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RESUMO 

 

Devido a um aumento na expectativa de vida, há também um aumento do surgimento 

de doenças degenerativas e entre elas as demências. Com isso, atualmente observa-se um 

aumento do número de idosos que necessitam de um cuidado domiciliar, devido a essa 

demência, dependendo assim dos seus familiares. Porém esse cuidador, por muitas vezes, não 

tem o conhecimento adequado para aquele tipo de patologia e acaba dando uma assistência 

deficiente e sem embasamento científico. Existem grupos de apoio a esse cuidador que o 

auxilia nesse cuidado dando orientações sobre a patologia a qual ele lida e como enfrentar 

todas as dificuldades e limitações que o transtorno cognitivo pode trazer para o idoso, a 

família e o cuidador. Este estudo tem como objetivo conhecer a contribuição das oficinas de 

suporte para cuidadores de idosos e os reflexos na assistência ao idoso com demência. Trata-

se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva-exploratória. Como campo de pesquisa, 

foram utilizadas as dependências do Programa de Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e 

seus Cuidadores (EASIC /UFF), em Niterói, RJ. A pesquisa foi realizada durante o segundo 

semestre de 2012 após aprovação pelo comitê de ética da faculdade de medicina do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense sob o nº 118.420. 

Participaram da pesquisa 12 cuidadores de idosos com demência, maiores de 18 anos. Estes 

apenas foram incluídos na Pesquisa após o aceite do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, obedecendo as questões éticas da pesquisa. Os instrumentos que foram utilizados 

para a coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram realizadas 

pelo próprio pesquisador e gravadas em MP3, sob consentimento e autorização dos 

entrevistados, visando preservar a integralidade da fala. Foram realizadas as mesmas 

perguntas para os participantes do PRO-CUIDEM e participantes das oficinas de suporte e 

para os não participantes. Para a análise dos depoimentos foi utilizado a análise de conteúdo 

segundo Bardin a partir deste movimento chegou-se a construção de 6 categorias. Deste 

estudo conclui-se que os grupos de orientação se mostraram de grande importância para os 

cuidadores de idosos com demência, pois eles percebiam o espaço como um momento de 

troca de experiências e de obter maior conhecimento sobre a doença, refletindo positivamente 

no seu cuidado diário ao idoso.  

Descritores: Enfermagem geriátrica. Cuidadores. Demência. Enfermagem 
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ABSTRACT 

 

Due to an increase in life expectancy, there is also an increase in the appearance of 

degenerative diseases and among them the dementias. Currently, there is an increase in the 

number of elderly people who need home care, due to this insanity, depending on how their 

relatives. However this caregiver, for many times, does not have the adequate knowledge to 

those kinds of pathology and ends up giving a poor service and without scientific basis. There 

are support groups that caregiver who assists in care giving guidance on the pathology which 

he read and how to face all the difficulties and limitations that cognitive disorder can bring for 

the elderly, family and caregiver. This study aims to understand the contribution of support 

for caregivers of the elderly and the reflections in the elderly with dementia care. It is a 

qualitative research of descriptive-exploratory type. As the field of research, we used the 

Nursing Program's dependency on health care of the elderly and their caregivers (EASIC 

UFF), in Niterói, RJ. The survey was conducted during the second half of 2012 after approval 

by the Ethics Committee of the medical school of the University Hospital Antônio Pedro of 

Universidade Federal Fluminense under no. 118,420. Search took 12 caregivers of elderly 

people with dementia, over 18 years. These were only included in the search after the 

acceptance of the informed consent, in accordance with the ethical issues of research. The 

instruments that were used for data collection are semi-structured interviews. The interviews 

were conducted by the researcher and recorded in MP3, under consent and authorization of 

the interviewees, in order to preserve the integrity of the talks. The same questions for the 

Group of caregivers participating in the PRO-CUIDEM and support and workshops for the 

Group of non-participants. For the analysis of the interviews was used content analysis 

according to Bardin from this movement came the construction of 6 categories. This study 

concluded that the orientation groups were of great importance for caregivers of seniors with 

dementia, because they realized the space as a moment of exchange of experiences and to 

gain greater knowledge about the disease, reflecting positively on your daily care to the 

elderly. 

Keywords: geriatric nursing. Caregivers. Dementia. Nursing
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1 INTRODUÇÃO 

 

O perfil demográfico do Brasil vem mudando ao longo do tempo, a população acima 

de 60 anos vem aumentando devido à melhora da qualidade de vida e os avanços tecnológicos 

na área da saúde. Ocorrendo então uma retangularização da pirâmide populacional. Com esse 

aumento expressivo da população idosa vem também o aumento do número de doenças 

degenerativas crônicas elevando a morbimortalidade e comprometendo a independência dos 

idosos. (VIEIRA, FIALHO, MOREIRA, 2011, p. 161) 

Segundo Sarmento et al. (2010 p.54), a incidência de patologias que causam a 

dependência desse idoso predominam as situações relacionadas com as doenças 

osteoarticulares, seguida de acidente vascular cerebral e demências. 

 Os transtornos do sistema nervoso central e periférico que são neurodegenerativos 

caracterizam-se pelo início lento dos sinais e sintomas. Os pacientes são tratados em casa, 

enquanto for possível, e são admitidos ao contexto de cuidados agudos (Brunner, 2008). As 

doenças degenerativas, também conhecidas como demência, mais comuns que causam a 

incapacidade são: Doença de Parkinson, Alzheimer e Huntington. 

 Devido a esse aumento na expectativa de vida, há também um aumento do surgimento 

de doenças degenerativas. Com isso, atualmente observa-se um aumento do número de idosos 

que necessitam de um cuidado domiciliar, dependendo assim dos seus familiares que quando 

acham necessário, contratam um cuidador para auxiliar no cuidado desse idoso. Porém esse 

cuidador, por muitas vezes, não tem o conhecimento adequado para aquele tipo de patologia e 

acaba dando uma assistência deficiente e sem embasamento cientifico. Isso ocorre porque são 

pessoas que já trabalhavam na casa da família e acabam se tornando o cuidador por serem 
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pessoas ‘de confiança’. Ou os familiares, filhos, esposas e maridos, se tornam os responsáveis 

pelos cuidados desse idoso. 

 O cuidador principal é aquele que tem total ou maior responsabilidade pelos cuidados 

prestados ao idoso dependente no domicílio. E, usualmente, a denominação de cuidador 

informal é dada aos familiares, amigos e voluntários da comunidade. Esses, provavelmente, 

podem ter dificuldades não expressadas na comunicação com idoso portador de transtorno 

cognitivo. (SANTANA et al, 2008, p. 289) 

 Não só dificuldades na comunicação, mas também dificuldades no cuidado 

propriamente dito. Onde o cuidador encontra diariamente uma barreira para encontrar um 

cuidado ideal ao idoso em questão, e até mesmo não saber como lidar com o transtorno 

cognitivo, não sabendo estimular esse idoso a ter uma progressão do seu caso clínico. Existem 

grupos de apoio a esse cuidador que o auxilia nesse cuidado dando orientações sobre a 

patologia a qual ele lida e como enfrentar todas as dificuldades e limitações que o transtorno 

cognitivo pode trazer para o idoso, a família e o cuidador.  

 A educação voltada a esse indivíduo dedicado à assistência de idosos com demência é 

uma necessidade cada vez maior. E nesse contexto, verifica-se a importância das realizações 

de oficinas educativas, informativas e terapêuticas. Segundo Sá et al (2008 p.104) essas 

oficinas proporcionam momentos de troca de experiência entre os cuidadores e os 

profissionais, e essas informações geradas podem contribuir na melhora da qualidade de vida 

para o cuidador, e assim, o serviço prestado por ele será diferenciado e menos deficiente, 

minimizando o sofrimento e a angustia do cuidar. 

Nesse contexto que surge o Programa de Extensão a Enfermagem na Atenção à Saúde 

do Idoso e seus Cuidadores da UFF, que tem como objetivos: 

 

(...) realizar consultas de enfermagem aos idosos saudáveis e com doenças 
crônico-degenerativas, principalmente as demências, o grupo de orientação 
e suporte aos cuidadores de idosos com demência, que, através de oficinas, 
busca retirar dúvidas, informar e discutir com os cuidadores sobre as 
principais demandas do cuidado com o idoso, além de minimizar as 
angústias e a ansiedade desse sujeito inserido na arte de cuidar. (SÁ et al., 
2006, p.103). 
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Portanto, participando desses grupos de orientação o cuidador pode minimizar os 

problemas enfrentados como também impulsionar comportamentos e atitudes positivas para 

uma melhora no quadro clínico do idoso do qual recebe a assistência. Mas a grande questão é 

saber se essas oficinas realmente causam algum efeito positivo com esses cuidadores.  

É importante ressaltar que os grupos de orientações destinada aos cuidadores só será de 

grande valia, se o cuidado prestado por esse indíviduo for diferenciado após sua inserção 

nesses grupos. Se após os encontros com os profissionais e mostrando como agir diante das 

diferentes situações que o cuidado nos proporciona, esse cuidador será apto a enfrentá-las de 

modo correto. 

1.1 TEMA 

A relevância dos grupos de orientações para cuidadores de idosos 

1.2 PROBLEMA 

Será que os cuidadores informais de idosos sabem realmente lidar com a patologia do 

idoso? 

1.3 OBJETO 

As oficinas de suporte para cuidadores de idosos com demência. 

 1.4 QUESTÃO NORTERADORA 

• A participação dos cuidadores de idosos com demência nas oficinas/PROCUIDEM  

contribui para realização do cuidado ao idoso com demência?  

• Como as oficinas suporte voltadas para o cuidador podem melhorar o cuidado ao idoso 

com demência?  

• Será que a participação na oficina de suporte muda o cuidado oferecido pelos 

cuidadores?  
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• Existe diferença no cuidado prestado ao idoso com demência entre o cuidador que 

participa da oficina de suporte, do Procuidem e que apenas participa da consulta de 

enfermagem?  

 

1.5 OBJETIVO GERAL 

Analisar a contribuição das oficinas de suporte para cuidadores de idosos e os 

reflexos na assistência ao idoso com demência 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar a contribuição das oficinas educativas voltadas para o cuidador do idoso 

com demência. 

• Descrever o modo com o qual as oficinas educativas voltadas para este cuidador 

podem melhorar o cuidado ao idoso com demência 

• Analisar as mudanças no cuidado ao idoso na fala do cuidador a partir das orientações 

recebidas 

• Discutir a contribuição da oficina de suporte ao cuidador no cuidado ao idoso. 

1.7 JUSTIFICATIVA 

O que me motivou a realizar esse trabalho foi perceber como é deficiente o trabalho 

voltado a cuidadores de idosos, que lidam diretamente com a doença e muitas vezes não 

sabem como agir nas complicações da doença desse idoso. Através de conversas informais 

com cuidadores de idosos durante meu período de graduação, pude notar que muitos deles não 

sabem como se posicionar perante momentos em que a doença se manifesta de forma mais 

aguda. E também vi necessário valorizar o trabalho dessas oficinas terapêuticas, realizada por 

profissionais de saúde em especial pelos da enfermagem, por muitos vista como pequeno, mas 

que contribuiu efetivamente para melhorar sempre que possível a assistência voltada aos 

idosos. Além de ter poucos espaços que permitem essa prática e poucas pessoas qualificadas 

para orientar esses cuidadores. 
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O aumento populacional de idosos tem como conseqüência uma maior incidência de 

demências, com isso há também uma necessidade de cuidadores de idosos qualificados para 

atender essa demanda. 

 

1.8 RELEVÂNCIA 

Esta pesquisa se torna importante, pois ao abordar esta temática valoriza-se e resgata a 

importância de se ter algum tipo de ação educativa para poder orientar os cuidadores de 

idosos a prestar uma assistência de qualidade e minimizar suas dúvidas e receios relacionados 

com a arte de cuidar. 

O trabalho evidenciará o resultado das oficinas de suporte através de quem lida 

diretamente com o paciente, o cuidador, através de relatos dos próprios cuidadores que dará 

fidedignidade à pesquisa. Poderemos assim identificar o resultado da ação das oficinas de 

suporte para com os cuidadores. Também emergirá o resultado de uma estratégia de cuidado 

do Programa EASIC na atenção ao idoso e seus cuidadores. 

Com isso reforçamos a ideia de se manter oficinas terapêuticas para auxiliar esse 

cuidado e sanar todos os medos e dúvidas relacionados com a doença que se lida e como 

prestar um cuidado correto e digno. Este trabalho também se torna relevante para que 

futuramente na graduação as oficinas terapêuticas ou grupo de apoio aos cuidadores de idosos 

seja uma realidade próxima, onde todos os acadêmicos possam vivenciar esse tipo de 

trabalho, viabilizando posteriormente a implementação dessas oficinas terapêuticas em todas 

as unidades básicas de saúde.   
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2 REVISAO DE LITERATURA 

 

2.1 ENVELHECIMENTO 

 

Segundo Brunner (2008, p.186) o envelhecimento é o processo natural de alterações 

relacionadas com o tempo, começa com o nascimento do individuo e continua por toda sua 

vida. Sendo então um processo continuo, constituindo um evento inerente à vida do planeta. 

Com isso torna-se importante recorrer à visão do envelhecimento numa abordagem 

global às pessoas idosas, compreendendo-o como um processo inevitável, por onde todos os 

seres humanos passam ao longo de suas vidas, caracterizados por um conjunto complexo de 

fatores. Esses fatores podem ser divididos em: fisiológicos, psicológicos e sociais. Devido a 

essas esferas do processo de envelhecimento, encontramos idosos que parecem mais 

envelhecidos, outros que parecem mais jovens, alguns que afirmam não ter nenhuma 

utilidade, afirmando a grande heterogeneidade da velhice. (SANTOS et al, 2008, p. 142) 

Do ponto de vista fisiológico, não podemos afirmar que a velhice começa aos 60 anos 

porque nós, seres humanos, envelhecemos de modos diferentes e em velocidades diferentes, 

por isso a idade cronológica é menos preditiva das características do envelhecimento do que 

outros fatores, como estilo de vida e genética. Uma pessoa que sempre teve hábitos de vida 

saudáveis e praticou exercícios físicos está menos propensa a ter algumas patologias que uma 

pessoa obesa possa desenvolver, por exemplo. (SANTOS et al, 2008, p. 142) 

As alterações celulares e extracelulares da velhice causam alterações na aparência e na 

função. A estrutura e função do sistema nervoso se alteram com a idade, e com isso uma 

diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e perda de células nervosas, acompanham essas 
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alterações.  Essas alterações neurológicas podem afetar o equilíbrio e a marcha, assim como o 

tempo de resposta a um estímulo e para mover-se de forma deliberada. 

Segundo Brunner (2008, p.189) o envelhecimento psicossocial bem sucedido reflete na 

capacidade dos idosos de se adaptarem às perdas físicas, sociais e emocionais e de obter o 

contentamento, serenidade e satisfação com a vida. Atualmente algumas pessoas acreditam 

que o processo de envelhecimento está associado com a incapacidade, o que acaba 

desenvolvendo crenças ageístas. Envelhecer de forma saudável deve estar no consciente da 

população para que ocorra uma desmistificação dessas crenças e uma melhora no 

enfrentamento da maior fase da nossa vida. 

A taxa de incidência para transtornos cognitivos tem relação proporcional com o 

aumento da idade. No Brasil a taxa de incidência é de 7,7 por 1000 pessoas-ano que 

apresentam a Doença de Alzheimer, e um aumento de duas vezes da taxa de prevalência de 

demência a cada 5 anos. Ao longo dos anos os transtornos cognitivos vão diminuindo a 

autonomia e independência desse idosos fazendo necessário o auxilio de cuidadores para 

praticas diárias. (BOTTINO, LAKS, BLAY, 2006, p. 26) 

Sabemos que na velhice podem ocorrer diversos processos degenerativos nessa etapa da 

vida, e independente do avanço da ciência, não há como deter o envelhecimento e tudo que 

acontece em decorrência desse momento. O que os profissionais da área de saúde, 

principalmente os da enfermagem, podem e deve fazer é tornar esse processo da vida o menos 

doloroso possível, dando todo suporte necessário, não só para o idoso, mas para toda sua 

família. 

 

2.2 PRINCIPAIS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS QUE ACOMETEM OS IDOSOS 

 

Como podemos observar envelhecer tornou-se um processo complicado por terem de 

enfrentar diversos obstáculos que na juventude jamais puderam imaginar. Esses obstáculos 

muitas vezes criados pela sociedade, outras pelas doenças que o acometem ou até mesmo por 

ambas.  
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As mudanças na capacidade cognitiva, esquecimento excessivo e oscilações de humor 

não fazem parte de um envelhecimento saudável. Portanto esses sintomas não devem passar 

despercebidos, deve ser feita uma avaliação completa para descobrir se há alguma patologia 

física ou mental. Algumas alterações mentais podem estar associadas a alterações na dieta e 

no equilíbrio hidroeletrolítico, baixos níveis de oxigênio associados a doenças 

cardiovasculares e pulmonares. No entanto a incidência de demências aumenta com a idade. 

(BRUNNER, 2008, p.199) 

Os idosos são menos propensos a procurar ajuda de profissionais e familiares quando o 

assunto está relacionado transtornos cognitivos, e por muitas vezes, o esse idoso não consegue 

identificar a doença. Cabe aos profissionais de saúde reconhecer, avaliar, referir, colaborar, 

tratar e apoiar os idosos que apresentem esse tipo de quadro clínico. Além disso, é importante 

a educação a família, para que ela possa também reconhecer e encaminhar esse idoso a 

unidade de saúde especializada. 

A demência é uma síndrome clínica em que ocorre diminuição da função cognitiva, se 

manifestando através de déficit de memória e outras funções corticais como linguagem e 

julgamento. Há mudanças neuropatológicas e perda da capacidade do individuo se adaptar a 

sua nova condição. (NETTO, 1999, p.147)   

Segundo o Brunner (2008, p.200) a demência afeta cerca de metade dos idosos com 

mais de 85 anos de idade. Apesar dessa alta incidência, ocorre uma falha por parte dos 

profissionais de saúde em detectar a demência. Para que se tenha um diagnóstico é preciso 

que pelo menos dois domínios da função sejam prejudicados, a memória e pelo menos um dos 

seguintes: linguagem, percepção, função visuoespacial, cálculo, julgamento, abstração e 

resolução de problemas. 

Os sinais e sintomas da demência são sutis no inicio e com freqüentemente progridem 

até que sejam óbvios e devastadores. Esses sinais bem característicos caem em três categorias: 

funcional, cognitiva e comportamental e que por final destroem a capacidade do individuo de 

atuação.  Os dois tipos de demências que mais acometem os idosos são a doença de 

Alzheimer (DA), e a demência vascular ou por multiinfarto. Há também as demências não-

Alzheimer que incluem a doença de Parkinson e doença de Huntington. 
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Por se tratar de uma doença crônica neurodegenetativas, os idosos que sofrem dessas 

patologias necessitam de um cuidado diferenciado e integral, onde o papel do cuidador é 

fundamental para melhorar a condição desse individuo visando sempre minimizar suas dores 

e angustias. 

 

• Doença de Alzheimer 

 

A doença de Alzheimer segundo Brunner (2008, p.1959) é uma doença neurológica, 

irreversível e progressiva que começa de maneira sutil em decorrência de lesões neurológicas 

e conseqüente degeneração do tecido nervoso e caracteriza-se por perdas das funções 

cognitivas, gradualmente. A DA é o tipo mais comum de demência. 

Em função disso, a pessoa apresenta alterações progressivas em três domínios 

fundamentais: memória, comportamento e atividades funcionais de vida diária. Devido a essas 

condições a pessoa vai perdendo sua autonomia – dirigir-se por sua própria vontade e 

independência – ausência de dependência, liberdade, necessitando de um cuidador, seja ele 

um membro da família ou um profissional de saúde, para auxiliar junto a esse idoso.  

A cura para o processo neurodegenerativo descrito anteriormente ainda é um grande 

mistério e permanece desconhecida, e não há nenhuma maneira para lentificar a progressão da 

doença. Sabemos apenas que a lesão neuronal acomete principalmente na região do córtex 

cerebral e resulta em tamanho cerebral diminuído. Suas causas podem estar associadas a 

genética, alterações de neurotransmissores, anormalidades vasculares, hormônios de estresse, 

alterações circadianas, traumatismo craniano e convulsões. 

A DA pode ser dividida em dois tipos estágios: inicial e tardio. No estágio inicial 

ocorrem: perda de memória sutil e esquecimento, a depressão pode aparecer nessa fase, porem 

apresentam cognição para ocultar a perda e a função de modo independente. Já no estágio 

tardio os déficits ficam mais evidentes, o esquecimento se torna diário, podendo perder sua 

capacidade de reconhecer rostos familiares, locais e objetos, repetir a mesma história 

inúmeras vezes. Conversar se torna difícil e ocorre dificuldades de encontrar as palavras. Em 

alguns casos pode ocorrer alteração na personalidade. 
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O Diagnóstico é feito através de analise dos sinais e sintomas que esse idoso apresenta e 

alguns exames diagnósticos são realizados para que seja excluído a hipótese de outras 

patologias. Como a DA não há cura, o tratamento é paliativo, visando minimizar os sintomas, 

e o cuidado de enfermagem visa à promoção da função e independência do paciente durante 

maior tempo possível, alem de promover a segurança física do paciente, redução da 

ansiedade, independência nas atividades de autocuidado. 

 

• Doença de Parkinson 

 

A doença de Parkinson é um transtorno de movimento, neurológico e progressivo, que 

com a evolução da patologia, acaba levando à incapacidade. Os sintomas geralmente 

aparecem na quinta década de vida, mas há casos de aparecerem antes, já na idade de 30 anos. 

(BRUNNER, 2008, p.1961) 

Segundo Rao, Fish, Srinivasan et al. 1

O Diagnóstico inicial é difícil porque muitas vezes o paciente não consegue identificar 

com exatidão quando começaram a aparecer os sintomas, geralmente é um familiar que 

percebe alguma alteração como uma postura encurvado, um membro rígido ou um ligeiro 

tremor. O tratamento é voltado para o controle dos sintomas e no auxilio da independência 

 (2003, apud SMELTZER, BARE, 2008, p.1959) a 

doença de Parkinson é a quarta doença neurodegenerativa mais comum e acomete mais 

homens que mulheres, e afeta 1% da população acima de 65 anos e 2% acima de 85 anos. 

Os sinais e sintomas parkinsonianos têm uma evolução lenta e gradual e segue um curso 

crônico e prolongado. Seus sintomas principais são: tremor, rigidez, bradicinesia e 

instabilidade postural. As alterações psiquiátricas estão frequentemente associados e elas 

incluem depressão e deterioração mental progressiva (a demência), distúrbios do sono e 

alucinações. 

                                                           
1. Rao, G., Fisch, L., Srinivasan, S., et al. (2003). Does this patient have Parkinson disease? Journal of the 

American Medical Association, 289(3), 347–353. 
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funcional, porque não existe nenhum tratamento cirúrgico que impeça a progressão da 

doença.  

O cuidado deve ser individualizado com base nos sintomas iniciais e nas necessidades 

sociais e emocionais de cada pessoa. O tratamento farmacológico é a base do tratamento, 

minimizando seus sintomas e melhorando a qualidade de vida. Os pacientes geralmente são 

cuidados em casa. 

 

• Doença de Huntigton 

 

A doença de Huntington é um transtorno genético autossômico dominante, logo é uma 

doença hereditária, que acomete o sistema nervoso tem como característica ser progressiva 

crônica ocasionando movimento involuntários aleatórios e demência. Podendo afetar homens 

e mulheres e geralmente se inicia a partir dos 25-35 anos. (BRUNNER, 2008 p.1965)  

As manifestações clínicas mais comuns da doença são os movimentos involuntários 

anormais, declínio intelectual, e ocorre com bastante freqüência distúrbios emocionais. Com o 

progresso da doença aparecem movimentos sinuosos de torção, constantes e incontroláveis, 

esses movimentos são desprovidos de qualquer ritmo. A fala torna-se difícil, assim como a 

deglutição havendo perigo de constante de sufocação e aspiração.  

O diagnóstico é feito com base nos sintomas e num histórico familiar positivo, alguns 

exames diagnósticos são realizados para excluir outras causas. Atualmente há alguns estudos 

voltados para essa patologia que já tiveram grandes avanços, mas ainda não há cura, e os 

pesquisadores continuam a estudar as causas genéticas que levam a morte das células 

cerebrais. (BRUNNER, 2008, p.1966) 
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2.3 OFICINA DE SUPORTE PARA CUIDADORES DE IDOSOS 

 

As barreiras cognitivas, que essas síndromes mencionadas acima impõe, interferem na 

vida diárias desses idosos, tornando-o cada mais dependente dos seus familiares e/ou 

cuidadores formais e informais. Portanto, devido a essa demanda se vê a necessidade de 

formação de espaços informativos, como grupos de apoio para orientação para essas pessoas 

que cuidam destes idosos com demência. 

A assistência integral oferecida aos idosos portadores de demência envolve 

procedimentos complexos para que os cuidadores leigos posso realizá-los, mesmo nas 

situações mais básicas, necessita de informações específicas o e acompanhamento de um 

profissional enfermeiro especializado.   

Este treinamento deve ser criterioso, solucionando situações especificas e ao contexto 

do cuidador. E é ainda mais complexo quando se trata de demência como Alzheimer e outras 

patologias relacionadas, em todas as fases de evolução. (DUARTE, DIOGO, 2000, p.106) 

Segundo Duarte, Diogo (2000) é de extrema importância a existência de uma sistema de 

referencia ligada a instituição em que o idoso realiza sua assistência e sempre que possível o 

enfermeiro deve capacitar mais de um membro da família para a prestação do cuidado. 

Tentando assim minimizar o desgaste físico e emocional do cuidador. 

Essas medidas de baixíssimo custo apresentam um impacto gigantesco no cuidado desse 

idoso. Melhorando a terapêutica do doente e melhorando a qualidade de vida do cuidador. 

 

2.4 CUIDADORES DE IDOSOS COM TRANSTORNOS COGNITIVOS 

 

Os cuidadores informais, leigos ou não profissionais representam a grande parte dos 

cuidados de saúde aos idosos. Esses cuidadores são os familiares, trata-se de cônjuges, filhas e 

filhos, noras e genros, sobrinhas e netas, amigos e ate entidades paroquiais e de serviço que se 
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disponibilizam, sem uma formação profissional de saúde, a dar a esses doentes os cuidados 

indispensáveis.(NETTO, 1999, p.95) 

Os cuidados com idosos com demência são complexos e exigem muito dos cuidadores 

leigos, tanto físico quanto psicologicamente. Isto se dá devido a sobrecarga de trabalho, o 

estresse e o desgaste do cuidar que requer atenção integral. Situaçoes de estresse são 

comumente relatas pelos cuidadores, entre elas estão: medo do desconhecido, que vai desde a 

inabilidade no desempenho de cuidados complexos  a não saber o que esperar de uma situação 

do cuidado; a sobrecarga devido a um único cuidador; o constante estado de vigilância 

exigido devido ao cuidado direto; difícil manejo do cuidado. (DUARTE, DIOGO, 2000, 

p.103) 

Segundo Perracini2

 

 

 (1994, apud DUARTE, DIOGO, 2000, p.103), através de uma 

pesquisa realizada com cuidadores familiares de idosos com alta dependência, foi relatado o 

desejo dos familiares em “ter uma pessoa treinada (uma auxiliar de enfermagem) para 

ajudar”. Vale destacar, no entanto, o custo elevado dos cuidadores formais ou profissionais 

enfermeiros especializados, e as famílias se vêem numa posição, em que se torna 

economicamente melhor, destacar um familiar para exercer essa função. 

A partir de tudo que foi citado acima, é importante ressaltar o cuidado para o cuidador. 

E esse cuidado passa a ser um problema real pra família, porque não são raros os casos em 

que o cuidador adoece. A oficina de suporte é uma das melhores maneiras para cuidarmos de 

quem cuida, de forma em que alem de prestar assistência ao cuidador, informamos sobre a 

patologia e dúvidas que possam vir diante do cuidado diário. 

 

 

 

 
                                                           
2  DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira, DIOGO, Maria José D’Elboux. Atendimento Domiciliar: um enfoque 
Gerontologico. 3 ed. Rio de Janeiro, RJ: Atheneu Editora, 2000 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Pesquisa qualitativa do tipo descritiva-exploratória. Esse tipo de pesquisa permite 

reunir maiores informações acerca do assunto investigado. Segundo Figueiredo (2010, p.83) o 

método qualitativo baseia-se em informações retiradas das interações interpessoais e da 

participação dos informantes. O pesquisador compreende, interpreta e analisa os dados a 

partir das informações obtidas. 

Com a finalidade de descrever as características da determinada população e 

proporcionar uma visão geral sobre o tema abordado, aumentando a familiaridade com o 

ambiente. Neste estudo cujo objetivo é discutir a importância das oficinas de suporte para 

cuidadores de idosos com demência a abordagem que mais se adéqua é a qualitativa. 

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

Como campo de pesquisa, foram utilizadas as dependências do Programa de Extensão 

A Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores (EASIC /UFF), em Niterói, 

RJ. A pesquisa foi realizada durante o primeiro e segundo semestre de 2012.  

O Programa do Programa de Extensão a Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e 

seus Cuidadores (EASIC) da Universidade Federal Fluminense, que possui como objetivo 

desenvolver práticas sociais de atenção primária em saúde, priorizando a prática de educação 

em saúde junto aos idosos e seus familiares. Neste programa são desenvolvidas várias 
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atividades, como consulta de enfermagem, oficinas de suporte a idosos e seus cuidadores e o 

PRÓ-CUIDEM com o objetivo de disponibilizar orientações informações e suporte aos 

cuidadores acerca da patologia, tratamento e seus cuidados e a oficina de suporte aos 

cuidadores de idosos com demência. (LINDOLPHO et al, 2011) O Programa de Extensão a 

Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores (EASIC), tem profissionais de 

diversas áreas da saúde e atende idosos saudáveis ou com doenças crônicas e degenerativas, 

porém é referência na assistência ao idoso com demência e seu cuidador. Devido ao grande 

número de cuidadores de idosos se apresentarem leigos diante da patologia, o PRÓ-CUIDEM 

foi criado como atividade aberta aos cuidadores de idosos com demência que são atendidos ou 

não pela Universidade.  

O PRÓ-CUIDEM tem como papel nortear esses cuidadores a um cuidado diferenciado e 

com embasamento científico. Informando os cuidadores quanto às alterações do processo 

demencial e da terapêutica recomendada além de orientar quanto aos cuidados diários no 

domicílio do idoso em questão. O programa também promove a saúde do cuidador e do idoso 

diante do cuidado diário e a estimulação cognitiva desse idoso no ambiente familiar. 

(LINDOLPHO, et. al. 2011, p. 5)  

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Participaram da pesquisa três grupos de cuidadores de idosos com demência, maiores 

de 18 anos, o primeiro grupo foi daqueles que participam do programa PRO- CUIDEM, o 

segundo grupo foi daqueles que participam das oficinas de suporte ao cuidador de idosos com 

demência e o terceiro grupo foi dos cuidadores cadastrados no programa EASIC, porém que 

não participaram do programa PRO-CUIDEM e nem das oficinas de suporte.  Estes apenas 

foram incluídos na Pesquisa após o aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

obedecendo as questões éticas da pesquisa. 

A seleção dos sujeitos foi feita a partir de um levantamento para indicar quais 

cuidadores de idosos se encaixaram no perfil do estudo, utilizando os critérios de inclusão e 

exclusão citados abaixo. Este levantamento foi realizado no PROCUIDEM, nas Oficinas de 
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Suporte aos Cuidadores e nos Históricos de Enfermagem dos cuidadores atendidos no EASIC 

mas que não participam do PROCUIDEM e nem das Oficinas de Suporte aos Cuidadores 

objetivando fazer a identificação dos possíveis sujeitos do estudo. Após a identificação destes 

cuidadores foi feito contato para convite à participação no estudo. Consequentemente, 

participam das entrevistas todos os cuidadores de idosos que aceitarem responder as questões, 

independente do parentesco com o idoso, contando apenas que esteja dentro dos grupos 

descritos acima.  

Critérios de Inclusão

 Todos os cuidadores que aceitarem participar da entrevista. 

: 

 Maiores de 18 anos  

 Cuidador principal do idoso 

 Serão aceitos cuidadores de ambos os sexos. 

Critérios de Exclusão

 Ser cuidador secundário 

: 

 Menores de 18 anos  

 Cuidadores que não estejam cadastrados no programa EASIC 

 

 

3.4 CUIDADOS ÉTICOS 

  

Com objetivo de atender legalmente às exigências para dar encaminhamento à 

pesquisa, antes de iniciar a coleta de informações, o projeto de estudo foi submetido ao 

Comitê de Ética do Hospital Universitário Antonio Pedro (CEP/HUAP), para a realização da 

coleta de dados, recebendo o parecer favorável em outubro de 2012, sob nº 118.420 (anexo 1) 

como preconizado na Resolução 196/06 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre 



27 

 

 

 

pesquisas envolvendo seres humanos. Os sujeitos do estudo foram orientados a assinar um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE- apêncide 1), após explicitação dos 

objetivos do estudo e seus direitos como participantes do mesmo. 

No sentido de preservar a identidade dos entrevistados, que foi prometido aos mesmos 

no momento da investigação, foram identificados pela letra C mais um número cardinal. As 

entrevistas foram realizadas em ambientes tranquilos sem apresentar risco ao entrevistado e 

entrevistador. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

  

Os instrumentos que foram utilizados para a coleta de dados foram entrevistas semi-

estruturadas. De acordo com Lüdke e André (1986) a entrevista semi-estruturada possui um 

esquema básico para ser desenvolvida e permite que o pesquisador faça as adaptações 

necessárias. Minayo (1999) configura a entrevista semi-estruturada com uma composição de 

questões abertas e fechadas. 

Para Figueiredo (2010, p.96), entrevista é “[...] uma conversa efetuada face a face 

entre o informante e o entrevistador, cujo objetivo é colher dados fidedignos”. Tendo como 

importância fazer o informante falar, e que o entrevistado tenha a sensação que pode falar 

livremente. 

Para Triviños (1994, p. 146), a entrevista semi-estruturada é: 

Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam a pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem 
respostas do informante. 

As entrevistas foram realizadas pelo próprio pesquisador e gravadas em MP3, sob 

consentimento e autorização dos entrevistados, visando preservar a integralidade da fala. 

Foram realizadas as mesmas perguntas para o grupo de cuidadores participantes do PRO- 

CUIDEM e da oficina de suporte e para o grupo dos não participantes. 
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3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de conteúdo das entrevistas semi-estruturadas foram transcritas na íntegra e 

identificadas pela com a letra ‘C’ e um número aramaico para preservar o anonimato dos 

mesmos. Em seguida, foi realizado a leitura dessas entrevistas e observado, através da fala dos 

cuidadores, se havia diferença no cuidado direcionado ao idoso portador de demência. Foi 

realizada uma análise do conteúdo do tipo de enunciação, evidenciando os conflitos e as 

contradições que permeiam o discurso. Foi utilizado a análise de conteúdo de acordo com 

Bardin, apresentando-a em três fases básicas “pré-analise, descrição analítica e interpretação 

referencial” 

Segundo Triviños (1994) sobre a análise de dados de uma pesquisa qualitativa, 

devemos fazer uma leitura atenta, de ‘olhos abertos’, da primeira questão, para depois 

passarmos para segunda e assim por diante. 
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4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DE DADOS 

 

Sabendo que o objetivo da pesquisa é: conhecer a contribuição das oficinas de suporte 

para cuidadores de idosos e os reflexos na assistência ao idoso com demência além de relatar 

o modo com o qual as oficinas educativas voltadas para este cuidador podem melhorar o 

cuidado ao idoso com demência, identificar as mudanças no cuidado ao idoso na fala do 

cuidador a partir das orientações recebidas e evidenciar a contribuição das oficinas educativas 

voltadas para o cuidador do idoso com demência. 

Foram realizadas 12 (doze) entrevistas com cuidadores de idosos com demência, 

cadastrados no Programa de Extensão a Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus 

Cuidadores (EASIC) participantes da oficina de suporte, das consultas de enfermagem e que 

fizeram o PROCUIDEM. 

As entrevistas aconteceram de forma tranquila, sem representar risco para entrevistado 

ou entrevistador. Os entrevistados se sentiram confortáveis em responder às questões 

abordadas, se mostrando sempre solícitos a pesquisa. As entrevistas foram realizadas no 

Mequinho/UFF ou na residência do entrevistado, sendo 7 (sete) entrevistas realizadas nas 

dependências do Mequinho/UFF e 5 (cinco) entrevistas realizadas na residência do cuidador, 

conforme comodidade para o mesmo, sempre mediante assinatura do termo de consentimento. 

Dos entrevistados, 3 (três) participavam da oficina de suporte, 3 (três) apenas 

frequentava a consulta de enfermagem e não participava nem da oficina de suporte ou 

PROCUIDEM e 6 (seis) participaram do PROCUIDEM no ano de 2012. 
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O grupo de entrevistados constitui em 12 (doze) cuidadores de idosos com demência, 

sendo 100% de mulheres, onde 7 (sete) eram casadas, 3 (três) eram solteiras, 2 (duas) eram 

divorciadas.  

 

Figura 1: Sexo dos cuidadores participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Idosos do Programa de Extensão a Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores – EASIC 

- Niterói/RJ, 2012. 

  Todos os cuidadores dos estudos analisados eram do sexo feminino, o que corrobora 

outros estudos que destacam o papel da mulher como cuidadora principal. Apesar de todas as 

mudanças na sociedade e na estrutura familiar, a mulher é induzida em muitas situações a 

assumir esse papel, mesmo quando executa o trabalho extradomiciliar, com implicações na 

vida pessoal da cuidadora. Enfatizando o papel da mulher como cuidadora principal.(VIEIRA, 

2011) 

Segundo Lindolpho et.al (2011) a mulher se mostra como uma grande cuidadora já 

que sempre foi atribuído esse papel a ela, de cuidar dos filhos, do marido, da casa e 

consequentemente dos idosos. 

Observa-se neste estudo um quantitativo de 100% das entrevistadas serem mulheres, 

evidenciando a fala supracitada. 

Mulheres 
Homens
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Dentro desse quantitativo de cuidadoras, são divididas em: 25% (3) esposa, 58,33% 

(7) filha, 8,33% (1) Irmã e 8,33% (1) não tem parentesco com idoso. 

 

Figura 2: Grau de Parentesco dos cuidadores participantes da pesquisa 

Esposa

Filha

Não Tem
Parentesco 
Irmã

 

Fonte: Programa de Extensão a Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores – EASIC - 

Niterói/RJ, 2012. 

Segundo Silveira et.al. (2006), os cônjuges alegam que têm de cuidar, que eles cuidam 

em decorrência do acordo que fizeram no casamento, de um cuidar do outro. Os filhos 

justificam-se pelo lugar que ocupam na família. Percebemos que o conflito em torno de quem 

vai cuidar ocorre mais entre os filhos, visto que os esposos sentem-se na obrigação de cuidar. 

 Com isso, podemos observar que a maioria das cuidadoras são filhas dos idosos.  

Os cuidadores se dividem em 16,66% (2) com idade entre 40-49 anos, 41,66% (5) com 

idade entre 50-59 anos, 25% (3) com idade entre 60-69 anos e 16,66% (2) com idade entre 70-

79 anos.  
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Figura 3: Idade dos cuidadores participantes da pesquisa 

40-49
50-59
60-69
70-79

 

Fonte: Programa de Extensão a Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores – EASIC - 

Niterói/RJ, 2012. 

Segundo Lindolpho et.al (2011) o idoso cuidador já não se encontra em condições 

físicas e até mesmo emocionais para assumir um cuidado integral de outro idoso, o que 

acarreta um cuidado limitado. 

Segundo Caldeira et al. (2004) cuidadoras idosas podem não apresentar condições de 

saúde favoráveis para cuidar com eficácia do idoso com Alzheimer.  

A renda familiar mensal dos cuidadores de idosos com demência consta em 25% (3) 

possuem renda de 1 a 2 salários mínimos e 8,33% (1) possui renda de 3 a 4 salários mínimos, 

16,33% (2) possui renda de 5 a 6 salários mínimos, 8,33% (1) possui renda acima de 7 salário 

mínimos e 41,66% (5) não souberam informar sua renda mensal. 
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Figura 4: Renda mensal Média dos cuidadores participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Programa de Extensão a Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores – EASIC - Niterói/RJ, 

2012. 

 Cuidadores com renda de um salário mínimo e convivendo em família de filhos e 

netos que deles dependem para a sobrevivência, por certo deixam de suprir suas próprias 

necessidades mínimas. Por isso, acreditamos que a condição de precários recursos materiais 

do idoso e do cuidador poderá configurar-se em situação de risco real de, no mínimo, 

negligência no cuidado do idoso. (SOUZA et.al, 2004)  

Um dos aspectos que afetam o cotidiano da maioria dos familiares cuidadores é a 

dificuldade financeira da camada pobre da população. Muitos cuidadores estão 

desempregados e sobrevivem dos recursos provenientes da aposentadoria do idoso que, em 

muitos casos, são insuficientes para atender as necessidades básicas do próprio idoso 

(VILELA et.al, 2006) 

O nível de escolaridade encontrado nos cuidadores foi de 16,66% (2) que cursaram o 

ensino fundamental completo, 50% (6) que cursaram o ensino médio completo, 16,66% (2) 

que cursaram o ensino superior incompleto, 8,33% (1) que cursaram o ensino superior 

completo e 8,33% (1) era analfabeta funcional. 

 

 

 

1 -2 salários mínimos

3-4 salários mínimos

5-6 salários mínimos

acima de 7 salários
mínimos
Não soube informar



34 

 

 

 

Figura 5: Escolaridade dos cuidadores participantes da pesquisa     

Fundamental
Completo
Médio Completo

Superior Incompleto

Superior Completo

Analfabeta Funcional

 

Fonte: Programa de Extensão a Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores – EASIC - 

Niterói/RJ, 2012. 

 

Segundo Paula et. al.,(2008),  os cuidadores com de nível de escolaridade baixa e que 

prestam cuidado aos idosos em estágio avançado de demência experimentaram maior 

sobrecarga e, consequentemente, apresentaram piora significativa da sua qualidade de vida. 

 

4.2  DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Ao fazer a leitura das entrevistas observou-se que existiam falas comuns entre os 

cuidadores que fazem parte das oficinas e PROCUIDEM e entre cuidadores que não 

participam. Com isso chegou a conclusão de 6 (seis) categorias entre cuidadores de idosos 

com demência.  

 

As categorias comuns entre cuidadores de idosos com demência são: 

 

 Os encontros como PROCUIDEM e Oficinas de suporte como perspectiva de 

um cuidado melhor 



35 

 

 

 

 

o “Agora eu já to administrando, no começo ... foi difícil porque eu sozinha e 

ele, ele não podia sair, deixar ele em casa sozinho. E foi muito difícil,  até eu vim pra cá pra 

essas oficinas, agora ele tá numa casa de convívio 3 dias na semana, eu estou mais 

organizada, mas no começo era muito difícil, pra eu ir no mercado eu tinha que fazer ‘um pé 

lá e um pé cá’, correndo porque não podia ficar sozinha porque senão botaria até fogo na 

casa.” (C4) 

o Sim, com certeza. Eu aprendi muita coisa, sobre a doença mesmo, sobre o 

tratamento.(C11) 

o “Melhorou, fez bastante diferença” (C4) 

o “Agora muitas coisas nos aprendemos aqui, elas deram aulas mostraram 

slides, muitas coisas explicando sobre essa doença”(C5) 

o “Influenciou muito, ajudou muito. Assim ajudou muito porque, como eu falei 

pra você, quando eu passei com minha mãe eu não tinha esse conhecimento até se tornou 

muito mais fácil você lidar entendeu. Assim, em relação a tudo mesmo sabe, tem ajudado 

assim muito mesmo. Até mesmo pra mim mesma, tem me ajudado” (C5) 

o “Atualmente, depois desses cursos das coisas, das palestras, muitas palestras 

boas mesmo... atualmente não to sentindo muita dificuldade com ela não.” (C6) 

o Influenciou bastante. Antes, às vezes a gente não aceita o problema 

dela...depois que a gente faz o procuidem que a gente acha que tudo aquilo faz parte mesmo 

da doença, você entende, dá pra entender. E a oficina também ajuda  a pessoa.... mas a gente 

sabe que com o avanço da doença a gente vai passar por certos problemas, por isso que 

ajuda, porque a gente vai ouvindo das colegas ‘o meu faz isso’ ‘o meu não faz isso’  ai isso já 

ajuda a gente , porque ficamos mais ou menos preparada. (C6) 

 

Nas falas apresentadas nota-se que as oficinas de suporte contribuíram para uma 

melhora no cuidado prestado ao idoso. O papel da oficina mostra-se “fundamental” para o 

melhor entendimento da doença e bem-estar do cuidador, onde encontra na oficina um espaço 

para socialização e enfrentamento da doença a qual presta cuidado. Os esclarecimentos 

oferecidos, tanto sobre o cuidado com o idoso com demência quanto para prezar o bem-estar 

do cuidador, se tornam uma ferramenta importante no dia-a-dia do cuidador. 
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Segundo Lindolpho et al. (2011, p.5) ao obterem informações sobre a doença, sua 

evolução, os diversos tipos de enfrentamentos, das dificuldades e os desafios, este sofrimento 

é reduzido. E para isso, a ajuda de profissionais especializados, em vários níveis de atenção, é 

categórica para a determinação do bem-estar do cuidador e da qualidade dos cuidados 

prestados aos idosos com demência. 

De forma enriquecedora, os encontros através das oficinas de suporte e do curso do 

PROCUIDEM, o cuidador pode conhecer mais sobre a doença que lida diariamente, encontra 

nos profissionais que realizam esse trabalho e nos outros cuidadores que conhecem nos 

encontros e palestras, um ponto de apoio emocional e social, facilitando assim sua prática 

diária do cuidado. 

Acredita-se que o conhecimento do cuidado ao idoso por cuidadores familiares/ 

informais e das dificuldades enfrentadas por estes poderá contribuir para as atividades 

educacionais da enfermagem e da equipe interdisciplinar, para que se desenvolvam ações de 

acompanhamento domiciliário do cuidado aos idosos e de atenção ao cuidador. (VIEIRA ET. 

AL. 2011) 

 

 A doença limita a vida pessoal do cuidador 

 

o A dificuldade é que como eu fiquei responsável por ele, atualmente eu sou a 

cuidadora dele, a minha vida ficou muito limitada. Eu sou uma pessoa muito independente, 

fui casada, separei, e agora como sou só eu como Irmã, eu tenho que esquematizar toda 

minha vida em função disso.... A questão de cuidar nem tanto, é mais a despesa que é 

absurda e também um pouco da minha liberdade que foi tolhida. (C3) 

o Tem épocas que tem dificuldade, que ela precisa de mais atenção, tem (tenho) 

família, tem trabalho, então não da pra você. (ela) (C1) 

o Na realidade eu tive que parar de trabalhar. Porque ela tava ficando em casa 

muito sozinha e com a idade não dá mais pra ficar sozinha, direto assim em casa. Então tive 

que parar assim com a minha vida. To tentando me reorganizar, mas ainda não consegui. 

(C7) 



37 

 

 

 

o Eu acho que a dificuldade maior não é nem com o paciente, mas, sim comigo 

mesmo porque a relação de paciência com o paciente, de entender as atitudes que o paciente 

faz. (C8) 

o E a minha vida particular deu uma parada, ficou meio complicado. Executo 

um trabalho em casa, para poder me distrair. (C10) 

 

As falas revelam a dificuldade de se manter uma vida social quando há a 

responsabilidade de cuidar do idoso demenciado. Muitos cuidadores acreditam que seu maior 

desafio não é prestar o cuidado em si, porém ter de abrir mão de sua vida social devido a esse 

cuidado integral ao idoso. 

Segundo Paula et al. (2008) as consequências mais comuns do impacto de cuidar de 

um portador de demência são os problemas sociais, piora da saúde física e psíquica. As 

sobrecargas física e psíquica a que os cuidadores de idosos com diagnóstico de demência 

estão expostos, não raro leva a má qualidade de vida desses indivíduos. Os cuidadores de 

idosos com demência mostram-se mais cansaço, desgaste, revolta, depressão e sumarizações 

do que familiares de idosos sem distúrbios neurodegenerativos. 

Essa sobrecarga de trabalho acaba prejudicando o cuidador, e essa má qualidade de 

vida pode trazer malefícios para a saúde do mesmo, e com isso prejudicar o cuidado prestado. 

Os profissionais de saúde devem voltar sua atenção a esse cuidadores, e observar se há 

indícios de que essa sobrecarga está prejudicando o bem-estar e a saúde do cuidador. 

Em relação ao cuidado, observa-se que os cuidadores exercem esta tarefa por longos 

períodos do dia e durante muitos anos, o que lhes gera maior sobrecarga. Da mesma forma, 

outros estudos apontam que a assistência em tempo integral e por longos períodos podem 

favorecer maior desgaste, piora na qualidade de vida, e podem desencadear problemas de 

saúde, como estresse e depressão no cuidador. Longos períodos da vida dedicados ao cuidado 

do idoso, acrescido da ausência de rodízio entre os familiares podem gerar sentimento de 

solidão, especialmente por não perceberem apoio de outros membros da família. (OLIVEIRA 

ET AL., 2011) 
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 Importante ter encontros para apoio a esse cuidador 

o  Poderia um passar pro outro como que faz, como estimular, isso pode, isso é 

uma coisa viável e boa, pra quem ta cuidando de algum idoso com Alzheimer (C1) 

o Eu acho importante sabe por que você tá aprendendo cada vez mais e você ta 

lidando com a pessoa, acho interessante e importante sim (C5) 

o É importante, é importante. É sempre importante porque sempre tem uma 

novidade, mesmo que a gente saiba que não tem cura mesmo tem sempre uma novidade pra 

melhorar a qualidade de vida. (C6) 

o  Eu quero saber mais, tem que saber lidar com essas coisas. (C7) 

o Muito, porque nesses encontros as pessoas trocam ideias, porque os pacientes 

são diversos, cada um tem uma características, que minha mãe não tem agora, mas que pode 

vir a ter, então isso é importante, essa troca de  ideias, de experiências. (C8) 

 

De acordo com as falas observa-se uma necessidade de um espaço onde os cuidadores 

possam interagir com outros cuidadores e profissionais de saúde e com isso trocar 

experiências e socializarem, criando laços com pessoas que passam pela mesma situação. A 

troca de experiências e as palestras fornecidas pela equipe de profissionais se torna a grande 

motivação para participação dos encontros. O cuidado com idoso portador de demência é 

sempre uma grande surpresa, existem situações que não podem ser previstas, porém algum 

cuidador pode ter passado por ela, relatando sua experiência naquele momento, servindo 

assim de exemplo caso outro cuidador passe pela mesma situação. 

E nesse sentido, os grupos de orientação são de extrema valia, é preciso estimular os 

cuidadores a participarem das oficinas e reconhecer a importância do apoio social formal e 

informal. (LINDOLPHO, et. al. 2011) 

Portanto, a necessidade da formação de mais espaços informativos, como os grupos de 

apoio para orientação das pessoas que cuidam destes idosos com demência. Devido a isso, 

vale lembrar a importância do enfermeiro na atenção a esse cuidador, como objetivo de 
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melhorar a qualidade de vida desse cuidador inserindo-o de forma positiva nas oficinas de 

suporte, minimizando o impacto desta doença na vida desse cuidador. 

 

 Conhecimento sobre a doença causa tristeza 

 

o Vou ser honesta com você, eu já cheguei a participar, mas eu saí mais 

deprimida do que eu entrei... porque já estou com uma coisa a mais na minha vida pra 

resolver e ainda tenho que ficar aqui, e...choradeira (C3) 

o De verdade, não. Porque o que eu sei já ‘chegou’. Já estou no limite. (C9) 

o Então não prefiro saber muito da doença, porque senão a gente sofre muito 

mais. (C10) 

o Às vezes sim, e às vezes não. Porque eu te disse, quando a gente procura 

muito, eu fico um pouco deprimida, porque essa doença não é uma coisa muito fácil (C11) 

 

Através das falas observamos que alguns cuidadores não tem interesse em adquirir 

conhecimento sobre a doença a qual lidam diariamente, pois isso causa tristeza nos mesmos. 

Por se tratar de uma doença sem cura, muitos não querem ter o conhecimento, por saber que 

não há regressão da doença. 

O ato de cuidar significa vivenciar um misto de sentimentos, que, na maioria, são 

ambivalentes, o que se deve ao envolvimento afetivo proporcionado pelos laços familiares dos 

cuidadores com os idosos, aflorando sentimentos como amor, retribuição, medo, bem-estar, 

gratificação, pena, impotência, dentre outros. (VIEIRA, et. al., 2011) 

O problema na relação cuidador-paciente é, justamente, que este, antes, cuidava de si 

mesmo, mas agora, está submetido aos cuidados de outros. Quando somos jovens esta 

situação, quando ocorre, tende a ser passageira, mas na velhice, o processo de perda da 

capacidade de autocuidado parece que se tende a aprofundar. E isso vai criando, a cada dia, 

uma maior dependência para com aquele que nos cuida (CALDAS, 2000) 

Por se tratar de uma situação em que o prognóstico não é favorável e não ser 

passageira, a tristeza do cuidador em conhecer mais a doença se torna eminente. Dificultando 
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até mesmo um melhor cuidado prestado, por haver negação em procurar se aperfeiçoar para 

melhor assistir o idoso. 

 

 Interesse em saber mais sobre a doença 

 

o Eu procuro sempre ler, muita reportagem, acho que sempre é bem vindo, tudo 

que vem , vem e melhora nossa cabeça (C6) 

o Tenho, tenho. A gente pesquisa pela internet, pesquisa aqui com vocês no 

Mequinho, nos cursos que a gente tenta fazer, nos livros que a gente tenta ler, mas é...cada 

dia é um dia e cada paciente é um paciente (C8) 

o Gostaria sim (saber sobre a doença), Acho que é necessário... Conhecimento 

nunca e demais. Eu preciso aprender lidar com isso. É necessário. (C7) 

o É até interessante...(C5) 

 

 

Observa-se, através das falas apresentadas que alguns cuidadores têm interesse em 

obter maior conhecimento da doença porque assim se sentem mais preparados a enfrentar as 

possíveis adversidades que a doença pode proporcionar. 

Porém, mesmo com grande experiência apresentada por essa pessoa em cuidar do 

outro, nem sempre é o bastante para lidar com o idoso demenciado, até porque devido a 

fatores emocionais, os familiares acabam por apresentar dificuldades com esse cuidado 

(LINDOLPHO, et.al., 2011) 

O interesse por conhecer melhor a doença faz com que o cuidador, mesmo por conta 

própria, procure informações para que o auxiliem no cuidado, consequentemente, melhorando 

o cuidado prestado. 

As oficinas de suporte mostram-se importante pois sua contribuição se torna evidente, 

através das falas, que houve uma melhora no cuidado dedicado a esse idoso através da 
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participação nestas oficinas. Além de uma melhora na qualidade de vida do cuidador, que vê 

esse espaço como um momento de troca. 

Segundo Sá et al, (2006), o preparo dos indivíduos dedicados à assistência de idosos 

com demência é uma necessidade crescente e, neste contexto, verifica-se a importância da 

realização de oficinas educativas, pois nesse espaço se desenvolve um ambiente de troca de 

experiências entre os cuidadores e os profissionais, e, deste modo, o cuidado prestado ao 

idoso será diferenciado e menos oneroso, minimizando assim o sofrimento e a angústia do 

cuidar. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A população idosa vem crescendo ao longo dos anos e consequentemente também 

aumenta o número de idosos com doenças neurodegenerativas, fazendo com que o idoso se 

torne dependente, necessitando de cuidados especiais. 

Para atender essa demanda é necessário que a pessoa que prestará o cuidado, o 

cuidador, precise de informações a cerca da doença e sua evolução, além do suporte 

emocional. 

Assim, esse trabalho teve como objetivo analisar a contribuição dos grupos de 

orientação para cuidadores de idosos e os reflexos na assistência ao idoso com demência, os 

grupos de orientação se mostraram de grande importância para os cuidadores de idosos 

com demência, pois eles percebiam o espaço como um momento de troca de experiências 

e de obter maior conhecimento sobre a doença, refletindo positivamente no seu cuidado 

diário ao idoso.  

Tendo por questões norteadoras a participação dos cuidadores de idosos com 

demência nas oficinas/procuidem contribui para realização do cuidado ao idoso com 

demência, como as oficinas educativas voltadas para o cuidador podem melhorar o cuidado 

ao idoso com demência, será que a participação na oficina de suporte muda o cuidado 

oferecido pelos cuidadores, existe diferença no cuidado prestado ao idoso com demência pelo 

cuidador que participa da oficina de suporte, do Procuidem do que apenas participa da 

consulta de enfermagem o estudo mostra que os cuidadores que participaram das oficinas 

e/ou PROCUIDEM relataram que houve mudança no cuidado prestado, havendo assim 

uma contribuição positiva decorrente dessa participação. Essa melhora ocorre a partir 

do momento que o cuidador tem a oportunidade de conhecer melhor a doença e sua 
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evolução, os cuidados específicos de cada estágio da doença e como se comportar perante 

ela, além de ter um espaço onde pode trocar experiência e ter um suporte emocional 

através das conversas com os outros cuidadores e com a equipe de profissionais que 

integra as oficinas. O cuidado prestado ao idoso se torna diferente entre participantes 

dos grupos de orientação (oficinas de suporte e PROCUIDEM) e os que não participam 

quando observamos, através das falas que o grupo de orientação facilitou o cuidado, 

sanando dúvidas e dando suporte emocional, quando confrontamos com as falas dos 

cuidadores que não participaram observamos que esses sentem mais dificuldades em 

relação à doença e muitas vezes se sentem esgotados. 

O estudo apresenta os seguintes objetivos específicos, identificar a contribuição das 

oficinas educativas voltadas para o cuidador do idoso com demência - as oficinas educativas 

mostraram-se fundamentais para o cuidador, tanto para melhora do cuidado quanto 

para a melhora da qualidade de vida a partir do suporte emocional; descrever o modo 

com o qual as oficinas educativas voltadas para este cuidador podem melhorar o cuidado ao 

idoso com demência, identificar as mudanças no cuidado ao idoso na fala do cuidador a 

partir das orientações recebidas - Com o conhecimento adquirido através dos grupos de 

orientação o cuidado se torna mais amplo, mais integral, auxiliando o cuidador a 

desenvolver técnicas para a melhora do bem estar do idoso, como por exemplo, criando 

rotinas diárias a esse idoso, práticas simples que aperfeiçoam o cuidado e melhoram a 

qualidade de vida do mesmo; discutir a contribuição da oficina de suporte ao cuidador no 

cuidado ao idoso - Pode-se observar nas falas que tanto as oficinas quanto o 

PROCUIDEM, auxiliaram o cuidador a aperfeiçoar seu cuidado, dúvidas que antes 

existiam e que através do grupo de orientação foi sanada, e que práticas de cuidados que 

antes eram desconhecidas, após frequentarem o grupo, são realizadas facilitando o 

cuidado.  

A oficina de suporte e o PROCUIDEM são essenciais para o cuidador dos idosos com 

demência, pois, além de orientar esse cuidador a melhorar sua prática, sanar suas dúvidas e 

receios e dar o apoio emocional adequado a esses indivíduos que vivem sobrecarregados com 

a responsabilidade de prestar um cuidado integral ao outro, abre a porta do conhecimento a 

esses cuidadores, que antes estavam no ‘escuro’ lidando com uma doença que apresenta 

dificuldades significativas, e que depois de frequentarem os grupos de orientação, observaram 
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que todas os obstáculos apresentados são características normais do determinado estágio da 

doença, e que tendo todo o apoio oferecido por esses grupos de orientação, se tornam ‘mais 

leves’. 

Este estudo contribuiu para que fosse evidenciado que esses grupos de orientação ao 

cuidador são fundamentais, pois, proporciona ao cuidador uma forma de compreender o que 

acontece com o idoso e as fases da doença, o que poderá estar por vir e prepará-lo para melhor 

prestar o seu cuidado. 

Além de mostrar um outro lado dos grupos de orientação, um espaço onde os 

cuidadores possam ter um suporte emocional muito grande para que possam continuar o seu 

cuidado sem enxergar o idoso como empecilho, melhorando assim a qualidade de vida do 

cuidador e consequentemente o cuidado prestado. 

Este estudo proporcionou uma visão diferenciada dos grupos de orientação. Apesar de 

ser importante fornecer o conhecimento sobre a doença e o suporte emocional adequado a 

esse cuidador, pode-se desenvolver com esses cuidadores atividades que não vá remeter a 

doença a qual lidam diariamente, o grupo de orientação também se tornar um espaço onde os 

cuidadores possam relaxar, um momento em que não lidam nem falam sobre a doença. 

Torna-se enriquecedor que esses grupos de orientação tenham várias facetas, assim o 

cuidador pode contar sempre com o apoio dos profissionais envolvidos, tanto para esclarecer 

dúvidas, fornecer suporte emocional quanto para não falar da doença criando assim um 

vínculo não associado à patologia a que prestam cuidados. 

No entanto, este estudo apresentou algumas limitações, já que sua amostragem não é 

ampla, se tratando de 12 entrevistados, devido a dificuldades apresentadas decorrentes do 

período de greve a qual enfrentamos na faculdade e alguns cuidadores, principalmente os que 

apenas participarem das consultas, não se disponibilizarem a realizar a entrevista. 

Futuramente esse estudo poderia ser ampliado tendo uma metodologia quanti-qualitativa o 

que proporcionaria uma amostragem maior e um embasamento mais amplo. 

Todavia, mesmo assim, o estudo vigente se abre para novos, pois, ao analisar as falas 

pude perceber que alguns cuidadores se mostraram em uma negativa muito forte em relação a 
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obter conhecimento sobre a doença, pois isso lhe causava tristeza. Esse fato chama a atenção, 

pois, o conhecimento sobre a doença faz com que o cuidador se sinta mais preparado para 

enfrentar os obstáculos da patologia, tornando-os assim mais seguros em suas práticas, 

melhorando a qualidade do cuidado e até mesmo a qualidade de vida de ambos, cuidador e 

idoso. Por outro lado, entendemos que seu familiar sofrerá uma desconstrução, sendo talvez 

esta situação que proporcione a tristeza do conhecimento da doença. 
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APÊNDICE I- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração 

 

PROJETO DE PESQUISA: Oficinas de Suporte para Cuidadores de Idosos com Demência: resultados da 

estratégia 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisador Responsável: Profa Ms. Mirian da Costa  Lindolpho  

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. 

Telefone: (21) 91281766 

O Sr. (Srª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Oficinas de Suporte para Cuidadores de 

Idosos com Demência: resultados da estratégia de responsabilidade da pesquisadora Carolina de Aragão 

Gualter, sob a orientação da Prof a Ms. Mirian da Costa Lindolpho 

A pesquisa tem como objetivo identificar a importância das oficinas de suporte para cuidadores de 

idosos com demência. Destarte através deste trabalho procura-se valorizar e resgatar uma importante função da 

enfermagem e desta maneira melhorar a saúde da população. Será realizada uma entrevista, que será gravada 

para futura análise dos dados. A pesquisa não trará riscos à sua saúde e não será utilizada para qualquer outro 

objetivo a não ser aqueles já mencionados. A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer momento, sem prejuízo a continuidade do curso. Tendo tomado conhecimento das características de 

sua participação, e caso esteja de acordo, solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior do presente 

documento.                                                                                                                                                           

Atenciosamente, 

________________________________ 

Carolina de Aragão Gualter 

Autorização: 

Eu, ____________________________________, RG nº ____________________declaro ter sido informado e 
concordo voluntariamente em participar da pesquisa acima descrita. 

 

Assinatura do voluntário(a):____________________________________ 

Niterói,  _____/_____/____ 
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APÊNDICE II- Roteiro de Entrevista 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração 

 

PROJETO DE PESQUISA: Oficinas de Suporte para Cuidadores de Idosos com Demência: 

resultados da estratégia 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Entrevista nº: ________    Inicio: ______   Término: __________   Data: _____/_____/_____                                                      
Nome:______________________________________     Idade:____     Sexo: M (  )  F (  )         
Endereço:__________________________________________________________________                                    
Residência: (Bairro)/(Cidade)     Naturalidade:________________   
Estado Civil: _____________ Religião:_________ Renda Familiar:___________________ 
Escolaridade: ( ) Analfabeto ( ) Fundamental  ( ) Médio  ( ) Superior 
   ( ) Completo  ( ) Incompleto 

 

1- Tem algum parentesco com o idoso? Qual? 

2- Você sabe qual é a patologia que o acomete? 

3-Você sabe o que é essa patologia e o que está relacionado a ela? Recebeu orientação 
sobre ela no momento do diagnóstico? 

4-Quais suas dificuldades em relação à doença? 

5-Tem vontade de saber mais sobre a doença?  

6- Como você articula o trabalho, a vida pessoal e o cuidado com o idoso? 

7- Como é para você realizar este cuidado e quais as suas características?  

8- Importante ter algum tipo de encontro para falar sobre a doença que você cuida?  

9-Faz parte de alguma oficina de suporte para cuidadores de idosos com demência ou 
participou do Procuidem? 
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___ Sim  ___ Não 

10-Caso seja afirmativo, diga se a participação nas oficinas/Procuidem influenciou o 
cuidado que você presta atualmente ao seu familiar com demência? De que modo? 
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ANEXO 1– APROVAÇÃO NO CEP 
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