatal em garanti-lo, independentemente de o indivíduo possuir 
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ou não família cuidadora, o avanço das políticas neoliberais no contexto de 

desmonte da proteção social só tende a agravar esse quadro da crise do cuidado, as 

políticas públicas brasileiras apresentam sua centralidade na família e na 

responsabilização das mesmas, o Estado concentra seus esforços na insistente 

perspectiva de oferecer orientações, aconselhamentos, buscando a velha retórica de 

mudança de comportamentos e condutas, e mesmo os serviços domiciliares nas 

políticas de saúde não oferecem ajuda material em si. 
As políticas que apostam em saídas que possam gerar mais situações de 
convívio social da pessoa idosa, tanto o familiar como o comunitário, podem 
superar o familismo e compartilhar cuidados de maneira mais equitativa. 
Implicam uma organização social do cuidado em que o Estado assume o 
cuidado como um direito social do cidadão, oferecendo serviços tanto para 
os idosos independentes quanto para os dependentes e suas famílias, no 
sentido de aliviar a carga do cuidado. (Teixeira, 2020, p.153). 

A função do cuidador familiar de idosos é uma tarefa invisibilizada 

pelas políticas públicas, colocando o peso de uma responsabilidade sem a oferta de 

preparo técnico e apoio financeiro para exercê-lo, realizada de forma solitária 

geralmente por apenas um indivíduo, que em vários casos não tem condições físicas 

e de saúde adequadas para os esforços exigidos, a maioria recebe pouca ou 

nenhuma ajuda nesta tarefa e acumula outras obrigações relacionadas como as 

atividades domésticas e o preparo da alimentação, tem comprometido os seus 

relacionamentos interpessoais, momentos de lazer e cuidados até mesmo com a 

própria saúde, não tendo direito a nenhum benefício específico, sendo concedido 

apenas o adicional de 25% nas aposentadorias por invalidez, e muitos idosos 

acamados não recebem este acréscimo de valor. 

Neste período atípico de ocorrência da pandemia da covid 19, 

presenciamos um maior número de idosos dependendo de auxílio para suas 

atividades diárias, por conta do risco de contaminação pelo vírus e da taxa de 

internações e mortalidade ter atingido em maior número as pessoas desta faixa 

etária, foram orientados a evitar lugares públicos e manter o isolamento social, e 

nesta situação levanta-se novamente a discussão sobre como proporcionar a 

garantia do cuidado, a solidariedade comunitária em alguns casos foi necessária 

para auxiliar os idosos a se manterem em seus domicílios com vizinhos se 

oferecendo para realizar atividades externas, angústia foi gerada entre familiares 

que convivem na mesma residência com idosos fragilizados, que precisaram manter 
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suas atividades associada a preocupação de se expor ao vírus e poder contaminá-

los. 
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CAPÍTULO 2 – CUIDADORES DE IDOSOS DEPENDENTES 
 

2.1 A REALIDADE DO CUIDAR DE IDOSOS DEPENDENTES NO ÂMBITO FAMILIAR 

 

Como já fora abordado anteriormente o grupo familiar constitui-se 

primordialmente como elo vital de proteção e prestação de cuidados, neste contexto 

cabe destacar a importância do cuidador familiar na saúde pública brasileira, posto 

que, a chegada da velhice acompanhada da perda de autonomia representa um 

problema que tem sido velado no âmbito familiar dos domicílios, o que acarreta a 

falta de visibilidade da opinião pública na discussão sobre a relevância das questões 

relacionadas a este tema, e consequentemente a ausência de preocupação por 

parte do Estado em prover políticas de proteção social efetivas às demandas desse 

público e a construção de uma rede de apoio institucional. O que se observa é uma 

tendência de redução de investimentos nos setores de saúde e benefícios de 

maneira generalizada, revertendo desta forma na ampliação das responsabilidades 

familiares no cuidado de seus membros e no desamparo dos mesmos. 

A necessidade do cuidado constitui um desafio para a família, pois 

acarreta vários condicionantes para sua realização, impondo o dilema de conciliar e 

reordenar as demandas do cotidiano, tarefas domésticas, sociais e profissionais. A 

imprevisibilidade da situação que toma de assalto e desestrutura todo núcleo 

familiar, exigindo novos conhecimentos e condutas, dentro de um espaço físico que 

não fora projetado para esta nova realidade, com obstáculos como degraus, 

escadarias, corredores e portas estreitas, e a necessidade de novos aparatos que 

nem sempre se enquadram neste ambiente, camas hospitalares, cadeiras de roda e 

de banho, andadores, itens nem sempre supridos nesta nova e desafiante jornada, 

cheia de percalços, angústias e dúvidas, geradas pela inexperiência e incertezas em 

relação ao futuro. 

A atribuição do papel de cuidador é permeado por diversas 

influências construídas socialmente, dentro de um contexto histórico, político, 

econômico e cultural, pesquisas realizadas em diversos países comprovam uma 

tendência mundial da questão de gênero associada ao cuidado, majoritariamente 

são as mulheres que exercem este papel. Os homens quando o exercem 

normalmente tem um perfil específico, estão fora do mercado de trabalho por 

estarem aposentados (cônjuges ou filhos idosos), por não possuírem família (filhos 



29 
 

solteiros que já residiam com os pais), ou por não existirem outras opções, e se 

estão em idade produtiva são taxados em alguns casos como desocupados e 

aproveitadores, por estarem sobrevivendo com os recursos advindos da renda do 

idoso. 

Na cultura latina, observa-se uma tradição de responsabilidade 

ético-moral, como uma dívida por laços sanguíneos, a institucionalização no Brasil 

não é aceita socialmente, sendo uma atitude ainda considerada condenável se o 

idoso em questão possui família, alguns países como os Estados Unidos a 

consideram normal. 

Existe uma série de motivações diferentes que levam um familiar a 

assumir esta responsabilidade, as relações afetivas construídas ao longo da vida 

com o ente em questão é uma delas, relações familiares de longa data por laços 

sanguíneos ou casamento, mesmo os rompidos quando uma das partes adoece 

como é o caso de ex-esposas que assumem esse papel, lembrando que os idosos 

deste tempo presente vem de um modelo de família e sociedade que estão se 

transformando, estas implicações dos legados, das transmissões geracionais, 

devem ser analisados porque trarão impactos futuros, os idosos das próximas 

gerações serão frutos de outros arranjos culturais e sociais. 

É preciso analisar a estrutura familiar na sociedade e na cultura em 

que estes cuidados devem ser desenvolvidos, nos países orientais como é o caso 

do Japão o filho mais velho tem a responsabilidade de oferecer o apoio e cuidado 

aos pais na velhice, porém a herança dos bens que porventura possuam não é 

dividida entre todos os filhos e por direito pertence somente ao filho cuidador, em 

vários países é uma questão cultural os membros da família cuidarem uns dos 

outros, por um sentimento de gratidão, piedade e fraternidade. 

As iniciativas estatais dentro de cada realidade para oferecer algum 

tipo de suporte a estes indivíduos e suas famílias variam, na Alemanha a política 

trabalhista prevê arranjos de horário, tempo e flexibilização de salários, nos Estados 

Unidos existe uma política de apoio a mulheres que cuidam de idosos dependentes, 

que podem ter reduzida sua jornada de trabalho e ainda receber uma ajuda em 

dinheiro para suprir os gastos com esta assistência, Canadá e Dinamarca também 

possuem políticas neste sentido.  

As redes de serviços em alguns países desenvolvidos incluem um 

serviço de substituição por um profissional para alternar os cuidados com alguém e 
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aliviar a sobrecarga do cuidador exclusivo, outra iniciativa é o programa “comida 

sobre rodas” que produz e distribui refeições programadas para doentes e 

incapacitados, poupando o cuidador da tarefa de cozinhar. A luta dos cuidadores 

europeus é pelo reconhecimento social de sua função e o apoio econômico do 

Estado para o seu exercício. 

As mulheres ainda sofrem a imposição de uma cultura patriarcal, 

machista, que tradicionalmente atribui a elas a responsabilidade pela manutenção e 

organização das atividades domésticas, e de servir as necessidades de todos os 

membros, cônjuges, pais, filhos, o acúmulo de papéis e obrigações, somado ao 

cuidado em tempo integral devotado ao idoso fragilizado pode desencadear 

problemas de saúde físicos e mentais. 
Cuidar do idoso em casa é, com certeza, uma situação que deve ser 
preservada e estimulada; todavia, cuidar de um indivíduo idoso e 
incapacitado durante 24 horas sem pausa não é tarefa para uma mulher 
sozinha, geralmente com mais de 50 anos, sem apoios nem serviços que 
possam atender às suas necessidades, e sem uma política de proteção 
para o desempenho deste papel. (Karsch, 2003, p. 863) 

Um dos principais conflitos que surgem é relacionado em dividir as 

tarefas entre os familiares, são poucas famílias que conseguem se organizar de 

maneira equilibrada para que os cuidados sejam compartilhados por todos, 

normalmente um membro fica com a incumbência solitária e contínua, dependente 

de ações esporádicas de solidariedade dos demais, por devoção ou dever assumem 

este papel, tensões de viés econômico também surgem, a condição de saúde do 

idoso demanda gastos extras e o seu cuidado impossibilita na maioria dos casos o 

cuidador de continuar exercendo sua atividade laboral, seja ela formal ou autônoma, 

causando um impacto financeiro, o apoio material por parte dos outros membros 

também não acontece com frequência, situação que se agrava nas famílias de baixa 

renda. 
Enfatiza-se a relevância deste estudo por contemplar um público que ainda 
não é alvo de políticas públicas de saúde e que necessita da 
operacionalização de ações efetivas tendo em vista que a sobrecarga pode 
interferir no cuidado dispensado ao idoso e, consequentemente, na saúde 
de ambos. (MOURA; SOUZA; PEREIRA et al, 2019, p.1189) 

Ocorre o cerceamento da liberdade pela necessidade de observação 

constante do idoso, a vida social fica comprometida, o abandono do trabalho, a 

impossibilidade de frequentar cultos religiosos, os que possuem companheiro (a) 

tem seus relacionamentos afetados, viagens, lazer, festas, a rotina se restringe ao 
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domicílio ou quando muito em saídas rápidas para necessidades básicas, como 

compras, bancos, ou acompanhamento em atendimentos médicos e exames, a 

realidade destes cuidadores familiares é tomada de sentimentos ambíguos, muitos 

não expressam verbalmente suas emoções por sentirem vergonha ou temerem a 

censura ou críticas, um cotidiano penoso, com o ônus de perda da qualidade de vida 

e renúncia a projetos atuais e futuros. 

As causas que levam um idoso a apresentar dependência são de 

ordem variada, mas o peso desta balança indica que quanto maior a dependência, 

mais tempo precisa ser dedicado no cuidado, menor tempo para si, maior 

comprometimento do bem-estar do cuidador, pesam neste desequilíbrio o desejo de 

trabalhar, ter momentos de liberdade e melhores condições financeiras. 

As incapacidades funcionais para as atividades básicas da vida 

diária demandam um cuidado constante que consomem o tempo, e essa rotina de 

cuidados exigida limita o exercício do auto cuidado, corroborando para o surgimento 

ou agravamento de problemas de saúde físicos e mentais, tais como: depressão, 

insônia, ansiedade, lombalgia, varizes, dores na coluna, hipertensão, entre outros. A 

Síndrome de Burnouté observada principalmente em cuidadores de idosos com 

demência que exigem cuidados diuturnamente, segundo Pêgo (2015, p. 171): 
Burnouté uma palavra inglesa utilizada para se referir a algo que deixou de 
funcionar por exaustão. É um problema que atinge profissionais de serviço, 
principalmente os cuidadores, em que a oferta do cuidado ou serviço 
frequentemente ocorre em situações de mudanças emocionais. A Síndrome 
de Burnout (SB) assume uma concepção multidimensional, cuja 
manifestação se caracteriza por esgotamento emocional, redução da 
realização pessoal no trabalho e despersonalização do profissional.  

A demência compromete o raciocínio, memória, percepção, atenção, 

capacidade de conhecer e reconhecer, a linguagem e a personalidade, trata-se de 

um quadro progressivo e irreversível, que a princípio limitam e por fim impedem de 

realizar as mais simples tarefas da vida diária, alguns apresentam episódios de 

alterações de humor, reações intempestivas, violentas, atiram objetos, batem no 

cuidador, gritam ou proferem xingamentos, ocorre uma perda de contato com a 

realidade, a dificuldade de interpretação destes comportamentos como 

manifestações do transtorno desenvolvido trazem uma carga emocional negativa, de 

sentimentos de ingratidão pelo cuidado e sacrifício despendido, associado a 

sobrecarga e tensão que demanda esta relação. 
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Quando se questiona sobre negligência ou ausência de cuidados é 

necessário um olhar atento para todo o contexto em que se desenvolve esta 

situação, pois o cuidado autêntico unifica realidade e possibilidades, em muitos 

casos a insuficiência de cuidados ocorre pelo despreparo, ou pela falta de condições 

físicas e materiais, até mesmo psicológicas para exercê-los, que precisam ser 

construídas com propostas de oferecer suporte e recursos, que ultrapassem 

informações e esclarecimentos, mas prestem apoio formal especializado, com a 

criação de uma política de Estado que compartilhe o ônus do cuidado. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DOS CUIDADORES DE IDOSOS 
DEPENDENTES PERTENCENTES À UBS CARNASCIALLI 

 
3.1 PERFIL DO IDOSO DEPENDENTE E DO CUIDADOR PRINCIPAL 

 

Para a construção do perfil sociodemográfico dos idosos atendidos e 

de seus cuidadores, realizamos uma pesquisa de dados no sistema E-SUS 

Território, programa nacional que tem o objetivo de cadastrar os domicílios e 

indivíduos residentes nas áreas urbana e rural, vinculando a uma Unidade de Saúde 

mais próxima para seu atendimento e acompanhamento, onde constam dados 

específicos de acesso à infraestrutura, como água encanada, rede coletora de 

esgoto, coleta de lixo domiciliar, quantidade de cômodos por pessoas, renda média, 

etnia, identidade de gênero, doenças crônicas entre outros itens existentes nos 

cadastros, no tocante a este estudo não foram utilizados em sua totalidade, sendo 

selecionados apenas os que respondiam aos objetivos propostos, mas destacamos 

que eles compõem um rol de informações importantes e variadas para retratar as 

especificidades de cada região do país, suas vulnerabilidades e necessidades em 

saúde, permitindo uma leitura dinâmica que deve estar sempre sendo atualizada 

para fomentar as estratégias e planos a serem traçados para promoção da saúde, 

que é algo muito além da ausência de doenças, mas implica em qualidade de vida e 

condições dignas de sobrevivência, amparadas por uma conjuntura que ofereça 

subsídios para esse fim, com acesso a direitos e segurança em diferentes áreas. 

Após este apanhado geral, no segundo momento estaremos 

apresentando o resultado obtido através da aplicação de um questionário e 

entrevista semi-estruturada (Apêndice A), realizada com dez cuidadores de idosos 

atendidos pela UBS Carnascialli que aceitaram participar desta pesquisa acadêmica 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), fazendo um 

recorte mais detalhado e analítico, partilhando sua história familiar, rotina de 

cuidados, anseios e desafios, que constitui o objetivo principal deste estudo, 

expondo suas demandas e o que existe de suporte para o atendimento de suas 

necessidades, o que já vem sendo acessado, ou que poderiam ser criados para 

supri-las. 
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presença de um cuidador, as outras 13 (16,46%) são de pessoas que também são 

dependentes, mas tem idade inferior a 60 anos. Segundo os registros de dados dos 

cadastros individuais e domiciliares do E-SUS Território o perfil geral deste total de 

66 idosos acompanhados está composto da seguinte forma: 

Entre os idosos atendidos a maioria estão representadas pelo sexo 

feminino 65,15%, destes, 26 mulheres estão na faixa etária dos 80 anos ou mais; os 

34,85% restantes estão representados pelo sexo masculino. 

 

Gráfico 1 – Equipe A: Distribuição total de idosos por sexo e faixa etária 

 
Fonte: Dados do sistema E-SUS Território (2022) 

Em relação aos cuidadores se repete a mesma tendência 

evidenciada em pesquisas realizadas em diferentes regiões do país e em outros 

países, com a predominância absoluta de mulheres exercendo este papel, 78,33% 

contra 21,67% dos homens. 

 
Gráfico 2 – Relação de gênero entre cuidadores 

 
  Fonte: Dados do sistema E-SUS Território (2022) 
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idoso. Em relação a rede de apoio 23 cuidadores dividem os cuidados com outras 

pessoas em alguns momentos, 37 não contam com outra pessoa que os auxiliem no 

cuidado, 41 moram junto com o idoso na mesma residência, 11 são vizinhos dentro 

do mesmo quintal ou bem próximos, e 8 deles não moram juntos e os domicílios são 

distantes. 

Esta apresentação possibilitou um conhecimento do total de idosos e 

seus cuidadores atendidos pelo programa ESF pela equipe A, traçando um 

apanhado genérico com a apresentação de um perfil geral.  

Na sequência passaremos a apresentar os dados da pesquisa 

empírica realizada para este estudo, selecionando dentre estes 60 cuidadores 

apenas 10 para aplicação do instrumento (Apêndice A), no qual buscamos 

compreender como se dá esse processo do cuidado no âmbito familiar, através das 

experiências pessoais dos próprios sujeitos que o realizam. 

 

3.1.2 Análise dos Dados Empíricos da Pesquisa 

 

O objetivo principal deste estudo é compreender o processo que 

envolve o cuidar de um idoso dependente no âmbito familiar, especificamente sobre 

o ponto de vista da pessoa do cuidador, desvelando para este fim a estrutura em 

que estão compostas estas famílias, seu histórico, dando destaque a algumas 

características observadas, dentro desta proposta inicialmente apresentaremos 

dados do idoso relacionando-os em alguns aspectos com o de seus cuidadores, 

tecendo algumas reflexões. 

Com a finalidade de preservar a identidade dos entrevistados e dos 

idosos utilizaremos letras para caracterizar os dados e relatos coletados, desta 

forma o idoso e o seu cuidador serão representados pela mesma letra, idoso “A” seu 

cuidador quando mencionado também será referenciado pela letra “A”. 
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Quadro 1 – Faixa etária e gênero do idoso e de seu cuidador 
Identificação Idoso Cuidador Grau de parentesco 

A 73 (Masculino) 42(Feminino) Filha 
B 92(Feminino) 68(Feminino) Filha 
C 102(Feminino) 56(Feminino) Filha 
D 95(Feminino) 61(Feminino) Filha 
E 69(Feminino) 68 (Masculino) Conjugê 
F 66 (Masculino) 75(Feminino) Irmã 
G 75 (Masculino) 72(Feminino) Conjugê 
H 96(Feminino) 59(Feminino) Filha 
I 87(Masculino) 67(Feminino) Filha 
J 89(Feminino) 64(Feminino) Filha 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo (2022). 

O primeiro ponto a ser colocado é em relação a faixa etária dos 

idosos desta amostra que se encontram em situação de dependência de cuidados, 

60% deles tem mais de 80 anos (com destaque em vermelho no Quadro 1), 

recordando que 100% recebe este cuidado por parte de um familiar, 

concomitantemente estes membros também estão em processo de seu próprio 

envelhecimento, o que fica comprovado pelo fato de 70% destes idosos estarem 

sendo atendidos por outros idosos, tendo cuidadores com idade acima dos 60 anos. 

Entre estes cuidadores 90% são mulheres, a maior parte composta 

por filhas 70%, um idoso que é PCD recebe os cuidados pelas irmãs após o 

falecimento da mãe, um é atendido pela esposa, e apenas um único homem que 

também é idoso realiza o papel de cuidador principal sendo cônjuge da mesma. 

Conforme os estudos vêm apontando as mulheres têm vivido mais 

do que os homens, e quem cuida no domicilio ainda é a mulher, (esposa, filha, irmã) 

e este estudo vem confirmar que as cuidadoras para além de serem do sexo 

feminino encontram-se também no processo do seu envelhecimento, muitas idosas 

cuidando de outros idosos, este recorte precisa ser levado em consideração quando 

lembramos a forma como se estrutura nossa sociedade e os papéis atribuídos a 

cada gênero, que são internalizados pelos indivíduos e naturalizados, de uma 

sociedade patriarcal e machista. 
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Quadro 2 – Composição familiar do idoso 
Identificação Estado civil Filhos Vivos Total 

A Casado 4 Mulheres 4 
B Viúva 1 Homem 2 Mulheres 3 
C Viúva 2 Homens 5 Mulheres 7 
D Viúva 3 Homens 3 Mulheres 6 
E Casada 1Mulher 1 
F Solteiro 5 Homens* 5 Mulheres* 10 irmãos* 
G Casado 2 Mulheres 2 
H Viúva 4 Mulheres 4 
I Divorciado 3 Mulheres 3 
J Viúva 5 Homens 4 Mulheres 9 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo (2022). 

Observa-se que apesar de 40% dos idosos também terem filhos 

homens (Quadro 2 em negrito), justamente nas famílias com maior número de filhos 

(3, 7, 6 e 9), uma das filhas mulheres teve que assumir este compromisso, e que em 

geral a participação ativa dos filhos do sexo masculino é bem menor nos cuidados, 

uma família extensa com vários membros não significa uma rede de apoio em que o 

cuidado é dividido entre seus membro, geralmente recai esta função apenas para 

um membro familiar.  

Destacamos o fato de que quando são homens os cuidadores 

principais estes recebem maior apoio ou solidariedade de outros membros da família 

ou da comunidade (como vizinhos, por exemplo) no tocante às demais atividades da 

casa, por ser socialmente definido que estas tarefas não cabem aos mesmos. O 

cônjuge da idosa que é o único homem presente neste estudo, relata que a enteada 

providenciou uma diarista para estar indo duas vezes na semana, a qual arca com o 

custo quase total deste trabalho, e que a mesma já fez a proposta de assumir o 

cuidado da mãe transferindo-a para a sua casa, mas que a mesma não aceitou, 

porque não quer deixar o imóvel em que reside a muitos anos. 

O idoso F é PCD físico e mental desde o seu nascimento, sempre foi 

dependente de cuidados e atualmente se encontra como idoso (66 anos), após o 

falecimento da mãe, as irmãs assumiram os seus cuidados e de um outro irmão 

solteiro que reside com ele no mesmo domicílio, que também possui um déficit 

intelectual que demanda auxílio por parte de terceiros, como todas na época eram 

casadas e tinham sua própria casa e família se revezavam em atendê-los em todas 

as suas necessidades, porém uma destas irmãs residia em outro município e por 

este motivo não participava ativamente deste processo, após ter ficado viúva a dois 

anos sentiu-se no dever de ajudar as irmãs nesta tarefa,  já que agora não tinha a 
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“obrigação” de cuidar do marido que havia falecido, relata que precisava ter uma 

“utilidade” porque ainda se encontra com forças apesar de também apresentar 

vários problemas de saúde e ter 75 anos, deixou sua casa e passou a morar junto 

com os irmãos tornando-se sua cuidadora principal, ainda recebe o apoio das outras 

irmãs mas entende ser esta sua missão,  materializando o papel feminino de serviço 

e subservidão que foi transmitido pelo exemplo da mãe: “A gente ta acostumada a 

cuidar dele desde criança, ajudando a mãe” (Cuidadora F). A mãe exerceu este 

papel até a morte, e posteriormente as filhas herdaram esta tarefa, o “a gente” se 

refere a ela e suas irmãs do sexo feminino que desde a infância auxiliavam a mãe, 

embora constituam uma família grande composta pelo total de 10 filhos, sendo 

dividida entre 5 homens e 5 mulheres, fica claro que aos homens da família cabiam 

outras funções, e ela se coloca neste lugar voluntariamente, naturalizando uma 

função que era da mãe e agora foi assumida por ela e suas irmãs. 

O idoso A também desenvolveu dependência de cuidados antes de 

se tornar idoso, estando nesta condição a 26 anos por conta de um acidente em que 

foi atropelado por um veículo voltando do trabalho de bicicleta, a esposa exerceu o 

papel de cuidadora principal por muitos anos abandonando suas atividades na 

época para atendê-lo, atualmente ambos são idosos então a filha assumiu este 

papel pela mesma não ter mais condições físicas para continuar desenvolvendo 

sozinha esta tarefa, mas ainda realiza o preparo dos alimentos e as atividades 

domésticas da casa. A cuidadora A embora seja a mais jovem entre o grupo 

analisado, tem mais três pessoas vulneráveis que demandam seu cuidado, além do 

pai que é o idoso atendido, a mãe também é idosa e precisa ser acompanhada em 

consultas e exames, o esposo seqüelado de um AVC está aposentado por invalidez 

e tem um filho menor de idade com apenas 8 anos, existe uma sobrecarga de 

funções e de papéis impostos a figura da mulher, que são construídos socialmente e 

precisam ser transformados, para uma divisão mais equitativa e menos adoecedora. 
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Quadro 3 – Atividade laboral exercida e grau de instrução dos idosos 

Identificação 
Ùltima atividade 

exercida 
Atividade exercida por 

mais tempo 
Grau de Instrução 

A Pedreiro / Pintor Lavoura 4ª série 
B Do lar Lavoura Nenhum 
C Do lar Lavoura Nenhum 
D Lavadeira Lavoura Nenhum 
E Cabeleireira Cabeleireira 6ªsérie 
F PCD Nunca trabalhou Ed. Especial 
G Serv. Gerais Lavoura 2ª série 
H Lavadeira Lavoura Nenhum 
I Não sabe Não sabe 4ª série 
J Do lar Lavoura 4ª série 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo (2022). 

Enfatizamos que os percursos percorridos por cada indivíduo até a 

chegada a terceira idade é marcada por condicionantes históricos vivenciados em 

momentos diferentes na conjuntura política do país, e nos arranjos e estruturas 

familiares pertinentes a época, grande parte dos idosos que participaram desta 

pesquisa migraram da zona rural onde cresceram e exerceram por maior tempo 

suas atividades laborais nas plantações e lavouras de cultivo familiar em sítios e 

pequenas propriedades agrícolas. 
“... as sociedades humanas existem num determinado espaço cuja 
formação social e configuração são específicas. Vivem o presente marcado 
pelo passado e projetado para o futuro, num embate constante entre o que 
está dado e o que está sendo construído.” (MINAYO, 1994, p. 13) 

Pertencentes a famílias numerosas e com baixo ou nenhum grau de 

escolaridade, quatro deles nunca frequentaram uma escola, quatro fizeram somente 

o que antes era chamado de grupo as 4 séries iniciais do que hoje denominamos 

ensino Fundamental I, chegando na cidade foram empregados em atividades 

braçais, principalmente nas áreas de limpeza e construção civil, as mulheres em 

serviços domésticos como lavadeiras, realizando faxinas, os homens como 

pedreiros, pintores ou contratados para serviços gerais, recebendo baixos salários e 

enfrentando muitas dificuldades financeiras. 
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Quadro 4 – Perfil dos Cuidadores  

Identificação 
Est. 
Civil 

Filhos  
Grau de 

Instrução 
Situação 

Ocupacional 
Residia com o 
idoso antes de 

exercer o cuidado 
Passou a 

residir junto 

A Casada 1 Ens. Méd Desempregada Residia antes de se 
casar 

Construíram 
casas 

separadas mas 
vizinhas 

B Casada 4 Ens. Méd Desempregada 
No mesmo quintal 

não na mesma 
casa 

A uns 3 anos 

C Casada 1 4ª série Aposentada Sim Sempre 
moraram juntas 

D Solteira 1 6ª série Aposentada Sim Sempre 
moraram juntas 

E Casado 1 8ª série Aposentado Sim 
Reside junto 
desde que se 

casou 

F Viúva 1 
(falecido) 1ª série Aposentada Não Depois que ficou 

viúva 

G Casada 2 4ª série Aposentada Sim 
Reside junto 
desde que se 

casou 

H Solteira  8ª série Aposentada Sim Sempre 
moraram juntas 

I Casada 2 Doutorado Aposentada Não A outra família 
abandonou 

J Casada 1 4ª série Aposentada Não Porque ficou 
acamada 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo (2022). 

A estrutura familiar dos cuidadores revela uma nova tendência de 

famílias com menor número de filhos entre 1 e 2 (80%), uma não tem filhos e 

apenas uma está acima desta média tendo 4 filhos, o que podemos identificar como 

uma rede de apoio menor ou inexistente na chegada desta outra geração a terceira 

idade, se mantida esta lógica do cuidado que recai primeiramente sobre os 

filhos(as). Em relação a escolaridade 50% destes cuidadores seguiram a mesma 

tendência dos idosos alcançando só até o 4° ano primário, 20% terminaram o 

Primeiro Grau ou 8ª série, 20% chegaram ao fim do Segundo Grau ou como hoje é 

designado Ensino Médio, e apenas 10% chegou a concluir o Ensino Superior, o que 

traz implicações diretas sobre a renda, apenas uma das cuidadoras (Cuidadora I) 

possui nível superior e está aposentada de uma função em cargo público, com uma 

aposentadoria num valor um pouco acima da média dos demais, os gastos com um 

idoso acamado são altos e a maioria recebe apenas o valor de um salário mínimo de 

aposentadoria ou BPC. 

Em relação a moradia, 50% já residia com o idoso antes deste 

desenvolver a dependência, uma morava no mesmo quintal porém em casas 

separadas, a partir do momento que a idosa ficou acamada após uma queda 

precisou transferi-la para sua casa, uma filha auxiliava a mãe no cuidado com o 

idoso enquanto era solteira residindo no mesmo imóvel, quando resolveu se casar 
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comprou um terreno junto com a renda dos pais e construiu duas casas germinadas 

para que pudesse continuar a atendê-los mas tendo espaços separados, outra se 

mudou para a casa do irmão após ficar viúva para assumir esta tarefa.  

Percebe-se uma maior dificuldade de adaptação quando uma das 

partes se vê obrigada a residir no mesmo local contra a sua vontade, em uma das 

situações a idosa possuía casa própria e residia sozinha, porém após um AVC ficou 

acamada e uma das filhas assumiu este cuidado, mesmo tendo nove filhos nenhum 

dos outros manifestou interesse em assumir esta responsabilidade ou dividi-la, a 

filha adaptou alguns ambientes em sua própria casa para poder recebê-la, 

construindo um banheiro no quarto com entrada para cadeira de banho, porém a 

idosa manifesta sua insatisfação em estar no local porque tinha o desejo de morar 

com outro filho, o mesmo administra seus recursos financeiros mas não tem 

interesse em dividir o cuidado gerando inúmeros conflitos, alguns de ordem judicial 

entre as partes envolvidas.   

No caso da Cuidadora I, a mesma sempre residiu com a mãe 

mesmo após se casar e morava no litoral do estado, o pai abandonou a família 

quando esta tinha 11 anos de idade e nunca prestou nenhum tipo de auxílio, sendo 

ela e a irmã criadas exclusivamente pela mãe que não se casou novamente, o pai 

morava próximo a Brasília no Distrito Federal numa favela com a outra família que 

formou após a separação, quando começou a desenvolver os primeiros sintomas do 

Alzheimer teve um período de manifestações agressivas contra a mulher e a filha do 

segundo casamento, que foram interpretadas apenas como violência doméstica e 

registradas contra ele pela Lei Maria da Penha com medidas protetivas que o 

obrigaram a deixar o imóvel, passando a partir de então a condição de morador de 

rua, sendo encontrado em situação de indigência, informada por terceiros sobre a 

situação que se encontrava o idoso a mesma foi buscá-lo e o trouxe para morar com 

sua família, passando a cuidar da mãe e do pai, porém não contava com rede de 

apoio familiar na cidade e as dificuldades a obrigaram a se mudar para Londrina, no 

intuito de ficar perto da irmã e da filha que residiam aqui para auxiliá-la. 

O movimento de assumir o exercício do cuidado implica em diversas 

consequências na dinâmica e rotina de vida do cuidador, trazendo impactos em 

várias áreas da vida pessoal, familiar, social e também financeira, podendo acarretar 

prejuízos e dificuldades, pela dedicação exigida e ausência de suporte para sua 

realização, que podem até mesmo levar ao adoecimento físico e emocional. Aos 
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cuidadores que possuem parceiros, a vida conjugal é afetada pela falta de liberdade, 

restringindo a possibilidade de relacionamentos e convívio em outras esferas, como 

relatado a seguir: 
[...] “ele reclama porque a gente não faz mais nada, antes íamos na igreja 
juntos depois saia pra comer um lanche, ele não vai sem eu daí fica os dois 
aqui”. (Cuidadora B, 68 anos, filha ) 
 
[...] “eu cantava numa dupla sertaneja e foi assim na noite que a gente se 
conheceu, gostávamos de sair, agora quase não posso encontrar meus 
amigos, e até pra ver minha família tem vez que não dá, porque ela tem 
uma filha mas eu tenho uma do meu outro casamento, uma neta e às vezes 
nem em aniversário não consigo ir”. (Cuidador E, 68 anos, conjugê) 
 
[...] “, viajar praticamente nem dá mais e não é em qualquer lugar que dá 
pra ir, só onde dá pra ela ir junto”. (Cuidadora C, 56 anos, filha) 

A necessidade de interromper repentinamente as atividades gera 

frustração, associada a falta de reconhecimento por parte dos outros membros da 

família ou até mesmo pelo próprio idoso pelo nível de esforço e dedicação exigidos, 

o abandono do trabalho é um dos pontos que aparecem: 
[...] “não me relaciono com quase ninguém, pelo menos quando trabalhava 
fora conversava, via pessoas diferentes, nem a família mesmo quase não 
vem aqui”. (Cuidadora A, 42 anos, filha) 
 
[...] “o pouco de relacionamento social que eu tinha era no trabalho sou 
feirante, mas agora nem isso, não tava dando pra fazer a feira duas vezes 
na semana e cuidar dela, meu marido também não anda muito bem de 
saúde resolvemos parar”. (Cuidadora F, 64 anos, filha) 

Analisando a renda que mantém estas famílias, a maior parte 

provém de aposentadorias e benefícios, tanto dos idosos como de seus cuidadores, 

apesar de relatarem o aumento de gastos relacionados às necessidades dos idosos 

e alguns pontuarem que estes recursos não cobrem totalmente as despesas 

individuais dos mesmos, questionados entre o que se constituiria como um item 

mais importante para melhorar sua vida no momento, a opção “receber apoio 

financeiro” não apareceu em primeiro plano, foi citada na perspectiva de desejo de 

retorno ao trabalho e ao convívio social por parte do cuidador, e no de poder 

contratar alguém para poder dividir as tarefas da casa. 
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Quadro 5 – Renda média familiar 

Identificação IDOSO CUIDADOR OUTROS 
MEMBROS 

MÉDIA 
FAMILIAR 

QUANTOS 
SOBREVIVEM 

DELA (PER 
CAPITA) 

A BPC 

R$ 200,00 que 
a sogra 
contribui 

mensalmente 

Conjugê da 
cuidadora-

Aposentadoria 
por invalidez 

com acréscimo 
de 25% 

Mãe - BPC 

R$ 4.139,00 
5 pessoas 
Per capita 
R$827,80 

B 
Pensão por 

morte do 
esposo 

Aposentada 

Conjugê – 1 
salário min 

Filha – 1 salário 
min 

R$ 4.848,00 
5 pessoas 
Per capita 
R$969,60 

C Aposentada Aposentada 
Conjugê – em 

torno de 
R$1.500,00 

R$ 4.000,00 
aproximado 

3 Per capita 
R$1.333,00 

D Aposentada Aposentada Neto – em torno 
de R$1.500,00 R$ 4.000,00 3 Per capita 

R$1.333,00 

E Aposentada Aposentado 

R$640,00 a filha 
ajuda com 

R$160,00 por 
semana para 
pagar uma 

diarista 

R$3.064,00 2 Per capita 
R$1.532,00 

F BPC 

Aposentada 
Casa alugada 
(inquilino está 
inadimplente) 

O outro irmão 
que mora junto 

também é 
aposentado 

R$ 4.000,00 
aproximado 

3 Per capita 
R$ 1.333,00 

G Aposentado Aposentada 

Recebe o 
acréscimo de 

25% na 
aposentadoria 
do idoso que é 
por invalidez 

R$ 5.000,00 3 Per capita 
R$ 1.666,00 

H Aposentada Aposentada 
Irmã que mora 
junto também é 

aposentada 
R$ 3.636,00 3 Per capita 

R$ 1.212,00 

I Aposentado Aposentada Conjugê – renda 
mensal varia 

R$ 8.000,00 
aproximado 

4 Per capita 
R$ 2.000,00 

J 

Aposentada 
(porém 

outro filho 
administra 

seus 
recursos e 

repassa 
apenas 

R$500,00) 

Aposentada Conjugê - 
Aposentado 

R$ 3.000,00 
aproximado 

3 Per capita 
R$ 1.000,00 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo (2022). 

Em relação a renda sete idosos estão aposentados pelo INSS, uma 

recebe pensão por morte do marido e dois recebem o BPC, entre os cuidadores 

apenas a Cuidadora A não recebe nenhum tipo de benefício contando apenas com 
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uma contribuição familiar, os outros nove recebem aposentadoria, alguns por 

invalidez, e todos residem juntos no mesmo domicílio, os imóveis são próprios e 

estão quitados nenhum deles tem despesa com aluguel ou financiamento, estes 

dados nos remetem a discussão da importância de duas políticas públicas, a 

previdenciária e de habitação, que são fundamentais garantindo a segurança de 

sobrevivência e moradia digna, grandes programas habitacionais de moradia de 

interesse popular com empreendimentos financiados pelo extinto BNH, como é o 

caso das casas populares construídas no final dos anos 70 onde residem até hoje a 

maioria dos participantes desta pesquisa, não são prioridade do atual governo que 

adota uma política aliada aos interesses do mercado imobiliário, oferecendo crédito 

para financiamentos com juros altos e que não contemplam o perfil da população 

das camadas que mais necessitam de uma moradia, este problema perpassa a 

questão da propriedade privada das terras, que expulsou os pequenos proprietários 

rurais para as cidades como registrado no histórico familiar destes idosos, para o 

espaço urbano que também sempre fora dominado por interesses da elite, através 

do mercado imobiliário especulatório, a maior parte destas famílias quando 

chegaram do campo a cidade foram morar nas periferias pagando aluguel e 

passando inúmeras dificuldades, a conquista da casa própria com prestações 

simbólicas representou um salto na qualidade de vida dos mesmos. 
“[...] lembro que éramos pequenas e esperávamos minha mãe chegar do 
trabalho de ônibus, ela lavava roupa e fazia faxina nas casas das patroas, a 
mão dela vivia toda machucada da água gelada no frio, porque não tinha 
máquina de lavar que faz tudo igual hoje, era tudo na mão mesmo, o 
dinheiro era contadinho pra pagar o aluguel e a gente passava bastante 
necessidade, tinha dias que a gente comia um ovo cozido no almoço, todo 
dia ela guardava pra gente a mistura do almoço que ganhava na casa da 
patroa, vinha com aquele bifinho, uma banana, e dava pra gente dividir, pra 
nós era uma festa quando ela chegava no fim da tarde, porque sabia que 
sempre tinha alguma coisinha pra nós”. (Cuidadora H, 59 anos, filha) 

O que desfrutamos hoje são conquistas derivada de lutas e 

reivindicações populares, como a aposentadoria dos trabalhadores rurais que não 

contribuíram formalmente, necessitando apenas comprovação do tempo em que 

desenvolveram suas atividades no campo sendo exigido um período de 180 meses 

e a idade de 60 anos para homens e 55 para mulheres, como muitos trabalhadores 

rurais migraram para as cidades e tiveram um período de contribuição com trabalhos 

urbanos e o outro em atividades rurais foi regulamentada a aposentadoria híbrida 

em que se somam os dois períodos, porém altera-se a idade de 60 para 65 anos 

homens e 55 para 60 anos mulheres, o tempo somado das mulheres permanece em 
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180 meses mas para os homens aumenta para 240 meses. Os idosos que não tem 

o tempo de contribuição à previdência e comprovem uma renda familiar per capita 

inferior a um quarto de um salário mínimo tem direito ao BPC, essa segurança 

financeira é uma grande conquista que tem garantido a sobrevivência de milhares de 

famílias.  

As mudanças nas legislações trabalhistas e previdenciárias em 

curso, com o avanço da política neoliberal associado ao desmonte da seguridade 

social e a retirada de direitos, a precarização dos contratos de trabalho e ausência 

de proteção, com o aumento do trabalho informal, e conseqüentemente a 

inviabilização das aposentadorias e a diminuição dos valores de benefícios, indicam 

um cenário sombrio para toda a sociedade mas sobretudo para os mais pobres, 

restringindo a cada dia o acesso, com a diminuição dos serviços e da 

responsabilidade estatal no repasse de recursos para atendimento desta parcela da 

população, nos remetendo a um futuro de idosos desassistidos, necessitando 

trabalhar para complementar sua renda ou na sua impossibilidade, em situação de 

total vulnerabilidade. 
Essa realidade atinge especialmente os mais pobres da classe 
trabalhadora, as mulheres, que têm que abrir mão dos estudos, da 
profissão, do trabalho para cuidar, em um cenário em que a política social 
encolhe, dificultando seu futuro na velhice, como o de ter uma 
aposentadoria. (Teixeira, 2020, p.146). 

A necessidade de interromper as atividades do cotidiano para 

prestar auxílio a um familiar idoso que passa a ser dependente, pode ocorrer de 

maneira súbita por algum evento de saúde, ou ser um processo gradativo 

relacionado ao envelhecimento e a perda da capacidade de realizar algumas 

atividades da vida diária, a primeira situação é mais difícil pela urgência que se 

coloca a situação sem que haja um planejamento para este atendimento domiciliar, 

no segundo caso as adaptações vão surgindo segundo as demanda que se colocam 

no dia a dia. 
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Quadro 6: Tipo de incapacidade 
Tipo de incapacidade que levou o idoso a 

depender de cuidados 

Idade avançada 2 

AVC 3 

Alzheimer 1 

Queda com fratura de fêmur 2 

Acidente com veículo 1 

PCD 1 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo (2022). 

A maior parte dos idosos desta pesquisa já residiam com seus 

cuidadores antes de desenvolver a dependência, dois precisaram ser recebidos na 

casa da filha que assumiu os cuidados e um deles a irmã deixou a sua casa e 

passou a morar com o idoso. As duas idosas que ficaram acamadas após terem 

sofrido queda dentro da própria casa, já se encontravam em idade bem avançada e 

com dificuldades para deambular o que ocasionou o acidente doméstico, mas 

gradativamente estavam perdendo a autonomia para realização de suas atividades 

cotidianas.  

Quadro 7 – Exercício do cuidado 

Identificação 
A quanto tempo presta 

cuidado ao idoso 
Já cuidou de alguém 

antes 
Cuida de mais alguém 

além do idoso 

A 4 anos, mas está 
acamado a 26 anos 

Sim, mas auxiliando a 
mãe 

Sim, esposo aposentado 
por invalidez AVC e filho 

menor de 8 anos 

B 
Estando acamada 3 anos, 
mas sempre moraram no 

mesmo quintal 
Não Não 

C Sempre morou com a 
mãe Não Não 

D Sempre morou com a 
mãe Não Não 

E 5 anos Não Não 

F 2 anos Sim 
Sim, outro irmão que 
reside junto e possui 
deficiência intelectual 

G 18 anos Não Não 

H 
Estando acamada 1 ano, 

mas sempre moraram 
juntas 

Não Não 

I 4 anos Sim Sim, mãe que também é 
idosa 

J 7 anos Sim, pai com 
Alzheimer já falecido Não 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo (2022). 
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Em relação a como foram adquiridos os conhecimentos necessários 

para o atendimento às novas necessidades impostas para o cuidado destes idosos 

no domicilio, seis cuidadores responderam que precisaram aprender sozinhos, entre 

erros e acertos, no cotidiano do cuidar, aprendendo o melhor jeito de lidar com cada 

situação que se colocava no dia a dia, uma afirma ter aprendido através da 

experiência de presenciar a mãe exercendo este cuidado e de ajudá-la nesta tarefa, 

duas disseram ter recebido orientações básicas no momento da alta hospitalar e 

seguiram com o acompanhamento da UBS para esclarecimento de suas dúvidas e 

buscando auxílio quando demandava a situação. A maior dificuldade é relatada pela 

cuidadora que acompanha o pai com Alzheimer: 
[...] “Cada dia é uma coisa, mas a saúde mental é a pior das doenças pra 
quem cuida, porque a gente quase enlouquece junto, precisa entender que 
a pessoa já não tem mais consciência de nada do que faz, mas é duro, faz 
as necessidades pela casa, não deixa ninguém dormir a noite, minha mãe 
às vezes não compreende e acha que faz as coisas pra provocar, daí já tem 
as mágoas do passado, junta tudo isso num balaio e eu que fico esgotada 
com essa situação, tem vezes que não sei o que fazer, e troca medicação 
pra ver se acalma, mas é uma luta diária.” (Cuidadora I, 67 anos, filha) 

Sobre a estrutura física da casa, indagados se a falta de adaptação 

dos ambientes dificultam o seu trabalho, apenas três disseram não ter problemas 

neste sentido, justamente os que apresentam dependência a mais tempo (26 anos, 

18 anos e o idoso PCD), o idoso PCD como as cuidadoras são idosas e não 

possuem mais força física para retirá-lo da cama para a cadeira de rodas adquiriram 

um guincho mecânico que estão pagando parcelado. Duas afirmaram terem feito 

algumas reformas e adaptações, mas que mesmo com elas ainda existem barreiras, 

todos os demais disseram enfrentar problemas com portas e corredores estreitos 

para passagem de cadeira de roda ou de banho, banheiro pequeno, escadas e 

rampas, degraus nas portas de entrada e saída da residência: 
[...] “aqui é um sobrado e os quartos ficam em cima e banheiro de tomar 
banho é só em cima também, pra subir e descer com ela é uma luta, e eu 
tenho medo porque tomo medicamento pra dormir e ela acordar e tentar 
descer sozinha.” (Cuidadora C, 56 anos, filha) 
 
[...] “por exemplo no nosso banheiro não cabe a cadeira de banho, daí 
minha irmã me ajuda na hora do banho.” (Cuidadora D, 61 anos, filha) 
 
[...] “Dificulta bastante, eu tenho uma dependência nos fundos que é onde 
ficam os dois meu pai e minha mãe, mas pra ir pra lá tem uma escadinha e 
os dois já não tão dando conta de subir e descer.” (Cuidadora I, 67 anos, 
filha)  
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Os atendimentos domiciliares recebidos pelos idosos de outros 

profissionais se restringem ao programa Estratégia Saúde da Família realizado pela 

UBS, nenhum deles possui outro tipo de acompanhamento público ou privado na 

residência no momento, alguns afirmam que por algum período contrataram sessões 

de fisioterapia particular mas pelo fato do custo ser elevado para manter 

continuamente interromperam esse procedimento, apesar de verem de modo 

positivo o acompanhamento da equipe de saúde da UBS, quase que em 

unanimidade relataram que pelas condições clínicas que se encontram os idosos, 

continuamente é necessário que sejam transportados para realização de consultas 

fora do domicílio com especialistas, exames, e que os encaminhamentos do SUS 

para realização de fisioterapia em clínicas com deslocamento semanal duas vezes 

na semana é praticamente inviável para a maioria das famílias, o maior fator de 

dificuldade relatado é em relação ao transporte:  
[...] “se for pra levar em qualquer lugar é muita dificuldade, em 2017 
tínhamos voltado a fazer fisioterapia na clínica tentamos por 2 meses mas 
desistimos pela dificuldade, era pouco tempo e minha filha tinha que sair 
durante o serviço pra levar e buscar, tivemos que parar.” (Cuidadora G, 72 
anos, cônjuge) 
 
[...] “por exemplo nos retornos no hospital depois da cirurgia a gente toda 
vez que tinha que levar pagava uber especial que transporta na cadeira de 
rodas e é mais de R$100,00 cada corrida, mas a gente leva em tudo que 
precisa, mas fica bem pesado pra pagar.” (Cuidadora H, 59 anos, filha) 
 
[...] “muitos atendimentos a gente precisa sair com ela, fisioterapia mesmo 
fazia na clínica e é muito difícil pra conseguir levar dependia do meu irmão, 
em emergência pra levar no plantão a gente chama o SAMU porque além 
da dificuldade pra levar de carro chega lá fica esperando um tempão pra 
atender.” (Cuidadora J, 64 anos, filha) 
 
[...] “o meu pai se recusa a usar fralda mas não consegue segurar as 
necessidades por muito tempo, pra sair é uma luta, a grande dificuldade é 
que os meus pais e o meu esposo tem muitas consultas com especialistas e 
exames fora, não temos carro e é muito difícil a locomoção deles, nosso 
gasto com uber tem saído caro.” (Cuidadora A, 42 anos, filha) 

A preocupação em estar atendendo ao idoso da maneira adequada, 

também perpassa o fato do cansaço e do desgaste sofrido pelos cuidadores por ser 

uma atividade realizada 24 hrs todos os dias da semana, em relação a rede de apoio 

institucional como já fora demonstrado o único serviço acessado por 90% deles no 

domicílio é a equipe de saúde da UBS, não fora relatado por eles outras instituições 

que realizem algum tipo de atendimento domiciliar com estes idosos e seus 

cuidadores, nem religiosas ou filantrópicas, alguns contam com a solidariedade dos 

vizinhos esporadicamente, e um número reduzido se organiza com outros membros 
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da família para dividir algumas tarefas e aliviar a sobrecarga do cuidador principal. 

Apenas um dos idosos além da cuidadora familiar tem um cuidador formal nos 

períodos em que passa na casa da outra filha que está realizando um tratamento de 

câncer e encontra-se debilitada para prestar sozinha o cuidado: 
Como a doença dele está avançando a cada dia tem sido mais no 
ambulatório especializado os atendimentos lá na Políclinica, o que o posto 
me adianta é que renova as receitas das medicações que eu pego na 
Farmácia Municipal, quanto ao cuidador particular é caríssimo R$ 3.000,00 
a aposentadoria dele nem cobre esse gasto eu divido com a minha irmã 
porque eu também cuido da minha mãe, e quando ele está aqui eu 
praticamente não durmo se não tiver esse revezamento dele ir uns dias pra 
ficar na casa da minha irmã um tempo eu não agüento. (Cuidadora I, 67 
anos, filha) 

O único que recebe atendimento especializado é o idoso PCD, 

freqüenta o COL (Centro Ocupacional de Londrina), como é popularmente 

conhecida a Escola de Educação Especial Manain, que é uma entidade filantrópica 

que atende 170 alunos nos períodos matutino e vespertino, com necessidades 

educacionais especiais, adultos de ambos os sexos, o transporte vem buscá-lo de 

segunda a sexta e pelo fato de ser cadeirante um dos irmãos precisa acompanhá-lo 

no trajeto casa-escola e no retorno ao fim da tarde. 
“Inexistem estruturas intermediárias de cuidado entre a família e a 
instituição de longa permanência para idosos. Estruturas de suporte como 
centros-dia, hospitais-dia, visitas regulares de enfermeiros, embora 
previstos em lei, ainda não estão disponíveis para a grande maioria da 
população idosa brasileira. Os idosos frágeis, acamados e seus cuidadores 
familiares apenas recentemente têm sido visitados pelo sistema de saúde, 
por intermédio do Programa Saúde da Família (PSF). O Sistema Único de 
Saúde (SUS) ainda não garante esse cuidado domiciliário de longa 
permanência.”(GIACOMIN; UCHOA; LIMA-COSTA, 2005, p.1510) 

Com exceção do idoso PCD que freqüenta uma instituição por meio 

período, os outros idosos não tem a opção de um local onde possam freqüentar ou 

serem cuidados para que o seu cuidador possa realizar outras atividades, muitos 

cuidadores não contam com rede de apoio familiar e por conta disso negligenciam o 

próprio auto cuidado. 
[...] “tenho problema de depressão quando dá crise preciso pedir ajuda. 
Ultimamente ela não consegue levantar pra ir no banheiro e nem no pinico, 
todo dia de manhã tem um monte de xixi em tudo, daí eu dou banho, troco 
roupa de cama todo dia, deixo um monte de pano de chão mesmo assim as 
vezes fica um cheiro forte de xixi por tudo.” (Cuidadora C, 56 anos, filha) 
 
“É muito desgastante e complicado cuidar de uma pessoa em casa com 
Alzheimer avançado, só quem passou por isso sabe como é, a gente tenta 
fazer o máximo mas também temos o nosso limite, físico e mental.” 
(Cuidadora I, 67 anos, filha) 
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“O desgaste e o cansaço às vezes dá a sensação que não é todo dia que 
vou conseguir dar conta de tudo.” (Cuidadora A, 42 anos, filha) 

Os cuidadores em sua maioria também são responsáveis pela 

administração da casa, precisam realizar as compras no mercado, ir a farmácia ou 

buscar medicações na UBS, pagar contas, entre outras coisas que precisam ser 

realizadas fora do domícilio, questionados sobre como fazem nestes momentos a 

maioria busca alternativas para evitar deixar o idoso sozinho, porém às vezes é 

inevitável por falta de opções:  
[...] “quando preciso sair levo ela junto, coloco a cadeira de rodas no porta 
malas e vai comigo.” (Cuidadora B, 68 anos, filha) 
 
[...] “deixo ela na casa da minha irmã, se for coisa rápida minhas vizinhas 
ajudam bastante e ficam olhando ela pra mim um pouco.” (Cuidadora C, 56 
anos, filha) 
 
[...] “sozinho às vezes eu deixo mas é sempre rapidinho, pra levar a netinha 
na escola que é aqui do lado, pegar alguma coisa no mercado, uns 
minutinhos.” (Cuidadora G, 72 anos, cônjuge) 
 
“Eu procuro fazer as coisas fora no dia que a diarista vem em casa, mas 
quando eu preciso e não é dia dela vir eu pago alguém pra ficar aqui, já não 
dá pra deixar sozinha..” (Cuidador E, 68 anos, cônjuge) 

O período atípico vivenciado nos últimos anos em decorrência da 

pandemia mundial da covid 19 trouxe muitas angústias e preocupações nos 

cuidadores relacionadas ao medo de contaminarem os idosos fragilizados que 

recebem os seus cuidados, e também pelo próprio risco de adoecerem e os mesmos 

ficarem desassistidos, visto o grande número de internações e mortes ocorridas, 

como relatado anteriormente não existe uma rede de apoio consistente na maioria 

das famílias que normalmente já vivem isoladas dos demais membros, e nem 

opções institucionais públicas a qual possam recorrer nestas ocasiões. 
“O psicológico ficou bastante afetado, medo de se contaminar e passar pra 
eles, ao mesmo tempo que tenho medo de ficar doente com todo mundo 
dependendo de mim pra tudo, evitei o contato com os de fora me cuidei 
mesmo.” (Cuidadora A, 42 anos, filha). 
 
“Fiquei completamente desorientada, com medo, porque a gente não sai 
mas as meninas continuaram a trabalhar, inclusive a que mora aqui pegou, 
não saia do quarto eu só levava a comida, mas graças à Deus eu e ele não 
pegamos, todos já estamos vacinados, fiquei preocupada porque se eu fico 
doente quem cuida dele sou eu daí já viu o problema, mas deu tudo certo.” 
(Cuidadora G, 72 anos, cônjuge) 
 
“Foi complicado porque minha mãe teve esta fratura de fêmur no ápice da 
pandemia em 2021 com as UTI’s todas lotadas, ficou aguardando ter vaga 
na UTI pra poder fazer a cirurgia, passamos uma angústia tremenda e 
sofremos junto com ela, nos cuidamos ao máximo de todas as formas, pra 
sair era só mesmo o necessário e na volta trocava de roupa, tomava banho, 
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limpava tudo, pensando em proteger ela mesmo, pedimos para as pessoas 
não virem em casa, não recebemos visitas, e graças à Deus deu certo até 
agora ninguém pegou esse vírus e minha mãe já tomou as 4 doses, nosso 
maior medo era ficarmos doentes e não podermos cuidar dela.” (Cuidadora 
H, 59 anos, filha) 
 
“Foi um sofrimento terrível, porque pra quem tem essa questão mental não 
entendia nada, não queria ficar de máscara, queria sair de qualquer jeito, 
minha mãe também sempre morou comigo então lá na praia ela tinha um 
monte de atividades, caminhava, aqui com essa situação do meu pai que é 
ex-marido dela, mais a pandemia imagina a revolta, sem poder ir a lugar 
nenhum e reclamando sem parar, um é doente mental e a outra não 
colaborava também, tinha que agüentar os dois e segurar as pontas, eu me 
cuidava o máximo que eu podia, peguei covid agora no final todo mundo 
vacinado, mas leve e eles não pegaram ainda bem.” (Cuidadora I, 67 anos, 
filha) 
 
“Foi muito difícil, no final de 2020 nós 3 pegamos covid, meu outro irmão 
que mora junto tem problema de cabeça, não tinha quem fizesse ele ficar 
trancado dentro de casa, acho que foi ele que trouxe pra dentro de casa, e 
minhas outras irmãs que ajudam bastante também tudo de idade e algumas 
doentes não podia vir aqui me ajudar, foi tenso eu preocupada, com medo, 
os hospitais tudo cheio, tava mal mas ficava pensando se eu fico internada 
quem vai cuidar deles, elas faziam comida pra gente e deixavam no portão 
eu saia pra pegar, mas graças à Deus passamos por isso e estamos aqui.” 
(Cuidadora F, 75 anos, irmã) 
 
“Foi uma dificuldade, recentemente todos nós pegamos covid inclusive 
minha mãe, mas já estávamos todos com as doses das vacinas tomadas 
em dia, mesmo assim passamos bem mal, e eu não posso ficar doente 
nessa casa que o negócio fica feio, meu esposo tem vários problemas de 
saúde tava até usando fralda quando estava com covid porque não 
conseguia segurar a urina e com tosse, foi tenso. Durante a pandemia em 
geral evitei ao máximo me expor sempre usando máscara, mas não tenho 
como não sair, tomei bastante cuidado mesmo assim pegamos. (Cuidadora 
J, 64 anos, filha) 

Frente a inúmeras dificuldades enumeradas e problemas 

vivenciados neste cotidiano do cuidado, fora colocado o que significaria a estes 

sujeitos um apoio ou auxílio para realização desta tarefa, sendo permitido que fosse 

elencado mais de um item para satisfação de suas demandas, que apareceram com 

esta frequência: 

Dividir os cuidados que presta ao idoso com outra pessoa (3): 
[...] “apesar de ter a minha mãe que na medida do que ela pode ainda me 
ajuda, se tivesse alguém que se prontificasse a dar uma força aqui pra mim 
seria ótimo, mas minhas irmãs acham que como eu moro aqui do lado deles 
e não estou trabalhando fora eu não preciso de ajuda, elas trabalham então 
nunca podem fazer nada, eu também queria voltar a trabalhar mas com 
toda essa situação de que jeito, cada dia tem que levar um em algum lugar, 
ia precisar faltar toda semana.” (Cuidadora A, 42 anos, filha). 
 
[...] “principalmente nos fins de semana, antes a filha ficava com ela mas 
agora não fica mais, eu sinto falta de poder ver meus amigos.” (Cuidador E, 
68 anos, cônjuge) 
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[...] “afinal somos em muitos irmãos todos morando aqui perto, tem carro, 
mas ninguém vem aqui visitar.” (Cuidadora J, 64 anos, filha) 
 

Receber apoio emocional (3): 
[...] “porque tive duas perdas uma foi meu marido, um ano depois meu único 
filho, os dois morreram de infarto, daí eu mudei da minha cidade e vim ficar 
perto dos meus irmãos que moram quase todos aqui pra ajudar a cuidar 
deste que precisa.” (Cuidadora F, 75 anos, irmã) 
 
“Pra mim o que sempre pesou foi o emocional, quando não estou bem pra 
fazer todo o restante fica difícil, já estive internada em clínica psiquiátrica.” 
(Cuidadora C, 56 anos, filha). 
 
[...] “tenho um sentimento de incapacidade e impotência com toda essa 
situação que eu enfrento, um apoio emocional me ajudaria porque a falta de 
poder me socializar com outras pessoas me afeta bastante.” (Cuidadora A, 
42 anos, filha) 
 

Receber apoio financeiro (3): 
[...] “voltar a trabalhar me ajudaria financeiramente, sempre trabalhei e tive 
meu próprio dinheiro, ficar dependendo só da aposentadoria dele não dá 
pra fazer nada, e eu tenho um filho pequeno ele quer as coisas e eu fico 
pensando no futuro dele também.” (Cuidadora A, 42 anos, filha) 
 
[...] “porque os gastos com ela são grandes, quase todas as medicações 
que ela usa são compradas e muito caro os remédios, pomadas, fraldas, 
pagar alguém pra limpar também não dá, fico fazendo como posso.” 
(Cuidadora B, 68 anos, filha) 
 
[...] “ele (meu irmão) fica com o cartão de aposentadoria dela e administra o 
dinheiro, só me repassa R$500,00, isso também é uma dificuldade porque 
ela precisa das coisas eu tenho que tirar do meu bolso e meu marido fica 
revoltado porque ela ganha dois salários mínimos mas ele controla o 
dinheiro com consentimento dela.” (Cuidadora J, 64 anos, filha) 
 

Dividir as tarefas da casa (2): 
[...] “a casa tem quintal, tem os cachorros, dá trabalho mas eu vou fazendo 
devagar, as meninas me ajudam quando podem e eu ainda to bem consigo 
ir tocando o dia que não der mais daí a gente vê como faz.” (Cuidadora G, 
72 anos, cônjuge) 
 
[...] “aqui eu faço tudo e tem dia que é uma loucura, eu almoço às 16:00 hrs, 
largo louça, roupa, corro com a minha mãe pra cima e pra baixo, mas não 
tem outra pessoa que faça então eu faço do jeito que eu dou conta, e tem 
dia que fica tudo pra trás mesmo.” (Cuidadora B, 68 anos, filha) 
 

Conseguir uma Instituição de Longa Permanência para o Idoso (1): 
“Estamos tentando encontrar uma ILPI mas está difícil e os preços são 
muito altos, como ele já nem reconhece mais as pessoas não seria um 
sofrimento neste sentido, e ele estaria em todo tempo recebendo apoio 
especializado.” (Cuidadora I, 67 anos, filha). 
 

Outros, “passear” (2):  
“Nosso problema é transporte, minha irmã dirige e temos um carro pequeno, 
não cabe a cadeira atrás, quando a gente sai com ela tem que chamar o 
uber especial, e se eu tivesse condições gostaria muito de poder levar 
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minha mãe mais pra passear, nos esforçamos pra pelo menos 1x por mês 
levar ela na igreja que ela adora e sempre pede, fica toda feliz encontrando 
os irmãos, freqüentou lá muitos anos todo mundo conhece e adora ela, eles 
vinham aqui visitá-la também mas com a pandemia não dava mais, a gente 
também pediu pra não vir nem os parentes.” (Cuidadora H, 59 anos, filha) 
 
 
[...] “ninguém leva ela pra passear em lugar nenhum, todos os meus irmãos 
tem carro, se cada final de semana um levasse ela pra algum lugar nem que 
fosse pra dar uma voltinha ela sairia um pouco de casa.” (Cuidadora J, 64 
anos, filha) 
 

Apenas uma das cuidadoras participantes não quis pontuar 

nenhuma necessidade ou auxílio que poderia representar um alívio na sobrecarga 

ou apoio no cuidado, disse que está bem organizada entre os seus irmãos que todos 

a apoiam conforme necessita e que uma das irmãs mora na mesma rua e vai todos 

os dias na casa, auxiliar a dar banho na mãe e nas outras atividades domésticas, 

que quando precisa sair para suas próprias consultas médicas ou resolver assuntos 

pessoais sua irmã ou sobrinha ficam com a mãe, ou um dos irmãos vem buscá-la e 

leva para a casa deles, quando existe um acordo entre os familiares na divisão das 

tarefas percebemos uma maior qualidade de vida tanto para o idoso quanto para o 

seu cuidador. 

O processo de exercício do cuidado não tem um prazo determinado 

para findar, o que leva muitos cuidadores a abandonar projetos pessoais, a maioria 

afirma não ter perspectivas em relação ao futuro, essa construção é permeada por 

diversos sentimentos conflitantes, conformismo, fatalismo, interpretações religiosas, 

desígnio ou missão, utilidade. 
 
“Todos os meus planos que eu tive desde que era jovem não eram os 
planos de Deus pra minha vida, então eu me conformei e vou vivendo a 
cada dia o que Deus prepara pra mim.” (Cuidadora H, 59 anos, filha). 
 
“Com as perdas que tive (esposo e filho) foi um duro golpe, tenho um neto 
mas mora em outra cidade quase não vejo ele, resolvi que seria mais útil 
dar uma força cuidando dos meus irmãos.” (Cuidadora F, 75 anos, irmã) 
 
“Vida, saúde e paciência pra conseguir cuidar dela enquanto for preciso.” 
(Cuidadora C, 56 anos, filha). 
 

As cuidadoras A e I, ambas que cuidam de mais de uma pessoa 

dependente foram as únicas que esboçaram desejo de realizar outros projetos, 

como voltar a estudar na perspectiva de melhorar suas condições financeiras, e ir 

morar em outro país após a morte dos pais, já que encontra-se aposentada para 

poder estar perto do filho. 
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“Queria voltar a estudar, penso muito no futuro do meu filho por isso queria 
voltar a trabalhar, para ter uma condição financeira melhor.” (Cuidadora A, 
42 anos, filha) 
 
“Perspectiva de futuro é depois que os dois descansarem, enquanto eles 
estiverem aqui e eu cuidando não tenho como fazer nada, eu tenho um filho 
professor de matemática que mora na Itália, eles partindo eu vou embora 
daqui quero ir pra Itália morar com meu filho ele já me chamou só não fui 
ainda por conta deles.” (Cuidadora I, 67 anos, filha) 
 

No que trata especificamente da situação de saúde do cuidador 

principal podemos pontuar, apenas 20% realiza acompanhamento psicológico, 50% 

afirma sofrer de algum tipo de transtorno mental e entre estes 40% tomam alguma 

medicação controlada: 

 

Quadro 8 – Situação de saúde do cuidador (saúde mental): 

Identificação 
Realiza 

acompanhamento 
psicológico 

Sofre de algum transtorno de 
saúde mental 

Toma alguma medicação 
controlada 

A Não Não Não 

B Não Sim, depressão, síndrome do 
pânico e insônia 

Sim 

C Sim 

Sim, depressão, ansiedade, 
insônia, tremor constante, já estive 
internada por diversas vezes em 
hospitais psiquiátricos desde que 
era novinha, até tratamento com 
choque já passei 

Sim 

D Sim Sim, depressão, esquizofrenia Sim 
E Não Não Não 
F Não Sim, depressão Sim 
G Não Não Não 
H Não Não Não 
I Não Ansiedade Não 
J Não Não Não 

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo (2022). 

Entre os cuidadores 60% afirmam sofrer de alguma doença crônica, 

90% fazem algum tipo de acompanhamento, seja na própria UBS, no CAPS III, ou 

em especialistas no CISMEPAR, Policlínica, HC e Ambulatório do Alto da Colina, 

uma cuidadora aposentada pelo estado utiliza o plano de saúde dos servidores 

estaduais SAS, e uma faz uso do SUS e paga algumas consultas e exames 

particulares pela demora para conseguir agendamento pelo SUS. 

Apenas uma das cuidadoras afirma não realizar acompanhamento 

de sua saúde, disse que não faz exames preventivos e só procura atendimento em 

casos agudos que necessite, citou como exemplo quando tem fortes dores de 

coluna e fica travada, inclusive disse que não tomou a vacina contra a covid 19 mas 

permitiu que fossem realizadas as 4 doses em sua mãe. 
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“[...] na verdade não gosto mesmo de ir a médicos, se eu passo mal numa 
emergência vou ao plantão, mas não fico procurando coisas e também não 
gosto de ficar tomando medicação, é coisa minha, mas eu sou assim, e 
exercícios também não faço, sei que preciso perder peso mas não é tão 
fácil assim.” (Cuidadora H, 59 anos, filha) 
 

Quadro 9 – Situação de saúde do cuidador (acompanhamento): 
Identificação 

Tem alguma 
doença crônica 

Faz algum tipo de 
acompanhamento de sua saúde 

Se sim onde 
realiza 

Se não por quais 
motivos 

A Não Só exames de rotina mesmo  SUS  
B Sim Sim  SUS  
C Sim Sim no CAPS SUS  
D Não Sim no CAPS SUS  
E Sim Sim SUS  
F Sim Sim SUS  
G Sim Sim SUS  
H Não Não SUS Só vou quando preciso 
I Não Sim SAS  
J Sim Sim SUS e Privado  

Fonte: Dados sistematizados pela autora com base na pesquisa de campo (2022). 

Entre os cuidadores nenhum relata fazer uso abusivo de álcool e 

apenas dois são tabagistas, a unidade de saúde possui um programa de tabagismo 

para pessoas que desejam parar de fumar, ambos afirmam que não tem o desejo de 

deixar o hábito apesar de terem consciência do fato de ser prejudicial à saúde, e 

encaram como uma válvula de escape que os auxilia. 

Questionados se após iniciarem o papel de cuidador em relação à 

sua saúde, quatro afirmam que se manteve da mesma forma, os demais colocaram 

que adquiriram dores ou problemas que não possuíam antes desse período: 
“Desenvolvi problemas que não tinha, pelo esgotamento pior do que quando 
trabalhava em dois turnos, fora as dores no corpo.” (Cuidadora I, 67 anos, 
filha) 
 
“Passei a ter dores musculares e de coluna porque ele é pesado e de ficar 
apoiando na gente, ajudando a sair da cama e ir pra cadeira, trocar dar 
banho, esse esforço diário acaba com as costas, dói tudo, braço, perna.” 
(Cuidadora G, 72 anos, cônjuge) 
 

As respostas obtidas como sugestões para o que poderia ser feito 

para evitar o surgimento de doenças ou melhorar o controle dos sintomas das já 

existentes foram bem diversificadas, pontuando novamente que os processos que 

envolvem a saúde estão além das questões apenas biológicas: 
“Pescar, me acalma é uma atividade que me faz bem.” (Cuidadora C, 56 
anos, filha) 
 
“Eu preciso fazer uma atividade física, mas acima de tudo ter um tempo 
pra cuidar de mim, eu não pinto meu cabelo, não faço uma unha, não 
consigo ter um tempo de qualidade com o meu esposo ta muito 
complicado viver assim.” (Cuidadora J, 64 anos, filha) 
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“Poder descansar nos fins de semana, ver minha família e estar com os 
meus amigos, tocar violão e cantar.” (Cuidador E, 68 anos, cônjuge) 
 
“Eu já cheguei a fazer hidroginástica um tempo tava sendo muito bom, mas 
era longe e às vezes o ônibus atrasava ou eu perdia, daí demorava pra mim 
conseguir voltar, porque eu ia cedinho enquanto ele ainda não tinha 
acordado, daí eu chegava e cuidava dele, daí ele tava ficando nervoso 
quando eu demorava daí pra evitar dele ficar desse jeito eu preferi parar, 
antes da pandemia tava indo no grupo de alongamento aí do posto que daí 
é pertinho, só deixar ele 1 horinha em casa sozinho não tinha problema mas 
daí parou tudo, senti bastante esse tempo parada, se voltar pretendo 
começar de novo.” (Cuidadora G, 72 anos, cônjuge) 
 
“As atividades de rotina de cuidados são o que tem me trazido desgaste 
físico e dores, então sem compartilhar, dividir isso, fica difícil pensar em 
melhorar, to na fila do SUS pra fisioterapia em clínica mas demora pra sair 
vaga e como tem que ficar indo toda semana pra mim que não tenho quem 
me ajuda fica difícil pra ir quando sair a vaga também.” (Cuidadora B, 68 
anos, filha) 
 
“Eu já tenho feito caminhada 3x na semana e 2x hidroginástica com a minha 
irmã, pra distrair um pouco a mente também, mas arrumar um psicólogo 
acho que ia ajudar também to pensando nisso.” (Cuidadora F, 75 anos, 
filha) 
 
 

Nos relatos aparecem (em negrito) a necessidade de ter momentos 

de lazer, como pescar, ver os amigos, tocar violão, cantar, exercer o auto cuidado 

feminino com questões estéticas como pintar os cabelos, poder fazer as unhas, 

relacionamentos interpessoais, poder ter tempo de qualidade com o cônjuge, ver a 

família, participar de eventos com os outros membros que não moram no mesmo 

domicílio. O desejo de realizar atividades físicas como alongamento, caminhadas, 

fisioterapia também apareceram em várias respostas, todas estas demandas recaem 

numa mesma questão que foi colocada pela Cuidadora B, sem contar com apoio 

para compartilhar, dividir o cuidado, fica inviável a realização de todas estas 

atividades. 

A cuidadora F afirma que tem realizado atividades regulares como 

caminhadas três vezes, e hidroginástica duas vezes na semana na Associação 

Flavia Cristina, aqui destacamos a importância de um suporte institucional que 

auxilie no atendimento, a mesma só consegue sair da residência para estas 

atividades por conta que todos os dias da semana, no período da tarde o idoso tem 

atendimento no COL, este período fica livre para que possa cuidar de assuntos e 

interesses particulares, inclusive procurar atendimento psicológico. 

 

 



60 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar as experiências 

dos cuidadores de idosos dependentes atendidos pela equipe de saúde da UBS 

Carnascialli, e conhecer como se estabelece o cuidado de um idoso dependente no 

domicílio, evidenciando que no Brasil o Estado direciona em primeiro lugar às 

famílias a responsabilidade pelo atendimento aos seus vulneráveis, entender as 

relações estabelecidas entre os idosos e seus cuidadores, perpassa o fato de 

desvelarmos os processos históricos conjunturais que percorreram estas famílias, 

suas trajetórias de vida, sua estrutura e influências ideológicas, culturais, que 

permeiam sua visão de mundo e atribuem significados a suas ações, trazendo 

recortes que nos levam ao debate de questões mais amplas. 

Discutir o processo de envelhecimento em nossa sociedade, deve 

considerar que uma grande parcela desse contingente chegará a terceira idade com 

a necessidade de atendimento especializado, em termos de recursos humanos e 

institucional, demandando serviços específicos em várias áreas que possam garantir 

o cuidado e a proteção social, a frágil e escassa oferta existente não supre essa 

demanda crescente, tanto o setor público como o privado precisam pensar 

estratégias neste sentido, soluções intermediárias entre as ILPI’s e o cuidado 

familiar exclusivo, os custos de serviços privados tanto de cuidadores formais ou de 

casas de repouso são inacessíveis para a maior parte da população. 

Diante desta realidade cabe a família assumir este cuidado, sem 

receber para esta função nenhum tipo de auxílio financeiro ou formação técnica, 

como fora verificado nos dados sistematizados esse papel é naturalizado como uma 

atribuição feminina, tendo as mulheres em sua grande maioria no exercício desta 

função, e um grande número de idosos cuidando de outros idosos, pessoas que 

migraram da zona rural para a cidade, com baixo grau de escolaridade que se 

refletem na renda destas famílias, a maior parte sobrevive com aposentadorias e 

benefícios no valor de um salário mínimo, os outros membros ativos que trabalham 

também não tem rendimentos que ultrapassem a dois salários mínimos. 

O único serviço público que oferta atendimento domiciliar 

regularmente a estes idosos e seus cuidadores é a UBS, mas analisando as 

declarações dos mesmos apesar de verem de forma positiva o trabalho realizado, 

ele não contempla muitas de suas necessidades mesmo dentro da área de saúde, 
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quando questionados sobre como adquiriram os conhecimentos necessários para 

exercer o cuidado, 80% afirmaram que tiveram que aprender sozinhos, apenas 20% 

recebeu orientações técnicas em alta hospitalar ou da UBS, entendendo que são 

várias mudanças e novas necessidades que se apresentam e demandam 

conhecimentos que não fazem parte da rotina de vida destes cuidadores, que 

repentinamente passam a ser profissionais de saúde sem formação precisando 

exercer na prática sua profissão, manipulando aparatos como sondas, troca de 

fraldas geriátricas, administração regular de medicamentos, medição de glicemia, 

aferindo pressão arterial, realizando mudança de decúbito para evitar o surgimento 

de escaras, que são cuidados que fazem parte do dia a dia da enfermagem, mas 

passam a fazer parte do seu cotidiano, isso gera angústia e muitas situações que 

poderiam ser evitadas com um suporte efetivo, não somente de orientação e 

treinamento, mas identificando também a falta de condições existentes em algumas 

situações que inviabilizam o cuidado adequado e procurando soluções para saná-

las, este tem sido um caminho que os cuidadores tem percorrido sozinhos. 

O médico generalista do passado passou a ser substituído no 

presente por inúmeras especialidades distintas, assim como as políticas públicas o 

corpo humano está fragmentado em partes, cada qual trata especificamente de uma 

área, assim temos cardiologia, gastrologia, geriatria, nefrologia, ortopedia (cada 

parte com seu próprio profissional joelho, ombro, coluna, braços...), e os idosos que 

se encontram fragilizados tem necessidade de serem acompanhados em quase 

todas as modalidades citadas, consultas e exames que são realizadas em 

ambulatórios e clínicas distantes de onde residem, uma das queixas generalizadas 

pelos entrevistados é a dificuldade que tem no transporte a estes lugares e no gasto 

despendido nesse deslocamento, mesmo em carros particulares retirar o idoso da 

residência é uma tarefa complexa, transportar cadeiras de roda, descer rampas e 

subir escadas na própria casa, pagar corridas de veículos de aplicativo, apesar do 

direito a gratuidade nos ônibus de transporte coletivo nenhum deles utiliza esse 

recurso pela dificuldade em transitar em ruas e calçadas com falta de acessibilidade, 

pelo tempo de demora e as inúmeras baldeações até chegar ao destino. 

Principalmente para a realização de fisioterapia em clínicas, que 100% destes 

idosos necessitam pela condição física, as vagas pelo SUS nestes lugares já são 

difíceis, porém quando liberadas a maior parte não consegue dar continuidade 

abandonando nos primeiros meses, por ser um tratamento contínuo e no mínimo 
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duas vezes na semana conseguir levar o paciente até estes locais se torna uma via 

crucis, não conseguem arcar com os gastos no transporte ou pessoas que possam 

se disponibilizar continuamente nesta tarefa, o apoio social da prefeitura de Londrina 

tem um serviço neste sentido, mas existem critérios e uma fila de espera, como a 

demanda é gigantesca e as vagas limitadas poucos conseguem ser contemplados. 

O que se assiste é uma crescente demanda e em contrapartida um encolhimento na 

oferta dos serviços, não só na área de atendimento a saúde, mas em todo tipo de 

investimento voltado às políticas públicas, com cortes orçamentários e 

congelamento de gastos nestes setores. 

A rede de apoio institucional como mencionamos anteriormente é 

restrita, e quando verificamos com os mesmos como as famílias estão organizadas 

para prestar este suporte, algumas conseguiram estabelecer acordos entre os seus 

membros para divisão de algumas tarefas, mas elas são minorias dentro deste 

cenário, em geral uma pessoa sozinha carrega toda responsabilidade pelo 

atendimento ao idoso, associado às outras atividades como organização e limpeza, 

lavagem das roupas, preparar alimentação, fazer compras, administrar as finanças, 

cuidado de outros membros dependentes, levar e buscar na escola crianças, uma 

rotina exaustiva e intensa.  

A divisão dessas tarefas e do cuidado aparece como demanda 

principal, os que podem contar com esse apoio revelaram maior nível de qualidade 

de vida, podendo freqüentar atividades com regularidade em benefício de seu auto 

cuidado como atividades físicas, atendimentos médicos, tendo a possibilidade de 

maior interação social fora do domicílio, que é algo que está restringido à maioria, e 

a queixa pela ausência dessa possibilidade aparece em várias falas, pela falta de 

momentos de lazer e descanso, privação da liberdade de ir e vir, expressos em 

desejos de pescar, viajar, poder sair com os amigos, visitar familiares, ir a igreja, sair 

para comer lanche com o cônjuge, que eram atividades comuns que não podem 

mais ser realizadas e trazem frustração e sofrimento. 

Esta sobrecarga emocional e física pode ser desencadeadora de um 

processo de adoecimento da pessoa do cuidador, alguns revelaram já fazerem uso 

de medicações para doenças crônicas e saúde mental, o exercício do cuidado 

nestes moldes relatados, dificulta o próprio auto cuidado, quando investigamos a 

situação de saúde do cuidador principal, o esforço contínuo gera lesões e dores 

musculares que é um problema relatado pela maioria. 
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A ausência de perspectivas pessoais também se observa no fato de 

que não há um prazo determinado para o fim desta situação que normalmente 

culmina após o falecimento do idoso, que pode durar por muitos anos como é o caso 

de uma das cuidadoras que cuida do cônjuge acamado a 18 anos, pessoas que 

interromperam suas vidas pessoais e se dedicaram exclusivamente ao cuidado, não 

existe um suporte durante e nem após esse processo, apenas 20% faz 

acompanhamento psiquiátrico por já terem diagnóstico clínico que demanda este 

tipo de atendimento, mas os demais não recebem nenhum tipo de acompanhamento 

psicológico. 

Assim identificamos algumas demandas elencadas pelos cuidadores 

entrevistados: constituição de uma rede de apoio que divida o exercício deste 

cuidado, permitindo momentos de descanso, lazer e auto cuidado; divisão de 

atividades domésticas ou condições financeiras para contratação formal de uma 

pessoa que auxilie nestas tarefas; transporte especializado para deslocamento a 

unidades de saúde para realização de consultas com especialistas, exames, 

fisioterapia (assim como o existente exclusivamente para pessoas que fazem 

hemodiálise) disponibilizado pelo poder público; uma instituição nos moldes da 

Casa-dia mas voltada para idosos com dependência, como um centro de referência 

Hospital-dia que ofertasse cuidado em momentos pontuais, por exemplo em 

momentos que o cuidador necessitasse de hospitalização para cuidar da sua própria 

saúde; oferta de acompanhamento psicológico na rede pública; apoio financeiro. 

Finalizamos este estudo destacando a importância do trabalho 

desenvolvido por estes cuidadores, como parceiros fundamentais no atendimento à 

saúde do idoso que apresenta dependência, que tem assumido sozinhos uma 

responsabilidade que também é estatal e de toda a sociedade, expondo durante 

todo o trabalho questões que perpassam seu cotidiano e que são fatores que 

dificultam este exercício, a conjuntura estrutural e o contexto econômico e político 

atual não favorecem a discussão de ampliação de direitos e criação de serviços em 

todas as esferas, mas enfatizamos esta necessidade e buscamos dar visibilidade a 

este tema, porque estamos numa sociedade em processo de envelhecimento e que 

demanda o planejamento de uma estrutura para garantia da proteção social na 

terceira idade, que inclua nela o idoso dependente e os cuidadores familiares em 

suas políticas. 
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