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Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu uma massa de argila e, mergulhado 
Nos seus pensamentos, apanhou-a e começou a modelar uma figura. 

Quando deliberava sobre o que fizera, Júpiter apareceu. 
Cuidado pediu que ele desse uma alma à figura que modelara, e , facilmente, 

Conseguiu o que pediu. 
Como Cuidado quis dar o próprio nome à figura que modelara,  

Júpiter proibiu e prescreveu que lhe fosse dado o seu. 
Enquanto Cuidado e Júpiter discutiam, Terra apareceu 

E quis que fosse seu nome daquela a quem fornecerá o corpo. 
Saturno foi escolhido como árbitro. 

E este, equitativamente, assim julgou a questão: 
Tu, Júpiter, porque lhe deste a alma, tu a terás depois da morte. 

E tu Terra, porque lhe deste o corpo, tu o receberás quando ela morrer. 
Todavia, porque foi Cuidado quem primeiramente a modelou, 

 que ele a tenha, enquanto viver.  
 

(Da Fábula 220 de Gaius Julius Higinus, 
Adaptações de BOFF, 1999, p.46; 

HEINEGGER, 2002, p. 263-264; ROCHA, 2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você faz planos de vida para um 
ano, 
Semeie arroz. 
Se você faz planos para dez anos, 
Plante árvores. 
Se você pensa planos para cem 
anos, 
Eduque o povo. 
(BRANDÃO, 2007). 
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RESUMO 

Tecnologia educacional: Um instrumento dinamizador do cuidado com idosos 
 
Estudo de natureza qualitativa com abordagem participativa cujos objetivos foram: 

desenvolver Tecnologia educacional (TE) com os cuidadores de idosos a partir das 

necessidades, dificuldades e interesses manifestados pelos mesmos; descrever os 

conteúdos considerados fundamentais manifestados pelos cuidadores relativos aos 

cuidados com pessoa idosa, analisar as necessidades, dificuldades e interesses com os 

cuidadores de idosos e produzir uma TE com os cuidadores de idosos com vistas ao seu 

aprimoramento. Os participantes foram cuidadores do curso oferecido por 

FURNAS/TEAR e do cuidadores participantes do Programa universitário intitulado 

EASIC/UFF. A coleta de dados foi pautada nas diretrizes do “World Café” Europe 

onde através deste, os dados foram analisados, categorizados e posteriormente, a TE foi 

desenvolvida junto com os participantes. A análise tipo de Conteúdo Temático segundo 

Bardin (2011) e também utilizou-se os conceitos de Freire (2014) de relação dialógica e 

educação problematizadora além de autores da gerontologia. Emergiram três classes 

temáticas, quatro categorias e 10 subcategorias. A primeira classe temática relaciona às 

necessidades dos cuidadores; a segunda classe temática ressalta as dificuldades 

apontadas pelos cuidadores, e a terceira classe pontua os interesses do cuidadores para 

proceder o cuidado com o idoso. A partir das discussões das classes temática, categorias 

e subcategorias, foram elaboradas duas tecnologias educacionais a saber: mídia e um 

coletânea tipo manual que contemplou todos as necessidades, dificuldades e interesses 

referidas pelos cuidadores para procederem o cuidado com o idoso.  Enfatiza-se que, as 

TEs produzidas, foram apresentadas aos cuidadores e os mesmos opinaram em relação à 

clareza dos objetivos, aparência e o conteúdo procedendo-se todas as modificações 

pertinentes encaminhadas pelos cuidadores.  Conclui-se que há necessidade de práticas 

em educação em saúde com os cuidadores de idosos. Assim sendo, a tecnologia 

educacional é recomendada enquanto ferramenta facilitadora na prestação do cuidado 

aos idosos e considera-se que a mesma possa ser usada tanto para os cuidadores quanto 

por profissionais de saúde como instrumento nos cuidados com as pessoas idosas. 

Enfatiza-se a necessidade de novos estudos que utilizem tecnologia educacional voltado 

para os cuidadores de idosos e sua validação para utilização do mesmo. 

 Descritores: Saúde do idoso, cuidadores e tecnologia educacional. 
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ABSTRACT 

 

Qualitative study with participatory approach whose objectives were to develop 

educational technology (ET) with elderly caregivers from the needs , problems and 

interests expressed by them; describe the fundamental content considered expressed by 

caregivers for the care of elderly , analyze the needs , problems and interests with 

caregivers of seniors and produce a TE with the caregivers of elderly with a view to its 

improvement. Participants were caregivers course offered by FURNAS / TEAR and 

caregivers participating university program titled EASIC / UFF. The Data collection 

was based on the guidelines of the " World Café " where Europe through this , the data 

were analyzed , categorized and later , the TE was developed together with the 

participants. The analysis type of Thematic Content Bardin (2011 ) and also used the 

concepts of Freire (2014) dialogical relationship and problem-based education as well 

as authors of gerontology. Emerged three thematic classes, four categories and 10 

subcategories. The first thematic class relates to the needs of caregivers; the second 

class theme highlights the difficulties pointed out by caregivers, and the third class 

evaluates the interests of carers to proceed caring for the elderly. From the discussions 

of the thematic classes, categories and subcategories were developed two educational 

technologies namely media and manual collection type which included all the needs , 

interests and difficulties reported by caregivers to undertake the care of the elderly. It is 

emphasized that the ETs produced were presented to the caregivers and they expressed 

their opinions regarding the clarity of objectives, appearance and content proceeding to 

all relevant amendments forwarded by caregivers. It is concluded that there is need for 

health education in practice with caregivers of seniors. Therefore, educational 

technology is recommended as a facilitating tool in providing care to the elderly and it 

is considered that it can be used both for carers and by health professionals as a tool in 

the care of the elderly. It emphasizes the need for new studies using educational 

technology facing caregivers of the elderly and their validation for use of it. 

Keywords: Aging health , caregivers, and educational technology. 
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1.1.- Sobre o tema em estudo  

 Este estudo trata da construção de uma tecnologia educacional para mediar a 

orientação e informação dos cuidadores de pessoas idosas acerca do cuidado. 

 Para isso, faz-se necessário entender o perfil da população idosa no Brasil, 

considerando seus avanços e repercussões políticas. Atualmente a população idosa 

atinge um número crescente e importante. Diversos fatores contribuem para esta grande 

mudança, tais como, os avanços da medicina, modificação da pirâmide populacional 

decorrente da diminuição da taxa de natalidade e mortalidade e aumento da expectativa 

de vida (ALVES, 2014).  

 O Brasil está classificado como país com envelhecimento moderadamente 

avançado (índice de envelhecimento 39,8/taxa global de fecundidade 1,8). (SILVA a, 

2014). 

 Embora a população idosa não seja homogênea, principalmente pelas diferenças 

de gênero, qualidade de vida, suporte familiar e outras implicações, a ciência 

demográfica está observando que os avanços da medicina e a melhora na qualidade de 

vida dos idosos - tendo como consequência a diminuição da mortalidade, são fatores 

que estão ocasionando o envelhecimento da população brasileira acima de 60 anos 

(IBGE, 2009). 

 Considera idoso, aquele indivíduo que, segundo o Estatuto do Idoso e a Política 

Nacional do Idoso, tenha 60 anos ou mais de idade. Essa definição resulta numa 

heterogeneidade do segmento considerado idoso, já que aí estão incluídas pessoas de 60 

a 100 anos ou mais de idade (CAMARANO, 2011). 

 O processo de envelhecimento tem um prisma maior de compreensão, deve ser 

visto como um processo progressivo e irreversível com implicações para o nível de 

saúde do indivíduo. Determinando desta forma, maior necessidade de suporte por parte 

da família e do sistema de serviços de saúde, uma vez que os idosos são mais 

susceptíveis ao desenvolvimento de incapacidades. A Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) define envelhecimento com: 

Um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 

patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os 

membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de 
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fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua 

possibilidade de morte". (BRASIL, 2006 a) 

 Concomitante ao envelhecimento populacional, nota-se aumento da incidência 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que em geral, levam ao idoso a 

elevada dependência. 

 As DCNT podem afetar a funcionalidade das pessoas idosas. Estudos mostram 

que a dependência para o desempenho das atividades de vida diária (AVD) tende a 

aumentar cerca de 5% na faixa etária de 60 anos para cerca de 50% entre os com 90 ou 

mais anos. (BRASIL, 2006 a). 

 As atividades de vida diária (AVD), pode ser entendia de acordo com o 

Ministério da saúde (2006ª), relacionado às atividades de autocuidado e que no caso de 

limitação de desempenho, normalmente requerem a presença de um cuidador para 

auxiliar a pessoa idosa a desempenhá-las, como por exemplo: Alimentar-se, banhar-se, 

vestir-se, mobilizar-se, deambular, ir ao banheiro e manter controle sobre suas 

necessidades fisiológicas. 

 Visto a importância da manutenção da capacidade funcional no processo de 

envelhecer, surge um novo paradigma de saúde, proposto pela Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). A independência e a autonomia, devem ser mantidas 

pelo maior tempo possível, são metas a serem alcançadas na atenção à saúde da pessoa 

idosa. Tendo visto, o cuidado à pessoa idosa de maneira conjunta entre equipe de saúde, 

idoso, família e cuidador (BRASIL, 2006). 

 Considerando as políticas públicas de relevância para a pessoa idosa no âmbito 

do SUS, o Ministério da Saúde em 2005, definiu a Agenda de Compromisso pela Saúde 

que agrega três eixos: o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto em 

Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. 

 Relacionado ao Pacto em defesa da vida, destaca-se uma das prioridades 

pactuadas foi relacionado à saúde do idoso. A Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (PNSPI), Portaria GM nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, define que a atenção à 

saúde dessa população terá como porta de entrada a Atenção Básica/Saúde da Família, 

tendo como referência a rede de serviços especializada de média e alta complexidade. 
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 Outra política de relevância para esta população é a Política Nacional de 

Humanização (PNH). Para a efetivação do Acolhimento da pessoa idosa, os 

profissionais de saúde devem compreender as especificidades dessa população e a 

própria legislação brasileira vigente, estabelecer uma relação respeitosa e de confiança e 

estar preparado para lhe dar com as questões do processo de envelhecimento (BRASIL, 

2006ª)  

 Visto que existam políticas específicas em defesa à saúde do idoso de forma 

geral, evidencia-se uma oposição entre o que é recomendado nas políticas públicas e a 

realidade marcada pela falta de estruturas de apoio. 

 Kuchemann (2012), indica que a participação do poder público nos diversos 

estados brasileiros, mostram responsabilidades apenas pontual ou reduzidas comparadas 

às das famílias. Ressalta ainda, que no Brasil, serviços de apoio às famílias são raros.  

 Em resposta deste cenário de aumento da população idosa e consequente 

incidência de DNT que podem levar os idosos a dependerem cada vez mais de alguém 

para a realização de suas atividades de vida diária, surge a figura do cuidador neste 

contexto.  

 O cuidador é um indivíduo que presta cuidados, podendo ser familiar ou não, 

com ou sem renumeração, sendo uma peça fundamental para as necessidades da pessoa 

idosa de forma a promover seu bem-estar, segurança, conforto e principalmente 

incentivando sua autonomia e independência (ARAÚJO, 2013). 

 Estudos apontam a necessidade de atividades de educação em saúde para os 

cuidadores e esclarecem que o cuidador precisa ter subsídios para cuidar do idoso ou do 

seu familiar, tais como, entendimento das necessidades humanas básicas, adaptações e 

mudanças que ocorrem ao longo da vida em todas as dimensões, biológicas, 

psicológica, social, cultural e espiritual (BRACCIALLI, 2012). 

 Tendo em vista a importância da informação e educação em saúde para os 

cuidadores e sua influência para o cuidado com a pessoa idosa, é sabido a necessidade 

de um instrumento de mediação que facilite o cuidado deste cuidador ao idoso. Nota-se 

que a tecnologia educacional trás esta contribuição. 
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 De acordo com Nietshe (2014), a tecnologia deve ser entendida por processos 

concretizados a partir de experiências cotidianas para o desenvolvimento metódicos de 

conhecimentos e saberes a serem utilizados com a finalidade prática específica. Para 

tanto, a TE contribui para gerar conhecimento a serem socializados. 

 E neste sentindo de socialização do saber, que trago contribuição de Freire 

(2014), ao dizer que é no diálogo que surge o conhecimento, o pensar crítico, sem a 

comunicação não há educação, é no encontro dialógico que surge sua relação com o 

mundo. 

 Assim sendo, o objeto desta pesquisa é a produção da Tecnologia Educacional 

com cuidadores de idosos, tendo em vista o cuidado desenvolvido pelo cuidador com a 

pessoa idosa. 

 

1.2-Problematização 

 A escolha em desenvolver o estudo, surgiu da minha vivência como enfermeira 

professora/instrutora dos cuidadores de idosos em oficinas e cursos que sou docente e 

como enfermeira assistencial no hospital. Pude perceber, que muitos cuidadores sejam 

acompanhando seus familiares no hospital ou fazendo os cursos/oficinas comigo, 

careciam de orientação e informação para o cuidado e que sua carência de orientação, 

demandavam muitas vezes orientações específicas acerca do cuidado ao idoso e 

refletiam diretamente na assistência prestada, por não saber como proceder. 

 Isto provavelmente ocorre, devido o que o estudo de Moreira (2007) evidencia, 

que os cuidadores apontaram dificuldades em obter informações para entender e 

enfrentar a doença de seu familiar, pelo fato  de muitas vezes a consulta médica, ser 

centrada na patologia, deixando o cuidador sem a necessária orientação, sendo em casa 

que o familiar irá aprender "à medida que os problemas vão aparecendo”. Não ocorre 

diferente do cuidador formal, que muitas vezes não recebe orientação necessária tanto 

do familiar quanto do profissional de saúde, dificultando assim, sua abordagem ao 

cuidado. 

 “O cuidador também precisa receber orientações da equipe médica e de outros 

profissionais de saúde, já que o cuidado é considerado uma intervenção não 
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farmacológica importante e que deve ser associado ao tratamento medicamentoso” 

(LEITE, 2014 p. 49). 

 Observou-se com certa frequência, que ao decorrer dos cursos/oficinas ou da 

orientação prestada ao familiar no âmbito hospitalar, refletia positivamente no cuidado 

prestado com o idoso. Notava-se através do acompanhamento destes pacientes no 

âmbito hospitalar e através do acompanhamento dos cuidadores nos cursos/oficinas 

durante o período de 3 meses. 

 Martins (2007), apontou em seu estudo que pesquisas na área da Enfermagem 

Gerontológica mostraram uma carência de capacitação e suporte para os profissionais e, 

principalmente, para os cuidadores familiares/leigos. Para isso, nota-se a necessidade de 

pesquisam que derivam desta temática em virtude ao crescente fenômeno do 

envelhecimento humano, bem como das complicações advindas desse processo 

biológico. 

 A ação educativa em saúde, pode ser entendida por este mesmo autor, em um 

processo dinâmico que tem como objetivo a capacitação dos indivíduos e/ou grupos em 

busca da melhoria das condições de saúde da população. Ressalta-se que nesse 

processo, a população tem a opção de aceitar ou rejeitar as novas informações, podendo 

também, adotar ou não novos comportamentos frente aos problemas de saúde. Não 

basta apenas seguir normas estabelecidas, precisam fazer sentido para o cuidador e sim 

realizar a educação em saúde num processo que estimule o diálogo, a indagação, a 

reflexão, o questionamento e a ação partilhada. 

 Corroboro com Freire (2014, p. 107), onde diz que a educação tem que ser 

libertadora, onde “não há palavras verdadeiras que não seja práxis. Daí que dizer a 

palavra verdadeira seja transformar o mundo”. Para ele, só se transforma o mundo, “o 

seu mundo”, a partir do momento que faz sentido.  

 Sendo assim, busca-se sistematizar esta orientação, tanto para o cuidador 

profissional quanto para o cuidador familiar, de acordo com sua realidade vivenciada a 

partir do cuidado, para isso deve levar em consideração, as suas necessidades, 

dificuldades e interesses levantadas pelos cuidadores. 
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 Com base nesta problemática, este estudo norteia-se na pouca informação, 

orientação e preparo dos cuidadores de idosos para esse cuidado específico. Deste 

problema emergiu a seguinte questão: 

1.3- Questão norteadora: 

Que conteúdos os cuidadores referem como necessários para procederem o cuidado? 

1.4- Objetivos 

9 Objetivo geral 

 Desenvolver Tecnologia educacional com os cuidadores de idosos a partir das 

necessidades, dificuldades e interesses manifestados pelos mesmos. 

9 Objetivos específicos 

 -Descrever os conteúdos considerados fundamentais manifestados pelos 

cuidadores relativos aos cuidados com pessoa idosa; 

 - Analisar as necessidades, dificuldades e interesses com os cuidadores de idosos 

 -Produzir uma TE com os cuidadores de idosos com vistas ao seu 

aprimoramento.  

1.5- Desfechos 

9 Primário  

 Descrição das necessidades, dificuldades e interesses de cuidadores de idosos e a 

produção de uma TE junto com os cuidadores a partir de tais conteúdos. 

9 Secundário 

 Contribuição para a prática de cuidado com o idoso prestado pelo cuidador, 

favorecendo a autonomia e independência do idoso e a melhoria do padrão qualidade do 

cuidado.  
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1.6-Justificativa e Relevância do estudo 

 Para embasar e justificar esta pesquisa, foi realizada uma Revisão Integrativa de 

Literatura (RIL) objetivando conhecer se há tecnologias educacionais desenvolvidas 

e/ou utilizadas para cuidadores de idosos. A pesquisa foi realizada eletronicamente, nas 

bases dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); na 

biblioteca Scientific Electronic e Libary Online (SCIELO); e, no banco de dados da 

Cochrane Library (COCHRANE). 

 Para realização das buscas dos estudos e garantir o rigor no processo de seleção 

dos artigos nas bases, foi utilizado descritores padronizados a saber: Tecnologia 

Educacional; Saúde do Idoso; Cuidadores e suas combinações na língua portuguesa, 

disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) para o português e espanhol 

e no Medical Subjects Headings (MESH) para o inglês. 

 Não foi utilizada delimitação de espaço temporal dos artigos selecionados, 

porém, as buscas foram realizadas, no período de setembro à outubro de 2014. Foram 

encontrados 5400 artigos com os descritores isolados, dos 5400 estudos encontrados 

preliminarmente, 14 foram selecionados com a combinação dos 3 descritores com o 

boleador and.  

 É válido destacar que não houve restrições quanto ao período de publicação ou 

nível de evidência do artigo. Depois de concluída a busca com os três descritores 

associados, percebe-se que foram identificados estudos somente na base de dados da 

PUBMED, com o total de (14) quatorze publicações. 

 Posteriormente foi feita a leitura destes artigos, na íntegra, sendo 11 excluídos 

por não preencherem os critérios de elegibilidade. Assim, pemaneram na pesquisa 

apenas 3 artigos. Todos os estudos achados foram pesquisa em campo e de intervenção, 

publicado em revistas internacionais, um dos estudo foi clínico randomizado 

controlado, outro estudo caso-controle e por último, estudo observacional, os sujeitos 

foram cuidadores e idosos. Pode observar que os objetivos eram distintos e resultou em 

tecnologias educacionais diferentes.  

 Em um estudo, a TE foi utilizada para os cuidadores de idosos com doenças que 

acarretam distúrbio cognitivo mental, como a demência, no outro estudo, foi 
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direcionada para problemas psiquiátricos e no último estudo, a TE foi desenvolvida para 

cuidadores de idosos com doenças crônicas. 

 Nota-se que em todos os estudos em questão, houve mudança de alguma forma, 

relacionado ao enfrentamento do cuidado após a intervenção das tecnologias 

desenvolvidas tanto para o cuidador quanto para o paciente. 

 Os resultados apontaram que, sendo o cuidado  algo complexo e exigente em sua 

estrutura, aquele que presta o cuidado terá de ter o conhecimento e as habilidades 

necessárias para que o manejo seja facilitado e realizado de forma correta, evitando que 

esse indivíduo seja exposto a vulnerabilidade no futuro. Com isso o uso de TE seria 

fundamental como facilitador no processo de aprendizado do cuidador e melhora da 

assistência ao idoso. 

 Verificou-se uma contribuição da pesquisa realizada através do estudo de 

Johnston B (2000), que em seus resultados mostrou que a construção do vídeo remoto, 

no contexto dos cuidados de saúde em casa, mostrou-se eficaz e bem recebido pelos 

pacientes, capaz de manter a qualidade do atendimento, e tem o potencial de redução de 

custos. Pacientes parecia satisfeito com o equipamento. Além disso, verificou-se que a 

tecnologia poderia favorecer economicamente tendo em vista que o idoso não 

necessitaria de um prestador de cuidados de saúde em casa 24 horas por dia. 

 Outra tecnologia desenvolvida apresentada nesta revisão foi do Perlick DA 

(2011), com cuidadores primários de pacientes com esquizofrenia objetivando 

apresentar os principais resultados de uma intervenção voltada para reduzir o 

autoestigma entre familiares de pessoas com doença mental grave. O estudo aponta que 

as discriminações, em relação às pessoas com transtorno mental, são experimentadas 

pelas pessoas que fazem parte da vida social deste. Estes tendem a internalizar os pontos 

de vista externos, resultando em baixa autoestima, sigilo ou retraimento social, em 

resposta a rejeição antecipada, distúrbios psicológicos e sentimento de culpa. 

 No estudo de Perlick DA (2011), a partir do uso de tecnologia educacional, os 

membros das famílias nos vídeos compartilharam suas experiências de enfrentamento 

com estigma associado à doença mental usando estrutura de resposta emocional. Os 

cuidadores indicaram que a intervenção era aceitável e viável. Os membros da família 
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com níveis baixos a moderados de ansiedade pré- intervenção relataram redução 

significativas na auto–estigma. 

 Assim sendo, no final desta revisão integrativa (RIL) conclui-se, que a educação 

e orientação dos cuidadores de idosos, podem contribuir positivamente na assistência 

prestada, suprindo algumas demandas e necessidades dos cuidadores para que estes 

possam prestar um cuidado mais humanizado e com um melhor padrão de qualidade. Os 

estudos também revelam que o grau de instrução dos cuidadores possui relação direta 

com qualidade do cuidado prestado.  

A tecnologia educacional é recomendada enquanto ferramenta facilitadora na 

prestação do cuidado aos idosos, porém, percebe-se que os estudos levantados focam 

em Tecnologias Educacionais para o idoso e pouco desenvolvimento de Tecnologias 

Educacionais para o cuidador enquanto protagonista do cuidado principalmente, no 

Brasil. 

 Segundo Araújo (2013), em face da importância do cuidador no contexto de 

saúde do idoso e sua contribuição em promover a qualidade de vida do idoso, 

incentivando sua independência e autonomia, nota-se a importância de sua educação 

para efetuar o cuidado de forma efetiva, contextualizada e comprometida à saúde do 

idoso, principalmente através de ferramenta educativa construída com eles, a partir de 

suas necessidades, dificuldades e interesses levantados a cerca do cuidado com o idoso. 

 O estudo de Braccialli (2012) para reforçar, onde objetivou-se a investigar a 

qualidade de vida do cuidador familiar de pessoas com necessidades especiais e conclui 

que tem repercussões nas necessidades ou interesses educacionais pessoais informais. 

Os resultados obtidos neste estudo, indicou a necessidade de desenvolvimento de 

programas de educação informal com ações na interface entre as áreas de saúde e 

educação, visando a prevenção de malefícios à qualidade de vida do cuidador. 

 As intervenções em saúde com foco na educação podem ser entendidas sob 

parâmetros ocupacionais isto é, entendendo que a educação como área ocupacional da 

vida cotidiana. Desta forma, a participação da pessoa na educação formal, a exploração 

das necessidades ou interesses educacionais pessoais informais e a participação pessoal 

informal na educação, forneçam instrução/treinamento em áreas identificadas de 

interesses (BRACCIALLI, 2012). 



25 
 

 A partir da revisão realizada, o estudo ora proposto, justifica-se pela importância 

do uso de tecnologias educacionais como ferramenta valiosa para facilitar o aprendizado 

de forma interativa, criativa e objetiva e pela notória falta de capacitação do cuidador. 

(SAMPAIO, 2011). 

 O uso da TE, poderá facilitar a assimilação,  a compreensão mais significativa 

dos conteúdos possibilitando avanços na construção de novos conhecimentos, refletindo 

de forma positiva nos cuidados prestados com o idoso. Diante disso, acredita-se que a 

construção de uma tecnologia educacional (guia) como estratégia, instrumento de apoio 

e orientação acerca do cuidado com o idoso, poderá contribuir na assistência prestada 

aos idosos. Além disso, poderá auxiliar também no conhecimento dos familiares acerca 

do cuidado prestado visando a sua participação no cuidado de seu familiar.  

 O enfermeiro como profissional de saúde, deve inserir o cuidador como um 

elemento no cuidar em saúde, tendo como foco sua práxis diária, envolvendo-o como 

parte integrante do seu cuidar, conscientizando-o que o cuidar não envolve somente o 

doente, mas todo contexto que ele está inserido, utilizando para tal a prática da educação 

em saúde (VIEIRA, 2011). 

 Corroborando com Freire (2014, p.96): “Ninguém educa ninguém, como 

tampouco ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo”. 

Tendo em vista, a importância do cuidador no contexto da saúde do idoso e a 

importância de sua educação em saúde para o cuidado contextualizado e orientado, o 

estudo em questão traz contribuições teóricas, metodológicas, resultados significativos e 

produção tecnológica de relevância no campo da enfermagem gerontogeriátrica e para a 

educação gerontológica com cuidadores familiares e profissionais e a sociedade em 

geral. Também trás contribuições para o ensino e pesquisa em saúde. Além disso, o 

material possui uma relevância social considerável, pois, o mesmo instrumentaliza o 

cuidador para o cuidado com o idoso.  
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2.1- O Cuidado e o cuidado com a pessoa idosa. 

  Nesta pesquisa o “cuidado” com o cuidador é fundamental quando demonstra-se 

a preocupação com as informações e orientações que esta pessoa necessita para exercer 

uma ocupação no sentido de  realiza-la com o máximo de segurança e também com 

menos sobrecarga possível. Se o cuidador está bem informado e com um suporte 

biopsicossocial e espiritual, ele poderá realizar e/ou exercer as suas atividades com 

menos sobrecarga. 

  O cuidado pode ser visto e experienciado de diversas formas de acordo com 

alguns autores. Para Boff (2011), o cuidado é mais que um ato ou virtude, é um modo 

de ser, como a pessoa se estrutura e se realiza no mundo com os outros. Ele aponta duas 

dimensões de cuidado, o cuidado macro, vista a expressão ecológica na preservação do 

planeta e micro remetendo ao cuidado entre seres humanos. 

 Boff (2011), diz que não é o cuidado micro ou macro mais importante e sim que, 

o cuidado é visto para além da atitude e de atos dos seres humanos, o cuidado está antes 

das atitudes humanas e em todas as situações e ações, representando uma atitude de 

preocupação, envolvimento afetivo com o outro e ocupação. 

 Ainda em Boff (2011), saber cuidar implica em sentimentos éticos do ser 

humano para com o meio em que está inserido, portanto salienta-se que o descuido e a 

negação do cuidado essencial podem ser considerados como patologias do cuidado, pois 

o ser humano não vive sem cuidado.  

 Enquanto Boff faz referência do cuidado como ontológico ao ser humano, 

Collière refere o cuidado à vida, para ela o cuidar é manter a vida garantindo satisfação 

de um conjunto de necessidades indispensáveis à vida, mas que são diversificadas na 

sua manutenção (MORAIS, 2011). 

Para Collière , a prática dos cuidados pode estar associada a qualquer pessoa que 

ajude outra a ter garantia a manutenção da sua vida, e não a um ofício ou profissão, 

porém algumas modificações históricas da humanidade, a prática dos cuidados trouxe 

influência para o desenvolvimento de algumas profissões como é o caso da 

enfermagem, ela refere-se também historicamente que as mulheres foram as primeiras a 

praticarem medicina no sentido de tratamento e cura (MORAIS, 2011). 
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Waldow (2011), refere o cuidado de forma interativa, “só ocorre em relação ao 

outro, o modo de ser do cuidado envolve relação não de sujeito-objeto, mas sim de 

sujeito-sujeito”. Para ela o processo de cuidar abrange, além de procedimentos e 

técnicas, ações e comportamento que privilegiam não só o estar com, mas o ser com, 

cita que o comportamento no momento do cuidado reflita em gentileza, atenção, 

carinho, solidariedade, respeito, interesse, compaixão e etc. 

O cuidado com idoso é refletido a todo cuidado citado, porém partindo da ideia 

de Tardif, há saberes experienciais que são conhecimento adquirido ao longo da vida, 

que podem relacionar-se a partir de uma interação verdadeira, o possibilita o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais que são componentes da vida em 

sociedade e que ajudam a trabalhar em prol de benefícios mútuos”.(CARDOSO, 2012). 

Corroborando com Leininger em teoria Transcultural do cuidado, considera que 

o ser humano é universal, para nascer, crescer, manter sua vida e morrer precisa ser 

cuidado, porém cada cultura, de acordo com seu ambiente e estrutura social terá sua 

própria visão de saúde, doença e cuidado (CRUZ, 2013).  

Por isso nesta pesquisa, considera-se as necessidades, os valores e as práticas 

dos cuidadores para realizaram o cuidado com o idoso. Existem diferenças no cuidado 

humano, com características que são identificáveis e que podem explicar e justificar a 

necessidade do cuidado transcultural de forma que se ajuste como as crenças, valores e 

modos de culturas para que haja um cuidado benéfico e significativo (CRUZ, 2013). 

 Além disso, pensando no cuidado com o idoso, deve entrar em consideração que 

o modo de viver dos idosos é influenciado por suas vidas, crenças, valores e 

conhecimento integrantes da cultura do indivíduo, família ou coletividade. Para tanto no 

cuidado gerontológico há necessidade de interação com o ser idoso, buscando 

compreender e aprender o modo de viver deste idoso, bem como seus familiares 

envolvidos no processo (CAMARGO, 2014). 
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2.2- Cuidadores leigos e formais: a repercussão na qualidade do cuidado de 
pessoas idosas. 

 Perante as alterações decorrentes do processo de envelhecimento, fazem com 

que os idosos muitas vezes se tornem mais limitadas em suas atividades. Estas 

limitações em realizar com autonomia as atividades de vida diária muitas vezes, levam 

os idosos às restrições sociais, psicológicas e físicas. JÚNIOR (2011); SAMPAIO 

(2011); PAIVA (2013). A partir da necessidade de ajuda para a realização das 

atividades de vida diárias surge à figura do cuidador de idosos.  

 O cuidador vem crescendo gradativamente no Brasil, é aquela pessoa que tem a 

função de cuidar de alguém com algum grau de dependência física ou mental e que 

necessite de ajuda total ou parcial para realização de atividades da vida cotidiana 

(VIEIRA 2011). 

 Podem ser divididos em: cuidadores formais e cuidadores informais. Os 

cuidadores formais prestam cuidados no domicílio com remuneração, cumprindo tarefas 

delegadas pela família ou pelos profissionais de saúde que orientam o cuidado 

(SCARPELLINI, 2011). 

 Enquanto o cuidador informal, presta cuidado não profissional, representado, 

principalmente, por familiares, podendo ser também amigos e/ou vizinhos. 

Normalmente, a responsabilidade principal recai sobre uma única pessoa, denominada 

“cuidador principal” (VIEIRA, 2011). 

 Na maioria das vezes, os cuidados prestados ao idoso, são realizados por pessoas 

sem formação básica adequada, representado por um familiar ou uma pessoa contratada, 

exclusivamente, para este fim (SCARPELLINI, 2011). 

 Cuidar de um idoso dependente, envolvem tarefas complexas, permeadas de 

dificuldades de diferentes ordens, que podem ser agravadas pela escassez de preparo e 

de informações para o cuidador. A carência de informações/orientações pode gerar 

insegurança e temores, que se configuram em despreparo desse cuidador, gerando 

prejuízos ao cuidado, além de mais desgaste físico e emocional (VIEIRA, 2011). 

 Logo, é de suma importância a informação e orientação destes cuidadores 

formais ou informais, uma vez que a compreensão do processo do envelhecimento, suas 
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alterações e necessidades, influencia diretamente a qualidade do cuidado prestado 

(JÚNIOR, 2011; SAMPAIO 2011; PAIVA 2013; SOUZA, 2007; GARBIN, 2010).  

 Tendo como exemplo desta necessidade de preparo ao cuidador, apresenta-se o 

estudo de Araújo (2013) que pontua a falta informação, falta de paciência e 

desconhecimento das necessidades dos idoso, como impeditivos importantes à 

realização do cuidado. Este estudo demonstrou também que a escolaridade pode 

influenciar na qualidade da assistência prestada ao idoso e interfere também, nos 

sentimentos dos cuidadores em relação ao cuidado do outro, dificultando a compreensão 

do que acontece com o idoso. 

 Este estudo conclui que, a informação sobre o idoso, converge no ponto 

precursor entre a manutenção e o abalo do processo saúde e doença, em que quanto 

mais positiva a pessoa que está cuidando for em relação ao idoso, maiores serão as 

chances de promoção de cuidados e prevenção de agravos ao idoso de forma a facilitar a 

reabilitação, inclusão, autonomia e independência. Braccialli (2012) conclui que 

existem demandas educacionais a partir de necessidades e interesses dos cuidadores 

onde reflete diretamente, na qualidade de vida destes cuidadores de pessoas com 

necessidades especiais. 

  O cuidador sem suporte além de acarretar mudanças na vida desta pessoa, pode 

vir seguida de sofrimento, decorrente de doença crônica ou de alguma dependência 

física (ARAÚJO, 2013). 

2.3- Tecnologia educacional e a educação em saúde 

A tecnologia educacional pode ser usada como um instrumento mediador na 

contribuição da educação em saúde dos cuidadores de pessoas idosas, visto que a 

orientação e informação são necessárias para o cuidado fundamentado. 

A Educação em Saúde para Áfio (2014), está vinculada a promoção da qualidade 

de vida das pessoas. Essa expressão é compreendida como meio de aprender sobre 

saúde, no entanto abrange a disposição do aprendiz ou em quem está sendo aplicada, em 

modificar atitudes.  

Assunção (2013), reforça que a educação em saúde é um iniciativa que visa 

despertar a mudança e a consciência crítica do indivíduo por meio da informação. Sendo 
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assim, o conceito de educação em saúde se articula com os conceitos de promoção em 

saúde. 

Se ao conceito de educação em saúde se articula o conceito de promoção da 

saúde, as práticas educativas se ampliam, com vistas a favorecer a participação da 

população e considerar as necessidades das comunidades e sua vida cotidiana e não 

apenas envolver pessoas sob risco de adoecer (ASSUMÇÃO, 2013). 

Os processos educativos não devem ser considerados apenas transferência de 

conhecimentos, mas oportunidades de construção que, associados aos saberes locais 

preexistentes, garantem uma assistência em saúde de qualidade. Propostas pedagógicas 

libertadoras, comprometidas com o desenvolvimento da solidariedade e da cidadania, 

orientando-se para processos educativos cuja essência deverá ser a melhoria da 

qualidade de vida e a ‘promoção do homem’. (ASSUMÇÃO, 2013). 

Levando em consideração a educação problematizadora de Freire(2014), o 

material educativo tem como objetivo, a troca de experiências, o questionamento, a 

individualização e a humanização. Deve permitir partir do contexto, de suas 

experiências e vivências para que, a partir delas, a mesma possa construir o seu próprio 

conhecimento. 

Para isso nota-se que a tecnologia educacional, contribui na prática de educação 

em saúde. A concepção de tecnologia educacional (TE), pode ser entendida de diversas 

maneiras. Para Paim (2014), a tecnologia pode ser entendida como a elaboração de um 

produto ou não, com a finalidade de provocar intervenções sobre determinada situação 

prática.  

A tecnologia muitas vezes é vista com um produto, uma materialidade, um 

resultado da atividade humana, tornando máquina. A banalização mais comum está 

exatamente no fato das pessoas generalizarem a concepção de ser produto, admitindo 

qualquer artefato, ou seja, qualquer objeto que faça a mediação entre o pensamento das 

pessoas e a realização da ação propriamente dita. Portanto, o aspecto da tecnologia, 

tomada como centro de tudo, pode prejudicar ou limitar o pensar contínuo dos sujeitos 

(PAIM, 2014) 

A tecnologia é mais ampla, pois vincula à cultura, aos saberes e os 

conhecimentos que são utilizados na solução de problemas. Portanto, a tecnologia, serve 
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para gerar conhecimento que devem ser socializados, utilizando os espaços educativos 

incluindo a vida cotidiana, a educação formal e informal e também, como instrumento 

para o trabalho.  

Entenda-se que as tecnologias educativas, são instrumentos facilitadores do 

processo ensino-aprendizagem utilizados como meio de transferência de conhecimento, 

propiciando ao indivíduo a participação em um momento de troca de experiências 

conducente ao aprimoramento de habilidades (ÁFIO, 2014). 

Ao implementar a TE durante as ações de educação em saúde, deve-se entrar em 

consideração que o processo educativo deve ser coerente, contínuo e sensível ao  

desenvolvimento social, político, coletivo e com sua realidade. Portanto, a formulação 

de tecnologias deve integrar o fazer, o pensar e o ser, mobilizando ações de cuidado 

humano, para que haja transformação social da pessoa envolvida no processo educativo 

(ÁFIO, 2014). 

Um exemplo de aplicabilidade da TE levando em consideração a realidade social 

da população foi o estudo de Saboia (2014), que implementou uma TE participativa 

com grupos de pessoas diabéticas. Ocorreu através de encontros grupais 

quinzenalmente, com usuários e profissionais de um Grupo de Diabéticos. Os encontros 

levaram em conta as necessidades dos usuários, bem como dos profissionais ligados ao 

cuidado, valorização da interação entre os sujeitos, trabalhando os problemas do dia a 

dia. Importante ratificar que a literatura aponta uma carência acerca da implementação 

e/ou utilização de tecnologia educacional para esses sujeitos. 

Vale ressaltar que a tecnologia por si sozinha, pode contribuir para uma 

reorientação na vida dos sujeitos, mas não implica necessariamente em mudança de 

consciência se não levar em consideração outros aspectos do sujeito tais como os 

filosóficos, estéticos, sociais, éticos, morais e espirituais. Sendo assim a tecnologia não 

é o único elemento que provoca mudança apenas se associado a outros componentes da 

vida dos sujeitos (PAIM, 2014). 

Segundo Áfio (2014), a tecnologia educacional favorece a “melhora da 

qualidade de vida”, “comportamentos saudáveis” e “estímulo à reflexão”. O uso de 

materiais educativos melhoram o nível de conhecimento, desenvolvimento de 
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habilidades e maior autonomia da pessoa, sendo capazes de permitir aos sujeitos 

refletirem sobre comportamento e ações que influenciam no seu padrão de saúde.  

 Evidencia-se outro estudo internacional multicêntrico em que foi desenvolvido 

uma TE inovadora para ajudar pessoas com a doença de Alzheimer (DA), promovendo 

uma maior autonomia das atividades normais do dia a dia e monitorização das 

condições ambiental e pessoais para melhorar a qualidade de vida e qualidade do 

atendimento e segurança. Esta tecnologia em forma de Sistema de monitoração desses 

pacientes com DA, chamado de Sistema de informação e comunicação (TIC), foi 

avaliada por todos os familiares e cuidadores. Os cuidadores consideraram que o 

sistema poderia ser útil para melhorar a gestão do cuidado com pacientes com DA, em 

especial, para a assistência diária de casa, para o monitoramento e acompanhamento de 

pacientes dentro e fora de casa, entretenimento e facilitar maneira de se comunicar 

(PILOTTO, 2011). 

 Desse modo, é sabido que a tecnologia educacional contribui enquanto 

instrumento de mediação para a educação em saúde, podendo auxiliar aos cuidadores de 

pessoas idosas no processo do saber cuidar enquanto sujeito de transformação.   
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 A escolha por Paulo Freire como referencial conceitual, decorre da possibilidade 

da educação problematizadora ser o fio condutor para esclarecer e auxiliar na libertação 

da consciência humana, para que sujeito tenha condições de assumir sua condição 

ontológica e social de modo a contribuir para a transformação da realidade 

(FOCHEZATTO, 2012). Isto porque o cuidador, geralmente, é considerado um 

repetidor de tarefas sem que seja estimulado a refletir sobre o cuidado que está 

prestando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Assim o material produzido nesta dissertação, fundamenta-se nos conceitos 

trazidos por Paulo Freire a saber: a relação dialógica e a educação problematizadora 

para desenvolver uma tecnologia educacional de acordo com a necessidade da realidade 

do cuidador de idosos. Conhecer e o ser, só fazem sentindo enquanto se conhece e se é 

com os outros (FREIRE, 2014).  

 De acordo com os conceitos trazidos por Freire, o diálogo aparece como 

exigência epistemológica agindo como um encontro dos homens para ser mais onde 

através deste, haja a construção da autonomia. Freire por sua vez, correlaciona a 

libertação com autonomia. A construção da autonomia passa pela conscientização como 

um esforço de “conhecimento crítico dos obstáculos” (FREIRE 2011 b). 

 Tomando consciência de sua realidade e buscando a compreensão das 

necessidades do cuidar, através da relação dialógica de sujeito/sujeito, permite o 

cuidador ter um olhar humanizado com o ser cuidado, tornando orientado e com 

qualidade com os idosos. 

 Para Freire (2011 b), se não há dialogo, não há profundo amor ao mundo, aos 

homens e a vida. Para esse educador, o sujeito que se abre ao mundo e aos outros 

inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e 

curiosidade. 

 Outro conceito Freiriano trazido neste estudo é de educação problematizadora, 

oposta da educação bancária. A educação problematizadora busca promover caminhos 

onde o próprio aluno, neste caso o cuidador, seja sujeito e construa sua autonomia. “já 

que agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2014, p.95). 
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 A proposta da educação problematizadora ou libertadora auxilia o homem na 

tomada de coinsciência, onde permita a luta contra a opressão. Sendo assim, a educação 

é gerada como um instrumento de mudança da realidade numa dimensão de ação 

cultural libertadora, formando homens críticos. Dessa forma a grande preocupação de 

Freire está em inserir o homem na história como sujeito e não como objeto 

humanizando- o (FREIRE, 2014). A construção da tecnologia proposta nesta pesquisa 

se insere neste pensamento. 

Conscientizar é abrir caminhos à expressão das insatisfações sociais propõe uma 

educação para a decisão, para a responsabilidade social e política (FREIRE, 2011b). 

Assim neste estudo, assume-se que o cuidador de idosos pode ser conscientizado acerca 

do seu papel e a sua importância junto ao idoso, família e sociedade.  

“Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio”, o 

esforço que desenvolveu o autor chama à atenção, além de ser marcado pelas condições 

especiais da sociedade brasileira, entrelaçadas as questões sociais, “educação respeitosa 

do homem pessoa” como Freire (2011 b). 

A educação sempre se realiza estreitamente com o conhecimento, uma educação 

problematizadora, libertadora, precisa se fundamentar no diálogo intersubjetivo. 

Diferente da educação “bancária” em que Freire denomina, onde depositam, transferem 

ou transmite conhecimentos aos educandos comprometendo a relação intersubjetiva 

(FREIRE, 2011 a). Uma tecnologia educacional produzida junto com os cuidadores, 

deve considerar a relação intersubjetiva tendo em vista a complexidade que envolve este 

cuidado. 

A valorização da fala e manifestação do cuidador para a produção de uma 

tecnologia educacional fará com que este sujeito pense a sua prática de cuidado e as 

possíveis formas de melhorá-la. Para Freire (2011 c), é fundamental a reflexão crítica 

sobre a prática, “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima prática”.  

Quanto melhor se faça esta reflexão tanto mais inteligência ganha da prática em 

questão e maior comunicabilidade exercem em torno do acontecimento. Em suma, 

quanto mais me assumo como estou sendo e as razões do porque estou sendo assim, 
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mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade 

ingênua para o de curiosidade epistemológica (FREIRE, 2011 c).  

Muito se discute a relação entre trabalho e educação, o trabalho como princípio 

educativo, trás para educação a tarefa de educar pelo trabalho e não para o trabalho, pois 

o processo educacional é mais amplo, não se esgota na dimensão prática, exige a 

construção da formação em sua totalidade construindo sua prática profissional por meio 

de leituras mais amplas da realidade. (FREIRE, 2011 a). 

  Paulo Freire (2011 b) aponta que todo aprendizado deve encontrar-se 

intimamente associado à tomada de consciência da situação real, buscar as 

circunstâncias concretas que lhe atribuem sentido, como homens concretos, que não 

possa limitar-se jamais ao estrito aprendizado de técnicas ou de noções abstratas.  

 A partir das relações do homem com a realidade, resultante de estar com ela e de 

estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai dinamizando o seu mundo, vai 

dominando a realidade e humanizando-a, vai percebendo que é ele mesmo o fazedor, 

respondendo os desafios, alterando, criando, que não permite a imobilidade (FREIRE, 

2011 b). E como aumento do número de idosos cresce consideravelmente o “fazedor” 

de cuidado com o idoso neste caso o cuidador que se depara com desafios no cuidado 

com o idoso. 

Freire em sua outra obra “Pedagogia do oprimido” (2014) complementa que o 

esforço de propor aos indivíduos dimensões significativas de sua realidade, que ao 

analisar criticamente, lhe possibilite reconhecer a interação de suas partes. Diante disso, 

possibilita aos indivíduos uma nova postura, também crítica em face às situações 

limites, a compreensão e captação da realidade possibilitando perceberem que não estão 

fora dela que pode levar a acomodação e ajustamento e consequente desumanização 

(FREIRE, 2011 b). 

O conhecimento para Freire é concebido como algo dinâmico e dialético, 

conhecer não se reduz a registrar ou aprender algo dado, mas significa construir 

dialógica e permanentemente, a verdade não é mais absoluta, porém sempre provisória e 

em processo de busca (FREIRE, 2011 c). 

Sua concepção epistemológica é do conhecimento como processo e em interação 

comunicativa entre sujeitos cognoscentes mediados por uma realidade objetiva a ser 
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conhecida, uma concepção epistemológica interativa implica numa compreensão de 

educação dialógica e participativa (FREIRE 2011 b, 2014) diz “ninguém educa 

ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo 

mundo”.  

Por isso, limitar o conhecimento em orientar aos cuidadores técnicas de sua 

prática de cuidados diários para sanar suas necessidades que estão aparentemente 

expostas, mostra-se em uma visão redutora ao cuidador quanto a sua importância na 

saúde de quem está sendo cuidado, visto que é de suma importância compreender o 

contexto que o sujeito está inserido, a sua realidade, complexidade do cuidado e sua 

totalidade enquanto sujeito cuidador e cuidado.  
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CAP. IV- METODOLOGIA 
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4.1- Método e Tipo de Estudo 

 O estudo de natureza qualitativa do tipo descritivo que utiliza abordagem da 

pesquisa participante para se obter respostas dos objetivos propostos e explanação do 

problema de pesquisa. 

 O conceito da pesquisa participante como o nome sugere, implica na 

participação tanto do pesquisador quanto dos sujeitos que estão envolvidos no processo 

de pesquisa nos grupos, no contexto ou na cultura a estudar. (BRANDÃO, 2007). 

 Streck (2013), relaciona a pesquisa participante à educação popular, relata que 

no Brasil, a pesquisa participante nasce como irmã gêmea da educação popular, sendo 

hoje a experiência de alfabetização de Paulo Freire considerada também, uma 

experiência precursora da pesquisa participante. 

 Para compreender a educação popular na visão de Streck (2013), o ponto de 

partida é entender que a educação popular é movimento contrário à resistência e 

dominação, seja ela de classe, de raça, de gênero ou outras. Mas ela é ao mesmo tempo 

um movimento de ação propositiva e de criatividade, relacionada às práticas educativas 

em diversos âmbitos e às políticas públicas. 

 Para Freire, enquanto precursor deste modelo de pesquisa, o seu papel não é 

falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com 

ele sobre a sua e a nossa.” (FREIRE, 2014, p. 120).   

Para Brandão (2006), a pesquisa participante se constitui como um processo 

partilhado de desconstrução, construção e reconstrução de conhecimentos na ação 

transformadora e emancipadora. A participação, para este autor, refere-se tanto à 

partilha dos momentos do processo de produção do conhecimento quanto ao 

empoderamento dos sujeitos dos movimentos sociais populares. De forma resumida, a 

pesquisa participante integra quatro propósitos assim definidos por ele: 

a) ela responde de maneira direta à finalidade prática a que se destina, como 
meio de conhecimento de questões a serem coletivamente trabalhadas;  
b) ela é um instrumento dialógico de aprendizado partilhado e, portanto, [...] 
possui organicamente uma vocação educativa e, como tal, politicamente 
formadora;  
c) ela participa de processos mais amplos e contínuos de construção 
progressiva de um saber popular e, no limite, poderia ser um meio a mais na 
criação de uma ciência popular;  
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d) ela partilha, com a educação popular, de toda uma ampla e complexa 
trajetória de empoderamento dos movimentos populares e de seus 
integrantes. (BRANDÃO, 2006, p. 46 in STRECK 2013 p.115). 

  

 Esta abordagem de pesquisa traz em sua trajetória várias experiências e relatos 

em diferentes áreas do saber, mesmo com tantas possibilidades de nomes e conceitos 

relacionados, é consensual entre os pesquisadores que um eixo comum entre esses 

diferentes nomes, é de ultrapassar os possíveis distanciamentos entre pesquisador-

pesquisador, teoria-prática (BRANDÃO, 2007). 

 Brandão (p. 54, 2007), diz que o ponto de origem da pesquisa participante deve 

estar situada na perspectiva da realidade social, seja individual ou coletiva, “em 

diferentes dimensões e interações à vida real, nas experiências reais, nas interpretações 

dadas a estas vidas e experiências tais como são vividas e pensadas pelas pessoas com 

quem inter-atuamos”. “Todo o bom saber transforma o que há no que pode haver” 

(p.59, 2007). 

 Frente a isso, a Pesquisa Participante passa a se integrar nas práticas sociais e 

pedagógicas de organização e grupos populares. Para isso, desenvolve-se desde 1970 

um movimento de “sistematização de experiências” que tem como objetivo 

compreender a lógica das experiências e, junto com o conhecimento dessas, 

potencializar a sua capacidade de transformação da sociedade. Entre os elementos 

comuns à sistematização, destaca-se: 

 “O diálogo como princípio metodológico básico; a criação de condições 
para participação de todos os sujeitos, o que originou uma grande 
diversidade de estratégias, instrumentos e dinâmicas; a reconstrução da 
memória coletiva como fator de identidade; a análise do contexto social, 
cultural e econômico no qual se insere determinada experiência; o 
desenvolvimento de estratégias de ação transformadora; a (re)construção da 
teoria a partir da prática” (STRECK 2013, p. 116).  

 
 Nesta perspectiva metodológica, a pesquisa participante, não se pode estabelecer 

um modelo metodológico enrijecido de abordagem, ou seja, ela nunca será de mão 

única, o que mais se aproxima deste modelo para este tipo de pesquisa é a presença 

constante do observador no ambiente investigado e o compartilhamento das atividades 

em grupo. (BRANDÃO, 2006). 
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 Brandão (2007) acrescenta que a pesquisa participante não somente necessita da 

inserção do pesquisador no grupo, mas também da sua participação efetiva daqueles que 

estão a ser pesquisados no transcorrer de todo o processo da pesquisa.  

 Outra característica da pesquisa participante é estimular a mobilização de grupos 

e organizações sociais para a transformação da realidade social, ou para ações da 

própria realidade. (BRANDÃO, 2006). A pesquisa de natureza participativa, possui 

necessariamente um carácter aplicativo, tratando de “situações reais”, conferindo um 

carácter comprometido mostrando que, não somente em produzir conhecimento pra 

conhecer a realidade, mas também para transformá-la.  

 Outra especificidade desta abordagem de pesquisa é o modo dialético o qual 

contextualiza o sujeito e sua realidade a partir de uma dimensão histórica, 

compreendendo-o e também o conscientizando A pesquisa participante vislumbra-se 

“uma nova ciência capaz de pensar-se, de pensar o mundo social e de pensar as 

transformações sociais de uma maneira dialética realizada a partir da presença, e da 

posição das classes populares”. (BRANDÃO, 2007). 

 Este tipo de abordagem para a pesquisa impossibilita um agir displicente 

mediante os acontecimentos que ocorrerem durante o processo de investigação. O fato 

deste tipo de pesquisa estar em aproximação entre o pesquisador e os sujeitos gera um 

comprometimento em colocar o conhecimento obtido a serviço de alguma forma de 

ação social transformadora (BRANDÃO, 2006). Assim, ela exige uma aproximação 

ética, de profundidade, de reciprocidade e não apenas de passagem ou superficialidade 

instrumentais. 

 Entretanto, este tipo de pesquisa se mostra confiável onde envolve valores dos 

homens na sua experiência existencial.  Não deve ser encarada como menos confiável e 

rigoroso, pelo fato de propor uma atitude mais coletiva e popular (BRANDÃO, 2006). 

Sendo assim a sua ideologia está na coparticipação dos sujeitos, onde se mostra como 

uma pesquisa comprometida e essa coparticipação obriga o pesquisador a participar da 

vida dos sujeitos e de sua cultura, onde haja uma relação de compromisso. 

(BRANDÃO, 2007). 

 O papel do pesquisador nesta abordagem não desaparece ou diminui, apenas 

constroem uma articulação com os outros sujeitos para o processo de construção do 
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conhecimento onde ele se envolve melhor. Para Brandão (2006), aumenta a 

possibilidade de transformação da realidade social tanto quanto o nível de vida das 

pessoas que estão imersas nessa realidade. 

 Brandão (2007) diz que na pesquisa participante, sempre importa conhecer para 

formar pessoas motivadas a transformar os cenários sociais de suas próprias vidas e não 

apenas para resolverem problemas locais, a ideia de se conhecer o que se transforma é 

equivocada para ele.  

 De acordo com Streck (2013), uma das dificuldades da aplicação deste tipo de 

pesquisa no meio acadêmico é a não coincidência de agenda de pesquisadores e grupos, 

desde a definição dos temas dos estudos até os prazos para conclusão de dissertações, 

teses e projetos de pesquisas. Este autor também observa que é comum ver estudos com 

este modelo metodológico, no entanto, não desenvolvem caráter da participação, onde 

deveriam explicitar na definição do problema do estudo, análise de dados e sobretudo na 

avaliação dos resultados, muitas vezes, percebe-se que a pesquisa está na 

intencionalidade do pesquisador. 

 Para tanto, proponha-se neste estudo, utilizar uma abordagem metodológica da 

pesquisa participante de forma fidedigna, onde esta abordagem traz contribuição para o 

estudo em questão possibilitando a manifestação e participação dos cuidadores para sua 

realidade de cuidado com o idoso objetivando aprimoramento do cuidado dos 

cuidadores de pessoas idosas a partir de suas necessidades, dificuldades e interesses 

manifestados nos encontros. 

4.2- Cenários da pesquisa 

 Os cenários da pesquisa foram as seguintes instituições: Furnas Centrais 

Elétricas em parceria com a Instituição Evangélica de assistência social e cultural-

TEAR e o Programa de Extensão Universitário intitulado Enfermagem na Atenção à 

saúde do Idoso e seus Cuidadores da Escola de Enfermagem da Universidade Federal 

Fluminense- EASIC/UFF. Em ambos os cenários foi autorizado a realização da 

pesquisa. Vide em anexo (1 e 2).  
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4.2.1- Furnas Centrais Elétricas em parceria com a empresa TEAR- Instituição 
Evangélica de Assistência Social  

De acordo com a responsabilidade social da empresa Furnas, são desenvolvidas 

várias ações sociais que é onde se insere o curso de cuidadores. Existindo desde 1997, 

vem suprir as necessidades de cuidadores de idosos para os familiares dos funcionários 

de Furnas, aposentados e contratados e de outras empresas como a Eletrobrás, 

Eletronuclear, FABES, BNDES, Banco do Brasil, Petrobrás e Fundação Real Grandeza. 

Nesta empresa, faço parte desde 2013 atuando com os cuidadores.  

A partir de abril de 2014, Furnas terceirizou o curso de cuidadores em parceria 

com a empresa TEAR (Instituição Evangélica de assistência social e cultural), 

cumprindo normas de adequação do Ministério de Minas e Energia. O curso se adequou 

às necessidades dos funcionários e da demanda de mercado, estendendo a orientação de 

seus cuidados com crianças com necessidades especiais até o cuidado com idoso com 

limitações funcionais motoras e/ou psíquicas. 

 O curso já formou uma média de 3.000 cuidadores, sendo reconhecido em nível 

nacional e tendo sido apresentado no Congresso Latino Americano, no Equador, em 

2009. Em 2012, sofreu uma restruturação para se adequar ao que preconizam o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. A metodologia que fundamenta-se na 

Educação para o auto –cuidado através do Método de Cadeias Musculares e Articulares 

(GDS) e Educação Somática que é proporcionar aos cuidadores um método que lhes 

permitam se educarem para o auto- cuidado e que a pessoa aprenda a partir da 

percepção do que ela sente e da relação entre seu corpo e como ela o usa – seus 

movimentos (BOLSANELLO, 2005). 

 O método GDS permite que as pessoas percebam o seu corpo como um conjunto 

articulado de cadeias musculares e articulares e as relações que estas têm com suas 

emoções (CAMPIGNION, 2003). A integração dos dois métodos permite que a pessoa 

tenha uma consciência holística do seu corpo – particularmente das suas cadeias 

musculares e articulares – dos movimentos que realiza e como estes últimos expressam 

suas emoções, de forma que possa estabelecer um uso equilibrado dos mesmos. 
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 Através deste olhar holístico do seu corpo, o sujeito poderá conscientizar-se de 

que a percepção é uma faculdade tão dinâmica e flexível quanto a sensação. Percepção e 

sensação estão em perene processo de transformação.  

 Hábitos de postura que estão ligados aos nossos sentimentos, humores e a forma 

com que nos relacionamos com as situações e pessoas. A atitude de educar se dá a partir 

da consciência da necessidade da relação que estabelecemos com as situações e pessoas.  

 Para Campignion (2003), o aprendizado pela vivência com base no 

entendimento de que o método envolve conhecimento do corpo adquirido pela 

experiência, ele propõe à pessoa a vivência de uma organização corpórea mais global e 

equilibrada, sendo por isso mais funcional, porque é possível reduzir muito os efeitos 

dos desgastes que são inevitáveis com o tempo.  

 A intenção do método não é que quem detenha a técnica e a esteja repassando 

corrija a pessoa que está aprendendo, mas que a própria experiência do último seja o 

veículo da mudança. Essa fase de tomada de consciência faz parte de um processo de 

aprendizagem, que permite que a pessoa retome movimentos primários naturais, que se 

perderam ao longo da vida por conta de uma automatização fruto das tensões diárias 

(CAMPIGNION, 2003). 

 E essas ações devem ser realizadas em grupo, pois autoconhecimento não deve 

ser conquistado no isolamento, mas na relação com o mundo e nossos semelhantes. E 

sua aprendizagem contribui para a construção de sua auto - estima (BOLSANELLO, 

2005; CAMPIGNION, 2003). 

 Para realizar o curso, os cuidadores devem ter no mínimo a formação no ensino 

fundamental completo. O curso possui 160 horas entre prática e teoria, vivenciadas com 

os mais modernos materiais de ensino, gratuitamente, e equipe de professores 

especialistas e mestres em sua área. O conteúdo programático engloba todas as 

necessidades específicas de cada segmento etário com suas características mórbidas, 

sendo porém, valorizado o autocuidado. A educação continuada é uma marca onde as 

dúvidas são elucidadas, acompanhando o desenrolar das descobertas científicas, 

metodológicas e vivenciais. 
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4.2.2- Centro de Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores- 
EASIC  

Outro cenário da pesquisa foi no Centro de Enfermagem na Atenção à Saúde do 

Idoso e seus Cuidadores - EASIC da Universidade Federal Fluminense. Este é um 

programa de Extensão vinculado ao Departamento de Fundamentos de Enfermagem e 

Administração da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF cadastrado na 

Pró- Reitoria de Extensão desde 1997. Assim, o Programa existe há 19 anos. 

O projeto emergiu das atividades realizadas no Mequinho, unidade onde 

funciona o Programa “A Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores” 

da Universidade Federal Fluminense. Dentre as características deste Programa são: 

trata-se de um campo de ensino teórico – prático para a graduação de Enfermagem, 

realiza atividades de promoção à saúde e prevenção à doença com os idosos e seus 

cuidadores, realiza consultas de enfermagem tanto com os idosos saudáveis, como 

aqueles que vivem com doenças crônicas e degenerativas, e com os cuidadores dos 

idosos, são realizadas visitas domiciliares aos idosos portadores de demência que fazem 

parte do programa, sendo prestada assistência a partir da consulta de enfermagem, tanto 

ao próprio idoso, quanto aos familiares e cuidadores, no que tange as orientações para o 

cuidado, no intuito de conhecer as principais necessidades dos cuidadores no que tange 

ao cuidado com os idoso no ambiente domiciliar, realiza encontro com os cuidadores 

para informações sobre as Demências, participa de pesquisa interinstitucionais 

vinculado ao grupo de estudos. 

As atividades envolvidas no programa são: desenvolvimento de um modelo de 

cuidado em enfermagem, na perspectiva interdisciplinar, em oficinas terapêuticas 

cognitiva e funcional para os idosos com demência e em grupo de suporte e orientação 

aos cuidadores de idosos com demência. Faz encaminhamento e a inserção do idoso no 

pós-alta hospitalar provenientes das clínicas médicas e cirúrgicas feminina e masculina 

do HUAP/UFF na consulta de enfermagem do PIGG/UFF. 

O projeto tem como objetivo proporcionar aos cuidadores suporte na realização 

das atividades de vida diária de idosos com demência, especificamente no que consiste 

nas informações sobre as alterações do processo demencial e da terapêutica 

recomendada, as orientar sobre cuidados diários no domicílio e promover a saúde do 

cuidador e do idoso demenciado frente às necessidades de cuidadores diários. 
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Desde de 2014, a pesquisadora participa das atividades desenvolvidas pelo 

EASIC enquanto estudante da Universidade, tais como palestrante do Programa de 

Orientação à Cuidadores de Idosos Demenciados (PRÓ-CUIDEM), elaboração e 

realização de oficina de cuidadores entre outras atividades do Programa e outras 

atividades. 

4.3- Participantes da pesquisa 

 Os atores da pesquisa foram os cuidadores atendidos no EASIC - Enfermagem 

na Atenção à Saúde do Idoso e seus cuidadores e os cuidadores formados pelo curso 

interdisciplinar oferecido pela empresa Furnas Centrais Elétricas, em parceria com a 

empresa TEAR. Foram cuidadores familiares, ditos como informais e cuidadores 

formais, que são pagos para cuidar enquanto ocupação. 

 Foram convidados 48 cuidadores no total, 28 no cenário FURNAS/TEAR e 20 

no EASIC para a pesquisa.  Os critérios de inclusão para os cuidadores advindos de 

FURNAS/TEAR: cuidadores formais e/ou informais com primeiro grau completo. Já os 

critérios de inclusão para os cuidadores do EASIC/UFF: os cuidadores formais e/ou 

informais independente do nível de escolaridade. Critérios de exclusão: Cuidadores que 

não obtiveram 80% de presença nos encontros de cuidadores tanto no EASIC/ UFF 

quanto em FURNAS/TEAR e cuidadores que não são de idosos. 

No curso cuidador de Furnas em parceria com a TEAR, tem um quantitativo de 

inscrição e participantes em torno de 40 pessoas. Já no EASIC, o número de cuidador de 

idosos encontra-se em torno de 25 pessoas.  

Para a captação dos cuidadores do EASIC foi elaborado uma oficina de 

cuidadores que foi divulgada amplamente por cartazes para toda a comunidade e 

individualmente para os usuários do serviço e comunicado aos profissionais do EASIC 

em reunião de equipe. Esta oficina teve como objetivo colaborar com o cuidado dos 

cuidadores familiares e profissionais de idosos que são atendidos no EASIC e também 

favorecer o cuidado dos idosos que não são atendidos no serviço assim, os cuidadores 

foram reunidos por demanda espontânea e por captação e encaminhamentos dos 

profissionais do EASIC. Com este grupo ocorreram cinco encontros para a coleta de 

dados e desenvolvimento da pesquisa. Vale ressaltar que estas oficinas permaneceram 
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após toda a coleta de dados pois foi detectado a necessidade de informações imediatas 

para o cuidado com o idoso.  

A captação dos cuidadores em FURNAS/TEAR se deu a partir do contato com a 

primeira turma de 2015 realizado no município de Duque de Caxias /RJ. Durante as 

atividades, foi apresentado inicialmente, o projeto de pesquisa e os que aceitaram 

participar foram convocados para permanecerem após as atividades preconizadas para o 

dia.  Com este grupo ocorreram três encontros para coleta de dados e desenvolvimento 

da pesquisa. 

Para composição dos grupos tanto no EASIC quanto em FURNAS/TEAR, há 

que se considerar que os participantes possuíam entre si, ao menos, uma característica 

comum importante, neste caso a de serem cuidadores de idosos. Assim, os critérios para 

a seleção dos participantes foram determinados pelos objetivos do estudo, 

caracterizando-se como uma amostra intencional. 

Os participantes que aceitaram a participar da pesquisa assinaram o Termo Livre 

e Esclarecido conforme o Anexo 3. 

4.4 – Técnica de coleta de dados:  

A coleta de dados desta etapa foi pautada nas diretrizes do “World Café” Europe 

(Brown & Isaacs, 2005), onde através da criação de um ambiente receptivo e 

hospitaleiro, o pesquisador elabora perguntas para atender aos objetivos e também os 

participantes da pesquisa pode realizar perguntas que considerem relevantes para a 

realização do cuidado com o idoso. 

 Através da técnica “World Café” (Brown & Isaacs, 2005), os grupos foram 

formados e compostos tanto por cuidadores formais quanto informais isto é de forma 

mista durante toda a coleta. Esta é uma metodologia simples, efetiva e flexível, que 

permite o acesso à informação gerada por grandes grupos, acreditando que, ao 

reproduzir o ambiente de um café, se promove o diálogo entre os participantes, podendo 

permitir o acesso à informação resultante da inteligência coletiva do grupo. 

Para dar início a discurssão e atender os objetivos da pesquisa, foi elaborado 

perguntas semiestruturados com questões específicas acerca do cuidado com o idoso no 

domicílio. As questões que foram colocadas para discussão neste grupo são: 
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1. Porque iniciaram a atividade de cuidadores de idosos? 

2. O que facilita o cuidado integral ao idoso? 

3. O que dificulta o cuidado integral ao idoso? 

4. O que melhoraria o cuidado integral ao idoso?  

5. O que gostaria de saber acerca do cuidado com o idoso? 

 

Cada grupo foi subdividido em pequenos grupos de 4-5 elementos cada, tendo 

cada um dos grupos um porta-voz. O pequeno grupo responde à questão exposta numa 

mesa, sendo que cada mesa irá conter um porta-voz (auxiliar do investigador) 

incumbido de incentivar a expressão de todos os participantes e anotar todas as 

opiniões, do seu subgrupo, em folhas grandes. Esgotada a discussão inicial, os 

elementos de cada grupo trocam de mesa (exceto o porta-voz) e são desafiados a 

responder a uma nova questão, fazendo-se a discussão através do acrescento ou 

refutação das ideias anteriormente expostas por outros cuidadores (Figura 1).  

 

 

 Depois de diversas “rodadas de diálogo”, iniciou-se o período de partilha das 

opiniões com todo o grupo. É nestas conversas, estilo plenário, que os padrões podem 

ser identificados, o conhecimento coletivo cresce e as possibilidades para a ação 

surgem. É o porta-voz de cada mesa que apresenta os resultados, mas todo o grupo 

identifica os padrões e obtém consenso (ou não) acerca dos fatores facilitadores e 

dificultadores de cuidar. 

 Os encontros aconteceram em ambiente de relaçao dialógica, que favoreçam a 

cooparticipação e cooautoria neste processo de desenvolvimento da TE, onde aconteceu 

Figura 1: Dinâmicas da metodologia World Café (World Café Europe, 2013) 

) 
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em diversos momentos até atingir a saturação das discussões dos grupos e os objetivos 

da pesquisa. 

 De acordo com os conceitos de Freire, utilizados nesta pesquisa da relação 

dialógica e educação problematizadora, monstra-nos a importância da consciência 

crítica, antes da práxis, permitindo assim, a decisão, a escolha, a liberdade conquistada 

do poder de ser autônomo. Portanto, os encontros dialógicos, favoreceram esta relação 

entre os homens (FREIRE, 2014). 

 À vista disso, a técnica de coleta de dados desta pesquisa, influenciada nos 

conceitos Freirianos supracitados visa permitir o empoderamento do sujeito através de 

sua cooparticipação, cooautoria da produção da TE. 

 Brandão (2006), argumenta que o problema não está no instrumento de coleta, 

mas sim nas intenções e postura do pesquisador frente à pesquisa participativa, onde 

deve manter uma postura de mudanças “positiva” de situações adversas que esteja a 

investigar, bem como o seu relacionamento com os participantes “de meneira sincera, 

horizontal e igualitária, encarando assim, esses sujeitos como coautores da pesquisa e 

não como meros informantes”. 

 O papel do pesquisador foi como mediador assegurando a fidedignidade da 

pesquisa respeitando os preceitos éticos tais como, autonomia, beneficiência, não 

maleficiência, justiça e equidade, podendo os participantes desistir em qualquer 

momento da pesquisa. E tomou-se o cuidado para não se ditar as idéias, mas sim, trocá-

las, debater-se e discutirmos os temas com os cuidadores e não trabalharmos sobre eles 

(FREIRE, 2011 a). 

 Para condução do grupo, utilizou-se roteiro com perguntas abertas, acima 

apresentadas, produzidas anteriormente à data dos encontros com os grupos, dando 

liberdade ao grupo para acrescentar novos questionamentos durante os encontros. 

4.5- Passo a passo da coleta de dados: 

No EASIC a coleta se deu da seguinte maneira: 

1º momento: convite individual para os usuários do serviço e comunicado pelos 

profissionais do EASIC além de convite coletivo em forma de cartazes amplamente 
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divulgada para toda a comunidade para participar da oficina de cuidadores. Foi 

comunicado a data e horário do início da oficina.   

2ª momento: Constituiu-se dos encontros em grupo. Foram realizados quatro 

encontros com o grupo para a coleta de dados a partir das questões da pesquisa com 

intervalo de uma semana entre os encontros. Neste momento, foi comunicado aos 

interessados sobre a necessidade dos encontros em grupo para o desenvolvimento da 

pesquisa e de sua participação na pesquisa enquanto cuidadores.  

3º momento: entrar em contato com os cuidadores por meio de contato 

telefônico para marcar um quinto encontro para apresentação inicial da TE e para que os 

mesmos emitissem suas opiniões e realizassem sugestões.  

4º momento: o último encontro para demonstração e validação da tecnologia 

junto aos participantes 

9 Primeiro encontro do grupo EASIC: 

Ocorreu com duração de 2 horas, logo após a oficina de cuidadores. 

Participaram deste primeiro encontro 16 cuidadores. O grupo foi conduzido da seguinte 

maneira: após dois dias do início da oficina de cuidadores, foi comunicado aos 

participantes sobre a pesquisa, explicação sobre seus objetivos e de como seria 

conduzido o grupo como direcionamento um roteiro com cinco perguntas que ajudariam 

na construção da tecnologia educacional e agradecimento aos participantes pelo 

comparecimento. 

Os participantes estariam assegurados o anonimato e confidencialidade dos 

dados obtidos. Foi apresentado o TCLE (ANEXO 3) para cada participante, 

posteriormente foram convidados a assinar o mesmo. 

Em seguida, realizou-se a formação dos grupos conforme a metodologia do 

“World Café”, No início das atividades, formou-se cinco grupos composto em torno de 

4 /5 pessoas cada, onde cada mesa ficou com apenas uma pergunta do roteiro. Os 

participantes foram estimulados a comentar ou responder sobre as mesmas em cada 

mesa. Quando a discussão em cada grupo foi esgotada, foram trocados seus 

componentes ficando apenas um como líder para estimular as discussões dos novos 

participantes e isto ocorreu até esgotar a discussão em todas as mesas. 
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As perguntas postas nas mesas foram: 

9 Porque iniciaram a atividade de cuidadores de idosos? 

9 O que facilita o cuidado integral ao idoso? 

9 O que dificulta o cuidado integral ao idoso? 

9 O que melhoraria o cuidado integral ao idoso?  

9 O que gostaria de saber acerca do cuidado com o idoso? 

 As respostas dos grupos foram registradas em folha de papel pardo. 

Houve distribuição dos lanches nas mesas, reproduzindo um ambiente de café. 

Finalizou-se o encontro com agradecimentos e agendamento do próximo encontro. 

9 Segundo encontro: 

 Ocorreu com duração de 2 horas. 18 cuidadores participaram 2 novos 

participantes à oficina. O encontro do grupo foi conduzido da seguinte maneira: 

agradecimentos, apresentação da pesquisa novamente explicando seus objetivos e 

benefícios e que tem como direcionamento o roteiro com cinco perguntas que ajudariam 

na construção da tecnologia educacional.  

 Foi esclarecido aos novos participantes e aos antigos novamente que estariam 

assegurados o anonimato e confidencialidade dos dados obtidos. Foi apresentado o 

TCLE para os novos participantes que posteriormente, foram convidados a assinar o 

mesmo. 

 Neste segundo dia, deu início as atividades com a formação dos grupos nas 

mesas conforme o encontro anterior, dada continuidade nas perguntas do roteiro e os 

participantes foram estimulados a comentar ou responder sobre as mesmas nas mesmas 

folhas que haviam descritos no primeiro dia seguindo o método do “world Café”.  

 Durante as discussões, foram destribuído lanches mantendo o grupo no ambiente 

descontraído simulando um “Café”. 

 Finalizou-se o encontro com agradecimentos à todos, agendando o próximo 

encontro, pois a discussão das questões propostas ainda não ocorreu de forma 

satisfatória 
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9 Terceiro encontro:  

 Ocorreu, com duração de 1 hora e meia, logo após a oficina de cuidadores. 

Compareceram 14 cuidadores. O grupo foi conduzido da seguinte maneira: 

agradecimento aos participantes, formação das mesas com 5 grupos para discussão, 

dada o papel pardo para os grupos com as perguntas de forma aleatória para 

continuidade das discussões das perguntas pré-estabelecidas no roteiro, formação do 

ambiente com lanches nas mesas para continuar com o ambiente descontraído como 

mostra a metodologia do “World Café” 

  Finalizou-se o encontro com agradecimentos a todos, agendando o próximo 

encontro, para apresentação de todo o material respondido por eles para serem 

discutidos com todos juntos em estilo plenária. 

9 Quarto encontro: 

 Ocorreu com duração de 1 hora após a oficina de cuidadores. Compareceram 13 

cuidadores e 1 novo, os demais não compareceram. A condução do grupo neste 

encontro se deu através de conversas, estilo plenário, que os padrões foram identificados 

isto é, propor um consenso para todos os participantes de todos os grupos construídos.  

O porta-voz de cada mesa que apresenta os resultados, mas todo o grupo 

identifica os padrões e obtém consenso (ou não) acerca dos fatores facilitadores e 

dificultadores do cuidar com o idoso. 

 Finalizou-se o encontro com agradecimentos e oferecimento de um coffee-break 

para os participantes. 

9 Quinto encontro: 

 Após o contato telefônico, este encontro ocorreu com duração de 1 hora e 30 

minutos, participaram 6 cuidadoras. A condução do grupo se deu da seguinte maneira: 

agradecimento aos participantes, leitura do instrumento de validação dos participantes 

(APÊNDICE 01), exposição do vídeo através do datashow, apresentação do material 

impresso (protótipo) e validação da tecnologia através do instrumento pelos cuidadores.  

 No início das atividades, houve distribuição e leitura do instrumento para 

validação da Tecnologia Educacional com os participantes. Neste instrumento, as 
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cuidadoras levaram em consideração os objetivos do material, a organização, o estilo da 

escrita, aparência e motivação, tanto para o vídeo quanto para o material impresso.  

 Fez-se a exposição do vídeo e manuseio do material impresso e posteriormente, 

as cuidadoras fizeram suas sugestões pautado nos itens do instrumento e por valorização 

da seguinte maneira: totalmente adequado, adequado, parcialmente adequado, 

inadequado, deixando-as à vontade para mais sugestões. As participantes foram 

convidadas a escolher um nome fictício na pesquisa, preservando assim seu anonimato. 

 Para encerramento das atividades, houve sorteio de produtos de beleza e itens 

para autocuidado como forma de agradecimento pelo comparecimento e participação 

nesta etapa da pesquisa. Finalizou-se o encontro com agradecimentos e oferecimento de 

um coffee-break para os participantes. 

Em FURNAS/TEAR os encontros ocorreram como descritos abaixo: 

 1º momento: convite em coletivo explicando sobre a pesquisa, seus objetivos e 

benefícios após as aulas do curso Cuidador, já iniciando a coleta dos participantes que 

aceitaram a participar após a aula. Foi comunicado aos interessados sobre a necessidade 

dos encontros em grupo para o desenvolvimento da pesquisa e de sua participação na 

pesquisa enquanto cuidadores. 

 2ª momento: Foram realizados dois encontros com o grupo para a coleta de 

dados objetivando a construção da tecnologia educacional, com intervalo de 1 semana 

entre os encontros. 

 3º momento: entrar em contato com os cuidadores por meio de contato 

telefônico para marcar um terceiro encontro para a construção da TE. 

  4º momento: o último encontro para demonstração e validação da tecnologia 

junto aos participantes. 

9 Primeiro encontro:  

 Ocorreu com duração de 2 horas logo após o curso de cuidadores. Participaram 

neste primeiro encontro, 28 cuidadores. O grupo foi conduzido da seguinte maneira: 

após a aula, foi comunicado aos participantes sobre a pesquisa, explicação sobre seus 

objetivos e de como seria conduzido o grupo. Como direcionamento, o roteiro com 
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cinco perguntas que ajudariam na construção da tecnologia educacional e 

agradecimento aos participantes pelo comparecimento/ permanência após a aula. 

 Os participantes estariam assegurados o anonimato e confidencialidade dos 

dados obtidos. Foi apresentado o TCLE (ANEXO 3) para cada participante, 

posteriormente foram convidados a assinar o mesmo. 

 Logo em seguida realizou-se a formação dos grupos conforme a metodologia do 

“World Café”, No início das atividades, formou-se cinco grupos composto em torno de 

5/6 pessoas cada, onde cada mesa ficou com apenas uma pergunta do roteiro. Os 

participantes foram estimulados a comentar ou responder sobre as mesmas em cada 

mesa. Quando a discussão em cada grupo foi esgotada, foram trocados seus 

componentes ficando apenas um como líder para estimular as discussões dos novos 

participantes e isto ocorreu até esgotar a discussão em todas as mesas. 

 As perguntas postas nas mesas foram: 

9 Porque iniciaram a atividade de cuidadores de idosos? 

9 O que facilita o cuidado integral ao idoso? 

9 O que dificulta o cuidado integral ao idoso? 

9 O que melhoraria o cuidado integral ao idoso?  

9 O que gostaria de saber acerca do cuidado com o idoso? 

 As respostas dos grupos foram transcritas em folha de papel ofício. foi neste 

momento que houve a distribuição dos lanches nas mesas, reproduzindo um ambiente 

de café. Finalizou-se o encontro com agradecimento, agendamento do próximo encontro 

para permanência após as aulas. 

9 Segundo encontro: 

 Ocorreu com duração de 1 hora logo após o curso de cuidadores. Participaram 

neste momento 28 cuidadores. O grupo foi conduzido da seguinte maneira no segundo 

dia: formação dos grupos em mesas, compostas de  5/6  participantes em cada, total de 5 

grupos para continuação das discussões das perguntas previamente respondidas. 
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 Foi entregue nos grupos de forma aleatória nas mesas as mesmas folhas que 

descreveram as suas respostas no encontro anterior. Sendo assim, inicio-se uma nova 

discussão com as mesmas questões à serem conversadas em grupo, mantendo um 

ambiente de “café”, durante as manifestações dos grupos com lanches. 

 A metodologia do “World Café” se manteve com rodízio dos participantes em 

todas as mesas, mantendo um participante como líder para estimular as discussões. 

Logo após se deu através de conversa, estilo plenário, que os padrões foram 

identificados. É o porta-voz de cada mesa que apresenta os resultados, mas todo o grupo 

identificou os padrões e obtém consenso (ou não) acerca dos fatores facilitadores e 

dificultadores de cuidar. 

  Finalizou o encontro com agradecimento aos participantes pelo 

comparecimento/ permanência após a aula e oferecimento de um coffee-break 

compartilhado para os participantes. 

9 Terceiro encontro: 

 Após o contato telefônico, ocorreu o encontro ocorreu com duração de cerca de 

2 horas e participaram 15 cuidadoras. A condução do grupo se deu da seguinte maneira: 

agradecimento aos participantes, leitura do instrumento de validação dos participantes 

(APÊNDICE 01), exposição do vídeo através do datashow, apresentação do material 

impresso (protótipo) e validação da tecnologia através do instrumento.  

 No início das atividades, houve distribuição e leitura do instrumento de 

validação da Tecnologia Educacional para os participantes, onde neste instrumento, as 

cuidadoras avaliaram os objetivos do material, a organização, o estilo da escrita, 

aparência e motivação, tanto para o vídeo quanto para o material impresso.  

 Fez-se a exposição do vídeo e manuseio do material impresso posteriormente, as 

cuidadoras fizeram suas sugestões pautadas nos itens do instrumento e por valorização 

da seguinte maneira: totalmente adequado, adequado, parcialmente adequado, 

inadequado, deixando-as à vontade para mais sugestões. As participantes foram 

convidadas a escolher um nome fictício na pesquisa, preservando assim seu anonimato. 
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 Para encerramento das atividades, houve sorteio de produtos de beleza e itens 

para autocuidado. Finalizou-se o encontro com agradecimentos e oferecimento de um 

coffe-break para os participantes. 

Enquanto pesquisadora, pude ter o prazer de participar do encontro com 48 

cuidadoras dispostas a mudar sua práxis de cuidado com os idosos e nestes encontros, 

haver a “significação conscientizadora” (FREIRE, 2014). 

 No momento do desenvolvimento dos grupos, pude notar a participação, 

integração e o compartilhar de suas experiências. A colaboração do conteúdo a ser 

gerado pelas discussões, nos firma ainda mais nos conceitos Freirianos da relação 

dialógica e da educação problematizadora trazidos aqui neste estudo. 

 Quando foram postas as mesas e iniciado as discussões houve uma inquietação 

para gerar as respostas, pois muitas cuidadoras vivenciam no seu dia a dia, muitas 

dificuldade em relação ao cuidado com os idosos principalmente com aqueles 

dependentes e que, muitas vezes, não tem com quem compartilhar o cuidado.  

 O mais importante além de estar com elas, foi perceber que nestes encontros 

ocorreram possibilidades de suas manifestações muitas vezes, para serem reconhecidas 

e compartilhada com as demais tal sentimento, possibilitando momentos de discussões 

enriquicedores.   

 A colaboração dos conteúdos a discutir tem premissa da relação dialógica que 

houve através da comunicação dos grupos. “O diálogo não se opõe, não maneja, não 

domestica, não sloganiza”. “A adesão verdadeira é a consciência livre de opções. Não 

pode verificar-se a não ser na intercomunicação dos homens, mediatizados pela 

realidade” (FREIRE, 2014, p.228). 

4.6- Análise dos dados 

 Esta pesquisa utilizou a análise de conteúdo como uma das técnicas de 

tratamento de dados em pesquisa qualitativa que surgiu da proposta da professora de do 

curso de psicologia da Universidade de Paris V, Laurence Bardin (2011). A análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações que visa: 

“obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens indicadoras (quantitativos ou não) que permitam 
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a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
( variáveis inferidas) dessas mensagens” Bardin, 2011 p.48). 

 

 Para Bardin, o domínio da análise consiste na explicação e sistematização do 

conteúdo das mensagens e das expressões captadas pelo receptor/pesquisador 

(BARDIN, 2011). Com vista a buscar as unidades de registro e de contexto para 

sistematizar as categorias temáticas para análise e posteriormente discurssões. A 

investigação dos temas ou análise temática é rápida e eficaz na condição de se aplicar 

discurso direto (significações manifestas) e simples (BARDIN,2011). 

  Entretanto para atingir mais precisamente os significados manifestos e latentes 

trazidos pelos participantes foi utilizada a análise categorial temática. Construindo as 

categorias conforme os temas que emergem do texto (BARDIN, 2011). 

Os dados destes dois grupos de cuidadores, que foram registados nas folhas pelo 

porta-voz de cada uma das mesas, foram transcritos A partir desta transcrição na íntegra 

dos dados oriundos dos encontros em grupo, o material foi analisado segundo o método 

da Análise de Conteúdo, do tipo Temática ( BARDIN, 2011).  

Para esta mesma autora, tema é a unidade de codificação previamente 

determinada que se liberta naturalmente de um texto analisado, consiste em buscar o 

núcleos de sentidos coletivos que compõem a comunicação, cuja presença ou frequência 

de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. 

(BARDIN,2011). 

 A categorização classifica por conjunto de diferenciação e em seguida por 

reagrupamento seguindo o gênero (analogia), com critérios previamente estabelecidos. 

O critério de categorização pode ser semântico, sintático (os verbos e adjetivos), léxico 

(classificação das palavras conforme os seus sentidos com emparelhamento dos 

sinônimos e dos sentidos próximos) e expressivo (categorias que classificam as diversas 

pertubações da linguagem). Logo após a categorização e análise destas, foi marcado 

novo encontro com os participantes dos dois cenários para a construção da TE. 

A análise de conteúdo organizou-se em três fases: a) pré-análise; b) exploração 

do material; e c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação como mostra no 

fluxograma 1 abaixo:  
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Fluxograma 1:  análise de dados segundo Bardin (2011) 

 

4.6.1 - Etapas da análise dos dados segundo Bardin (2011): 

A análise de dados foi realizada após os encontros dialógicos constituídos por 

três fases. Na primeira houve toda organização dos materiais para sistematizar as ideias 

como monstra abaixo: 

Pré-análise: Foram transcritas na íntegra os dados oriundos dos encontros em 

grupo dos dois cenários. Posteriormente, fez-se a leitura exaustiva e flutuante do 

material transcrito, assinalando palavras e expressões para identificação de unidades de 

sentido e núcleos de significados.  

Iniciou-se o trabalho separando os documentos a serem analisados. Foram 

transcritas e sua reunião, constituíram o corpus da pesquisa. Para isso, levou-se em 

consideração às regras de exaustividade, esgotou a totalidade da comunicação e não 

deixou de fora qualquer um dos elementos; representatividade a amostra foi 

representativa do universo; pertinência os documentos foram adequados aos objetivos 

propostos e exclusividade, um elemento não foi classificado em mais de uma categoria. 

A segunda fase se deu através da Exploração do Material: Foi iniciado o 

processo de categorização, orientado pelos objetivos da pesquisa. Para tal, foram 

elaborados quadros sistematizando os principais achados que deram corpo às categorias 

temáticas (APÊNDICE 2). 

ANÁLISE DE 
CONTEÚDO 

Pré-análise Exploração do material Tratamento dos 
resultados: inferência e 

interpretação. 
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Na terceira fase ocorreu o tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação: Cada categoria temática foi descrita, comparada com o material teórico 

e feita a inferência do que deveria constar na tecnologia educacional. Resultando na 

construção da tecnologia educacional proposta neste projeto. Segue abaixo como se deu 

o tratamento dos dados 

4.6.2- Tratamento dos dados 

Com os dados transcritos inicia-se a escolha da categorização e classe temática. 

As categorias emergiram da identificação de unidades de sentido (significados) que se 

deu através da transcrição das falas dos participantes que foram coletadas nos grupos do 

“World café” nos dois cenários, respectivamente. Nos dados acima apresentados, 

observa-se que os cuidadores demostram preocupação com o envelhecimento como um 

todo e a repercussão deste processo na sua vida familiar, além disso, outros enfatizam 

que tal envelhecimento populacional pode ser uma oportunidade para melhorar a sua 

renda pessoal.  

 Assim, os participantes mencionam dúvidas acerca do envelhecimento fisiológico 

e o patológico inclusive destacando algumas doenças como a demência de Alzheimer e 

acidentes que acontecem como as quedas e outros interesses. 

 Os participantes afirmam o pouco apoio dos serviços de saúde para o cuidado 

com o idoso e também a falta de informação de onde podem procurar para terem mais 

apoio para o cuidado. 

 Quando os grupos tanto do EASIC como o de FURNAS foram estimulados a 

mencionarem as necessidades e as dificuldades que eles possuem para o cuidado com o 

idoso e as dificuldades que sentem ao proceder o cuidado, mencionaram aspectos como a 

relação com a família do idoso, as dificuldades para realizar alguns procedimentos, o que 

é de competência do cuidador e outras dúvidas. Verifica-se que os participantes possuem 

necessidades biopsicossociais para o cuidado com o idoso. 

 A partir dos dados coletados nos dois grupos, emergiu-se três classes temáticas 

referentes às necessidades, dificuldades e interesses dos cuidadores, e elaborou-se quatro 

categorias com as respectivas subcategorias para discussão: 
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Quadro 1- Distribuição das classes temáticas, categoriais temáticas e subcategorias 

Classe Temática  Categoria Subcategoria 

Necessidades dos 

Cuidadores  

1- Envelhecimento humano: o 

conhecimento necessário 

� O envelhecimento 

� Senescência e 

senilidade 

� Necessidades a partir 

das demandas da DA 

2- Capacitação do Cuidador � Orientação para o 

cuidado informal 

� Capacitação para o 

cuidado formal 

Dificuldade 

apontadas pelos 

cuidadores 

3- Impeditivos no atendimento das 

necessidades de cuidado do idoso 

pelo cuidadores 

� Ambiente 

� Apoio familiar e do 

poder público 

� Insuficiência de 

recursos 

Interesses dos 

Cuidadores 

4- O cuidado do Cuidador � O cuidado básico 

� As relações de 

cuidado 

 

 Os dados levantados corroboram com os dados do estudo realizado por Braccialli 

(2012), onde objetivou investigar a qualidade de vida do cuidador familiar de pessoas 

com necessidades especiais e repercutiu em necessidades de saúde do cuidador e também 

em necessidades e interesses educacionais, visando sua qualidade de vida. 

 No âmbito educacional, o estudo conclui que poderiam ser proposto programas 

de orientação à cuidadores que comtemplasse os seguintes temas: 
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Adequação do ambiente domiciliar às necessidades a cada indivíduo, 
informações sobre programas governamentais existentes no país para 
obtenção de auxílios financeiros para a pessoa com necessidades especiais, 
cuidados com a saúde do cuidador e da pessoa dependente, orientações sobre 
as habilidades e dificuldades de pessoas com necessidades especiais, bem 
como mecanismos de programas existentes na comunidade que ofereçam 
oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, orientação em 
relação à participação em atividade de lazer e a disponibilidade de transporte 
público adequado às necessidades do usuário e orientação sobre os direitos 
da pessoa idosa com necessidades especiais (BRACCIALLI, 2012 p.124). 

  

O mais interessante é observar que os dados do estudo citado acima, assemelham-

se aos dados deste estudo em questão reforçando ainda mais, as necessidades e interesses 

dos cuidadores, sejam eles formais ou informais, no cenário da saúde do idoso e 

consequentemente, na saúde do cuidador. (Braccialli, 2012). 

 4.7- Aspectos éticos  

 Atendendo ao protocolo para a realização de pesquisa, o projeto foi submetido 

para análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense/ FM/ UFF/ Hospital Universitário 

Antônio Pedro e atendendo às determinações da resolução de nº 466 de 12 de Dezembro 

de 2012, do Conselho Nacional de Saúde que estabelece as normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos. 

  Esta resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, 

referenciais básicos da bioética, tais como: autonomia, beneficência, não maleficência, 

justiça e equidade. 

 Autonomia onde o participante da pesquisa assinou em duas vias um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE em ANEXO 3) antes da pesquisa, após a 

explicação dos objetivos e técnicas de coleta dos dados, sempre o tratando com 

dignidade e respeito. 

  Esclarecendo também sobre a liberdade para desistência ou de interromper a sua 

colaboração nesta pesquisa no momento em que desejarem, sem necessidade de qualquer 

explicação, e que a desistência não causaria aos participantes nenhum prejuízo à sua 

saúde ou bem-estar físico, moral ou financeiro.  
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 Assegurou-se aos participantes o máximo de benefícios e o mínimo de dano e 

risco de forma individual e coletiva, de acordo com a beneficência e evitar aos 

participantes danos previsíveis de acordo com a não maleficência. 

 Onde através da justiça e equidade, mostrou-se aos participantes a relevância 

social das reflexões advindas com a pesquisa, e que, assim, só obtêm vantagens em dela 

participar. 

 Antes do início da pesquisa de campo, foi encaminhado um documento de 

solicitação de autorização à Coordenação pedagógica do curso de cuidadores de 

FURNAS em parceria com TEAR e à Coordenação do Centro de Enfermagem EASIC 

para realização da pesquisa nos respectivos locais (Anexos 1 e 2).  

 Deixei claro aos participantes que não receberá nenhuma remuneração e nenhum 

tipo de recompensa na pesquisa, sendo suas participações voluntárias. Bem como de que 

a pesquisa irá ser financiada pelo pesquisador e que não acarretará em nenhum custo para 

eles. 

 A coleta de dados só foi iniciada, mediante aprovação por escrito do Comitê 

(CEP), que ocorreu no dia 30/09/2015, sob o parecer nº 1.252.974 (ANEXO 4) CAAE: 

45491015.8.0000.5243. 

4.7.1 - Riscos e benefícios: 

 A pesquisa apresentou riscos mínimos aos participantes, como exposição dos seus 

dados, já que os mesmos participaram de encontros para coleta de dados. Porém este 

risco foi minimizado mantendo-o em anonimato na pesquisa. Em todos os registros um 

nome fictício substituiu o nome dos participantes. Eles receberam informações, 

orientações e esclarecimentos sobre a pesquisa sempre que solicitado. 

Entretanto a pesquisa não trouxe dano ou risco à saúde dos cuidadores 

participantes, para a coletividade e tão pouco críticas que não contribuiram para a 

melhoria da qualidade do cuidado prestado pelo cuidador. O participante teve liberdade 

de desistência e se retirar da pesquisa em qualquer momento. Além disso, só participou 

da pesquisa quem assinou o TCLE concordando com sua participação na pesquisa. 

Os dados obtidos serão utilizados apenas para fins de divulgação de estudos 

científicos e/ou publicações científicas e eventos, desde que os dados pessoais não sejam 
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mencionados, e serão utilizados apenas para esta pesquisa, guardados por um período de 

cinco anos, e após esse período serão destruídos (conforme preconiza a Resolução nº 

466/12). 

 Quanto aos benefícios, a construção de uma tecnologia educacional junto com os 

participantes da pesquisa contribuiu na aquisição de conhecimentos, troca de 

experiências, valorização dos saberes dos mesmos sobre os cuidados com o idoso.  

 Espera-se ter como benefício o aprimoramento do cuidado prestado pelo cuidador 

ao idoso refletindo na qualidade da saúde do idoso, favorecendo a autonomia do mesmo. 
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Fluxograma 2: Desenho da pesquisa 

 

 

Etapas da Pesquisa 

Elaboração do 
Projeto de 
Pesquisa 

Submissão à Plataforma 
Brasil e Comitê de Ética e 
Pesquisa e autorização dos 
cenários de pesquisa 

Aprovação no CEP- CAAE Nº 
45491015.8.0000.5243. Parecer nº 1.252.974 

 
Início da Coleta de Dados 

Encontro com cuidadores  

 

Análise - Categorias e Subcategorias 
Temáticas 

 

World Café no 
EASIC e 
FURNAS/TEAR 

 

Produção da Tecnologia Educacional com o 
cuidador de idosos 

 

Revisão 
Integrativa 

Tecnologia 
educacional 

produzida junto 
com o cuidador 
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CAP. V- RESULTADOS, ANÁLISE E  
DISCUSSÃO 
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5- Resultados e discussão  

 Os dados coletados juntos aos participantes foram analisados e, os aspectos mais 

significativos ,constituíram o conteúdo para a construção da tecnologia educacional. A 

análise foi realizada por meio de uma leitura exaustiva do material produzido nos 

grupos, com organização, categorização e codificação dos dados a fim de gerar uma 

interpretação precisa. Inicia-se pela descrição das características dos participantes da 

pesquisa. 

5.1- Caracterização dos participantes 

 Para compreensão do contexto de vida dos cuidadores e das suas falas, traçou-se 

a caracterização dos mesmos e para isso, elaborou-se uma tabela com os dois cenários 

consecutivamente como segue abaixo: 

Tabela 1 – Distribuição dos cuidadores do EASIC, segundo dados 
sociodemográficos. Niterói – RJ - 2016 

Dados  N  % 
Faixa etária  
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

 
1 
7 
11 
1 

  
5 
35 
55 
5 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
20 
0 

 
100 
0 

Escolaridade 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino Fundamental completo 
Ensino Médio incompleto 
Ensino Médio Completo 
Ensino Superior Incompleto 
Ensino Superior Completo 

 
2 
4 
3 
8 
1 
1 

 
10 
20 
15 
40 
5 
5 
 

Situação conjugal 
Casado/união estável 
Solteiro (a) 
Divorciada 

 
11 
6 
3 

 
55 
30 
15 

Cuidador 
Formal 
Informal 

 
5 
15 

 
25 
75 

Renda pessoal 
Aposentada 
1 à 2 salários mínimos 
Mais de 2 salários 
Menos de 1 salário 
Sem renda 

 
1 
15 
2 
1 
1 

 
5 
75 
10 
5 
5 

Fonte: Cardoso, 2016 
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 De acordo com a Tabela 1, o perfil dos participantes apresenta as seguintes 

peculiaridades: 100% são mulheres, 55% estão na faixa etária de 50-59 anos de idade, 

40% têm o ensino médio completo, 55% são casadas ou mantêm união estável, 75% são 

cuidadoras familiares e 75% têm uma renda de 1 à 2 salários mínimos no total de 20 

cuidadoras. Nota-se a característica deste grupo de mulheres casadas, cuidadoras 

familiares em sua maioria de 50 à 59 anos 

Tabela 2 – Distribuição dos cuidadores de FURNAS/TEAR, segundo dados 
sociodemográficos. Duque de Caxias  – RJ - 2016 

Dados  N  % 
Faixa etária  
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

 
6 
8 
9 
5 
0 

  
21,4 
28,5 
32,1 
17,8 
0 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
28 
0 

 
100 
0 

Escolaridade 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino Fundamental completo 
Ensino Médio incompleto 
Ensino Médio Completo 
Ensino Superior Incompleto 
Ensino Superior Completo 

 
0 
5 
1 
21 
1 
0 

 
0 
17,8 
3,5 
75 
3,5 
0 

Situação conjugal 
Casado/união estável 
Solteiro (a) 
Divorciada 
Viúva  

 
18 
6 
2 
2 

 
64,2 
21,4 
7,14 
7,14 

Cuidador 
Formal 
Informal 

 
5 
15 

 
17,8 
53,5 

Renda pessoal 
Aposentada 
1 à 2 salários mínimos 
Mais de 2 salários 
Menos de 1 salário 
Sem renda 

 
1 
15 
2 
1 
1 

 
3,5 
53,5 
7,14 
3,5 
3,5 

Fonte: Cardoso,2016 
 

 Nesta  tabela 2 destacam-se as seguintes características: faixa etária de 40-49 em 

32,1%, todas do sexo feminino, 75% têm o ensino médio completo, 64,2% são casadas 

ou em união estável, 53,5% são cuidadoras informal e 53,5% recebem de 1 à 2 salários 

mínimos. Neste grupo, nota-se que são todas mulheres em sua maioria casadas, 

cuidadoras familiares e com a idade entre 40-49 anos. 
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 Observa-se similaridade e diferenças entre os dois grupos. Na faixa etária dos 

participantes, nota-se a presença de mulheres mais jovens no grupo de FURNAS/TEAR, 

apesar de sua maioria ser de mulheres 40-49 anos; contou com a presença de 21,4% dos 

participantes com idade de 20-29 anos. No primeiro grupo, foi de apenas 1(5%) 

participante com a menor idade de 30-39 anos. Entenda-se que cada vez mais, as 

mulheres estão buscando informações cada vez mais cedo em relação ao cuidado com 

as pessoas idosas. 

 Outro dado a ser levar em questão é do sexo, 100% dos dois cenários em um 

total de 48 cuidadoras participantes foram mulheres. Ressalta-se os estudos de Araújo 

(2013), Vieira (2011) e Kuchemann (2012), onde afirmam que os cuidadores (as) são 

predominantemente mulheres. Araújo (2013), um estudo transversal descritivo 

exploratório, pontua que 80,7% dos cuidadores eram mulheres. A mulher sempre foi 

responsável pelo cuidado, seja da casa, dos filhos ou membros familiares adoecidos 

enquanto o papel do homem sempre foi de trabalhar para garantir o provimento 

financeiro da casa.   

 No estudo de Vieira (2011), aponta que além dos cuidadores serem em sua 

maioria mulheres, ocorre alguma relação afetiva com a pessoa cuidada e que a maioria 

são cuidadoras informais. Kuchermann (2012) afirma que as cuidadoras são 

predominantemente, do sexo feminino e realizam gratuitamente cuidados no âmbito 

familiar. Segundo o autor, não é por mero acaso ou natural que cuidar e cuidados 

encontram na família um importante espaço onde os mesmos se expressam. Também 

não é por acaso ou natural que a pessoa cuidadora, geralmente, se materializa na figura 

da mulher”( KUCHERMANN, 2012).  

 Os estudos citados acima, enfatizam ainda, mais os dados dos dois grupos, onde 

em sua maioria são cuidadoras que não são pagas para o cuidado, ditas, informais. No 

grupo do EASIC/UFF são 75% cuidadoras informais e 53,5% em FURNAS/TEAR. A 

compreensão social sobre o exercício do cuidado ainda está sobre a figura feminina. Tal 

compreensão, além de minar uma divisão equitativa de responsabilidade entre homens e 

mulheres, influi também, na definição de temas e prioridades das políticas públicas, 

resultando em uma não abordagem das questões do cuidado por parte do Estado. 

(KUCHEMANN, 2012 p.171).  
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 Frente à predominância da figura feminina no cenário do cuidado principalmente 

domiciliar, reforça-se os estudos discutidos acima com os dados dos dois grupos 

apresentados onde, em sua maioria, são cuidadoras familiares e casadas ou em união 

estável. É interessante observar que apenas 30% e 21% nos dois cenários 

consecutivamente, são solteiras. 

 Outro dado que também trás relevância é da escolaridade das participantes, nota-

se que em sua maioria, nos dois cenários, possuem ensino médio completo, sendo 40% 

e 75% consecutivamente. O que chamou atenção foi o grupo do EASIC/UFF onde 5% 

tem ensino superior completo e 5% têm o ensino superior incompleto. Em 

FURNAS/TEAR, 3,5% com ensino superior incompleto. Saliento o estudo de Araújo 

(2013), que reforça que o nível de escolaridade influencia diretamente no cuidado 

prestado. Este autor complementa ainda que, o nível de escolaridade influencia também 

nas relações de cuidado com o outro, pois pouca aprendizagem dificultaria a 

compreensão do que acontece com o idoso e como preceder.  

 Confrontando com a importância do nível de escolaridade e refletindo no 

cuidado prestado ao idoso, reforça-se a importância da educação em saúde para essas 

cuidadoras ao prestar o cuidado com o idoso. A educação em saúde neste ponto está 

ligada à capacidade de aprendizagem das pessoas, revelando-se como um laço de 

ligação entre o seu cuidado e o cuidado ao outro segundo Araújo (2013). 

 Corroborando com o conceito de Freire da relação dialógica, considerando os 

aspectos do nível de escolaridade dos participantes e da educação em saúde, a TE é 

desenvolvida partindo da co-laboração entre os sujeitos portados de responsabilização 

(FREIRE, 2014). 

 

5.2- Distribuição das Categorias, subcategorias e Unidades de registro 

 Abaixo, apresenta-se um quadro com a distribuição das Unidades de registro 

relacionadas às categorias e subcategorias. Neste quadro, destaca-se algumas falas mais 

representativas das categorias e subcategorias relacionadas: 

Quadro 2 – Distribuição das unidades de registro relacionadas às subcategorias e 
categorias temáticas  
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Unidades de registro  Subcategorias      Categorias  

Porque a população tem 

envelhecido 

 

Prevenção: mais informação 

sobre doença do envelhecimento 

 

Saber mais sobre Alzheimer 

 

O envelhecimento 

 

 

Senescência e senilidade 

 

Necessidades a partir das 

demandas da Demência de 

Alzheimer 

          

 

 

Envelhecimento Humano: o 

conhecimento necessário             

Para cuidar melhor da minha 

mãe... 

 

Porque trabalho com saúde e 

conhecimento na minha área é 

necessário... 

Orientação para o cuidado 

informal 

 

Capacitação para o cuidado 

formal 

 

 

Capacitação do cuidador 

O ambiente familiar integral, 

ambiente adaptado 

Como fazer a família interagir em 

benefício do idoso? Amparo dos 

órgãos públicos  

A falta de dinheiro 

A falta de infraestrutura (camas, 

fraldas, produtos adequados de 

higiene)  

Ambiente 

 

Apoio familiar e do poder 

público 

 

Insuficiência de recurso 

Impeditivos diversos no atendimento 

as necessidades de cuidado do idoso 

pelos cuidadores 

Higiene: banho, cuidado com a 

pele, alimentação, prevenção de 

quedas... 

 

Falta de paciência, a falta de 

amor, a falta de tempo... 

O cuidado básico 

 

 

As relações de cuidado 

O cuidado do cuidador 
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Abaixo inicia-se a discussão de acordo com as classes temáticas: Necessidades 

dos cuidadores, Dificuldades apontadas pelos cuidadores e Interesses dos cuidadores e 

suas categorias e subcategorias consecutivamente.  

5.3. Classe Temática: Necessidades dos Cuidadores 

 Esta classe temática constituem de duas categorias à saber: Envelhecimento 

humano: O conhecimento necessário e Capacitação do cuidador como segue abaixo: 

5.3.1. Categorias 1: Envelhecimento humano: o conhecimento necessário  

 Esta categoria constitui-se de três subcategorias que são: O envelhecimento, 

senescência e senilidade e por último, necessidades a partir das demandas da doença de 

Alzheimer (DA), veremos a seguir: 

5.3.2. Subcategoria: O envelhecimento 

 Analisando as respostas dos participantes da pesquisa, constatou-se que eles têm 

a percepção sobre envelhecimento e a conscientização de que estamos envelhecendo, 

mostra-se através de suas falas. As percepções apreendidas englobam as experiências 

cotidianas a partir dos problemas vivenciados dentro de seus contextos de cuidar. 

Também sinalizam em conhecimento fragmentado. 

“porque a população tem envelhecido”  
 “conscientização que estamos envelhecendo”. 

  

 Alguns autores afirmam que o envelhecimento da população brasileira é visto 

como grande desafio a ser enfrentado atualmente pela saúde pública do país, pois os 

dados demográficos apontam um aumento de 600% em pouco menos de cinquenta anos, 

ou seja, em 2020 estima-se alcançar 32 milhões de idosos no país, vindo a constituir 

14% da população brasileira ocupando então, a sexta posição mundial. (VERAS 2008, 

KUCHEMANN 2012; AREOSA 2008). Caso seja mantida esta dinâmica, a partir de 

2030, o total de idosos ultrapassará o número de jovens entre 15 e 29 anos. 

(KUCHEMANN 2012). 

Muitos eventos favoreceram para que isso ocorresse, como a transição 

demográfica da população brasileira influenciado pela queda na mortalidade na década 

de 1940 e a queda da fecundidade a partir de 1960. (LUZARDO, 2006). Já Areosa 
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(2008) também acrescenta que este fato é decorrente dos avanços científicos e das novas 

tecnologias, principalmente na área da saúde. Kuchermann (2012) cita que, além da 

queda da mortalidade infantil, este aumento também se dá através de hábitos de vida 

mais saudáveis e maior cuidado com o corpo. 

Pensando na transição demográfica brasileira sob óptica de gênero, constata o 

que Kuchemann (2012) chama de feminização da velhice, ou seja, quanto mais a 

população envelhece, mais feminina ela se torna, isso se dá devido o aumento da mulher 

idosa em relação aos homens. Hoje, as mulheres idosas representam 55,5% da 

população brasileira e 61% do total de idosos acima de 80 anos. IBGE (2011). 

Ressalto ainda que, a totalidade dos participantes dos dois grupos foram 

mulheres, sendo que, uma parcela significativa, estão muito próxima ao envelhecimento 

e outras, estão vivenciando a velhice. 

 Há evidências de que há uma maior expectativa de vida nas mulheres, que em 

média vivem mais 8 anos do que os homens. Os fatores que influenciam neste dado são, 

mortes violentas (assassinato e acidentes), cujas vítimas em sua maioria, em torno de 

90% dos casos são homens jovens e adultos e o acompanhamento  médico contínuo 

maior entre as mulheres do que homens ao longo de suas vidas (KUCHERMANN, 

2012). 

Areosa (2008), cita que as mulheres vivem em média cinco anos ou mais que os 

homens, devido a maior tendência de mortalidade masculina, afirmando então que a 

expectativa de vida por sexo, no Brasil apresenta características básicas em que a 

população idosa é maior em número em mulheres. 

 Frente às falas dos cuidadores e também diante da maior perspectiva de anos de 

vida das pessoas, faz-se necessário compreender a diferença do termo idoso e o termo 

envelhecimento para compreensão da pirâmide populacional como demonstra a fala 

abaixo. 

 Porque a expectativa de vida aumentou 

Santos (2010), enfatiza que apesar de ser menos preciso, é o critério cronológico 

que estabelece o ser idoso no Brasil. Assim, considera-se idoso a pessoa a partir de 60 

anos, porém em alguns países desenvolvidos, são pessoas a partir de 65 anos. Essas 
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definições foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, por meio da 

resolução 39/125, durante a primeira Assembléia Mundial das Nações Unidas sobre o 

envelhecimento da população, relacionado à expectativa de vida ao nascer e com a 

qualidade de vida (SANTOS 2010 p.1036). 

Já o envelhecimento é um processo dinâmico da vida, provoca no organismo 

modificações biológicas, psicológicas e sociais associadas ao tempo. Este fenômeno 

varia de indivíduo para indivíduo, podendo ser determinado geneticamente, 

influenciado pelo estilo de vida, pelas características do meio ambiente e também, pelo 

estado nutricional de cada um (SANTOS 2010; FERREIRA 2010). 

Kuchermann (2012),  mostra que esta mudança demográfica tem seus dois lados, 

por um lado, o aumento da expectativa de vida, por outro, aponta a possibilidade do(a) 

idoso(a) a ser acometido por doenças degenerativas e crônicas, que o(a) torna sem 

autonomia, ou seja, dependente de cuidado de alguém. 

Portanto, devemos discutir de que maneira o envelhecimento tem impactado na 

saúde pública tanto para o idoso quanto para o cuidador de um modo geral. Um dos 

aspectos que deve ser considerado é a maior procura por serviço de saúde. Para Veras 

(2008), as modificações observadas na pirâmide populacional, refletem nas doenças 

próprias do envelhecimento levando a esta população, o aumento da procura por 

serviços de saúde, que aliás, mostra um dos desafios atuais, tendo em vista escassez 

deste recurso para a demanda crescente.  

Os idosos consomem mais serviços de saúde, tais como, internações hospitalares 

mais frequentes e com o tempo de ocupação do leito é comparado a outras faixas 

etárias, em geral as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas perdurando por vários 

anos, exige acompanhamento permanente, medicação contínua e exames periódicos 

(VERAS, 2008). E todo este quadro demanda uma preparação da família, enquanto 

cuidadora informal e as pessoas de modo geral que tenham aproximação com esta faixa 

etária e se interessam pelo cuidado destas pessoas idosas. Então os cuidadores, 

necessitam conhecer inicialmente, o que é envelhecimento humano. 
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5.3.3. Subcategoria: Senescência e Senilidade 

Um dos questionamentos prevalentes apresentado nesta subcategoria pelos 

cuidadores, estar na necessidade de conhecer melhor sobre o envelhecimento sabendo 

diferenciar do envelhecimento natural e patológico dando ênfase à doença de 

Alzheimer. 

Faz-se necessário discutir aqui que predominantemente os participantes são 

mulheres que estão vivenciando o processo de envelhecimento e em sua maioria estão 

próximo da velhice. Durante as atividades dos grupos, demonstraram total interesse em 

relação às informações quanto ao envelhecimento, tanto para o auto-cuidado quanto 

para tomada de decisão em relação ao cuidado com o idoso. 

A complexidade de algumas doenças crônicas, progressivas e degenerativas, 

repercutem de forma negativa sobre o cuidador, onde aparecem as dificuldades 

cotidianas de uma nova realidade, exigindo a tomada de decisões e a incorporação de 

atividades que passam a ser de sua inteira responsabilidade. LUZARDO (2006) 

Diante disso, entende-se como necessário discutir sobre o envelhecimento e suas 

dimensões, a partir da fala das cuidadoras. Inicia-se pelas definições de senescência e 

senilidade na tentativa de esclarecer o processo de envelhecimento natural e o 

patológico tendo em vista o mencionado abaixo.  

Prevenção: mais informações de doenças do envelhecimento (patológico e 
natural)  

O envelhecer naturalmente, a senescência, está ligado à capacidade de adaptação 

do indivíduo aos rigores e agressões do meio ambiente, sendo assim, cada um envelhece 

do seu modo. Constitui-se no processo progressivo de diminuição de reserva funcional 

que é influenciado por múltiplos fatores, tais como: sexo, origem, lugar em que vive, 

tamanho da família, aptidões para a vida e as experiências vivenciadas. (CIOSAK, 

2011). 

Já no envelhecimento e a doença, apesar de não estar intimamente dependente 

ou interligados, existe uma maior vulnerabilidade a adoecer, ou seja, uma predisposição 

à doença. O envelhecimento com o desenvolvimento de uma condição patológica por 

estresse emocional, acidente ou doenças, chama-se senilidade. (CIOSAK, 2011). 
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Para esta mesma autora, a saúde e a qualidade de vida dos idosos, mais do que 

em outros grupos etários, sofrem influência de múltiplos fatores, tais como, físicos, 

psicológicos, sociais e culturais. (CIOSAK, 2011). 

Muitos estudiosos do envelhecimento são unânimes ao dizer que para tentar 

usufruir do envelhecimento saudável, deve-se manter a qualidade de vida o máximo 

possível, a fim de preservar a autonomia e independência, considerando os processos 

próprio do envelhecimento e as possibilidades de prevenção, manutenção e a 

reabilitação do seu estado de saúde. (FERREIRA (2010); SANTOS (2010), VERAS 

(2008); KUCHEMANN (2012); CIOSAK, 2011; PINTO (2009); AREOSA, 2008; 

LUZARDO 2006). 

A qualidade de vida (QV) pode ser definida segundo Pinto (2009) como: a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto cultural e de sistemas de 

valores no qual vive e em relação às metas, expectativas, valores e preocupações. 

Pensando nisso, deve-se compreender melhor os conceitos de autonomia e 

independência que influenciam no qualidade de vida (QV) no envelhecimento. A 

autonomia para Kuchemann (2012), tem relação direta com as facilidades e  

dificuldades para realizar tarefas básicas, como tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, 

alimentar-se, sentar e levantar de cadeiras e camas.  

A dependência se traduz pela necessidade de ajuda indispensável às atividades 

elementares da vida que não deve ser considerada como um estado fixo, trata-se de um 

processo cuja evolução pode modificar-se, prevenir-se e também ser superado. Com a 

dependência e a perda de autonomia, estamos diante de uma limitação das atividades da 

vida diária (AREOSA, 2008). Assim, no processo de envelhecimento e o que o 

distingui, há uma relação com muitos elementos como autonomia, independência, 

qualidade de vida, sexo, gênero, estilo de vida, tempo de vida. 

Sabe-se que quanto mais se vive e dependendo da pessoa, ocorre o 

comprometimento para a realização das atividades de vida diária. Isto acontece mais 

tardiamente com o avançar da idade, principalmente na quarta idade, onde grande parte 

dos idosos acima de 80 anos, possuam problemas de saúde que muitas vezes impede sua 

dependência e autonomia (AREOSA, 2008). Ainda em Areosa (2008 p. 140), “as 

condições de dependência variam de indivíduo para indivíduo, sendo muitas vezes 

influenciadas por fatores adversos como a qualidade do cuidado recebido ou restrições 
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ambientais que dificultam o deslocamento”. Assim, verifica-se a importância dos 

cuidadores adquirem informações acerca do envelhecer com senescência e envelhecer 

com senilidade. 

AREOSA (2008) reforça que a base de dependência dos idosos esta relacionada 

à produção/consumo, manutenção ou não da saúde, capacidade/incapacidade física e 

mental e realização ou não de tarefas domésticas. 

Outro aspecto que não deve-se deixar de mencionar é de que, apesar do 

envelhecimento não ser sinônimo de doenças, a associação de dependência atualmente 

está ligada a doenças cônicas não transmissíveis, gerando fragilidades, incapacidades e 

até mortes (FERREIRA 2010).  

Kuchemann (2012),aponta para possibilidade do idoso/a ser acometido/a por 

doenças degenerativas e crônicas, que os torna sem autonomia. Pinto (2009), mostra que 

a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis é maior entre os idosos, sendo uma 

das principais causas de incapacidade e dependência desses idosos. Esta mesma autora 

discuti sobre os conceitos de autonomia, dependência e independência, onde o declínio 

ocorre ao longo da vida, sendo influenciado por vários fatores e complementa que, o 

estado de dependência e independência, em maior ou em menor grau, estão presentes ao 

longo do curso da vida, não sendo um atributo da pessoa com deficiência, doente, 

incapacitada ou idosa.  

O gênero feminino e masculino também influencia na caracterização de 

senescência e senilidade. Há diferenças significativas em relação às pessoas 

dependentes e ao gênero em quase todas as idades, devido à sobremortalidade 

masculina, principalmente nas idades mais avançadas.  

As dependências relacionadas a problemas de saúde são mais frequentes nas 

mulheres, mas a proporção de mulheres que não tem nenhuma doença até os 80-84 anos 

também é superior. O grupo dos mais velhos é que possuem maior deficiência entre os 

grupos de idosos, como era de se esperar e dentre eles, dois terços são mulheres 

(AREOSA, 2008). Então, o número de homens senis é maior do que mulheres. O 

cuidador necessita conhecer as características do cuidado tanto da mulher idosa quanto 

do homem.  
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Os cuidadores devem ser informados a respeito da definição de capacidade 

funcional e como é possível e o que eles podem fazer para postergar a dependência ao 

máximo possível dos idosos. O conceito de capacidade funcional pode-se dizer como 

capacidade de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida 

autônoma e independente. A dependência física ou mental é um fator de risco 

importante para mortalidade, mais até do que as próprias doenças que levaram a 

dependência, já que nem todo doente se torna dependente. Sendo assim, considera-se 

um idoso saudável, ainda que apresente uma ou mais doenças, mas que mantêm sua 

autodeterminação. (VERAS, 2008). 

Veras (2008) enfatiza que a prevenção é a melhor saída em qualquer nível, 

mesmo nas fases mais tardias da vida.  Para isso, é importante a compreensão do fator 

de risco, sendo muito utilizado em Ciências da Saúde, para indicar características que 

aumentam a possibilidade de uma pessoa adoecer, frente a sua exposição. Os cuidadores 

podem conhecer os elementos possíveis para prevenir o comprometimento da 

capacidade funcional nos idosos e/ou dentro dos limites de sua ocupação, saber 

estimular os idosos como: Não realizar para os idosos as suas atividades de vida diária, 

sempre estimular os idosos a realiza-las; escutar as necessidades expostas pelos idosas e 

dentro do possível, ajudar. Na verdade, serem estimulados a observarem os idosos que 

estão sendo alvo do seu cuidado e tentar suprir e estimular, dentro do possível, as 

necessidades.  

Sabe-se que, por vezes, a independência e dependência de alguns idosos são 

reflexos dos diferentes formatos da família que se tem hoje no Brasil, e reflete também 

na maneira de alguns idosos a viver. Assim, os cuidadores devem observar as 

características da família do idoso e dentro do possível, se adequar e/ou modificar 

alguma situação que possa comprometer o cuidado com o idoso. O cuidador seja ele 

familiar ou não, devem ser estimulados a integrarem-se ao tempo e espaço para que 

possam, de forma critica perceberem que pode haver mudanças e que nada se cristaliza, 

que pode-se propor alterações no cuidado do idoso e também na própria vida do 

cuidador familiar minimizando a impotência que o familiar sente diante de tantas 

situações do cuidado. Freire (2011 b), afirma que a autodesvalia, a inferioridade, aliena 

o sujeito e o impede de criar e de ter autoconfiança.  
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5.3.4. Subcategoria: Necessidades a partir das demandas da Demência de 
Alzhemier (DA) 

No contexto do envelhecimento patológico, há outras doenças crônicas e 

degenerativas como a demência (LUZARDO, 2006).  Dentre as demências, a doença de 

Alzheimer (DA) é a mais difícil de ser tratada, responsável por mais de 50% dos casos 

na faixa etária igual ou superior a 65 anos segundo (PINTO 2009; LUZARDO 2006). 

Este dado demonstra maior necessidade de informação e conhecimento sobre a mesma. 

E isto é percebido em alguns trechos das falas dos cuidadores como mostra a seguir:  

Identificar os sintomas entre o envelhecimento natural e pacientes com 
Alzheimer 
Mais sobre Alzheimer 

  

A importância acerca da doença também é pontuada pelos profissionais quando 

mencionam que há a necessidade de explicitar melhor sobre a DA.  

 Luzardo (2006) e Pinto (2009), dizem que a DA é uma doença progressiva e 

degenerativa, geradora de múltiplas demandas e alto custo financeiro, é uma forma de 

demência que afeta o idoso e compromete sua integridade física, mental e social, 

acarretando situações de dependência total com cuidados cada vez mais complexos, 

podendo gerar múltiplas demandas.  

 Apesar do conceito da doença não indicar que tem relação com a idade, estudos 

mostram que é um tipo de demência com maior chance de se desenvolver nas idades 

mais avançadas, sendo o envelhecimento, o principal fator de risco para o seu 

desenvolvimento. Em suma, o envelhecimento e a DA, compartilham qualitativamente 

das mesmas alterações neuropatológicas, sendo que na DA, essas alterações ocorrem em 

maior intensidade (LUZARDO, 2006). 

 Pensando nisso, qual o papel do cuidador frente o envelhecimento e a DA? Para 

Pinto (2009), as necessidades advindas do cuidado com esses idosos com DA, 

influenciam o cotidiano do cuidador e alteram sua qualidade de vida. O cuidador vai 

sendo absorvido ao prestar cuidados ao idoso com DA e concomitantemente, aumenta a 

sua carga de cuidados. 

 Estudos de Pinto (2009) e Luzardo (2006), mostram a influência do cuidado 

prestado a estes idosos e o estado físico, psíquico e emocional do cuidador. Os 
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cuidadores destes idosos precisam de acompanhamento psicológico continuamente 

principalmente, ser for familiar.  

 Cuidadores de pacientes com DA possuem maiores chances de ter sintomas 

psiquiátricos, problemas de saúde, maior frequência de conflitos familiares e problemas 

no trabalho, se comparando com pessoas da mesma idade que não exercem esse papel 

(PINTO 2009 p.655). Esta mesma autora completa, que 60% dos cuidadores de 

pacientes com DA podem desenvolver mais distúrbios físicos e psicológicos. 

 O cuidador pode apresentar um alto nível de ansiedade, ele é cotidianamente 

testado em sua capacidade de discernimento e adaptações, responsabilidade, paciência, 

assume um compromisso que transcende uma relação de troca, aceita o desafio de 

cuidar de outra pessoa, sem ter qualquer garantia de retribuição ao mesmo tempo que, é 

invadido pela sua carga emocional, modificando sua postura de enfretamento perante a 

vida (LUZARDO, 2006). Diante disso, é necessário orientação e informação de como 

saber lhe dar com tais pacientes. 

 Estudo retrata a necessidade de educação em saúde para os cuidadores de 

pacientes com DA. Muitas vezes o cuidador desconhece as condutas adequadas frente 

às manifestações das doenças e às exigências de cuidar de um idoso fragilizado. 

Precisamos focar em aspectos educacionais que promovam um esforço positivo para 

auxiliar o cuidador a superar os desafios impostos pela a situação de infortúnio 

(LUZARDO, 2006). 

 Frente a isto, a TE que foi elaborada contem assuntos pertinentes aos aspectos 

do envelhecimento e principalmente informações sobre DA e como saber dentro do que 

é preconizado para um cuidador, cuidar destes pacientes de modo a auxilia-los ao 

melhoramento do cuidado prestado.  

 

5.4. Categoria 2: Capacitação do Cuidador 

 Esta categoria deu origem a mais duas subcategorias que são: orientação ao 

cuidado informal e capacitação para o cuidado formal.  
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5.4.1. Subcategoria: Orientação para o cuidado informal 

Com base nas falas dos cuidadores, nota-se a percepção da necessidade de 

orientação para o cuidado no âmbito familiar como nas falas dos participantes abaixo 

apresentadas:  

Pra ter conhecimento, pra cuidar bem, fazer o melhor devido a uma 
necessidade familiar, olhando pro passado visando o futuro, se 
profissionalizando no presente para cuidar-se, para cuidar do outro 
 
Eu senti vontade de fazer o curso de cuidador de idoso, para cuidar da 
minha mãe, porque sou cuidadora familiar, por questão financeira, porque 
eu na falta da minha mãe, pretendo ter um emprego e também para obter 
mais conhecimento, o saber não ocupa lugar 
 
A falta de preparo do cuidador 

 

Vale ressaltar a importância do discernimento do que seja cuidador formal do 

informal. Vieira (2011), define o cuidador informal aquele que presta cuidado não 

profissional, sendo representado principalmente, por familiares podendo também ser 

amigos ou vizinhos. Estes assumem normalmente, a responsabilidade do cuidado 

sozinho sendo conhecido como “cuidador principal”. Conceição (2010), conceitua o 

cuidador informal por quem presta cuidados à pessoa idosa no domicílio, com ou sem 

vínculo familiar e que não é renumerado e se identificam com as atividades pertinentes 

do cuidado ao idoso. 

É notório que estes cuidadores necessitam de algum tipo de orientação e/ou 

treinamento para todos os cuidadores independente do nível funcional do idoso. 

Conceição (2010) diz que o cuidador deve ser alfabetizado, gozar de estado físico e 

mental saudável, possuir noções básicas do cuidado ao idoso e compreensão mínima do 

processo do envelhecimento humano. Complementa dizendo que “o idoso e seu 

cuidador devem compreender o funcionamento do corpo humano, conhecer o 

mecanismo das principais doenças, a capacidade adaptativa diante de situações de 

incapacidade e a manutenção da autonomia” (CONCEIÇÃO, 2010 p. 85). 

Por outro lado Vieira (2011), aponta que o cuidado ao idoso impõem uma 

realidade ao cuidador, caracterizada por saberes e práticas construídos do não saber, isto 

é, de experiências determinadas pela situação e influenciadas por fatores socioculturais. 

Percebe-se pouco preparo dos cuidadores informais, onde muito embora, desprovido de 

informações, cuidam de seus familiares doentes, mesmo que de uma forma intuitiva e 
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baseada em crenças, possíveis experiências anteriores e mediante a troca de informações 

com outras pessoas e/ou grupos de apoio.  

Diante disso educação e orientação mostra-se necessário para os cuidadores 

informais no âmbito familiar, pois cuidar de um idoso dependente ou não, envolve 

tarefas complexas, permeadas de dificuldades de diferentes formas, que podem ser 

agravadas pela escassez de preparo e de informações do cuidador. A pouca informação 

e orientação quanto ao cuidado ao idoso, pode gerar insegurança e temores, que se 

configuram em despreparo desse cuidador, gerando prejuízos ao cuidado, além de mais 

desgastes físicos e emocionais (VIEIRA, 2011). 

Diante do exposto acima, que Vieira (2011) ressalta acerca da importância de 

práticas educativas para os cuidadores informais que trabalhe com base na realidade e 

nas expectativas destes, para que possam priorizar as reais necessidades, valorizando os 

conhecimentos preexistentes, experiências e expectativas, reconhecendo-os como 

agentes capazes de contribuir para mudanças. Corroborando com Freire (2011 c), o que 

importa é ajudar ao homem a ajudar-se, é fazê-lo agente de sua própria recuperação, é 

coloca-lo numa postura conscientemente crítica diante dos problemas. 

No processo educativo, tornando como ponto de partida as ideias de Freire, ao 

propor a educação de adultos como prática de liberdade, através da problematização dos 

homens em suas relações com o mundo. E esta pesquisa, utilizando a metodologia 

participativa, buscou junto aos cuidadores a problematização do cuidado com o idoso. A 

reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o pensar, entre o pensar e o fazer, ou 

seja, no “pensar para o fazer” e no “ pensar sobre o fazer (VIEIRA 2011 p. 137). 

Propõem-se uma prática educativa desses cuidadores informais, centrada nas 

suas necessidades, sem anulação de saberes e vivências, na relação do diálogo em que 

sempre há partes de um no outro, havendo troca de saberes e práticas de cuidar com os 

cuidadores informais de idosos na perspectiva da educação emancipatória (VIEIRA 

2011). 

Na verdade, é estimular um comportamento comprometido com o cuidado com 

o seu idoso, observar as características de cada um, de cada arranjo familiar e também 

capacidade de autoconhecimento e ter a possibilidade de opções no processo de 
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cuidado. Segundo Freire, o que caracteriza o comportamento comprometido é a 

capacidade de opções e o compromisso com a existência. 

5.4.2. Subcategoria: Capacitação para o cuidado formal 

 Nota-se que a maioria dos participantes tem a noção de que o cuidador se tornou 

uma ocupação devido o reflexo do aumento dos idosos na população brasileira como já 

citado anteriormente além de pontuarem a necessidade de capacitação para esta nova 

“função”. Segue os trechos que representam esta afirmação:  

Porque é a profissão do futuro 
A falta de preparo do cuidador 
Conhecimento, capacitação profissional 
Aprimoramento 
 certificação profissional para trabalhar 
 Opção de trabalho, porque amo os idosos, agregar conhecimento, 
para atuar daqui pra...e porque já somos cuidadoras natas ex: filhos, 
maridos e de nós mesmas 

  

È imprescindível discutir com os cuidadores formais, qual o significado de 

cuidado e qual o comprometimento que os mesmos assumem quando expressam a 

vontade de realiza-lo, seja com idosos ou outras pessoas nas diversas faixas etárias. 

Cuidar ou ser cuidado constitui uma questão central na vida de todos nós. Em 

determinados momentos, todos nós cuidamos ou necessitamos de cuidados de alguém. 

O cuidado requer competências específicas para o seu exercício e boas condições de 

saúde para quem exerce. O cuidado implica algum tipo de responsabilidade e 

compromisso, estabelecendo laço entre quem cuida e quem está sendo cuidado. 

(KUCHEMANN, 2012). 

 O cuidado, possibilita um encontro dialógico entre o ser que cuida e o ser 

cuidado, levando em consideração aos avanços da idade, o idoso e a idosa podem sofrer 

graduais perdas cognitivas, podendo apresentar mudanças de comportamento e 

emocionais. Então, a atividade do cuidado não pode ser uma atividade movida 

meramente por questões humanitárias e éticas, exige do cuidador, valorizar o outro com 

a devida atenção à sua individualidade. (KUCHEMANN, 2012). O profissional de 

saúde deve estar instrumentalizado para estimular a autogovernabilidade do cuidador 

familiar e o idoso até quando possível. Para Freire (2011 b), não há autogoverno sem 

dialogação e a responsabilização social e política do homem. 
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 Perante isto, a importância do cuidador no cenário da saúde do idoso e a 

necessidade de ampliação de estratégias que tenham o cuidador como sujeito principal, 

para que esta atividade seja reconhecida e investida em práticas adequadas, trazendo 

benefícios para quem cuida e quem é cuidado (JÚNIOR, 2011). 

 O cuidador formal é a pessoa capacitada para auxiliar o idoso que apresenta 

limitações para realizar as atividades e tarefas da vida cotidiana, unindo-o idoso à sua 

família e aos serviços de saúde ou comunidade. Este trabalho é renumerado pela função 

que exerce (CONCEIÇÃO, 2010). 

 No Brasil, o cuidador formal ainda não é reconhecido como profissão e sim 

como uma ocupação, entende-se por profissão as atividades regulamentadas por lei, às 

quais correspondem uma qualificação profissional formal. Além de não haver 

regulamentação específica, também não existe no Brasil, um diploma sancionado pelo 

Estado para o exercício desta atividade (MT, 2002). 

 Entretanto, desde 2002 a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, 

instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, tem por “finalidade a 

identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos 

registros administrativos e domiciliares” (CBO, 2002). Para diferenciar as atividades do 

mercado brasileiro dentro do contexto familiar, foi descrita a família ocupacional de 

cuidadores, que compreende cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos (CJAI).

 O código família ocupacional é 5162-10, o qual se aplica também a outras 

denominações dessa categoria: acompanhante de idosos, cuidador de pessoas idosas e 

dependentes, cuidador de idoso domiciliar e cuidador de idosos institucional. 

 A descrição sumária desta CBO (2002) diz que cuidadores: “Cuidam de bebês, 

crianças, jovens, adultos e idosos, a partir de objetivos estabelecidos por instituições 

especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, 

higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida”.  

 As condições gerais de exercício apresentadas pela CBO (2002) são:  

O trabalho é exercido em domicílios ou instituições cuidadoras de crianças, 
jovens, adultos e idosos. As atividades são exercidas com alguma forma de 
supervisão, na condição de trabalho autônomo ou assalariado. Os horários 
de trabalho são variados: tempo integral, revezamento de turno ou períodos 
determinados. No caso de cuidadores de indivíduos com alteração de 
comportamento, estão sujeitos a lidar com situações de agressividade 
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 Formação e experiências necessárias descritas na CBO (2002) são: 

“Essas ocupações são acessíveis a pessoas formadas em cursos livres com 
carga horária de 80/160 horas com idade mínima de 18 anos e ensino 
fundamental completo. Atuam em domicílios ou instituições cuidadoras 
públicas, privadas ou ongs, cuidando de pessoas das mais variadas idades. O 
acesso ao emprego também ocorre por meio de cursos e treinamentos de 
formação profissional básicos, concomitante ou após a formação mínima que 
varia da quarta série do ensino fundamental até o ensino médio” 

 Para descrição da função do cuidador, a CBO (2002) organizou em sete grandes 

grupos que compreende:  

cuidar da pessoa, cuidar da saúde da pessoa, promover o bem-estar da 
pessoa, cuidar da alimentação da pessoa, cuidar do ambiente domiciliar e 
institucional, incentivar a cultura, educação e acompanhar a pessoa em 
atividades externas (passeios, viagens e férias) 
 

 Além de descrever essas funções, a CBO 5162-10 (2002) menciona também as 

competências pessoais que o cuidador deve demonstrar para o exercício desta ocupação:  

“Demostrar preparo físico, demonstrar capacidade de acolhimento, 
demonstrar capacidade de adaptação, demonstrar empatia, respeitar a 
privacidade da pessoa, demonstrar paciência, demonstrar capacidade de 
escuta, demonstrar capacidade de percepção, manter a calma em situações 
críticas, demonstrar discrição, demonstrar capacidade de tomar decisões, 
demonstrar capacidade de reconhecer limites pessoais, demonstrar 
criatividade, demonstrar capacidade de buscar informações e orientações 
técnicas, demonstrar iniciativa, demonstrar preparo emocional, transmitir 
valores a partir do próprio exemplo e pela fala, demonstrar capacidade de 
administrar o tempo e demonstrar honestidade”.  

 Atualmente há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional Brasileiro 

que é PL nº 4.702, de 2012 para a regulamentação da profissão de cuidador de pessoa 

idosa. Ele elenca as funções que o cuidador deve ter e veda-lhe o desempenho de 

atividade que seja de competência de outras profissões da área da saúde legalmente 

regulamentadas como o do técnico de enfermagem e o enfermeiro. 

 O parágrafo acima e a alínea 4º do art. 2º desta PL, pode responder um dos 

questionamentos de uma cuidadora levantada nos grupos que foi:  

Como praticar até o que não devemos? Ex: cuidado, curativos, procedimento 
de um enfermeiro 

 Onde diz:   

 “§ 4º A administração de medicamentos e outros procedimentos de saúde 
mencionados no inciso III deste artigo deverão ser autorizados e orientados 
por profissional de saúde habilitado responsável por sua prescrição” 
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 Os cuidados de saúde preventivos, administração de medicamentos e outros 

procedimentos de saúde, como referido na PL, só devem ser exercidos pelo cuidador 

através da orientação e acompanhamento de um profissional de saúde como o 

enfermeiro.  

 Ao analisar as falas dos participantes, nota-se a importância da capacitação dos 

cuidadores para o exercício desta ocupação. Autores também reforçam a necessidade de 

orientação e preparo muito bem explicitada pelo Ministério do Trabalho através da CBO 

(2002) 5162-10 supracitado. (VIEIRA 2011; CONCEIÇÃO 2010; KUCHEMANN 

2012; AREOSA 2008; SANTOS 2011; MARTINS 2007; SOUZA 2007; SAMPAIO 

2010; ARAUJO 2013; PAIVA 2013; GARBIN 2010; JÚNIOR 2011). 

 Perante isto, torna-se imprescindível uma TE para os cuidadores tanto informais 

quanto formais, visando auxiliá-los à cuidado reflexivo, reduzindo assim, seus medos e 

inseguranças que tanto comprometem o cuidado com os idosos como demonstra a fala 

de um dos cuidadores: 

Porque trabalho com saúde e conhecimento na minha área é necessário 
estar capacitada sempre. Para passar conhecimento, ajudar a ter confiança 
em minha atuação, porque cuidar é um processo contínuo em todas as fases 
da vida, principalmente se ocorrer casos de incapacidades dentro de nossas 
famílias estaremos aptos para atuar e praticar todas as informações obtidas 

 
  

5.5. Classe temática: Dificuldades apontadas pelos cuidadores  

 Esta classe temática constitui em uma categoria, a saber: Impeditivos no 

atendimento as necessidades de cuidado do idoso pelo cuidadores 

5.5.1. Categoria 3: Impeditivos diversos no atendimento as necessidades de cuidado 
do idoso pelos cuidadores 

 Esta categoria se divide em três subcategorias formadas por: Ambiente, apoio 

familiar e do poder público e insuficiência de recursos. 
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5.5.2. Subcategoria: Ambiente 

O ambiente onde o idoso encontra-se foi citado como preocupante para o 

cuidador e isto é um fator que, quase sempre, preocupa também os profissionais que 

assistem os idosos. Esta preocupação não deve ocorrer somente em ambientes para 

idosos com alguma limitação, mas no ambiente utilizado por idosos saudáveis. 

Articulando o envelhecimento e a deficiência, Areosa (2008) ressalta que em ambas as 

situações, tanto envelhecer quanto ser deficiente, não significa necessariamente estar 

doente. O idoso, é o segmento populacional que mais encontra dificuldade de 

desempenhar as atividades diárias ou seja, são pessoas com restrições na capacidade 

funcional que, necessita muitas vezes, de adaptações ambientais para manutenção de 

sua autonomia. 

 Perante isto, nota-se que, as adaptações ambientais favorecem a capacidade 
funcional dos idosos e foi notado também pelas cuidadoras notada nas expressões a 
seguir:  

Boas condições do ambiente onde o idoso esta sendo cuidado,  
adaptações na casa e um ambiente arejado  
 ...ambiente adaptado.  
 

De acordo com Mendes (2009 p.202), “o ambiente significa lugar, espaço, 

recinto, envolvente e domiciliar, seria a casa de residência, habitação fixa. Sendo o 

ambiente domiciliar o conjunto que agrega a estrutura física e os valores emocionais e 

afetivos”. O ambiente trás significado para o idoso, tais como: segurança, o espaço e a 

liberdade. A relação do idoso com a moradia representa a sua identidade, marcas 

significativas e pessoais, a construção do seu meio de proteção e bem-estar. 

Portanto, deve-se observar as boas condições do ambiente citado por um dos 

cuidadores e nele valoriza-se também, os sentidos e as emoções que este ambiente 

representa para o idoso. Os ambientes servem como responsáveis pelas sensações, 

sejam agradáveis ou não 

“Boas condições do ambiente onde o idoso esta sendo cuidado”  

Assim, é fundamental que o cuidador seja estimulado a manter um ambiente que 

considere as limitações do idoso até porque, considerando a capacidade funcional e 

autonomia do sujeito idoso, as adaptações ambientais favorecem a manutenção da 
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independência e autonomia do idoso, prevenindo assim o abandono das atividades de 

vida diária, além de permitir seu crescimento pessoal.  

Ainda em Mendes (2009), devido os idosos passarem maior parte de seu tempo 

em casa, os acidentes provenientes de planejamento e projeto inadequados 

posteriormente, pode se transformar em gastos hospitalares e desgastes para as famílias. 

Muitos podem ser os acidentes que ocorrem na casa onde o idoso vive e que poderiam 

ser evitados.  

A principal causa extrínseca de quedas em idosos está relacionada a aspectos 

físicos ambientais. No domicílio, Messias (2009) em sua revisão de literatura, evidencia 

que os riscos ambientais mais encontrados nos domicílios dos idosos foram: piso 

escorregadio, presença de tapetes, presença de objetos desordenados e armários difíceis 

de alcançar. Assim, o cuidador dentro do possível, deve observar o ambiente e realizar 

as modificações. 

A insegurança do idoso no domicílio pode também estar relacionado a: 

iluminação inadequada, interruptores inacessíveis, falta de corrimão nas escadas, 

degraus inadequados e sem sinalização ou pisos antiderrapantes, falta de apoio nos 

banheiros, assentos sanitários de altura inadequadas, cadeiras de altura incorreta e sem 

apoiadores laterais, obstáculos no caminho, como móveis baixos e fios e presença de 

animais.  

No estudo de Borges (2010), os fatores de risco ambientais de maior relevância 

encontrados foram: iluminação inadequada, superfícies escorregadias, tapetes soltos e 

com dobras, degraus altos ou estreitos, obstáculos no caminho e ausência de corrimão 

em corredores e banheiros. A maior ocorrência de eventos de quedas com idosos 

acontecem no domicílio, desta forma, as maneiras de adaptações em seu domicílio 

prevene quedas. Porém em se tratando de adaptações ambientais, que deve-se levar em 

consideração a necessidade do idoso (Mendes ,2009; Messias ,2009). 

 Os profissionais, a família e os cuidadores devem observar que, um ambiente 

propício e satisfatório para idoso, é aquele que oferece segurança, é funcional, 

proporciona estímulo e controle pessoal, facilita a interação social, favorece as 

adaptações às mudanças e é familiar. Todos os cômodos devem ser objeto de atenção 

durante uma avaliação e planejamento do ambiente utilizado pelos idosos (...). Mas, 
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principalmente, é preciso respeitar e saber ouvir os desejos e as necessidades de cada 

“ser idoso”.” (MENDES, 2009. p.209). 

5.5.3. Subcategoria: Apoio familiar e o poder publico 

Nas respostas dos cuidadores, observar-se que, existe dentro do contexto da 

família, olhares diferentes com este mesmo tema, tais quais: a relação da família com o 

idoso, a relação da família com o cuidador e o cuidador no contexto da família.  

Nota-se que o modelo de família está se modificando cada vez mais, para tanto, 

faz-se necessário conceituar as famílias atuais.  A algum tempo atrás, a família era 

compreendida como um conjunto de pessoas residentes no mesmo teto e entre si 

apresentavam laços de parentesco e de afinidade. A família era associada a um modelo 

no qual o núcleo era composto por um casal heterossexual, cabendo ao homem o lugar 

de chefe e provedor da família e a mulher, a atenção aos filhos, o gerenciando do lar, o 

cuidado com os idosos e doentes. (KUCHEMANN, 2012). 

Porém o modelo tradicional de família está desaparecendo, dando lugar a novos 

arranjos familiares que nem sempre são favoráveis à acomodação dos idosos 

(KUCHEMANN 2012; BANDEIRA, MELO & PINHEIRO 2010; BORN 2008). Vem 

aumentando o número de famílias constituídas por casais sem filhos, aumento de chefia 

feminina, famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge, os arranjos unipessoais, ou seja, 

de pessoas que vivem sozinhas, um aumento expressivo sobretudo, de pessoas acima de 

60 anos principalmente, mulheres que moram sozinhas e esta proporção cresce com o 

avançar da idade. (KUCHEMANN, 2012). Estes novos arranjos necessitam de 

discussão e observação por parte dos cuidadores e o enfermeiro deve deixar claro estas 

diferenças para que o cuidado também tenha a lógica do arranjo familiar. 

Os novos arranjos e própria condição financeira da família, força os seus 

membros terem dificuldade de cuidar do seu idoso delegando este cuidado a outras 

pessoas fora do contexto familiar. Os participantes da pesquisa deixam claro tal situação 

em suas falas. 

 Os idosos sentem falta da família 
Dedicação, amor tanto do familiar quanto do cuidador profissional 

 



90 
 

Para a pessoa idosa, a família é importante e, manter laços afetivos, tem um 

grande significado para ele. Mais que o apoio material o idoso espera da família, 

compreensão, paciência, interesse em escutá-la, respeito a suas ideias, crenças e 

opiniões, não se sentindo menosprezada ou qualificada de obsoleta ou “velha”. (BORN, 

2008).  A família ajuda a pessoa idosa quando: mantém laços afetivos, respeita a sua 

vontade, opiniões e crenças, tem paciência e compreensão a suas limitações físicas e 

mentais, apoia em suas necessidades e possibilita o convívio familiar e a faz sentir-se 

útil e importante”. 

O profissional da saúde tem um grande desafio que é estimular a integração 

entre o idoso e sua família ao realizar atividades educacionais e de saúde. Em Freire 

(2011), a integração enraíza o Homem, faz dele um ser situado e o torna crítico. 

A família prejudica a pessoa idosa quando: a abandona ou a ignora, a 

menospreza, considerando-a “velha imprestável”, super protege, diminuindo seu nível 

de autonomia e independência (BORN, 2008).  

Areosa (2008), reforça que a principal fonte de apoio social que favoreça a 

manutenção da saúde física e mental do idoso é a família. Ciosak (2011), relata que a 

família se desenvolve física, emocional, mental e espiritualmente onde estabelecem 

relações interpessoais, permeadas por crises e conflitos e que, no momento da doença, 

os membros da família necessitam de apoio, objetivando a superação, a adaptação e o 

crescimento nas relações de autoajuda e cuidado. 

É importante também considerar que a responsabilidade pelo idoso é de toda 

sociedade e não somente da família. Contudo, mostra-se fundamental o envolvimento 

da família, de maneira positiva em relação aos cuidados à saúde do idoso, situação que 

pode ocorrer mesmo entre os idosos que residem sozinhos (CONTIERO, 2009). O 

cuidador deve ser orientado acerca da importância da família está envolvida no cuidado 

dando sempre informações em relação as suas atividades junto ao idoso. 

Então, mesmo que a família seja indiferente ao cuidado, ela é de extrema 

importância para o idoso e não deve ser criticada diante do idoso. Oliveira (2011) 

aponta que a vida familiar constitui um espaço importante para a elaboração de um 

destino comum, para o amadurecimento de um saber sobre o espaço, o tempo, a 
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memória, a transmissão de conhecimentos e informações, a compensação da pouca 

escolarização com outros aprendizados transmitidos oralmente e por contato direto.  

Para esta mesma autora, a atenção ao idoso está intimamente relacionada à 

presença do cuidador seja ele formal ou não, ou melhor, da pessoa que, no espaço 

privado doméstico, faz ou ajuda o idoso a realizar suas atividades de vida diária e 

atividades instrumentais de vida diária, com o objetivo da preservação de sua autonomia 

e de sua independência (OLIVEIRA, 2011). 

Assim, o cuidador necessita observar que o processo de cuidar da pessoa idosa, 

depende da integração das relações familiares, da disponibilidade de recursos pessoais e 

externos em diferentes momentos e situações, e da história anterior de relacionamento 

com o idoso (OLIVEIRA, 2011). 

Outros relatos das cuidadores que chamam atenção são:  

O convívio familiar, interagindo com o paciente e o cuidado,  
Como fazer a família interagir em benefício do idoso? 
Falta de apoio de outros membros da família  

 

Observa-se a necessidade do apoio e a interação de todos os membros da família 

tarefa cuidativa do idoso. 

Nos estudos de Shossler (2008), é necessário contar com a presença da família 

no seu cotidiano do cuidado além de destacar que, a presença dos familiares cria uma 

relação de confiança, um ambiente de união e solidariedade entre os membros, o que 

pode favorecer um melhor cuidado ao outro, o idoso e a si mesmo. Esta mesma autora 

menciona que a família, ao estar consciente sobre as necessidades do idoso, possibilita 

que as ações de cuidado aconteçam de forma intencional. 

O cuidador deve observar qual a pessoa que é a responsável direta pelo cuidado 

do idoso. Sabe-se que ainda nas diversas famílias, a responsável pelo idoso é alguém do 

sexo feminino. Esta observação é primordial para que o cuidador possa sempre se dirigir 

a pessoa que assume as responsabilidades como as decisões referentes as questões 

econômicas, de lazer e outras que favorecem a qualidade do cuidado. Embora a figura 

da família tradicional esteja mudada, com o aparecimento de novos arranjos familiares, 

a inserção das mulheres no mercado de trabalho, o crescente número de mulheres na 

condição de chefe do lar, o cuidar ainda é de responsabilidade quase que exclusiva, das 
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mulheres. A presença da família no cuidado com o idoso quando ocorre, é ainda da 

mulher. (KUCHEMANN, 2012; AREOSA 2008). 

O cuidador familiar do idoso na maioria, é do sexo feminino O cuidado ainda é 

visto como um valor predominantemente feminino, realizado gratuitamente no 

domicílio e esse exercício de cuidado gratuito realizado por alguém da família, deixam 

de ser mensurados pelo sistema de contas nacionais para sua renumeração, onde os 

tornam invisíveis oficialmente. (KUCHEMANN, 2012). Já quanto ao trabalho 

reprodutivo exercido pela maioria das mulheres fosse contabilizado, o PIB brasileiro de 

2008, aumentaria em 10,3%, segundo cálculos feitos a partir do PNAD/IBGE 

(BANDEIRA, MELO & PINHEIRO, 2010, p. 112). 

Esta visão se dá em relação ao trabalho produtivo renumerado e reprodutivo 

não-renumerado, na qual o homem –provedor (força de trabalho) e a mulher-cuidadora 

(força de trabalho secundária), são reforçadas socialmente em que a reprodução social é 

uma responsabilidade das mulheres e não da sociedade. A compreensão social, é de que 

a responsabilidade de cuidado são das mulheres e não da sociedade, onde isso tem o 

poder de  influenciar  no dever do Estado (KUCHEMANN, 2012). 

Para Vasconcelos (2009), este influência social da compreensão do cuidado 

apenas provido pela mulher, alimenta a desigualdade social na medida em que o acesso 

a serviços de cuidado fica disponível apenas para grupos sociais cujo rendimentos 

permitem contratação de um cuidador formal. Para Kuchermann  (2012), Areosa (2008) 

e Vasconcelos (2009), uma boa parte do cuidado dos idosos é colocada sob a 

responsabilidade da família, especialmente das mulheres, levando-nos a refletir sobre o 

papel das mulheres neste contexto do cuidado.  

O enfermeiro ao assistir um cuidador familiar do sexo feminino, deve estimular 

o autocuidado, o lazer e a participação de outros membros da família neste cuidado 

tendo em vista a sobrecarga que tal cuidado pode acarretar no cuidador.  Cabe, quase 

que exclusivamente às mulheres, a tarefa de conciliar trabalho produtivo e reprodutivo. 

Como não tem apoio do Estado, as cuidadoras familiares assumem inúmeras 

responsabilidades e realizam diversas tarefas além de, serem promotora do bem-estar 

familiar. Então, muitos são os desafios para as cuidadoras familiares e também para 

sociedade em geral que necessita refletir sobre a desconstrução do papel de gênero para 

incorporação da questão do cuidado. Kuchermann (2012).  
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O primeiro desafio é de que maneira os novos arranjos familiares interferem na 

dinâmica do cuidado para então, desenvolver novos enfoques políticos de saúde e bem 

estar social. (KUCHEMANN, 2012). O segundo, constitui o abandono do modelo que 

elege as mulheres como única responsável pelo cuidado e incorporar os homens nas 

funções de cuidados aos filhos e aos idosos. Assim, o cuidador seja familiar ou formal, 

deve ser orientado e estimulado a buscar ajuda dos outros membros da família para o 

cuidado quando isto for possível.  

Para isso, muitos autores enfatizam a necessidade de apoio e ajuda para as 

famílias no cuidado ao idoso. (AREOSA (2008) e CIOSAK (2011). Um dos relatos das 

cuidadoras que indica esta afirmação é:  

Mostrar para a família necessidades de equipe médica 

Algumas reflexões podem ser promovidas pelos profissionais de saúde como: 

visibilizar e reconhecer o valor do trabalho doméstico não renumerado realizado pelas 

mulheres e avaliar sua contribuição social e econômica; superar a concepção de que o 

cuidado é uma responsabilidade privativa da esfera do lar e da mulher; abandonar a 

ideia que só as mulheres devem se preocupar com a conciliação entre trabalho produtivo 

e responsabilidades entre responsabilidades familiares; desconstruir o modelo do  

homem como trabalhador ideal, sem responsabilidades domésticas com sua família; 

revalorização do trabalho das mulheres e uma desconstrução da percepção de que são 

força de trabalho secundária e por último, promover que os marcos legais proíbam a 

discriminação associada às responsabilidades familiares, estendendo as licenças 

parentais e outras ausências temporárias, associadas às responsabilidades familiares que 

não constituam obstáculo para a manutenção do emprego e para o progresso nas 

carreiras profissionais. (KUCHEMANN, 2012). 

Além disso, como enfatizado anteriormente, é necessário conhecer a estrutura 

familiar, pois delegar à família a função de cuidar de idosos requer estabelecer o tipo de 

cuidado a ser executado, o tempo necessário para tal, as características da fragilidade do 

idoso, o tipo de apoio institucional e de acompanhamento profissional. Para isso a 

equipe multiprofissional mostra-se importante para estabelecer um cuidado orientado e 

integral (AREOSA, 2008). 



94 
 

Outro dado importante é a relação da família com o cuidador para melhor 

assistência ao idoso como mostra o trecho a seguir dito pelas cuidadoras: 

 O relacionamento: com a família com o cuidador. Obs: o amor e carinho 
principalmente, a paciência 
O mal relacionamento com a família 
Para a melhoria é necessário a total integração do cuidador à família (...). 
Tudo isso é possível através do diálogo (...) 

 

A doença ou a limitação física em uma pessoa provoca mudanças na vida dos 

membros da família. Todas essas mudanças podem gerar insegurança e 

desentendimentos por isso, é importante que a família, o cuidador e a equipe de saúde, 

conversem e planejem as ações do cuidado com a finalidade de evitar o estresse, o 

cansaço e permitir que o cuidador tenha tempo para o auto cuidar. (BRASIL, 2008). 

Apesar da importância da família estar envolvida com o cuidado com o idoso, 

pode ocorrer a ajuda da mesma ou ela dificultar o cuidado principalmente, para o 

cuidador formal. A expressão de uma cuidadora demonstra isso: 

Família também atrapalha no cuidado do cuidador  
 Tem família que não valoriza o esforço e dedicação do cuidador com o 
paciente  
 

O cuidador formal poderá enfrentar situações bastantes estressantes no exercício 

de sua função, muitas vezes a família do idoso se ausenta e entrega o idoso em “suas 

mãos” podendo ocasionar-lhe insegurança e solidão (BORN, 2008). 

Outro aspecto que pode ocorrer é a super proteção da família e muitas vezes, 

esta atitude, interfere no trabalho do cuidador. Situações sérias também acontecem 

quando o cuidador é solicitado por algum membro da família para servir de “espião” em 

alguma disputa familiar. Outro lado delicado é quando a família desconhece suas 

obrigações determinando que o cuidador do idoso, realize também as tarefas 

domésticas, prejudicando e abandonando o cuidado com a pessoa idosa de quem é 

responsável. (BORN, 2008).  

Todavia tem famílias que reconhece a importância e a necessidade da 

capacitação do profissional que cuida de seu idoso, incentivando-o a participar de 

cursos entre outros e até liberando-o da sua jornada de trabalho para que o cuidador se 

atualize em relação ao cuidado. A família ajuda o cuidador formal quando: “auxilia no 

cuidado para com a pessoa, supervisiona as suas funções, sem interferir, dando-lhe 
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condições para realizar o seu trabalho, reconhece seus direitos e deveres, tratando-o 

como um profissional respeitando os seus direitos trabalhistas, incentiva e dá 

oportunidade para o cuidador se capacitar”. O enfermeiro durante o diálogo, em cursos 

de cuidadores e/ou consulta de enfermagem com os familiares dos idosos, deve 

estimular estas atitudes. (BORN, 2008).  

O profissional como o enfermeiro que pode contribuir com as informações para 

o cuidado também necessita de pensar em estratégias para estimular a reflexão e a auto 

reflexão acerca do envelhecimento, do cuidado com o idoso. Freire (2011 a), a 

autorreflexão leva a uma tomada de consciência o que resultará em pessoas não mais 

espectadores.  

Frente a isto, o papel do cuidador no contexto da família foi mencionado pelos 

cuidadores:  

Manter a integridade física e emocional para planejar maneiras de 
convivências com o paciente e familiar  
Conduta de cada cuidador com a família. 

 

Segundo o Guia Prático do Cuidador (BRASIL, 2008), o papel do cuidador 

ultrapassa o simples acompanhamento das atividades diárias dos indivíduos e, na 

maioria dos casos, essa pessoa não possui preparo adequado ou suporte para lidar com 

tais cuidados além disso, as atividades prestadas somam-se a outras cotidianas.  

Outro aspecto relevante é que o cuidador tem um importante papel de ligação 

entre a equipe de saúde, a família do idoso e a pessoa cuidada, executando tarefas 

recomendadas. Cabe ao cuidador uma posição mais à margem dos acontecimentos 

(RAFACHO, 2010). Este elo entre a família e o cuidador é referido por uma cuidadora, 

como pode-se ver no trecho:  

“O cuidador precisa de todo apoio possível pois, ele é o elo entre a família e 

o paciente”.  

Observa-se que, para realizar as atividades necessárias enquanto cuidador 

familiar o aprendizado vai além da técnica propriamente dita dos cuidados. Para Freire 

(2011), as palavras têm vida porque dizem respeito à dor de cada um e não podem 

limitar-se ao estrito aprendizado de técnicas ou de noções abstratas. Assim, uma 

tecnologia educativa deve se comprometer a ir além da técnica do cuidado. 
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Além do apoio familiar citado pelas cuidadores, foi relatado também a 

importância do apoio do poder público refletindo no cuidado do idoso. 

Sendo assim, as cuidadoras neste estudo, apontam quais são as medidas que o 

governo deveria contribuir para o cuidado ao idoso em seu dia a dia:  

“Receber salário e benefício digno” 
“Acesso aos direitos de locomoção, acessibilidade, interação cultural e 
todos os direitos de direito” 
 “Amparo dos órgãos públicos” 
 

Deve-se considerar que houve avanços consideráveis no Brasil em relação à 

saúde e direitos dos idosos nos últimos anos. Pode-se elencar a Constituição de 1988, a 

Política Nacional do Idoso (1994), o Estatuto do idoso (2003) e a Política de Atenção à 

Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento (2006), A Leis Federal 11.551 (2007) e a Lei 

12.933 (2013). O objetivo das leis elaboradas pelo Estado e a nível federal é de proteger 

a pessoa idosa(o), fornecendo subsídio para garantir sua participação na comunidade, 

defender sua dignidade, zelar pelo bem-estar e garantir direito a vida. (BRASIL 1988; 

1994; 2003; 2006; 2007; 2013).   

A legislação nacional relacionada aos direitos e deveres da pessoa idosa é 

reflexo do aumento significativo de pessoas acima de 60 anos em nossa sociedade, onde 

surgem preocupação do governo e do setor privado com a questão social do idoso 

(AREOSA, 2008). 

Ao atender os cuidadores de idosos, os profissionais precisam estimular que os 

mesmos leiam as Leis e Políticas que respaldam os direitos dos idosos. A Constituição 

Federal de 1988, inova ao estabelecer direitos à pessoa idosa até então, não previstos em 

outro texto constitucional (BRASIL, 1988). A compreensão dos direitos e deveres 

existentes nas Leis nacionais acerca do envelhecimento favorecerá as ações por parte 

dos cuidadores. Segundo Freire (2011 c), toda a compreensão de algo corresponde, cedo 

ou tarde, em uma ação. Ainda reforça que captado um desafio e admitidas as hipóteses 

de resposta, o homem age. 

Salienta-se o artigo 230 que assegura também, um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção, ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 

lei. No artigo 230 desta Lei dispõe que:  
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 “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares. 
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos 
(BRASIL, 1988) 

 

A Política Nacional do Idoso (PNI), foi sancionada em 4 de Janeiro de 1994 

através da Lei 8.842, ela assegura os direitos sociais e amplo amparo legal ao idoso e 

estabelece as condições para promover sua integração, autonomia e participação efetiva 

na sociedade. Seu maior objetivo é atender essa população, relacionado à educação, 

saúde, habitação e urbanismo, esporte, trabalho, assistência social e previdência e 

justiça (BRASIL, 1994).  

Pontua-se o artigo 3º:  

“A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes 
princípios: 

        I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de 
assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e 
o direito à vida; 

        II - o processo de envelhecimento diz respeito à 
sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e 
informação para todos; 

        III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer 
natureza” 

(BRASIL, 1994) 
 

Caso o cuidador tenha dificuldade de acesso aos documentos, o profissional 

deverá levantar o problema emergente e buscar informar os cuidadores, pautado no que 

diz a Lei. Há momentos que o cuidador caso seja familiar, sente-se sem condições de 

arcar com a responsabilidade e desconhece os diversos tipos de instituições que poderá 

oferecer ajuda. A PNI inclui várias modalidades de atendimento ao idoso entre elas: 

Centro de convivência, Centro de Cuidados Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia, Casa-

Lar, Oficina Abrigada de Trabalhos e Atendimento Domiciliar (BRASIL, 1994). 

Entretanto, os cuidadores devem ser informados acerca da dificuldade em acessar estes 

locais. Para Freire (2011 a), deve-se proporcionar uma auto formação que possa resultar 

em uma postura interferente do homem sobre o seu contexto. 
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Gomes (2009) comenta que, de acordo com a PNI, à atenção ao idoso deve ser 

feita por intermédio da família e/ou de internação em instituição de longa permanência. 

O atendimento integral da instituição será prestado ao idoso sem vínculo familiar que 

não tenha condições de prover as necessidades do idoso no que refere à moradia, 

alimentação, saúde e convivência social. 

Outro ganho importante para a pessoa idosa foi o Estatuto do Idoso 

regulamentado através da Lei 10.741 de 1º de outubro 2003 (BRASIL, 2003). O 

Estatuto regulamenta os direitos assegurados a todas as pessoas a partir de 60 anos de 

idade, estabelecendo deveres, medidas e punição. “É a forma legal de maior potencial 

da perspectiva de proteção e regulamentação dos direitos da pessoa idosa” (GOMES, 

2009).  

Enfatizo o capítulo IV referentes ao direito à saúde: no artigo 15:  

 III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de 
geriatria e gerontologia social; 

        IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos 
por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com 
o Poder Público, nos meios urbano e rural; 

        V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das 
seqüelas decorrentes do agravo da saúde. 

        § 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação. 

(BRASIL, 2003) 
 

Já no artigo 17 do Estatuto pontua que “Ao idoso que esteja no domínio de suas 

faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 

reputado mais favorável”, fortalecendo a autonomia do sujeito. 

Após a conquista dos direitos dos idosos expressa no Estatuto do idoso, a 

Portaria/GM nº 399, publicada em 22 de fevereiro de 2006, apresenta as diretrizes do 

Pacto pela Saúde onde contemplam três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão. A saúde do idoso aparece como uma das prioridades no Pacto pela Vida, onde 

mostra preocupação com a saúde da população idosa brasileira (BRASIL, 2006; 2010). 

As ações estratégicas da área técnica da saúde do idoso expressa no Pacto pela 

Saúde são: Caderneta de saúde da Pessoa Idosa, Caderno de Atenção Básica – 

Envelhecimento e Saúde da Pessoa idosa, Curso de Aperfeiçoamento em 
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Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, Curso em Gestão em Envelhecimento, 

Oficinas Estaduais de Prevenção de Osteoporose, Quedas e Fraturas em Pessoas Idosas 

e Ações desenvolvidas ou em parcerias com outras áreas como: acolhimento, assistência 

farmacêutica, atenção domiciliar, imunização e Programas Nacionais de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS (BRASIL, 2006; 2010). 

Já a Lei 11.551 (2007), visa atender os idosos e/ou famílias vítimas de maus 

tratos através do disque denúncia. Em seu artigo 1º diz: “É instituído o Programa 

Disque Idoso, com a finalidade de atendimento a denúncias de maus-tratos e violência 

contra os idosos a partir de 60 (sessenta) anos” (BRASIL, 2007). 

A mais recente conquista em termos legislativo que contemplam os idosos é a 

Lei 12.933 (2013) que visa o pagamento de meia-entrada para espetáculos e artístico-

culturais e esportivo, incentivando os idosos à interação social e artística tão importante 

durante o processo de envelhecimento, conforme apresenta-se abaixo. 

“Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, 
idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente 
carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos, e revoga a Medida 
Provisória no 2.208, de 17 de agosto de 2001”( BRASIL, 2013). 

 

É sabido que a ajuda que os cuidadores relataram necessárias neste estudo para 

melhorar a assistência ao idoso, são estabelecidos como direito constitucional e 

políticos estando assim amparadas por Lei. Os cuidadores tanto os familiares quanto os 

não familiares, quando os direitos estabelecidos por Lei, forem negados, deve-se buscar 

orientações no Ministério Público, na Promotoria da Saúde, na Promotoria do idoso, no 

Conselhos Nacional, Estadual e Municipal do idoso e poderá entrar em contato com a 

Ouvidoria da Saúde através do telefone. 

 Os profissionais que trabalham com Gerontologia, cuidam de idosos e de seus 

cuidadores devem ser estimulados ou mesmo praticar um diálogo constante com a os 

usuários na faixa a partir de 60 anos e também com as pessoas que cuidam destas 

pessoas que envelhecem. Segundo Freire (2014), o objetivo da ação dialógica é fazer 

com que as pessoas reconheçam o porque das coisas e isto os façam exercer um ato de 

adesão à práxis verdadeira de transformação da realidade injusta. 
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5.5.4. Subcategoria: Insuficiência de Recursos 

 Nota-se que as cuidadoras entendem que, o poder público pode ajudar e também 

dificultar o cuidado e ressaltam a importância de sua participação e campanhas para o 

idoso. No que diz respeito às dificuldades elencadas pelos cuidadores e que o governo 

pode proporcionar à população idosa e seus cuidadores, muitas delas ressaltam à 

insuficiência de recurso material e financeiro como monstra abaixo em suas falas:  

“Ter todos os aparelhos de trabalho para nos ajudar” 
 “De uma cama eletrônica e de uma boa aparelhagem visando o bem estar 
do paciente e cuidador”  
“Infraestrutura física e familiar (camas, fraldas, produtos adequados de 
higiene)” 

 
No que diz respeito às dificuldades que o governo pode proporcionar à 

população idosa e seus cuidadores, cito as falas das cuidadoras:  

“O poder público dificulta muito nos cuidados do idoso porque dependemos 
das coisas e não temos recurso aí dificulta os cuidados do cuidador” 
“como o idoso sobrevive a tantas burocracias?” 
“Em caso de falta de dinheiro, a ajuda do governo nunca chega e quando 
chega o idoso já morreu, devido a tantas burocracia para chegar esta 
ajuda”.. 

 

Por falta de recurso financeiro e apoio de serviços oferecidos pelo Estado, às 

famílias acabem sendo incumbidas da atividade do cuidado totalmente, onde quase 

sempre, não estão preparadas para tal. Deve-se considerar não somente o padrão de 

qualidade do serviço oferecido aos idosos por seus familiares como também, o impacto 

que as tarefas do cuidado têm na qualidade de vida dos cuidadores, do idoso e seus 

familiares (KUCHEMANN, 2012). 

Os cuidadores destacam o pouco preparo para o cuidado e também o 

comprometimento da saúde dos mesmos, consolidando a necessidade do apoio do poder 

público para o cuidado do idoso. Além de, não estarem adequadamente preparados para 

prestarem um cuidado à altura do necessário, os cuidadores nem sempre apresentam boa 

saúde, prestam cuidados sem nenhum tipo de apoio, onde sua condição física em sua 

maioria deixa a desejar. (KUCHEMANN, 2012). 

O cuidado ainda se torna mais complexo quanto mais dependente for o idoso. O 

cuidador familiar demanda uma série de fatores entre eles, demanda de trabalho, tempo, 

energia, recursos financeiros, esforço, boa vontade, carinho, paciência isso faz-nos 
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refletir sobre o impacto causado em pessoas que cuidam de um indivíduo idoso e 

incapacitado por 24 horas. Por não ser uma tarefa fácil, conclui-se que cuidar de um 

idoso dependente e fragilizado não pode ser uma tarefa para uma pessoa apenas e muito 

menos para uma cuidadora familiar, idosa ou não, despreparada profissionalmente e que 

não dispõe de serviços de apoio e de uma política de proteção para desempenhar sua 

atividade. (KUCHEMANN, 2012). 

Mesmo o Estado fornecendo alguns serviços básicos de saúde para a população 

idosa, não é o suficiente para a demanda existente, sobretudo se tratando de serviços e 

alojamentos para cuidados de longa permanência e para necessidades não cobertas pelos 

planos de saúde, atenção integral, serviços como residências ou centros de recreação. 

(KUCHEMANN, 2012). 

A participação do poder público nos diversos Estados brasileiros, mostram 

responsabilidades apenas pontual ou reduzidas comparadas às das famílias, 

consequentemente, por falta de recurso financeiro para contratar um cuidador 

especializado, as famílias acabam tendo que se responsabilizar pelo cuidado que em sua 

maioria, é realizado por uma mulher que reside no mesmo domicílio do(a) idoso(a). 

(KUCHEMANN, 2012).  

Estas observações acerca da necessidade do apoio do poder público foi 

mencionada por diversas vezes pelos cuidadores. A qualidade do cuidado e a ações de 

ajuda aos cuidadores familiares, deverão ser objeto de políticas e programas de saúde 

pública em parceria com inúmeros outras políticas, tudo para garantir o bem estar dos 

idosos e o exercício de sua cidadania. (KUCHEMANN, 2012). A mesma autora ressalta 

que, no Brasil, serviços de apoio as famílias, são raros por falta de uma política 

específica referente aos papeis das famílias. 

Com o aumento da população idosa no Brasil, é imprescindível que as Políticas 

já traçadas para esta faixa etária seja cumprida e os direitos dos idosos sejam 

reconhecidos. Outro aspecto ainda pontuado por alguns autores é que, com os novos 

arranjos familiares, as políticas públicas também devem ser revistas e atualizadas. Para 

Kuchermann (2012), diante das mudanças dos arranjos familiares que hoje se constituiu, 

já foi tempo que se podia contar com um familiar para cuidar dos idosos, requer 

averiguar com urgência como estes novos arranjos familiares interferem na dinâmica do 
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cuidado, para então propor novos enfoques de políticas públicas de saúde e de bem-estar 

social. (KUCHEMANN, 2012).  

Aerosa (2008), aponta que, para o crescimento da população idosa, deve ser 

construída e instituída políticas que foquem a diversidade, particularidade e a 

complexidade das pessoas acima de 60 anos. Neste sentido a autora faz uma relação 

entre população idosa e dependência e enfatiza a necessidade de atenção sanitária e 

social, pondo à prova mecanismos como previdência social tanto pública como  a 

privada. 

Entendendo que tanto a população idosa como os dependentes físicos, precisam 

exercer atividades pra o dia a dia, Areosa (2008) alerta para alguns obstáculos que a 

população brasileira enfrenta no seu cotidiano, como dificuldade de acesso, o 

deslocamento e o uso de equipamentos e instrumentos inadequados que podem agravar 

ou deixar sequelas significavas no deficiente. Para isso a Lei Federal 10.098/2000, 

define como devem ser tratadas as questões sobre acessibilidade (BRASIL, 2000).  

Com o aumento do número dos idosos e do número de pessoas dependentes, 

também aumenta a preocupação em relação a quem vai dar conta dessas situações, ou 

seja, até o momento, o que é notório é que é a família que vem arcando com toda 

situação e praticamente sem ajuda. O aceleramento da população idosa, reflete na 

demanda de necessidade de infraestrutura de cuidados aos idosos da sociedade brasileira 

e exige equipamentos sociais e serviços cada vez mais eficientes e complexos.  

Muitas vezes por falta de recurso financeiro de contratar um cuidador 

profissional especializado e tampouco haver no Brasil serviços de apoio às famílias de 

idosos dependentes, os cuidados com os idosos são realizado por um membro da família 

em sua maioria, que reside em seu domicílio ou próximo ao domicílio do idoso (a). Não 

que a participação da família não seja extremamente importante para o idoso, mas o 

poder público não deve se omitir das suas responsabilidades. O suporte aos idosos deve 

ser dado pela família, pela sociedade e pelo Estado de acordo com a Constituição de 

1988, preferencialmente em seu domicílio (BRASIL, 1988).  

No entanto, se queremos que nossos idosos permaneçam no seu convívio 

familiar com um atendimento de elevado padrão de qualidade, os cuidadores familiares 

deveriam ser alvos de orientação, capacitação e supervisão (KUCHEMANN, 2012). 
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5.6. Classe temática: Interesses dos cuidadores 

 Esta classe temática é constituída de uma categoria que é: O cuidado do cuidador 

5.6.1. Categoria 4: O Cuidado do cuidador 

 Esta categoria emergiu-se mais duas subcategorias que são: O cuidado básico e 

as relações de cuidado que veremos a seguir 

5.6.2. Subcategoria: O cuidado básico 

 De acordo com os participantes, o item “alimentação” apareceu 

consideravelmente enquanto preocupação. Segue o trecho que revela isto:  

“Alimentação: pouco sal, açúcar, óleo, bastante líquido...”  
“Cuidados com a alimentação” 
“(...) má alimentação”.  

  

 A alimentação é importante na prevenção, recuperação, tratamento e até na cura 

de determinadas doenças. Deve-se informar aos cuidadores acerca da alimentação 

dos idosos e apresentar o aporte de alguns manuais como o do Ministério da Saúde.  

 O Manual do Ministério da Saúde de alimentação saudável para pessoa idosa 

(BRASIL, 2009), apresenta orientações para favorecer uma alimentação saudável para a 

pessoa idosa, tais quais: medidas associadas ao preparo das refeições diárias que 

corresponde à cuidados na compra dos alimentos; cuidados no armazenamento dos 

alimentos; cuidados com a higiene pessoal e durante o manuseio de alimentos; 

procedimentos de rotina e cuidados no preparo das refeições. 

 Como bem expõe o este manual, (BRASIL, 2009) no último item, sobre a 

importância da atividade física, as cuidadoras também ressaltam como esta atividade 

pode promover a saúde dos idosos de acordo com suas falas:  

A parte motora: exercícios físicos (caminhada, fisioterapia, ler jornais, 
revistas, atividades físicas)” 
O grupo resumiu...sobre má alimentação  
 a falta de exercícios físicos”  
Mais atividades físicas (academia da 3º idade)”. 

  

 Os benefícios do exercício cuidadoso e bem orientado são indiscutíveis. A falta 

de atividade física e a nutrição inadequada agem sinérgica e conjuntamente na gênese 
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de diversas doenças como Doenças Coronarianas e Cerebrovasculares, Hipertensão 

Arterial, Diabetes, Osteoporose e Obesidade. Para isso, tanto a atividade física quanto à 

nutrição saudável, devem ser enfatizados em quaisquer políticas, estratégias e 

programas de promoção da saúde (COELHO, 2009). 

 Para Moraes (2007 p.71), a atividade física é qualquer movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético maior do que o 

dos níveis de repouso. Quanto ao exercício físico Moraes (2007) explica que, é uma 

atividade planejada, estruturada e repetitiva, que tem como objetivo final ou 

intermediário aumentar ou manter a saúde/aptidão física.  

 Tanto a atividade quanto o exercício podem propiciar benefícios como: melhora 

no condicionamento físico; diminuição da perda de massa óssea e muscular; aumento da 

força, coordenação e equilíbrio; redução da incapacidade funcional, da intensidade dos 

pensamentos negativos e das doenças físicas; e promoção da melhoria do bem-estar e do 

humor segundo Moraes (p.71, 2007).  

 Uma outra preocupação trazida pelos participantes, foi a locomoção dos idosos. 

Perante isso, é necessário compreender que a dificuldade locomotora pode ocasionar 

grandes problemas com os idosos como por exemplo, a queda que por sua vez também 

faz parte da preocupação dos cuidadores ao relatar : 

Queda: evitar cair por causa dos ossos 

A dificuldade de locomoção 

 De acordo com Figliolino (2009 p.228), o envelhecimento compromete a 

habilidade do sistema nervoso central (SNC) em realizar o processamento de sinais 

vestibulares, visuais e proprioceptivos responsáveis pela manutenção do equilíbrio 

corpora e isto pode acarretar vertigem, tontura e desequilíbrio. Por sua vez, o 

desequilíbrio é um dos fatores que limita a vida dos idosos, pois em 80% dos casos não 

pode ser atribuído a uma causa específica, mas sim ao um comprometimento do sistema 

de equilíbrio como um todo. 

Sabe-se que, cabe ao corpo responder às variações do centro de gravidade, quer 

de forma voluntária ou involuntária. Este processo ocorre, sobretudo, de forma eficaz 

pela ação dos sistemas visual, vestibular e somato-sensorial. Com o envelhecimento, 

esses sistemas são afetados e várias etapas do controle postural podem ser suprimidas, 
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diminuindo a capacidade compensatória do sistema, levando a um aumento da 

instabilidade”(FIGLIOLINO p.229, 2009) 

 Por causa do desequilíbrio e da dificuldade de locomoção, a queda é muito 

perigosa para o idoso levando a fraturas, deixando os idosos acamados por dias ou 

meses. As fraturas por consequências são responsável por 70% das mortes acidentais 

com pessoas maiores de 75 anos. 

 A queda pode ser entendida como um deslocamento não intencional do corpo 

por um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, 

podendo ser uma manifestação de patologias existentes. (FIGLIOLINO p.229, 2009).  

Almeida (2011), relata que a queda pode representar alterações psicossociais no 

desempenho das atividades básicas da vida diária dos idosos, pois acredita-se que o 

medo que os mesmos vivenciam após uma experiência de queda, favorece a perda da 

autoconfiança e restringe o desempenho funcional, que pode produzir fraqueza 

muscular e acentuação da instabilidade postural 

O cuidador deve ser informado que o exercício físico favorece o equilíbrio. 

Idosos praticantes de atividade física apresentaram melhor equilíbrio, marcha e 

independência nas atividades de vida diária, ou seja, menor probabilidade de queda que 

os indivíduos idosos não-praticantes de atividade física apresentaram como 

consequência maior propensão a queda (FIGLIOLINO, 2009). Então, os exercícios ou 

atividades físicas além de, contribuir na redução de quedas em idosos, também ajudam a 

promover a independência explicitados pelos participantes:  

“Independência: deixar ele se defender, se quiser se alimentar sozinho ou 
fazer qualquer outras coisa que eles consigam...” 

As maiores adversidades de saúde associadas ao envelhecimento são 

incapacidade funcional e a dependência, que acarretam restrições, perda de habilidades 

ou dificuldade de executar funções e atividades relacionada à vida diária. Desta 

maneira, a saúde dos idosos encontra-se intimamente ligada à independência funcional 

(FERREIRA, 2012).  

 Os idosos que se consideram independentes funcionalmente, apresentavam cinco 

fatores recomendados: vida independente, casa, ocupação, afeição e comunicação. A 

dependência pode ser prevenida ou reduzida, se houver ambiente e assistência 
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adequados. Manter os idosos independentes funcionalmente é o primeiro passo para se 

atingir uma melhor qualidade de vida. (FERREIRA, 2012) 

 Acredita-se que a prática de qualquer atividade e não apenas a física, constitui 

um meio de manter e/ou melhorar a capacidade funcional além de, possibilitar uma 

maior inserção social, através do fortalecimento de vínculos familiares, de amizade, 

lazer e sociais. 

 Os participantes da pesquisa citaram o pouco tempo para o cuidado com o item 

que pode dificultar o cuidado conforme apresentado a seguir: “A falta de tempo”.  Isto 

muitas vezes, pode ser resolvido com a gerência dos cuidados com o idoso utilizando 

um diário com a relação de todas as atividades que devem ser realizadas com o idoso 

durante o dia de maneira sistemática e organizada. Tal ação pode ser um mecanismo de 

aproveitamento do tempo. Uma das dificuldades relatas pelos cuidadores foram: a falta 

de tempo e o desconhecimento das necessidades do idoso (ARAÚJO, 2013). 

 Para organização do trabalho do cuidador deve abordar vários pontos como: 

relacionar sempre que possível com a participação do idoso, as atividades principais do 

dia; definir horários para as atividades programadas como administração de 

medicamentos, banhos, refeições, atividades físicas e de lazer. Organizar também os 

materiais necessários para a execução de cada atividade definida e estabelecer um diário 

de acompanhamento do idoso (SILVA, 2013).  

 O diário é uma maneira de organizar de forma eficiente as rotinas de cuidado e 

evitar erros, nele não deve constar comentários pessoais ou qualquer outra coisa que não 

tenha relação com o cuidado com o idoso. Neste diário o cuidador pode anotar: as 

medicações que administrou; como foi alimentado; se evacuou e urinou normalmente; 

as atividades físicas e sociais; alterações de comportamento e outras condições 

observadas; situações inesperadas como queda e providências tomadas (SILVA, 2013). 

 Entretanto, para gerenciar as atividades de cuidado com o idoso e “ganhar 

tempo”, faz-se necessário conhecer seu histórico. O cuidador com o conhecimento das 

condições de saúde e o cotidiano do idoso pode ter mais facilidade nas distribuição das  

atividades cuidativas. Nota-se a percepção dos cuidadores a respeito disso ao 

mencionarem:  

“Conhecer o histórico do idoso”. 
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 Entre as atividades de cuidado que merecem atenção e relatadas pelos 

participantes da pesquisa foram: a medicação, higiene e cuidados com sondas como 

apresentadas nas seguintes falas:  

Medicação: no horário certo 
A medida certa e sempre com orientação médica 
Medicação incorreta 

  

 Sabe-se que a maioria dos idosos, utilizam muitas medicamentos, mas muitos 

deles tomam os medicamentos sem saber a razão e os objetivos da medicação prescrita. 

E os cuidadores desses idosos também administram estas medicações sem saber coisas 

necessárias como, para que servem e as reações indesejáveis causadas pelos 

medicamentos. Isto aponta para a necessidade de orientação tanto do idoso quanto do 

cuidador, sobre os medicamentos prescritos. 

 O cuidador deve manter-se informado e vigilante a respeito da terapia utilizada, 

enfatizando como tomar, para que serve, em que órgão atua, quais reações pode 

apresentar, o que acontece se não for usada corretamente, bem como informações a 

respeito das mudanças trazidas pelo processo de envelhecimento (BOTOSSO, 2011). 

 Sabemos que o uso de medicamentos impróprios aumenta muito o risco de 

problemas relacionados com medicamentos como reações adversas e interações 

medicamentosas. Os medicamentos não prescritos mais consumidos por idosos são em 

primeiro lugar, os analgésicos e os anti-inflamatórios não esteroides (Aines) e, depois os 

medicamentos atuantes no trato gastrointestinal (laxantes) de acordo com o estudo de 

Botosso (2011).  

 Desta forma, é de grande importância às orientações quanto a gestão adequada 

dos fármacos utilizados pelos idosos tais quais: cuidados com a armazenamento, tipos 

de medicamentos mais comuns no uso do domicílio, medidas equivalentes e cuidados 

no preparo e na administração (BRASIL, 2008). 

 Outra atividade que apareceu na fala dos cuidadores foi relacionada  à higiene do 

idoso:  

A falta de higiene 
Higienizar as partes íntimas 
higiene: banho, cuidados com a pele (passar óleo e protetor) 
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 De acordo com o Guia prático do cuidador (BRASIL, 2008 p.21), a higiene 

corporal além de, proporcionar conforto e bem-estar constitui-se em um fator 

importante para recuperação da saúde. O banho deve ser diário e pode ser de várias 

formas, no chuveiro, banheira ou na cama dependendo da necessidade do idoso, fazendo 

deste momento, relaxante. 

 Deve-se levar em consideração também a higiene bucal, observando sempre  

presenças de cáries, sangramentos, feridas na cavidade oral e uso de prótese com sua 

devida higienização. Ainda em higiene, foi citado cuidados com a pele e uso de protetor 

para o idoso, importante observar que a pele do idoso merece atenção, para isso, busca-

se orientar também os cuidadores quanto sua importância. 

 Outro ponto de interesse dos participantes foi em relação a utilização de sondas 

pelo idoso conforme fala a seguir:  

E os cuidados do paciente com sonda? 

 De acordo o Guia prático do Cuidador (BRASIL, 2008), o cuidador poderá se deparar 

com o idoso em uso de algumas sondas, como por exemplo, a sonda enteral e a sonda 

vesical de demora.  Em ambos os casos, existem orientação do Ministério da Saúde 

quanto aos cuidados prestados e sua função enquanto cuidador, nunca ultrapassando seu 

limite no cuidado para não entrar na função do profissional de saúde. 

 As orientações supracitadas, visam  nortear a prática de cuidado dos cuidadores 

e é possível ilustrar através do discurso:  

Assegurar absoluta prioridade na efetivação de suas tarefas e cuidado 

 

5.6.3. Subcategoria: As relações de cuidados 

  Na relação do cuidador e a pessoa cuidada o mais importante é compreender 

que a pessoa cuidada tem reações e comportamentos que podem dificultar o cuidado 

prestado como a recusa de algum procedimento por exemplo. É importante que o 

cuidador reconheça as dificuldades em prestar o cuidado quando a pessoa cuidada não 

se disponibiliza para o cuidado e trabalhe seus sentimentos de frustação sem culpa-se 

(BRASIL, 2008). Como monstra uma preocupação por parte de uma cuidadora:  

Como do paciente que se recusa a receber os cuidados do cuidador? 
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A família e o cuidador formal necessitam compreender que, dentro do possível, 

devem tentar garantir a independência tanto de quem cuida como quem é cuidado. Por 

isso, a importância de saber quais as atividades que a pessoa cuidada pode fazer e quais 

as decisões que ela pode tomar sem prejudica os cuidados. Sempre incentivando o idoso 

a cuidar de si e de suas coisas (BRASIL, 2008). 

 Muitas vezes o “não quero” ou “não posso”, podem ser indício de várias coisas e 

uma delas é indicar que o idoso não gosta da maneira que é realizado. O cuidador 

precisa entender estas respostas e conversar com o idoso e sua família. (BRASIL, 

2008). De acordo com Rodrigues (2014), a recusa é um importante vetor de afirmação 

dos seus direitos individuais, reforçando o seu sentimento de autodeterminação e 

independência. Mas para seus direitos de recusa ser exercido de forma legítima, é 

necessário o esclarecimento das consequências desta ação, sempre respeitando sua 

decisão informada. 

 Rodrigues (2014) acrescenta que, pela natureza da doença, distúrbio psiquiátrico 

ou de comportamento, existe um risco grave para o próprio idoso ou para os que o 

rodeiam. Mais uma vez, se ratifica a importância de conhecer o histórico do paciente, 

saber se há alguma patologia física, psicológica ou comportamental para que o cuidador 

saiba até onde o idoso pode ir com o seu exercício de autonomia com segurança. O 

direito a autonomia, pressupõe, intencionalmente, compreensão da situação e ausência 

de fatores externos coercivos que influenciam a decisão (RODRIGUES 2014, p. 121). 

Outro dado importante ao observar as falas dos cuidadores é que as mesmas 

correlacionam o cuidado com valores, atitudes e sentimentos conforme apresenta-se 

abaixo:  

A falta de amor 
Falta de atenção com o idoso 
Amor 

 

Em relação ao cuidado, Ballarin (2009) trouxe contribuição das formulações 

ontológicas Heideggerianas, entendido como cuidado que antecede toda atitude e 

situação humana, caracterizando enquanto co-existencial, ou seja, cuidado na essência 

da existência humana. O cuidado revestido enquanto preocupação, ou solicitude, pois é 

um aspecto que possibilitará a existência autêntica do ser humano comprometido com 

ser-no-mundo. 
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O cuidado segundo Boff (2011), também é visto de forma antológica além de 

atitudes e de atos dos seres humanos. O cuidado está antes das atitudes humanas e, 

portanto, está em todas as situações e ações. Para ele, o cuidado existe antes do ser 

humano, estando presente em todas as coisas e situações, ou seja, essência ou cuidado 

em si. 

Já Shossler (2008), menciona a teoria do cuidado humano de Jean Watson para 

discutir o cuidado. O cuidado humanizado requer reverência pela vida e presença de 

valores não-paternalistas que podem ser demonstrados através da valorização da 

autonomia e pela livre escolhas, fortalecendo assim, o autoconhecimento, autocontrole, 

a disposição para autocura. 

Portanto, a teoria do cuidado transpessoal, propõe o crescimento e a modificação 

do ser humano através de um contínuo processo de vir-a-ser, que é influenciado pela 

autenticidade e pela consciência dos envolvidos no momento de cuidado” (SHOSSLER 

p. 281, 2008). 

O processo de cuidar para Waldow (2011) é a forma como se realiza o cuidado, 

em uma ação interativa entre o cuidador e o ser cuidado. As atividades de quem cuida 

são desenvolvidas “para” e “com” o cuidado, ancorados no conhecimento científico, 

habilidade, intuição, pensamento crítico, criatividade, sendo acompanhadas de 

comportamentos e atitudes de cuidar/cuidado no sentido de promover, manter e/ou 

recuperar a totalidade e a dignidade humana. 

Para todas as formas de cuidar, percebe-se que o cuidar ou ser cuidado, constitui 

uma questão central na vida de todos nós. Em determinados momentos, todos nós 

cuidamos ou necessitamos de cuidados de alguém.  

O cuidado implica algum tipo de responsabilidade e compromisso, 

estabelecendo laço entre quem cuida e quem está sendo cuidado, onde terá de estar 

disposto a trabalhar, a se sacrificar, gastar dinheiro, mostrar envolvimento emocional e 

despender energia em relação ao objeto cuidado. (KUCHEMANN, 2012) 

A categoria cuidado, possibilita um encontro dialógico entre o ser que cuida e o 

ser cuidado, levando em consideração aos avanços da idade, o idoso e a idosa podem 

sofrer graduais perdas cognitivas, podendo apresentar mudanças de comportamento e 

emocional. Então, a atividade do cuidado não pode ser uma atividade movida somente 



111 
 

por questões humanitárias e éticas, exige do cuidador, valorizar o outro com a devida 

atenção à sua individualidade. (KUCHEMANN, 2012). 

Para Nascimento (2008), a assistência prestada ao idoso, seja profissional ou 

pelo cuidador familiar, deve estar baseada no princípio da ética a fim de que, sejam 

realizados cuidados respaldados no respeito, no afeto e na sensibilidade, com o intuito, 

não apenas de curar a doença, mas de promover a saúde desse indivíduo. 

Desta forma, a ética envolve muito mais do que a legislação e normas que 

permeiam a realização dos cuidados, ela exige que o cuidador reflita sobre seus 

cuidados, seja profissional ou não, tendo a ética como influencia na tomada de decisão 

relacionada a ação com o idoso, levando em consideração principalmente, a autonomia 

e o respeito ao idoso (NASCIMENTO, 2008). 

Para favorecer o cuidado, no ambiente deverá prevalecer o respeito, a confiança, 

a atenção, o reconhecimento e a aceitação das pessoas com suas limitações e 

dificuldades, buscando oferecer-lhes apoio e ajuda (NASCIMENTO, 2008). 

Para este cuidado seja exercido de forma plena, um dos fatores necessários para 

isso tanto para os cuidadores nos grupos quanto no estudo de Araújo (2013): 

Mais paciência 
Falta de paciência interfere negativamente no mesmo 

 

A complexidade da função exige o preparo do cuidador, pois o despreparo dos 

cuidadores revela incertezas e imprevisibilidades de cuidados, abalando a moral e a 

crença do cuidador, pois não sabe proporcionar um cuidado digno ao idoso (ARAÚJO, 

2013). 

Outro fator que as cuidadoras mencionaram nos grupos foi: 

Estímulo, comunicação, vínculo com o idoso, confiança, segurança, mostrar 
que ele é capaz de fazer algo, que ele é útil 
O idoso não pode achar que é um fardo 

 

 Diante destas observações, nota-se que as cuidadoras têm a percepção da 

importância da autonomia e independência dos idosos e como o meio social 

contribuinte neste processo.  
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Ferreira (2012), considera que qualquer prática de atividade é capaz de 

possibilitar uma maior inserção na comunidade, através do fortalecimento de vínculos 

familiares, amizade, lazer e vida social, promovendo mudanças na vida cotidiana, como 

busca da melhoria da qualidade de vida, prolongar a vida e desenvolver a boa 

disposição física e mental dos idosos. 

A inclusão do idoso nas atividades sociais, foi bem lembrada pelos cuidadores 

em suas falas, onde contempla que as cuidadoras sabem de sua importância na 

promoção da saúde dos idosos. 

Interação social 

Outro aspecto lembrado pelas cuidadoras durante os grupos foi:  

Falta de comunicação 

 No guia prático do cuidador publicado pelo Ministério da Saúde (2008), aponta 

medidas de como ajudar na comunicação com o idoso e também algumas alterações que 

podem ser encontradas na comunicação que podem sugerir alterações no estado de 

saúde do idoso sendo importante o cuidador observar. 

Continuando com as questões das cuidadoras, foi citado também a sexualidade 

dos idosos. Para Almeida (2009), a sexualidade é expressa de várias maneiras que pode 

ser de como uma pessoa expressa seu sexo, de acordo com sua postura, da fala, do 

andar, das roupas, dos perfumes de cada detalhe do indivíduo, não se restringe apenas 

ao ato sexual (coito). 

Como lidar com a sexualidade do idoso 

Esta mesma autora reforça que pode ser vivenciada por todos independentes da 

idade, dessa forma, o idoso mesmo diante de suas limitações fisiológicas, pode exercer 

plenamente sua sexualidade e satisfazer-se ao fazê-lo (ALMEIDA, 2009). 

A sexualidade é um dos aspectos que o idoso mais sofre preconceito. O fato é 

que, ao longo do desenvolvimento da sociedade, mitos, tabus e preconceitos foram 

sendo criados e recriados possivelmente, pela forma como a pessoa se relacionou com a 

sua sexualidade, como adquiriu conhecimentos a respeito ou como foi construída sua 

identidade sexual (ALMEIDA, 2009). 
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Observa-se, sobretudo no senso comum que, com uma visão limitada sobre a 

sexualidade e a velhice, a sociedade, muitas vezes vê esse período da vida como um 

período de assexualidade e de renúncias em que o idoso deve reservar seu tempo a 

desempenhar unicamente o papel de avó e avô, esquecendo-se de suas vontades, seus 

desejos e seus direitos (ALENCAR, 2014). Os cuidadores precisam ser orientados em 

relação a este assunto que, por vezes, é incompreendido até mesmo pela família. 

Para Alencar (2014), a visão da sexualidade nos idosos tem mudado nos últimos 

tempos. Duas descobertas da medicina trouxeram intensas mudanças nos estilos 

comportamentais de homens e mulheres, especificamente no tocante à sexualidade a 

pílula anticoncepcional feminina e os medicamentos para estimular a função erétil 

masculina.  

Outro fator importante que contribui com a mudança de paradigma quanto a 

sexualidade na velhice em primeiro lugar, a prática sexual deixou de ter apenas a função 

de procriação para se tornar fonte de satisfação e realização das pessoas 

independentemente da idade. Segundo, o aumento notável e progressivo de pessoas que 

chegam a uma idade mais avançada em condições psicofísicas satisfatórias. Em terceiro, 

o aparecimento da Aids, que nos obrigou a repensar a nossa sexualidade, reforçando a 

necessidade de todos informarem-se e falarem mais abertamente sobre sexo 

(ALMEIDA, 2009). 

É necessário entender que a sexualidade é parte essencial da vida do ser humano, 

benéfica para a saúde, bem-estar e a satisfação geral do idoso. A velhice não pode ser 

entendida ou confundida com enfermidade e a sexualidade constitui fator muito 

importante para se gozar de uma saúde integral (ALMEIDA 2009; ALENCAR, 2014). 

5.7. A construção da Tecnologia Educacional  

5.7.1. O esboço:  

 Nesta etapa foi produzida o esboço da TE junto com os cuidadores, com os 

dados advindos da análise do wold café, da pesquisa participante e das categorias 

levantadas na pesquisa. Levou-se em consideração os conceitos trazidos por Freire da 

relação dialógica e da educação problematizadora para a produção da TE de acordo com 

a necessidade do cuidador. 
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 Durante os encontros dos grupos nos dois cenários, buscou-se a compreensão 

das necessidades do cuidar através da relação dialógica de sujeito/sujeito e da educação 

problematizadora, libertadora, que fundamenta-se através do diálogo intersubjetivo. 

 Este esboço da TE elaborada junto com os cuidadores, considerou esta relação 

intersubjetiva tendo em vista a complexidade que envolve o cuidado. A valorização da 

fala e manifestação do cuidador , foram  necessários para a reflexão crítica da prática, 

pois os fazem  pensar em sua prática de cuidado e as possíveis formas de melhorá-la. É 

o que Freire (2014) diz que nessas reflexões críticas que os sujeitos se promovem do 

estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. 

 Para que haja o aprendizado, Freire (2011 a), aponta que deve estar intimamente 

associada à tomada de consciência da situação real, buscar algo lhe atribui sentido e não 

de algo técnico e abstrato para os cuidadores. 

 Portanto, pensou-se em elaborar um esboço da tecnologia educacional em 

material impresso e em forma de vídeo para demonstração de todo conteúdo de forma 

explicativa, contendo as respostas das questões levantadas dos grupos do World Café 

acerca do cuidado com o idoso, a fim de contemplar suas necessidades, dificuldades e 

interesses sobre o cuidado com o idoso. 

 Para isso, houve a necessidade de um novo encontro para exposição do vídeo e 

do conteúdo do material impresso para validação desta tecnologia educacional e seus 

devidos ajustes, caso necessário, juntos com as principais protagonistas desta pesquisa 

que foram as cuidadoras. No cenário do EASIC/UFF, compareceram neste último 

encontro 6 cuidadoras e no cenário de FURNAS/TEAR, compareceram 15 cuidadoras 

que se equivalem à 30% e 53.57% ao valor total dos participantes dos encontros 

iniciais. 

 O encontro foi marcado de muitas sugestões feitas pelas participantes. A 

apresentação foi realizada com datashow possibilitando demonstrar as mais variáveis 

maneiras de tecnologia educacional possíveis como por exemplo: mídia, impresso em 

forma de cartilha, brochura,  em aspiral ou o próprio vídeo, caso contemplasse suas 

necessidades e viável sua utilização por parte dos cuidadores. 

 Avaliaram também, se o conteúdo estava pertinente de acordo com suas 

necessidades. Cada participante poderiam sugerir/escolher, dentre as imagens/figuras 

que foram expostas no vídeo, as que seriam mais adequadas para ilustrar a tecnologia, 

tamanho de fonte do conteúdo expresso, título mais adequado, cor das páginas, imagens 

da capa e definição do público mais indicado para utilizar a TE. 
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Foi levado também para exemplificar os tamanhos do material impresso, três 

modelos de tamanhos diferentes, foi chamado de pequeno o tamanho que corresponde 

de 21x13,5 cm médio 26x19 cm e por último grande o de tamanho 29,7 x 21. Desta 

forma, mantendo a relação interativa numa concepção de educação dialógica e 

participativa de Freire (2014, p.96), “ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo”. 

Segundo Áfio (2014), as Tecnologias educativas são instrumentos facilitadores 

do processo ensino-aprendizagem utilizados como meio de transferência de 

conhecimento, propiciando ao indivíduo a participação em um momento de troca de 

experiências condicente ao aprimoramento de habilidades. Já para Assunção (2013), as 

tecnologias educacionais têm a finalidade de contribuir com atividades de ensino-

aprendizagem e mediar práticas educativas em comunidade e/ou com tipos específicos 

de usuários. 

Assim, foi permitido e acatada as opiniões dos cuidadores no momento que o 

material impresso e a mídia foram apresentadas. 

 
5.7.2. A construção da versão final  
 

 Para construção da versão final da tecnologia educacional (apêndice 3), levou-se 

em consideração as sugestões feitas pelos participantes dos dois cenários e realizadas 

suas devidas correções de acordo com as solicitações. Para que houvesse a validação da 

TE de forma fidedigna, considerando as sugestões e opiniões dos participantes, utilizou-

se um instrumento (APÊNDICE 05) para sistematizar as informações advindas das 

cuidadores e assim concluir a TE. 

 O instrumento utilizado foi uma adaptação do modelo de instrumento utilizado 

no estudo de Oliveira (2008) que após adaptação ao estudo atual, constitui-se por um 

questionário com 5 temas de discussão sobre o material impresso e vídeo, levou-se em 

consideração os seguintes itens: Objetivos, organização, estilo da escrita, aparência e 

motivação. Além disso, havia um espaço para comentários gerais e sugestões, onde o 

cuidador podê escrever o que quisessem. Todos os itens citados trazem como avaliação, 

critérios de valoração considerando: totalmente adequado, adequado, parcialmente 

adequado e inadequado. 
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 Para o cenário EASIC/UFF em relação aos objetivos, 83,4% considerou 

totalmente adequado e 16,6% adequado no que diz respeito: atende as necessidades do 

cuidador e está adequado para ser usado por qualquer cuidador. 

 Quanto à organização, 50% considerou totalmente adequado e os outros 50% 

considerou adequado aos itens que dizem respeito à: números de slides, os tópicos 

apresentartam sequência e o número de páginas estava adequada. 

 Entretanto ao item relacionado ao estilo da escrita, 83,4% considerou totalmente 

adequado e 16, 6% relacionam adequada ao vocabulário acessível e parcialmente 

adequado nos itens que se referem ao texto claro e o estilo da redação favorecer a 

leitura. 

  Ao item aparência apenas 16,6% considerou adequado referente aos itens: a 

quantidade de páginas, as ilustrações são simples, as ilustrações servem para 

complementar os textos, as ilustrações estão expressivas e suficientes e por último, as 

cores das letras e do fundo que estão no material. Os demais, 83,4% consideram 

totalmente adequado aos itens relacionado à aparência. Já a motivação, todos deste 

grupo consideraram um material motivacional, capaz de causar algum impacto. 

 No campo de comentário e sugestões, deve-se considerar o que foi descrito pelos 

participantes, porém é importante ressalta-se que nem todos escreveram neste campo, 

limitando a avaliação de apenas quem escreveu. Assim, entenda-se que ausência de 

comentários e sugestões estão relacionados à avaliação totalmente adequado nos itens 

acima. Observa-se que nestas contribuições, foram observados comentários pertinentes 

aos vídeos e ao material impresso. 

 Em relação ao vídeo, consideram importante a locução do mesmo, onde ficou 

dividido em voz feminina e masculino, quanto à música 66,6% sugeriram uma trilha 

sonora de um filme famoso inclusive propondo uma musicas. Apenas 16,6% considerou 

a música adequada e 16,6% sugeriu uma música mais alegre. Os cuidadores 

consideraram que no vídeo, a passagem de um assunto para outro, estava rápido demais 

não permitando a leitura do conteúdo apresentado.  

 Quanto ao material impresso, 66,6% sugeriram capa dura e aspiral, 66,6% 

sugeriram cores mais alegres, desenhos e figuras no material e 16, 6% considera a 

linguagem um tanto difícil de compreensão e extenso. Todas optaram pelo tamanho 

considerado M (26x19 cm).  
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Pontua-se que, na área do comentário no formulário, os participantes, 

consideraram que os materias apresentados, são de utilidade pública e sugeriram que 

fosse os dois modos a TE a saber: o material impresso e o CD de forma complementar.  

 Em FURNAS/TEAR, os resultados obtidos foram os seguintes: no que condiz 

aos objetivos, 40% consideram totalmente adequado e 60% classificaram como 

adequado nos itens: atende as necessidades do cuidador, ajuda durante o cuidado do 

idoso e está adequado para ser usado por qualquer cuidador. 

 Organização foi considerada da seguinte maneira: 66,6% emitiram o parecer de  

adequado nos seguintes itens: a capa é atraente e indica o conteúdo do material; o 

tamanho do título e do conteúdo nos tópicos está adequada; os tópicos tem sequência; o 

número das páginas está adequado; o número de slide pertinente e os temas retratam 

aspectos importantes. 

  No item do estilo da escrita, 53,4% considera totalmente adequado e os 46,6% 

consideraram adequado, relacionam aos itens: a escrita está no estilo adequado; o texto 

é interessante e o tom é amigável; o vacabulário é acessível; o texto é claro e o estilo da 

escrita da redação favorece a leitura. 

 Em relação à aparência, 40% considerou totalmente adequado, os 60% restante 

consideraram adequado aos itens; as ilustrações são simples preferencialmente 

desenhos; as ilustrações servem para completar os textos; as ilustrações estão 

expressivas e suficientes além das cores das letras e do fundo. Desses 60%, 6,6% 

considerou inadequado nos seguintes itens: as páginas ou seções e as quantidades de 

páginas.  

 Em relação à motivação, 53,3% consideraram motivador avaliando como 

totalmente adequado, enquanto 40% consideraram adequado e, 6,7% parcialmente 

adequado.  

 Quanto aos comentários e sugestões, neste cenário também observou-se que, não 

foram todos que descreveram neste campo entretanto, considera-se o que foi dito pelos 

membros que registraram algo neste item.  

Nota-se que neste cenário, houve sugestões quanto ao vídeo e ao material 

impresso.  

 Inicia-se com as observações pertinentes ao vídeo.  O que ficou destacado foi 

que a velocidade do vídeo o qual foi considerada rápida demais, dificultando a leitura, 

totalizando 40% dos participantes que preencheram o formulário. 
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 Referente ao material impresso, este grupo contribuiu consideravelmente. Dos 

participantes, 26,6% consideraram o material muito extenso com muitas páginas; 20% 

disseram que preferem capas mais atraentes com imagens; 86,6% considerou o tamanho 

referente ao M que equivale à 26x19 cm e 13,3% ao tamanho G equivalente à 29,7 x21. 

Outro dado importante foi que 40% ressaltam a importância da presença de desenhos, 

imagens e páginas coloridas; 46,6% preferem versão brochura. O interessante observar 

que mais de 80% apontam que preferem as duas versões isto é, o impresso com CD de 

forma complementar. 

 Analisando os dois cenários, existem diferenças de avaliação, portanto as 

sugestões e comentários são os mesmos. No EASIC/UFF, nota-se que em todos os itens, 

foi obtido mais de 80% de aceitação com a valoração de totalmente adequado exceto no 

item de organização que foi de 50%. 

 Em FURNAS/TEAR, percebe-se que houve um empate na valoração 

determinada pelos participantes, totalmente adequado na faixa de 60% e com adequado 

também com 60% das opiniões nos itens do instrumento. Porém, tem um dado que 

chama atenção que foram a presença da valoração parcialmente adequado e inadequado, 

na faixa de 6%, nos itens referentes à aparência e motivação.  

 Portanto, fez-se necessário realizar mudanças considerando as sugestões e a 

análise deste instrumento, principalmente nos itens aparência e motivação.  

Diante disso, as mudanças realizadas foram no vídeo e no material impresso.  

Quanto ao vídeo, acrescentou-se locução de voz feminina, outra música, o vídeo 

tornou-se mais lento, dando tempo para a leitura e assimilação do conteúdo passado. 

 Quanto ao conteúdo do material impresso, considerou-se a capa dura, mais 

atraente e em aspiral, o conteúdo escrito foi reduzido e inseriu-se mais gravuras, 

desenhos e coloridos, a escrita foi revisada colocando-a mais acessível e o tamanho do 

material impresso foi considerado o M correspondente à 26x19 cm.  

Foi unânime nos dois cenários que o material pode ser de utilidade pública e 

considerou-se os dois modos de TE, tanto impressa quanto em CD de forma 

complementar mantendo assim a ideia inicial. 

 Corroboro com estudo de Áfio (2014 p. 161-162), onde monstra-nos a intenção e 

importancia das duas maneiras de TE.  
Sites, softwares e vídeos, mostram-se como ferramentas que possibilitam a 
aquisição de saberes de maneira não linear pelo educando e por meio da 
interação, simulação, imagens e sons que retratam a realidade do cotidiano, 
estimulam a reflexão e favorecem o aprendizado 
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 Segundo Áfio (2014), o material como a cartilha é um material educativo que 

possibilita melhor compreensão acerca do problema de saúde vivenciado, auxiliando-o a 

refletir sobre seu estilo de vida e a desenvolver a capacidade de autonomia nos cuidados 

da saúde. Assunção (2013), preocupa-se com a fidedignidade dos conteúdos, para que 

seja adequada ao público alvo. Para isso, precisa ter cuidado com a linguagem dos 

textos, deve ser de fácil entendimento, objetiva, coloquial, adequada ao contexto da 

população que se buscar atingir com a informação. A tecnologia educacional deve 

permitir que a partir da informação, o individuo reflita e critique para construir seu 

próprio conhecimento. 

 O estudo de Fonseca (2011) nos monstra que os conteúdos advém das 

colocações de sua existência, desafiando o educando a buscar resposta mediados pelo 

ambiente e sua realidade, onde haja sua participação ativa neste processo de construção 

da TE e a escolha do tipo de material (formato, tipo de letra, imagens, cores, linguagem) 

a ser construído, passando pelo levantamento dos temas a serem trabalhados até a 

avaliação destes materiais criados, sejam dos participantes.  

 Portanto, a partir das sugestões, contribuições e principalmente a participação 

ativa dos participantes da pesquisa nos encontros, excepcionalmente nestes últimos 

encontros, através do levantamento dos cuidados com o idoso e da produção da TE 

referenciados na literatura e, levando em consideração a importância da relação 

dialógica e da educação problematizadora provenientes dos conceitos de Freire, foi 

possível a construção das tecnologias educacionais apresentadas nesta pesquisa. 

 Um material que poderá contribuir com o cuidado com o idoso e assim, ajudar 

os cuidadores na sua tomada de decisão. É um instrumento que poderá ser utilizado 

também pelo cuidador visando colaborar na prática do cuidado do dia a dia, para a 

população em geral e, ao enfermeiro, para mediar a sua prática educativa. 
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Este estudo propôs desenvolver uma Tecnologia educacional com os cuidadores 

de idosos a partir das necessidades, dificuldades e interesses manifestos pelos mesmos e 

isso se deu a partir da abordagem participante ao utilizar a técnica do World Café e isso, 

foi possível em parceria com os participantes desta pesquisa.  

 A construção desta tecnologia educacional, poderá ser usada como guia de 

orientação para ajudar os cuidadores, tanto informal quanto formal. Além disso, também 

poderá ser utilizada por profissionais de saúde como instrumento de educação nos 

cuidados com as pessoas idosas. 

 Foi uma construção rica e prazerosa pela participação dos grupos, e a cada 

encontro houve interação, diálogo, envolvimento, troca de saberes e experiências, 

possibilitando o alcance dos objetivos do estudo e consequentemente, a construção da 

tecnologia educacional.  

Os grupos foram muito espontâneos, expressando suas percepções, 

conhecimentos e opiniões sobre as dificuldades vivenciadas no cuidado com o idoso e 

manifestando suas necessidades e interesses enquanto cuidador de pessoas idosas. 

 Descrever os conteúdos considerados fundamentais para os cuidadores nos faz 

perceber que, existem demandas educacionais que ocupam lugar de destaque, 

principalmente na educação em saúde. Ao analisar essas necessidades e interesses dos 

cuidadores é notório que, os mesmos, estão atrelados às informações tanto do cuidado 

básico até informações de programas governamentais existentes no país para auxílio 

com a pessoa cuidada. 

 Os resultados obtidos neste estudo indicam a necessidade de educação em saúde, 

tendo em vista a importância do cuidado que deve ser refletido a todo momento pelas 

pessoas que prestam tal cuidado. Os participantes consideraram que os materiais 

educativos elaborados, são importantes para a população em geral, os cuidadores e os 

profissionais de saúde enquanto instrumento educacional. Os participantes foram 

unânimes em mencionar a relevância do vídeo quanto do material impresso à 

população, considerando os dois de forma complementar. 

 As necessidades de orientação apontadas pelos participantes foram sobre o 

envelhecimento e seus desdobramentos e capacitação do cuidador. As dificuldades 

indicadas foram áquelas referentes aos impetidivos no atendimento as necessidades de 

cuidado com o idoso pelos cuidadores tais quais: ambiente, apoio familiar e do poder 

público e insuficiência de recursos.  
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Já os interesses suscitados pelos cuidadores foram aqueles referentes ao cuidado 

do cuidador com a pessoa idosa em duas dimensões: o cuidado básico e as relações de 

cuidado, monstrando que a paciência, amor, e empatia intereferem nas suas relações de 

cuidado. 

 Em relação às considerações feitas pelos cuidadores considerando as tecnologias 

que foram elaboradas, considerou-se como limitação do estudo a presença de apenas 

30% dos participantes do EASIC/UFF e de 53,57% dos participantes de 

FURNAS/TEAR neste momento. Considerou-se que um quantitativo maior de 

participantes neste último encontro, poderia trazer maiores informações e contribuições 

na construção do material educativo. 

 Portanto, pretende-se dar continuidade ao estudo de validação da tecnologia 

educacional em forma de vídeo e do material impresso com juízes-especialistas e com 

um quantitativo significativo do público-alvo visando o processo participativo e 

inclusivo.  

 Cabe ressaltar, que as tecnologias produzidas nem sempre, ou quase nunca, 

passam por um processo de validação (TEIXEIRA, 2010). Destaco a importância de 

novos estudos  de intervenção de produção de tecnologia educacional no contexto da 

saúde do idoso e estudos de validação com os juízes-especialistas e público-alvo 

visando à promoção da saúde a partir do desenvolvimento de habilidades e favorecer a 

autonomia e confiança do cuidador à vista da educação em saúde. Portanto, uma 

tecnologia educacional construída em interação do saber popular e do científico poderá 

contribuir ainda mais, com a educação em saúde. 

 Nesse sentido, tornan-se relevantes à contribuição das tecnologias educativas no 

contexto da educação em saúde e o papel do cuidador em promover a saúde, prevenir 

complicações, desenvolver habilidades e favorecer a autonomia e independencia do 

idoso. 

 O enfermeiro enquanto membro de uma equipe multidisciplinar e com a função 

de educador, necessita participar do processo de elaboração, desenvolvimento e 

avaliação do material educativo.  

Espera-se que este material educativo, como estratégia para educação em saúde, 

após sua validação mais ampla pelos usuários e a validação pelos espertizes, seja um 

instrumento dinamizador de orientações e informações na prestação de cuidados com os 

idosos e para o cuidador familiar ou não. Assim, a tecnologia educacional é 

recomendada enquanto ferramenta facilitadora na prestação do cuidado aos idosos
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 Assim, são sugere-se novos estudos de intervenção que utilizem tecnologia 

educacional voltado para os cuidadores de idosos tendo em vista a realidade 

sóciodemográfica e epidemiológica do Brasil agora e no futuro. 
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ANEXO 1 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO FURNAS- CENTRAIS ELÉTRICAS/ 
TEAR 

Á  

Dra. Leila Monteiro Loureiro 

Coordenadora pedagógica do Curso de Cuidadores Furnas 

 

 Solicito autorização para desenvolver o Projeto de Pesquisa  intitulado: 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL: UM INSTRUMENTO DINAMIZADOR DO 

CUIDADO COM IDOSOS, que dará origem a uma dissertação de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da  Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF)  - Curso de 

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da linha de pesquisa: Cuidado 

clínico, turma de 2014 / 1° semestre, que se dará a partir da sua autorização pelo CEP 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

  Esta pesquisa tem como objetivo geral: Desenvolver tecnologia educacional 

com os cuidadores de idosos a partir das necessidades, dificuldades e interesses 

manifestados pelos mesmos e objetivos específicos: Descrever os conteúdos 

considerados fundamentais manifestados pelos cuidadores relativos aos cuidados com 

pessoas idosas; analisar as necessidades, dificuldades e interesses com os cuidadores de 

idosos e produzir uma TE com os cuidadores de idosos com vistas ao seu 

aprimoramento. 

 A pesquisa apresenta riscos mínimos aos participantes, como exposição dos seus 

dados, no âmbito coletivo, onde a pesquisadora se compromete conduzir os encontros 

de modo que não haja desconforto, risco moral ou psíquico aos participantes. 
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A pesquisa terá como sujeitos os cuidadores de idosos. Certa de contar com o apoio de 

V.S.ª, coloco-me a disposição para esclarecimentos que forem necessários. 

 

Atenciosamente, 

_______________________________________________ 

Rachel da Silva Serejo Cardoso 

Enfermeira/Mestranda do PACCS 

 

_________________________________________________ 

Orientadora – Prof. Dra. Selma Petra Chaves de Sá 

 

____________________________________________________ 

Dra. Leila Monteiro Loureiro 

Coordenadora Pedagógica do Curso de Cuidadores Furnas/TEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA  

DEPARTAMENTO DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM 
SAÚDE 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 
 

 

ANEXO 2 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO EASIC – ENFERMAGEM NA 
ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

 

Á  Srº.   Diretor do Centro de Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus 
Cuidadores - EASIC. 

 

 Solicito autorização para desenvolver o Projeto de Pesquisa  intitulado: 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL: UM INSTRUMENTO DINAMIZADOR DO 

CUIDADO COM IDOSOS, que dará origem a uma dissertação de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da  Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF)  - Curso de 

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da linha de pesquisa: Cuidado 

clínico, turma de 2014 / 1° semestre, que se dará a partir da sua autorização pelo CEP 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

  Esta pesquisa tem como objetivo geral: Desenvolver tecnologia educacional 

com os cuidadores de idosos a partir das necessidades, dificuldades e interesses 

manifestados pelos mesmos e objetivos específicos: Descrever os conteúdos 

considerados fundamentais manifestados pelos cuidadores relativos aos cuidados com 

pessoas idosas; analisar as necessidades, dificuldades e interesses com os cuidadores de 

idosos e produzir uma TE com os cuidadores de idosos com vistas ao seu 

aprimoramento. 

 A pesquisa apresenta riscos mínimos aos participantes, como exposição dos seus 

dados, no âmbito coletivo, onde a pesquisadora se compromete conduzir os encontros 

de modo que não haja desconforto, risco moral ou psíquico aos participantes. 
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A pesquisa terá como sujeitos os cuidadores de idosos. Certa de contar com o apoio de 

V.S.ª, coloco-me a disposição para esclarecimentos que forem necessários. 

 

Atenciosamente, 

_______________________________________________ 

Rachel da Silva Serejo Cardoso 

Enfermeira/Mestranda do PACCS 

 

_________________________________________________ 

Orientadora – Prof. Dra. Selma Petra Chaves de Sá 

 

____________________________________________________ 

Dra. Leila Monteiro Loureiro 

Coordenadora Pedagógica do Curso de Cuidadores Furnas/TEAR 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

PESQUISA: TECNOLOGIA EDUCACIONAL: UM INSTRUMENTO 
DINAMIZADOR DO CUIDADO COM IDOSOS 

Pesquisador Responsável: Mestranda Rachel da Silva Serejo Cardoso Telefone de 

contato (021) 2609-7345/ cel: (021) 98324-5918, sob a orientação de Professora Dr° 

Selma Petra Chaves Sá, contato (21)- 2629-9619.  

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

Fluminense. Telefone: (21) 2629-9414. 

Nome do Cuidador:_________________________________ Idade:_________anos. 

 O Srº (a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado: 

Tecnologia educacional: um instrumento dinamizador do cuidado com idosos, de 

responsabilidade da pesquisadora Rachel Da Silva Serejo Cardoso, sob a orientação da 

Drª Selma Petra Chave Sá. 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral: Desenvolver tecnologia educacional com 

os cuidadores de idosos a partir das necessidades, dificuldades e interesses manifestados 

pelos mesmos e objetivos específicos: Descrever os conteúdos considerados 

fundamentais manifestados pelos cuidadores relativos aos cuidados com pessoas idosas; 

analisar as necessidades, dificuldades e interesses com os cuidadores de idosos e 

produzir uma TE com os cuidadores de idosos com vistas ao seu aprimoramento. 

 O Srº (a) participará de encontros, enquanto cuidador onde responderá acerca 

das necessidades de informação sobre o cuidado com o idoso. A sua identidade será 

mantida em sigilo, a qual será identificado apenas com um pseudônimo para o uso da 

pesquisa. 

 A pesquisa apresenta riscos mínimos aos participantes, como exposição dos seus 

dados, no âmbito coletivo, onde a pesquisadora se compromete conduzir os encontros 
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de modo que não haja desconforto, risco moral ou psíquico aos participantes. Entretanto 

a pesquisa não trará dano ou risco à saúde dos cuidadores participantes, para a 

coletividade e tão pouco críticas que não contribuam para a melhoria da qualidade do 

cuidado prestado pelo cuidador. 

 Sua participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer 

momento, sem prejuízo algum. 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.  

 Os participantes da pesquisa, e comunidade em geral poderão entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br     Tel: (21) 2629-9189 

Eu, _______________________________, RG nº _____________________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

  

Niterói, _____ de ____________ de __________. 

 

_________________________________________ 

Responsável por obter o 

Consentimento 

 

 

______________________________                  ___________________________ 

Testemunha     1                                                              Testemunha 2 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 01 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO (PÚBLICO-ALVO) 

 
Data __/__/__                                                                                                 
Tecnologia educacional: Guia para Cuidadores de idosos. 
 
Parte 1 - Identificação 
Pseudônimo:____________________________________________________ 
 
Escolaridade:______________________________________ Idade: ________ 
 
Parte II- Instruções 
A partir da visualização do vídeo e manuseio do esboço do manual, utilize o 
questionário a seguir, marcando um X em um dos números que estão na frente de cada 
afirmação.  
Dê sua opinião de acordo com a opção que melhor represente o ponto de vista sobre 
cada critério abaixo: 
Valoração: 
1-Totalmente adequado                                                 2-Adequado 
3-Parcialmente adequado                                              4-Inadequado 
 
Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou esse item no espaço 
destinado após o item. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a 
sua opinião. Por favor, responda a todos os itens.  
 
 
1-OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a 
utilização manual. 
1.1 Atende as necessidades do cuidador 1 2 3 4 
1.2 Ajuda durante o cuidado do idoso  1 2 3 4 
1.3 Está adequado para ser usado por qualquer cuidador 1 2 3 4 
 
 
2- ORGANIZAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as orientações .  
Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 
formatação. 
2.1 A capa é atraente e indica o conteúdo do material 1 2 3 4 
2.2 O tamanho do título e do conteúdo nos tópicos está 
adequado 

1 2 3 4 

2.3 Os tópicos tem sequência  1 2 3 4 
2.6-  O número de páginas está adequado 1 2 3 4 
2.7 Os números de slide está adequado 1 2 3 4 
2.8 Os temas retratam aspectos importantes 1 2 3 4 
 
 
 
3- ESTILO DA ESCRITA – Refere-se a características linguísticas, compreensão e 
estilo da escrita do material educativo apresentado. 
3.1 A escrita está em estilo adequado 1 2 3 4 
3.2 O texto é interessante. O tom é amigável 1 2 3 4 
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3.3 O vocabulário é acessível 1 2 3 4 
3.5 O texto está claro 1 2 3 4 
3.6 O estilo da redação favorece a leitura 1 2 3 4 
4- APARÊNCIA- Refere-se  as características que avaliam o grau de significação do 
material educativo apresentado 
 
4.1 As páginas ou seções parecem organizadas 1 2 3 4 
4.2 A quantidade de páginas 1 2 3 4 
4.3 As ilustrações são simples – preferencialmente desenhos 1 2 3 4 
4.4 As ilustrações servem para complementar os textos 1 2 3 4 
4.5 As ilustrações estão expressivas e suficientes 1 2 3 4 
4.6 As cores das letras e do fundo que estão no material  1 2 3 4 
5- MOTIVAÇÃO - Refere-se a capacidade do material em causar algum impacto, 
motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material educativo 
apresentado. 
 
5.2 Os conteúdos da TE se apresentam de forma lógica 1 2 3 4 
5.4 A TE aborda os assuntos necessários para o dia-a-dia do cuidador 1 2 3 4 
5.5 Convida/instiga à mudanças de comportamento e atitude 1 2 3 4 
 
  
COMENTÁRIOS GERAIS E SUGESTÕES  
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APÊNDICE 02 

Quadros sistematizando os principais achados que deram corpo às categorias 
temáticas 

EASIC: Porque iniciaram a atividade de cuidadores de idosos? 

  

Conhecimento, capacitação profissional 

Mais paciência ? 

Gostar de lidar com os idosos 

Porque a população tem envelhecido 

Aprimoramento 

Certificação profissional para trabalhar 

 
 
 FURNAS/TEAR: Porque iniciaram a atividade de cuidadores de idosos? 
 
 
Porque trabalho com saúde e conhecimento e na minha área é necessário estar 
capacitada sempre. Para passar conhecimento, ajudar e ter confiança em minha 
atuação, porque cuidar é um processo contínuo em todas as fases da vida, 
principalmente se ocorrer casos de incapacidades dentro de nossas famílias 
estaremos aptos para atuar e praticar todas as informações obtidas. Também é 
uma área de grande expansão de mercado e pode garantir uma resposta 
financeira rápida e porque gosto de cuidar de pessoas que precisam da gente, 
num momento muito importante de suas vidas.  
 
Opção de trabalho, porque amo os idosos, agregar conhecimento, para atuar 
daqui pra ... e porque já somos cuidadoras natas Ex: filhos, maridos e de nós 
mesmas 
Pra ter conhecimento, pra cuidar bem, fazer o melhor devido a uma necessidade 
familiar, olhando “pro” passado visando o futuro, se profissionalizando no 
presente para cuidar-se, para cuidar do outro. 
 
Agregar valores para meu curso de serviço social 
 
Porque a expectativa de vida aumentou 
 
Eu iniciei o curso a procurar um aprendizado melhor para cuidar do meu pai, 
pois ele necessita de cuidados especiais além do meu amor porque quanto mais 
aprender é melhor 
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Eu comecei o curso de idosos para aprender a “mim” cuidar e a cuidar do meu 
próximo 
 
Eu senti vontade de fazer o curso de cuidador de idoso, para cuidar da minha 
mãe, porque eu sou cuidadora familiar, por questão financeira porque eu, na 
falta da minha mãe, pretendo ter um emprego e também para obter mais 
conhecimento, o saber não ocupa lugar. 
 
Porque é a profissão do futuro 
 
 
EASIC: O que facilita o cuidado integral ao idoso? 
 
Melhor qualidade de vida, mental, espiritual e física 

Ambiente familiar 

Interação social 

Os idosos sentem falta da família 

Estímulo, comunicação, vínculo com idoso, confiança, segurança, mostrar que 

ele é capaz de fazer algo, que ele é útil 

 
 
FURNAS/TEAR: O que facilita o cuidado integral ao idoso? 
 
Ter todos os aparelhos de trabalho para nos ajudar 

Receber salário e benefício digno 

Assegurar absoluta prioridade na efetivação de suas tarefas e cuidado 

Manter integridade física e emocional para planejar maneiras de convivência 

com o paciente e familiar 

O convívio familiar, interagindo com o paciente e o cuidador 

De uma cama eletrônica e de uma boa aparelhagem visando o bem estar do 

paciente e cuidador. 

Boas condições do ambiente onde o idoso está sendo cuidado, adaptações na 
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casa e um ambiente arejado 

Acesso aos direitos de locomoção, acessibilidade, interação cultural e todos os 

direitos humanos. 

 

EASIC: O que dificulta o cuidado integral ao idoso?  

A alimentação;  uma alimentação saudável  

A parte motora; exercícios físicos   

A higiene: banho, cuidado com a pele. 

A queda: evitar de cair 

A medicação 

O relacionamento: a família com o cuidador.  

Estimular a fala. 

Independência, deixar ele se defender, se quiser se alimentar sozinho, ou fazer 

qualquer coisa que eles consigam, podemos cuidar, mas vigiar e olhar sempre 

para eles não se sentir um inútil  

A falta de paciência 

A falta de amor 

A falta de dinheiro 

A falta de tempo 

Medicação incorreta 

Falta de comunicação 

Falta de atenção com o idoso 

Falta de higiene 
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O mal relacionamento com a família 

A falta de preparo do cuidador 

Infraestrutura física e familiar (camas, fraldas, produtos adequados de higiene) 

Falta de apoio de outros membros da família 

 
 

FURNAS/TEAR: O que dificulta o cuidado integral ao idoso? 
 
O financeiro: a sonegação dos familiares em relação aos cuidados do idoso 

muitas vezes retêm o custo necessário aí atrapalha a fazermos um bom trabalho 

como cuidador 

O cuidador precisa de todo apoio possível pois ele é o elo entre a família e o 

paciente 

Tem família que não valoriza o esforço e dedicação do cuidador com o paciente 

O poder público dificulta muito nos cuidados do idoso porque dependemos das 

coisas e não temos recurso aí dificulta os cuidados do cuidador para o cuidado 

Família também atrapalha no cuidado do cuidador 

Em caso de falta de dinheiro, ajuda do governo nunca chega e quando chega o 

idoso já morreu, devido a tanta burocracia para chegar a esta ajuda 

 

EASIC: O que melhoraria o cuidado integral ao idoso? 
 
Dedicação, amor tanto do familiar quanto do cuidador profissional                    

Ambiente familiar integral, ambiente adaptado 

Amparo dos órgãos públicos 

Idoso ser visto com respeito e sem preconceito- Idoso não pode achar que é um 

fardo 
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Mais atividades físicas (academia da 3º idade) 

Cuidados com a alimentação 

Apoio paralelo ao cuidador 

Conscientização que estamos envelhecendo 

 

FURNAS/TEAR: O que melhoraria o cuidado integral ao idoso? 
 

Para a melhoria é necessário a total integração do cuidador a família e assim 

sendo capaz discutir melhorias sem desgastes ou descaso. Tudo isso é possível 

através do diálogo, podendo definir as condições e atitudes certas e necessárias, 

assim facilita “pro” cuidado e cuidador 

Mostrar para a família necessidades de equipe médica 

Campanhas motivacionais do governo X idoso 

Essencial à participação dos governantes (municipais/ Estaduais/ Federal) 

Amor 

 

EASIC: O que gostaria de saber acerca do cuidado com o idoso 
 
Prevenção: mais informações de doenças do envelhecimento (patológico e 

natural) 

Mais sobre Alzheimer 

Identificar os sintomas entre o envelhecimento natural e pacientes com 

Alzheimer 

Como lidar com a sexualidade do idoso 

Conhecer o histórico do idoso 

FURNAS/TEAR: O que gostaria de saber acerca do cuidado com o idoso?  
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Como fazer a família interagir em benefício do idoso? 

Como tirar o idoso da depressão? 

Como idoso sobrevive a tantas burocracias? 

E os cuidado do paciente com sonda? 

A conduta de cada cuidador com a família? 

Você se colocaria no lugar do idoso?  

A dificuldade de locomoção?  

Higienizar as partes íntimas 

Como lidar com a vida sentimental do idoso? 

Como praticar até o que não devemos? Ex: cuidado, curativos, procedimento de 

um enfermeiro 

Como cuidar do paciente que se recusa a receber os cuidados  do cuidador? 

 

Unidades de Registro da Categoria 1 

Grupos Respostas 

EASIC Porque a população tem envelhecido 

FURNAS/TEAR Porque a expectativa de vida aumentou 

EASIC Conscientização que estamos envelhecendo 

EASIC Prevenção: mais informações de doenças do envelhecimento 

(patológico e natural) 

EASIC Identificar os sintomas entre o envelhecimento natural e pacientes 

com Alzheimer 

EASIC Mais sobre Alzheimer 
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Unidade de registro da categoria 2. 

Grupo Resposta 

EASIC Conhecimento, capacitação profissional 

EASIC Aprimoramento 

EASIC Gostar de lidar com os idosos 

EASIC Certificação profissional para trabalhar 

FURNAS/TEAR Porque trabalho com saúde e conhecimento e na minha área é 

necessário estar capacitada sempre. Para passar conhecimento, 

ajudar e ter confiança em minha atuação, porque cuidar é um 

processo contínuo em todas as fases da vida, principalmente se 

ocorrer casos de incapacidades dentro de nossas famílias estaremos 

aptos para atuar e praticar todas as informações obtidas....  

FURNAS/TEAR Pra ter conhecimento, pra cuidar bem, fazer o melhor devido a uma 

necessidade familiar, olhando pro passado visando o futuro, se 

profissionalizando no presente para cuidar-se, para cuidar do 

outro. 

FURNAS/TEAR Opção de trabalho, porque amo os idosos, agregar conhecimento, 

para atuar daqui pra ... e porque já somos cuidadoras natas Ex: 

filhos, maridos e de nós mesmas 

FURNAS/TEAR Eu senti vontade de fazer o curso de cuidador de idoso, para cuidar 

da minha mãe, porque eu sou cuidadora familiar, por questão 

financeira porque eu na falta da minha mãe, pretendo ter um 

emprego e também para obter mais conhecimento, o saber não 

ocupa lugar. 

FURNAS/TEAR Eu iniciei o curso a procurar um aprendizado melhor para cuidar 

do meu pai, pois ele necessita de cuidados especiais além do meu 

amor porque quanto mais aprender é melhor. 
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FURNAS/TEAR Como praticar até o que não devemos? Ex: cuidado, curativos, 

procedimento de um enfermeiro 

FURNAS/TEAR Porque é a profissão do futuro 

EASIC A falta de preparo do cuidador 

 

Unidades de Registro da categoria 3 referente à família: 
 
 Grupos 
 

Resposta 

EASIC Ambiente familiar 

EASIC Os idosos sentem falta da família 

FURNAS/TEAR O convívio familiar, interagindo com o paciente e o cuidador 

EASIC O relacionamento: com a família com o cuidador. Obs: o amor e 

carinho principalmente a paciência  

FURNAS/TEAR Manter integridade física e emocional para planejar maneiras de 

convivência com o paciente e familiar 

EASIC Falta de apoio de outros membros da família 

EASIC O mal relacionamento com a família 

FURNAS/TEAR Tem família que não valoriza o esforço e dedicação do cuidador 

com o paciente 

FURNAS/TEAR O cuidador precisa de todo apoio possível pois, ele é o elo entre a 

família e o paciente 

FURNAS/TEAR Família também atrapalha no cuidado do cuidador 

EASIC Dedicação, amor tanto do familiar quanto do cuidador profissional 

EASIC Ambiente familiar integral 

FURNAS/TEAR Para a melhoria é necessário a total integração do cuidador a 
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família e assim sendo capaz discutir melhorias sem desgastes ou 

descaso. Tudo isso é possível através do diálogo, podendo definir as 

condições e atitudes certas e necessárias, assim facilita pro cuidado 

e cuidador 

FURNAS/TEAR Mostrar para a família necessidades de equipe médica 

FURNAS/TEAR Como fazer a família interagir em benefício do idoso? 

FURNAS/TEAR Conduta de cada cuidador com a família 

 

 Unidade de registro da categoria 3 referente à ambiente: 

Grupos  Respostas 

FURNAS/TEAR Boas condições do ambiente onde o idoso esta sendo cuidado, 

adaptações na casa e um ambiente arejado 

EASIC ...ambiente adaptado 

 

 Unidade de registro da categoria 3 referente ao poder público 

Grupos Respostas 

FURNAS/TEAR Receber salário e benefício digno 

FURNAS/TEAR Acesso aos direitos de locomoção, acessibilidade, interação cultural 

e todos os direitos de direito. 

FURNAS/TEAR O poder público dificulta muito nos cuidados do idoso porque 

dependemos das coisas e não temos recurso aí dificulta os cuidados 

do cuidador. 

FURNAS/TEAR Em caso de falta de dinheiro, ajuda do governo nunca chega e 

quando chega o idoso já morreu, devido a tanta burocracia para 

chegar a esta ajuda. 
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EASIC Amparo dos órgãos públicos 

FURNAS/TEAR Campanhas motivacionais do governo X idoso 

FURNAS/TEAR Essencial a participação dos governantes 

(municipais/Estaduais/Federal) 

FURNAS/TEAR Como o idoso sobrevive a tantas burocracias? 

FURNAS/TEAR Ter todos os aparelhos de trabalho para nos ajudar 

FURNAS/TEAR Dê uma cama eletrônica e de uma boa aparelhagem visando o bem 

estar do paciente e cuidador. 

EASIC Infraestrutura física e familiar (camas, fraldas, produtos 

adequados de higiene) 

 

Unidade de registro da categoria 4 referente ao cuidado prático ao idoso 

FURNAS/TEAR Assegurar absoluta prioridade na efetivação de suas tarefas e 

cuidado 

EASIC Alimentação: pouco sal, açúcar, óleo, bastante líquido... 

EASIC A higiene: banho, cuidado com a pele (passando óleo e protetor.... 

EASIC Queda: evitar cair por causa dos ossos 

EASIC Medicação: no horário certo, a medida certa e sempre com 

orientação médica. 

EASIC Medicação incorreta 

EASIC Independência, deixa ele se defender, se quiser se alimentar sozinho 

ou fazer qualquer coisa que eles consigam... 

EASIC Falta de higiene 

EASIC A falta de tempo 
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EASIC Conhecer o histórico do idoso 

EASIC Cuidados com alimentação 

FURNAS/TEAR Higienizar as partes íntimas 

FURNAS/TEAR Como cuidar do paciente que se recusa a receber os cuidados do 

cuidador? 

EASIC A parte motora: exercícios físicos (caminhada, fisioterapia, ler 

jornais, revistas, atividades físicas) 

EASIC Má alimentação e a faltas de exercícios físicos 

EASIC Mais atividades físicas (academia da 3º idade) 

FURNAS/TEAR A dificuldade de locomoção 

FURNAS/TEAR E os cuidado do paciente com sonda? 

 

Unidade de registro da categoria 4 referente ao cuidado humanizado 

EASIC Mais paciência 

EASIC Estímulo, comunicação, vínculo com o idoso, confiança, segurança, 

mostrar que ele é capaz de fazer algo, que ele é útil 

EASIC Interação social 

EASIC A falta de paciência 

EASIC A falta de amor 

EASIC Falta de comunicação 

EASIC Falta de atenção com o idoso 

EASIC O idoso não pode achar que é um fardo 

FURNAS/TEAR Amor 
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EASIC Como lidar com a sexualidade do idoso 

FURNAS/TEAR Você se colocar no lugar do idoso? 
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APÊNDICE 3: 

CRONOGRAMA DA PESQUISA: 

 

ATIVIDADES 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 

Levantamento Bibliográfico X X      

Construção do projeto X X      

Defesa do projeto   X      

Encaminhamento ao Comitê de Ética     X    

Coleta de dados       X  

Análise dos dados        X  

Qualificação da Tese de Mestrado        X 

Defesa da Tese de Mestrado        X 

Entrega do Relatório Final da Tese de Mestrado        X 
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APÊNDICE 4:  

ORÇAMENTO DA PESQUISA: 

1-Materiais Justificativa Etapa Quant R$-
Valor 
Total 

2.1-Material de consumo 
Papel A4 Uso na pesquisa em geral.  Todas 50 

Resmas 
600,00 

Caixa de 
grampo 

Grampear os materiais produzidos na 
pesquisa visando não perde los 

Todas 2 Caixas 8,50 

Caixa de clips Manter materiais 
produzidos em ordem. 

Todas 2U  3,00 

Cartucho de 
tinta para 

impressora 
Preta 

Visto os números de impressos que 
serão elaborados e ficarão sob a 

responsabilidade dos pesquisadores 
para a impressão. 

Todas 50U 1.750,00 

Cartucho de 
tinta para 

impressora 
Colorido 

Visto os números de impressos que 
serão elaborados e ficarão sob a 

responsabilidade dos pesquisadores 
para a impressão. 

Todas 20U 1.150,00 

Pasta plástica -  Para guardar formulários e materiais 
do projeto e cada coleta de material 

Durante 
coleta 

200 U 400,00 

Agenda –  Para agendamento da coleta de dados. Antes da 
coleta 

6 U 101,40 

Outros materiais 
de papelaria  

Materiais necessários para o 
andamento do projeto 

Todas - 1.500,00 

SUBTOTAL – MATERIAL.......................................................................................R$ 
5.476,10 

3- Serviços de terceiros –pessoa jurídica 
Tradução Empresa para tradução dos artigos 

científicos produzidos na pesquisa 
após a 
coleta  

01U 2.100,00 

Tecnologia 
educativa 

Diagramação e elaboração da 
tecnologia educativa com os 

cuidadores 

 Pós-coleta 
e análise 

dos dados 

  1.552,00 

4- Serviços de terceiros –pessoa física 
NIT BIT 

eletrônica e 
Informática 

Instalações e manutenção dos 
equipamentos de informática da 

pesquisa 

Todas Separado 
para o 
serviço 

3.000,00 

SUBTOTAL- SERVIÇOS DE 
TERCEIROS.........................................................R$ 6.652,00 

TOTAL 
GERAL....................................................................................................R$ 12.164,90 
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