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RESUMO 

O autocuidado do familiar cuidador do idoso dependente no ambiente domiciliar e suas 

implicações para o cuidado de enfermagem foi o objeto de estudo dessa pesquisa cujos 

objetivos foram: analisar as perspectivas de cuidado do Enfermeiro ao familiar cuidador de 

idosos dependentes no domicilio, descrever o autocuidado do familiar cuidador do idoso 

dependente no domicilio e identificar as possíveis mudanças no cotidiano desse familiar 

cuidador que interferem no seu autocuidado. Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa 

do tipo descritivo-exploratória realizada com 10 familiares cuidadores de idosos dependentes 

cadastrados em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família localizado em um município 

da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados envolveu entrevista 

semi-estruturada com os familiares cuidadores de idosos e observação participante. Após 

transcrição na íntegra das entrevistas, os dados foram submetidos à análise temática do 

conteúdo e as seguintes categorias foram elaboradas: “Reflexos de nós” e “Cuidando do outro 

e (des)cuidando de si”. A primeira possibilitou traçar o perfil do familiar cuidador e a forma 

como ele se vê, e que, alguns cuidadores deixam de viver a própria vida para se dedicar 

exclusivamente à prática de cuidar do idoso, repercussões essas que resultam no descuidado 

de si e com a própria saúde. A segunda categoria abordou as peculiaridades da rotina diária, 

as necessidades de saúde do familiar cuidador, as mudanças sofridas no autocuidado e os 

desafios enfrentados no cotidiano do cuidado ao idoso no domicílio. A realização deste estudo 

possibilitou perceber as reais condições de saúde do familiar cuidador, suas fragilidades 

quanto aos aspectos emocionais, participantes tão abalados, o estresse evidente daqueles que 

se sobrecarregam nessa dinâmica relacional com o idoso dependente, as responsabilidades 

acerca das tarefas de cuidar da casa e ainda suprir as necessidades do idoso. Assim, a 

enfermagem precisa ajudá-los na busca do equilíbrio, procurando soluções e fornecendo apoio 

e orientações, incentivando o autocuidado desse familiar no cenário domiciliar. Portanto, o 

familiar cuidador terá que aprender a lidar com as suas emoções para (re)aprender a 

importância que é o “cuidando de si” para poder “cuidar do outro” e por fim, compreender 

melhor a importância da sua presença e envolvimento nesse processo de cuidado ao idoso 

dependente no domicilio. 

 

Descritores: Enfermagem, Autocuidado, Família, Idoso. 
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ABSTRACT 

The self-care of the family caregivers for the dependent elderly in the home environment and 

its implications for nursing care was the object of this research study whose objectives were to 

analyze the perspectives of the Nurse to care for dependent elderly family caregivers in the 

household, describe the self-care of the family caregivers for the dependent elderly in the 

household, and to identify the possible changes in the daily life of such caregivers that 

interfere with self-care. It is a research with a qualitative approach with a descriptive-

exploratory study conducted with ten family caregivers for elderly dependents enrolled in a 

Unit of Family Health Strategy in a municipality located in the metropolitan area of the State 

of Rio de Janeiro. Data collection involved semi-structured interviews with family caregivers 

for the elderly and participant observation. After the full transcript of the interviews, data 

were subjected to thematic analysis of their content and the following categories were 

elaborated: "Reflections of Us" and "Caring for Others and Neglecting Yourself." The first 

one allowed profiling the family caregivers and how they see themselves, and that some 

caregivers fail to live their lives to devote themselves exclusively to the practice of caring for 

the elderly, which leads to failing to care for themselves and their own health. The second 

category dealt with the peculiarities of their daily routine, the health needs of the family 

caregivers, the changes in self-care, and the challenges faced in the daily care for the elderly 

in the household. This study made it possible to understand the actual health conditions of the 

family caregivers, their weaknesses regarding the emotional aspect, the evident stress of those 

who are overloaded by this relational dynamic with the dependent elderly, the responsibilities 

regarding the tasks of housekeeping and still meeting the needs of the elderly. Thus, Nursing 

needs to help them in the search for balance, looking for solutions and providing support and 

guidance, encouraging their self-care in this home scenario. Therefore, the caregivers will 

have to learn how to deal with their emotions to (re)learn how important it is "to take care of 

yourself" in order to "take care of others," and finally understand the importance of their 

presence and involvement in this process of taking care of dependent elderly in the household. 

 

Keywords: Nursing, Self-care, Family, Elderly. 
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INTRODUÇÃO  

 

“Paciência e perseverança tem o efeito 

mágico de fazer as dificuldades 

desaparecerem e os obstáculos sumirem.” 

(John Lennon)   
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Motivação para o tema 

 

 Desde sempre, cresci observando minha mãe cuidando da minha avó, que era 

hipertensa e teve vários quadros de acidente vascular cerebral, com consequentes sequelas, as 

quais geraram uma dependência funcional e necessidade de assistência continuada em pelo 

menos uma das atividades básicas da vida diária que a impediam, por exemplo, de andar sem 

auxílio, tomar banho, cozinhar, sair de casa, fazer compras, entre muitas outras coisas.  

 Hoje em dia, vejo ainda a dificuldade que a minha tia tem em cuidar da minha avó por 

parte de pai, que se encontra com o diagnóstico de doença de Alzheimer devido às demandas 

crescentes de cuidado e dependência, o que acarreta certo grau de sobrecarga para quem se 

responsabiliza pela pessoa com essa doença, resultando muitas vezes o desleixo com seu 

autocuidado para assim suprir as necessidades do outro. 

 Sendo assim, vejo uma grande lacuna existente no autocuidado do familiar 

acompanhante do adulto e/ou idoso com doença crônica não transmissível, seja no âmbito 

hospitalar ou domiciliar, por experiência pessoal e minha percepção em relação a esta 

vivência.  

Assim, enquanto bolsista de extensão no Projeto Educativo ao familiar acompanhante 

de clientes adultos e idosos hospitalizados com doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) 

passei a me interessar mais em conhecer o cotidiano desse familiar que é um elemento 

fundamental no processo de recuperação e manutenção da saúde desses clientes, mas que 

também necessita conciliar suas atividades de autocuidado às relacionadas ao 

acompanhamento do cliente durante a hospitalização e no pós-alta, no espaço domiciliar.  

Dentre os objetivos desse projeto, cujas ações estão voltadas para a sistematização de 

orientações ao familiar acompanhante, e tendo em vista que sua realização tende a nortear 

estratégias para a humanização hospitalar, ao considerar a família como parte integrante do 

processo de cuidar em enfermagem, o meu envolvimento para com este projeto e estudo só 
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faz aumentar o meu interesse e motivação para realização de ambos com o intuito de 

contribuir para que uma melhor assistência seja oferecida a este familiar, e consequentemente 

ao cliente dependente de cuidados. 

Meu interesse ficou ainda maior, quando cursei a disciplina de Estagio Curricular I, 

em uma unidade de atenção primária e vivenciei os momentos de Visita Domiciliar (VD), 

com o Enfermeiro e o Agente Comunitário de Saúde (ACS), o qual, é utilizado em Estratégia 

de Saúde da Família, voltado para atender as necessidades de saúde do indivíduo e/ou família.  

A princípio, via a necessidade de estudar sobre as comorbidades que mais acometem 

os idosos e de que modo a enfermagem poderia estar auxiliando para uma melhor qualidade 

de vida, ou seja, de que modo as intervenções de enfermagem poderiam contribuir para uma 

vida digna, tendo em vista que existem determinadas doenças que acometem mais os idosos, 

como a Doença de Alzheimer, o Mal de Parkinson, dentre outras. 

 Pensando nisso, minha orientadora me fez sutilmente voltar o meu olhar para aquele 

que está por trás de todo esse cuidado, fora do ambiente hospitalar. Porque quando o idoso 

está hospitalizado quem cuida dele são os profissionais de saúde responsáveis por aquela 

unidade, mas o familiar continua a estar presente, nas visitas, nas preocupações para quando 

aquele idoso receber alta, sendo, inclusive, foco no Plano de Alta de enfermagem. 

 Sensibilizando assim o meu olhar, senti-me mais motivada em estudar acerca deste 

familiar. Se ele se preocupa com a sua saúde e o que ele faz para se cuidar e se manter 

saudável. Porque é necessário que ele se mantenha em boa forma e saudável, para viver 

dignamente bem e também para que possa continuar cuidando do idoso dependente de seus 

cuidados. 

 Sempre fui apaixonada pelo ato de cuidar, acho glorioso, motivo pelo qual escolhi 

fazer enfermagem, mas descobri que me inspira o “cuidando de quem cuida”. Afinal de 

contas, quando alguém adoece, outra pessoa cuida e quando este último adoecer? Quem 

cuidará? Acredito ser sim uma reação em cadeia. Uns vão sempre precisar de outrem para 

manter-se de alguma forma, bem. Necessitamos de cuidados, para podermos cuidar, faz parte 

do processo de viver. 

 

O Tema e a sua contextualização 

Cada vez mais os familiares que se tornam responsáveis por manter a integridade do 

idoso com alguma doença crônica que, necessariamente depende de cuidados e, sendo ainda 
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essa responsabilidade assumida voluntariamente ou não, acaba por gerar certo grau de 

sobrecarga física, emocional e social, por diversos fatores. 

Schossler e Crossetti (2008, p. 280-287) dizem que a tarefa de cuidar de um idoso no 

domicílio é árdua, levando em consideração que: 

 

 

O cuidado é delegado, geralmente, a uma pessoa que não possui apenas essa 

atividade e acaba conciliando-a com outras tarefas, como o cuidado dos filhos, da 

casa, atividade profissional, dentre outras. Este acúmulo de atividades resulta em 

esgotamento, podendo levar o cuidador domiciliar ao adoecimento. Frequentemente 

se percebe que o cuidador domiciliar não possui outra pessoa para dividir as suas 

tarefas, levando a um acúmulo de atividades. O cuidado no domicílio se caracteriza 

por ser repetitivo e incessante o que pode ocasionar-lhe uma sobrecarga de tarefas e 

levá-lo a um isolamento afetivo e social. 

 

Existe um conjunto de situações que, segundo Martins, Ribeiro e Garrett (2003), 

podem gerar consequências e limitações na vida pessoal do indivíduo responsável por cuidar, 

as quais, por assim dizer, tendem a provocar sérios impactos e alterações, como por exemplo, 

ter sua saúde afetada, com menor tempo disponível, e ainda modificar hábitos comuns para 

poder responder de modo adequado às necessidades do familiar dependente dos cuidados. 

Cabe destacar que a idade do idoso constitui importante fator de risco para doenças 

que tendem a produzir dependência e, sendo assim, assumem dimensões epidêmicas no 

processo de envelhecimento (FERNANDES; GARCIA, 2009). 

A velhice é um período da vida com uma alta prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis, limitações físicas, perdas cognitivas, sintomas depressivos, declínio sensorial, 

acidentes e isolamento social. Por mais que a própria idade continue sendo fator de risco para 

mortalidade existem outras variáveis a serem consideradas que estão relacionadas diretamente 

com a interação do indivíduo e o meio ambiente, variando ainda de tempos em tempos e de 

cultura para cultura (RAMOS, 2003). 

O grande desafio do século XXI é cuidar de uma população com um contingente de 

idoso muito elevado, sendo a maioria de nível sócio-econômico e educacional baixos e uma 

alta prevalência de doenças crônicas e incapacitantes. 

Ramos (2003, p.797) salienta que, partindo desta perspectiva: 

 

 
A principal fonte de suporte para essa população de idosos ainda é a família, 

principalmente aquela que, em domicílios multigeracionais, coabita com o idoso, o 

qual representa uma parcela da população de idosos que tende a ser mais pobre, com 

mais problemas de saúde e mais dependente no dia-a-dia do que a média dos idosos. 

Afora as limitações financeiras para aderir aos múltiplos tratamentos necessários, 

geralmente em bases crônicas, a disponibilidade de suporte familiar para o idoso 

dependente deverá decair marcadamente em face da diminuição do tamanho da 



18 

 

família, o aumento do número de pessoas atingindo idades avançadas e a crescente 

incorporação da mulher  principal cuidadora  à força de trabalho fora do domicílio. 

 

Analisando essa situação, nota-se uma reação em cadeia prestes a se agravar, e não 

mais será um idoso dependente de cuidados como no princípio, pois quanto mais esse familiar 

se sobrecarregar para assumir as responsabilidades para com o idoso e ainda com outras 

atividades de sua vida diária, ele tenderá a adoecer também no meio de todo esse contexto. E, 

o que no princípio, era apenas um necessitando de cuidados, por fim serão dois em processo 

de adoecimento físico e/ou mental e psíquico. 

Sendo assim, porque não ver esta história sob outra perspectiva? Sabe-se que o 

sucesso do protagonista é garantido, o olhar vai estar voltado para ele nessa história, na maior 

parte do tempo. Porém, o protagonista nada seria ou quiçá conseguiria existir sem os 

coadjuvantes.  

Ou seja, após essa pequena analogia, minha intenção é voltar o olhar para o familiar, 

aquele que muitas das vezes leva o título de cuidador nem sempre por livre e espontânea 

vontade, mas a título de obrigação. Nesse contexto, tende a ter que readaptar suas atividades 

de vida diária, deixando de lado o seu lazer, prejudicando os seus relacionamentos, entre 

outras coisas, para poder estar atendendo as necessidades do idoso dependente de seus 

cuidados, principalmente no domicílio. 

O que este familiar faz para se cuidar? Ou ainda, este familiar consegue ter tempo 

hábil para se cuidar? Como está o autocuidado dele? Esses questionamentos são levantados 

levando em consideração o grau de responsabilidade assumido pelo mesmo para cuidar do 

idoso dependente e a carga gerada ao assumir essa responsabilidade no contexto familiar. 

A enfermagem tendo como lema “A arte de cuidar” teria um papel fundamental para 

auxiliar com informações e orientações de forma sistematizada o familiar a participar desse 

processo de cuidar sem que isso gere um feedback negativo para sua própria saúde. 

Nessa vertente, a enfermagem, passa a integrar-se fundamentalmente nas práticas de 

cuidado, sempre buscando um envolvimento com o ser humano em todos os seus aspectos, 

não importando como e a quem, só precisa que o indivíduo esteja necessitando de cuidado 

(ROCHA et al, 2011, p. 187). 

 Assim, definiu-se como questões norteadoras desse estudo: 

 Como é o autocuidado do familiar cuidador de idosos em domicilio?  

 Quais são as possíveis alterações na vida do familiar que interferem no seu 

autocuidado no cotidiano com o idoso dependente no domicilio? 
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 Quais são as perspectivas de cuidado do enfermeiro a esse familiar? 

 

Objeto de estudo 

Tendo em vista a problemática apresentada, o objeto do presente estudo contempla “O 

autocuidado no cotidiano do familiar cuidador do idoso dependente no ambiente domiciliar e 

suas implicações para o cuidado de enfermagem”. 

 

Objetivos 

Objetivo geral 

 Analisar as perspectivas de cuidado do Enfermeiro ao familiar cuidador de idosos 

dependentes no domicilio 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar o autocuidado do familiar cuidador do idoso dependente no domicilio;  

 Identificar as possíveis mudanças no cotidiano desse familiar cuidador que interferem 

no seu autocuidado;  

 

Justificativa e relevância 

Este estudo vem a ser relevante por ainda ser uma temática pouco explorada na 

perspectiva do autocuidado do familiar responsável por cuidar do idoso dependente em 

domicílio. 

Reforçando essa afirmativa, Sanchez
1
 (2001) apud Fernandes e Garcia (2009, p. 819) 

ressalta que:  

 

 
O ônus relacionado ao cuidado de idosos dependentes faz com que o cuidador 

familiar deva ser visto, também, como um cliente que merece ser enfocado 

criteriosamente. Apesar disso, nos países latino-americanos, ao que se sabe esta 

atividade ainda não está incorporada nos serviços de saúde apesar de já ser levada 

em consideração há algum tempo nos países desenvolvidos. 

 

A Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) (BRASIL, 2009) tem como eixo 

estruturante a promoção do envelhecimento saudável através de estratégias que visam à 

manutenção da capacidade funcional dos idosos e seus cuidadores. Priorizar ações no sentido 

                                                           
1
 SANCHEZ, C.S. La experiência de ser cuidadora de uma persona em situación de enfermedad crônica. Invest. 

Educ. Enferm. 2001; 19(2):36-50. 
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de atender às necessidades emergentes que possam fornecer suporte ao idoso dependente e 

seu cuidador familiar, representa um desafio ao sistema de saúde vigente. 

O cuidador é considerado um indivíduo no processo do cuidado ao idoso que, segundo 

Luzardo, Gorini e Silva (2006) e Uesugui, Fagundes e Pinho (2011) apresenta níveis 

diferentes de ansiedade em função de algumas características, como a modificação de papéis 

sociais, sentimentos de sobrecarga, a adaptação à condição de cuidador que demanda 

dedicação, paciência e abnegação. Assumindo um compromisso que transcende a relação de 

troca. 

Para Carvalho (2010, p.38), é comum ouvir de cuidadores, em grupo de apoio, relatos 

sobre as mudanças que os cuidadores experimentam nas suas vidas e geram uma gama de 

insatisfações. De acordo com grau de dependência e solicitações do doente, todo o tempo do 

cuidador é absorvido, resultando em menores contatos e atividades sociais, o que leva ao 

isolamento e, consequentemente, o afastando de oportunidades de encontrar apoio. 

As mudanças que ocorrem no cotidiano do familiar devido às responsabilidades 

assumidas no papel de cuidador integral revelam um ponto negativo então, a ser considerado e 

que vem a acometer a saúde do mesmo. Sendo assim, a situação requer um maior cuidado e 

atenção voltados para a manutenção da saúde e restauração do bem estar físico e emocional, 

englobando o indivíduo como um ser biopsicossocial. 

Assim, o acompanhamento e o suporte fornecidos pelo serviço de saúde podem 

contribuir para minimizar as dificuldades demandadas pelo cuidado prestado ao idoso 

dependente. 

O processo de envelhecimento é marcado por profundas mudanças no perfil de saúde. 

Em idosos, a ocorrência das chamadas doenças crônicas, quedas e da incapacidade funcional 

tendem a aumentar com o avanço da idade, impedindo em muitos casos a total independência 

e autonomia do indivíduo (LIMA-COSTA; BARRETO; GIATTI, 2003; DEL DUCA; 

SILVA; HALLAL, 2009). 

Isso faz com que sejam necessários cuidados periódicos em domicílio com a 

supervisão constante de um familiar, ou mesmo de um profissional capacitado. 

Em regiões em desenvolvimento, os cuidadores informais assumem grande 

responsabilidade pelo cuidado ao idoso. No Brasil, a Política Nacional da Saúde do Idoso e o 

Estatuto do Idoso (2009) preconizam a permanência dos idosos sob os cuidados de suas 

famílias pelo maior tempo possível, desestimulando ações como a institucionalização (DEL 

DUCA; MARTINEZ; BASTOS, 2012).  
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No entanto, devido à sobrecarga física e ao desgaste emocional, o cuidador informal 

pode se tornar mais vulnerável, especialmente quando passa a responsabilizar-se por um 

familiar próximo em situação de fragilidade (NASCIMENTO et al, 2008). 

A fragilidade está ligada ao termo dependência sendo vista como uma vulnerabilidade 

que a pessoa apresenta face aos desafios próprios do ambiente (CALDAS, 2003).  

Assim, a dependência é um estado no qual as pessoas se encontram em que, por razões 

ligadas à falta ou perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, necessitam de uma 

assistência e ou ajuda de outra pessoa para realizar os atos correntes de vida (ARAÚJO, 

PAÚL; MARTINS, 2011, p. 870). 

Nesse sentido, este estudo poderá contribuir no âmbito do entendimento da família, 

sendo o foco principal e como unidade básica de cuidado, abrangendo maiores dimensões 

com característica humanizada daquele familiar que se responsabiliza pelo cuidado e 

assistência contínua ao idoso dependente com doença crônica, considerando-se a importância 

desse indivíduo em todo o contexto e trajetória de cuidados, seja no ambiente hospitalar e no 

contato com os profissionais de enfermagem ou mesmo em domicílio. 

Em um estudo feito com base na Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson, a fim de 

conhecer a percepção do cuidador domiciliar acerca do cuidado de si, Schossler e Crossetti 

(2008, p.281) afirmam que, para que o cuidado ocorra de maneira humanizada, o cuidador 

domiciliar deve ser visto pela equipe de saúde de forma singular, dentro do contexto de seu 

domicílio e de sua família, para que o mesmo seja valorizado e sensibilizado para o cuidado 

de si, possibilitando assim as suas escolhas e seu potencial de vir-a-ser, interconectado com 

tudo e com todos que o cercam. 

Nascimento et al (2008) dizem que perante essa realidade, torna-se essencial o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas centradas na área da enfermagem, com enfoque no 

cuidador de idoso, especialmente o informal (familiares, amigos, vizinhos, entre outros). 

Considerando que este, no desenvolver do seu papel, expressa sua importância manifestando-

se como elo entre a família e o serviço de saúde, embora se perceba carências de recursos de 

suporte formal e implementações de políticas públicas que amparem esse cuidador, pois na 

sua rotina diária pode desencadear agravos de saúde. 

Tendo em vista a nova realidade que circunscreve o idoso em nossa sociedade atual, 

este estudo se justifica devido à urgência de mudanças e inovação das políticas públicas de 

atenção à saúde do idoso, bem como de seu cuidador. 



22 

 

Além disso, durante a hospitalização, existe uma aproximação por parte da equipe 

junto aos familiares e é notória uma oportunidade de se trabalhar sobre a perspectiva do 

desenvolvimento do processo educativo, com o intuito de contribuir de modo significativo 

para o melhor preparo do mesmo ao realizar os cuidados prestados, e assim, minimizar 

inseguranças, a falta de conhecimento e possíveis agravos a sua própria saúde e ausência de 

autocuidado, dando um apoio e suporte ao mesmo, quando este assume os cuidados do idoso 

no domicílio. 

Dessa forma, é necessário que o familiar cuidador tenha seu espaço na atenção dos 

profissionais de enfermagem, até mesmo como contribuinte para promoção e manutenção da 

saúde do cliente com doença crônica, quando este receber alta e continua a rotina de cuidados 

em domicílio, sem que essa demanda cause danos a sua própria saúde. O que justifica a 

realização deste estudo, buscando trazer contribuições para essa prática, tanto na assistência, 

quanto no ensino e na pesquisa. 

A importância desse estudo reside na oportunidade de investigar, como também foi 

dito por Karsch (1997, p. 40), o lado obscuro de um fenômeno que se realiza no âmbito da 

saúde coletiva – o cuidar de um doente em casa. O familiar que assume o papel de cuidador 

informal é de suma importância, principalmente no Brasil, onde as ações do Estado ainda são 

insuficientes no quadro da saúde pública. 

Desde que se prove então, que existe uma lacuna no autocuidado do familiar cuidador 

e, sendo assim, relevante o fato de que se ele não tiver uma boa condição de saúde, além do 

cliente hospitalizado com uma doença crônica, o familiar também precisará recorrer a 

atendimentos hospitalares e poderá iniciar tão logo um processo de hospitalização. 

Além disso, é premente a necessidade de pesquisas sobre o tema, para que programas 

e políticas de intervenção na área da saúde e do bem-estar social sejam baseados em dados 

empíricos brasileiros e não em experiências de outras sociedades ou mesmo no senso comum 

(KARSCH, 1997, p. 40-41). 

Ainda que, após uma década de implementação da Estratégia de Saúde da Família, 

observa-se a existência de uma lacuna na produção científica, podendo evidenciar como se 

encontra o cuidado aos grupos com maior risco de adoecer e morrer.  

Sendo assim, é oportuno evidenciar a sua efetividade na atenção à saúde dessa 

população, em especial no que se refere à população idosa e a família, após a alta hospitalar, 

quando se encontra em situação de grande vulnerabilidade e com necessidades especiais, 

demandando, na maioria das vezes, assistência profissional. 
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A enfermagem além de ter papel fundamental na assistência, também desenvolve 

ações no âmbito da educação em saúde e formação de recursos humanos, por serem referentes 

à promoção da saúde.  

Neste contexto, a enfermagem tem se desenvolvido no sentido de buscar novos 

horizontes e perspectivas mais humanizadas no cuidado com as pessoas, em especial, os 

idosos, grupo que a sociedade ainda possui idéias estereotipadas (ROCHA et al, 2011). 

Ao abordar o familiar cuidador como foco de atenção, este estudo busca contribuir, no 

que tange o processo de formação do enfermeiro, bem como à pesquisa em enfermagem, com 

a ampliação da discussão sobre as virtudes e benefícios que sua inserção junto à equipe e 

preparo adequado para realizar os cuidados aos clientes com doenças crônicas, e que ele pode 

ser visto pela equipe como um facilitador da assistência de enfermagem, em busca da 

integridade do cliente, desde que tenha um suporte de atenção à sua saúde e autocuidado. 

Desejo que este estudo possa trazer elementos fundamentais, para além de preencher 

as lacunas existentes, também reforçar a importância da humanização do cuidado, no âmbito 

das políticas públicas de saúde, junto à implantação da Política Nacional de Humanização, 

com a valorização de todos os participantes envolvidos, sendo eles usuários como pacientes e 

familiares, trabalhadores e gestores, a fim de contribuir para uma melhor assistência. 
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CAPÍTULO I: Fundamentação Teórica 

 

“A mente que se abre a uma nova idéia jamais 

voltará ao seu tamanho original.” 

(Albert Einstein) 
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Processo Saúde-Doença 

 O processo saúde-doença representa o conjunto de relações e variáveis que produzem 

e condicionam o estado de saúde e doença de uma população, que se modifica em diversos 

momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade. 

 O processo, envolvendo adoecimento e cura, tem sido influenciado, através dos 

tempos, pelos paradigmas que regem a saúde e a doença. Os antepassados julgavam, a teoria 

mística da saúde como sendo um fenômeno sobrenatural, que vai além da sua compreensão do 

mundo, posteriormente, essa teoria foi superada pela ideia de que a doença era um fato 

decorrente das alterações ambientais no meio físico e concreto que o homem vivia (SILVA, 

2006).  

 O renascimento com a teoria dos miasmas, que por muito tempo predominou, teve fim 

com a chegada das indústrias no século XVIII e finalmente, no século XIX houve o avanço da 

microbiologia onde se definiram causas para as doenças, desde então, o aspecto biológico tem 

recebido destaque (SILVA, 2006). 

 Atualmente, no fim do século XX e início do XXI, há uma preocupação com o uso de 

tecnologias, controle dos gastos e qualidade. Surgiram novos conceitos envolvendo o 

processo de cuidado como acolhimento, humanização, e o cuidado individualizado e integral, 

dentre outros. São fatores esses que possuem relação com a subjetividade do participante, pois 

buscam laços entre aqueles que cuidam e os que são cuidados (SILVA, 2006).  

Nesse sentido, o processo saúde-doença merece ser ressaltado, pois: 

 

 
[...] é um processo social caracterizado pelas relações dos homens com a natureza 

(meio ambiente, espaço, território) e com outros homens (através do trabalho e das 

relações sociais, culturais e políticas) num determinado espaço geográfico e num 

determinado tempo histórico. (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998, p.29). 

 

Durante muito tempo predominou o entendimento de que saúde era sinônimo de 

ausência de doenças físicas e mentais. Nesse sentido, os serviços de saúde privilegiaram na 



26 

 

sua organização a atenção médica curativa. Porém com o avançar das discussões sobre saúde, 

percebeu-se que garantindo um cuidado individualizado e humanizado, reforçando a 

promoção da saúde, era a melhor maneira de se encarar o processo dinâmico de vivenciar a 

saúde e a doença (SILVA, 2006). 

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde foi realizada em 

Ottawa, Canadá, em 1986, onde se definiu que a promoção à saúde é um processo de 

capacitação da comunidade para que esta possa atuar na melhoria da sua própria qualidade de 

vida e saúde, incluindo, assim, uma maior participação no controle desse processo (SILVA, 

2006).  

Para que os indivíduos e grupos obtenham um patamar de completo bem-estar, é 

preciso saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o 

meio ambiente. Tendo em vista essa afirmação de Silva (2006), percebe-se que o participante 

torna-se mais ativo na construção de seu processo de saúde, logo ele passa a ser visto como 

um elemento central, ou seja, a sua personalidade e capacidade de decisão ou participação 

ativa não são ofuscadas, como acontece na medicina dos órgãos, onde a pessoa é denominada 

por sua patologia. 

 

 
Enquanto a doença é uma condição de uma determinada parte do corpo, afetada por 

um evento que o prejudica, a enfermidade está relacionada à totalidade do ser 

humano. Uma pessoa pode estar enferma mesmo sem apresentar qualquer doença 

(VICINI
2
, 2002, apud SILVA, 2006, p.6). 

 

Reforçando o que foi dito, temos que a presença da enfermidade passa a ser um 

paradigma ampliado em que inclui a visão de totalidade do ser humano e o seu bem-estar. 

Muitas vezes, pode representar apenas um detalhe para alguns, da mesma forma que, 

dependendo do enfrentamento da pessoa, se este não for positivo, pode até arruinar o seu 

bem-estar. Existem clientes, por exemplo, com patologias crônicas que se consideram sadios 

por manter sobre controle, e minimizando os agravos. Sendo assim, essa pessoa possui uma 

doença, mas é saudável. 

Para o processo de construção da saúde é necessário um olhar mais compreensivo 

sobre a gênese que envolve o potencial familiar, levando em considerações questões de 

âmbito individuais e coletivas, abrangendo assim de modo integral o potencial que a família 

possui, dando sua importância como sistema social de representatividade na vida daqueles que 

                                                           
2
 VICINI, G. Abraço afetuoso em corpo sofrido: saúde integral para idosos. São Paulo: SENAC, 2002. 
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a integram e respeitando suas relações, papéis, regras, hierarquia, sentimentos, entre outros 

aspectos (NUNES; SILVA, 2011). 

Ampliando a compreensão do processo saúde-doença sob a perspectiva da família, 

Silva, Gonçalves e Costa
3
 (2006, apud NUNES; SILVA 2011, p. 57) seguem afirmando que a 

saúde familiar envolve a compreensão do desenvolvimento humano em seu ciclo vital e as 

interações deste processo com o ambiente, sob a percepção de que o todo influencia as partes 

e as partes influenciam o todo na dinâmica do processo saúde-doença. 

Considerar então a família como parte influente do processo saúde-doença é uma ação 

necessária ao planejamento e gestão dos serviços de saúde por ser potencial agente 

transformador dos cenários da saúde. 

 A religião ou crenças e práticas religiosas podem ser determinantes do processo saúde-

doença na medida em que prega a adoção de hábitos e de comportamentos saudáveis que 

beneficiam aqueles que os praticam. Dessa forma, o envolvimento religioso pode estar 

relacionado a um resultado desejável da saúde de um dos membros da família trazendo efeitos 

salutares de saúde física e mental tendo um papel importante na prevenção de doenças 

(BOUSSO, et al, 2011, p. 399-400). 

Bousso et al (2011) realizaram um estudo com dezessete famílias de nove religiões 

diferentes que vivenciaram a experiência de doença e morte de algum familiar e, a partir da 

análise das narrativas dos participantes, foi possível entender que o comportamento religioso, 

quando relacionado ao processo saúde doença, está permeado pelo significado que é dado às 

crenças correspondentes.  

Ou seja, dependendo da crença da família, o significado dado à doença e à morte faz 

com que o enfrentamento dessas situações difíceis seja mais fácil ou não. 

A família vai lidar com o sofrimento da forma como é possível num determinado 

momento, pois as ações de enfrentamento são limitadas pela pressão do evento. De modo que, 

o indivíduo vai levar em consideração o sistema de valores e crenças predominantes e a 

avaliação de recursos disponíveis para enfrentá-los, lançando mão de possibilidades e 

escolhas (FARIA; SEIDL, 2005, p.383). 

 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

                                                           
3
SILVA, L.W.S.; GONÇALVES, L.H.T.; COSTA, M.A.S.M.C. Abordagem sistêmica de enfermagem à família 

– considerações reflexivas. Servir, 2006, set-out. nº 5. Vol. 5, p. 214-23. Lisboa. 
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 As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) compõem um grupo de agravos à 

saúde que apresentam, de uma forma geral, longo período de latência, tempo de evolução 

prolongado, etiologia não elucidada totalmente, lesões irreversíveis e complicações que 

acarretam graus variáveis de incapacidade ou óbito (CAMPOS; NETO, 2009). 

 

 

Historicamente, uma das definições de doença crônica mais amplamente aceita é 

aquela proposta em 1957 pela Comissão de Doenças Crônicas de Cambridge, na 

qual se incluíam todos os desvios do normal que tinham uma ou mais das seguintes 

características: permanência, presença de incapacidade residual, mudança patológica 

não reversível no sistema corporal, necessidade de treinamento especial do paciente 

para a reabilitação e previsão de um longo período de supervisão, observação e 

cuidados (MARTINS; FRANCA; KIMURA, 1996, p. 6). 

 

Dentre as mais importantes, cabe destacar a hipertensão arterial, o diabetes, as 

neoplasias, as doenças cérebro vasculares e as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. 

O Brasil, ao seguir a tendência mundial, tem passado por processos de transição 

demográfica, com significativa diminuição das taxas de fecundidade e natalidade, no aumento 

progressivo da expectativa de vida e da proporção de idosos em relação aos demais grupos 

etários (MALTA et al, 2006). 

Sendo assim, profundas mudanças vêm ocorrendo na estrutura etária da população, 

culminando em considerável aumento de pessoas idosas no mundo todo. Os idosos, mesmo os 

que têm boa saúde, debilitam-se paulatinamente devido às alterações fisiológicas com o 

avanço da idade, predispondo-os a frequentes alterações no estado de saúde. Este fato tem 

levado a modificações epidemiológicas caracterizadas pelo aumento de doenças crônico-

degenerativas que demandam, para atendimento adequado, grande quantidade de recursos 

materiais e profissionais devidamente preparados para lidar com essa realidade (SILVA 

JÚNIOR et al, 2003). 

Malta et al (2006) dizem ainda que, a transição epidemiológica se refere a um novo 

perfil de morbimortalidade, condicionado à diversidade regional quanto às características 

socioeconômicas e de acesso aos serviços de saúde, apresentando para distintas regiões, o 

crescimento da morbimortalidade por Doenças Crônicas não Transmissíveis e alta incidência 

de doenças infecciosas. Além da transição nutricional que advém do aumento progressivo de 

sobrepeso e obesidade em função das mudanças do padrão alimentar e do sedentarismo da 

vida moderna, desde a década de 60. 

Sendo assim, essas transições vêm resultando em alterações nos padrões de ocorrência 

de patologias, tais como um aumento significativo da prevalência das DCNTs. 
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As mudanças das sociedades, que se caracterizam por essas transições apontam a 

necessidade de uma reformulação do modelo de atenção à saúde, de modo que seja possível, 

além de garantir o direito à saúde, lidar de forma mais adequada (eficiente e eficaz) com as 

necessidades de saúde resultantes desse cenário (BRASIL, 2012, p. 9). 

 Levando em conta que é um problema de saúde pública, o Ministério da Saúde vem 

desenvolvendo várias ações em articulação com diversos setores governamentais e não 

governamentais objetivando promover a qualidade de vida para prevenir e controlar as 

DCNTs e seus fatores de risco sendo essas ações, de cunho fundamental para evitar um 

crescimento epidêmico dessas doenças e suas consequências nefastas para a qualidade de vida 

e o sistema de saúde no país (BRASIL, 2005). 

 

 

O conhecimento da prevalência dos fatores de risco para DCNT, principalmente os 

de natureza comportamental (dieta, sedentarismo, dependência química - tabaco, 

álcool e outras drogas) é fundamental, pois são sobre eles que as ações preventivas 

podem ser custo efetivas, foi um dos motivos principais para a estruturação do 

Sistema de Vigilância de DCNT no país (BRASIL, 2005, p.23). 

 

 Por serem doenças em geral de longa duração, as DCNTs estão entre as doenças que 

mais demandam ações no âmbito de prevenção dos agravos e promoção da saúde, 

procedimentos e serviços de saúde. 

 O desencadeamento de doença em um membro familiar é fonte de estresse para todo o 

grupo familiar. Paciente, doença e família formam um círculo de mútuas influências as quais 

irão determinar os comportamentos a serem desenvolvidos tanto para o doente quanto para os 

familiares.  

Dantas, Stuchi e Rossi (2002) dizem que a constatação de uma doença crônica e a 

confirmação de seu diagnóstico, principalmente, quando atinge adultos que desempenham 

papéis sociais definitivos, gera desequilíbrio em todo o sistema familiar. Ainda segundo os 

mesmos autores, as relações entre um doente crônico e seus familiares podem variar de 

acordo com a natureza da doença, o estágio de vida em que se encontra o doente, as 

estratégias de coping (enfrentamento), as percepções sobre a situação gerada, as crenças a 

respeito da doença ocorrida e o contexto econômico, social e familiar do grupo atingido. 

Stuchi e Carvalho (2003) dizem ainda que os familiares precisam adquirir habilidades 

denominadas de coping para poder manejar o processo de recuperação do doente em seu lar. 

Tais habilidades incluem capacidade de solucionar problemas, de procurar ajuda especializada 

quando necessário, de trabalhar as preocupações e ansiedades que surgirem neste período, 
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bem como saber buscar as informações necessárias para enfrentar, de forma efetiva, os 

problemas apresentados. 

E a realidade é de que não são todos os familiares que estão preparados ou têm 

consciência dessa habilidade, ou até mesmo de que é capaz de desenvolver essa habilidade 

para adaptar-se a essa nova condição e situação ao qual se encontra. 

Nem sempre a pessoa por si só consegue desenvolver estratégias que a ajudem a 

ultrapassar os obstáculos, ou por incapacidade sua ou pelo contexto levando-a a um estado de 

estresse (BASTO
4
 et al, 2005, apud CARDOSO, 2011). 

Neste sentido, Schumacher e Meleis
5
 (1994) apud Cardoso (2011, p. 21) consideram 

que as transições no ciclo de vida das pessoas, apresentam um aspecto crucial para a 

enfermagem, visto que o ser humano ao confrontar-se com mudanças no seu dia-a-dia pode 

necessitar que o enfermeiro o ajude a manter ou a adquirir novamente o seu equilíbrio e 

consequentemente o seu bem-estar.  

Ou seja, os profissionais de enfermagem precisam olhar a transição tendo em conta 

diferentes aspectos, relativos à situação particular da transição, seu contexto e processo. 

A doença crônica tem como peculiaridade e consequência, o fato de necessitar de 

recorrentes visitas a hospitais e um atendimento contínuo para controle e estabelecimento de 

um padrão aceitável e que possa corroborar em um bom estado de qualidade de vida. 

Embora a hospitalização do paciente seja um período estressante também para a 

família, o retorno do doente para a casa gera angústia e ansiedade. Ainda que a 

responsabilidade à adesão ao tratamento caiba, formalmente, ao paciente, estudos têm 

demonstrado que a família é fonte de apoio fundamental neste período (STUCHI; 

CARVALHO, 2003).  

Em um estudo realizado com pacientes cardíacos, observou-se que inicialmente, as 

famílias sentem-se incapazes de lidar com a condição emocional da doença cardíaca, uma vez 

que acreditam que a doença pode ter sido agravada pela dinâmica familiar. Ao mesmo tempo, 

todas as dúvidas referentes à doença e ao tratamento se intensificam neste momento. Assim, o 

momento da alta traz sentimentos ambíguos. A família sente-se aliviada por ter o familiar 

doente de volta e, ao mesmo tempo, defronta-se com sentimentos de medo por não saber 

                                                           
4
 BASTOS, A. et al. Áreas de intervenção dos enfermeiros, na adaptação da pessoa à situação de doença. Revista 

Sinais Vitais, nº 60, 2005. p. 49-54. 
5
 SCHUMACHER, K.L.; MELEIS, A.I. Transitions: A central concept in nursing. Journal of Nursing 

Scholarship, nº 26, vol. 2, 1994, p. 119-127. 
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como será o período de reabilitação no lar e, principalmente, se conseguirá manejar os 

acontecimentos que estão por vir (OLIVEIRA; ISMAEL, 1996) 

O retorno para casa após a alta hospitalar é um momento de ansiedade para o paciente 

e para os familiares, uma vez que se sentem desprotegidos da vigilância constante da equipe 

de saúde fora do hospital. Assim, a alta hospitalar pode ser vista como uma ameaça para a 

vida dessas pessoas. O primeiro mês de reabilitação é particularmente estressante para o 

doente e para a família, de acordo com Dantas e Aguillar (2001). 

 

 
Muitas dúvidas poderão surgir nos primeiros dias após a alta, tais como questões 

relacionadas ao tratamento, aparecimento e/ou manutenção de sinais e sintomas e 

surgimento de novos problemas. O enfermeiro, por ser um profissional com maior 

grau de proximidade do paciente e do familiar, está mais capacitado para avaliar o 

processo educativo, levantando as necessidades educacionais desses indivíduos, suas 

crenças e valores, o autoconhecimento de suas condições de saúde e serviços de 

apoio existentes para o processo de reabilitação (DANTAS; AGUILLAR, 2001, 

p.32). 

 

A vigilância pós-alta por meio de visitas domiciliares destina-se a proporcionar ações 

mais integrais ao indivíduo e à família, e ainda uma integração entre os diversos níveis de 

saúde e, de acordo com Roese e Lopes (2004) é um método eficaz e meio de execução de 

técnicas ágeis e fidedignas de pesquisa ainda pouco divulgadas. 

A enfermagem, cujo instrumento de trabalho é o cuidado, tem papel importante no 

tratamento e nas orientações educativas aos pacientes e familiares, promovendo sua 

recuperação e bem-estar durante sua internação e capacitando-o para o autocuidado após a 

alta hospitalar (BRESSAN et al, 2007).  

 

Hospitalização e Pós-Alta 

 Os idosos são mais susceptíveis às doenças e à hospitalização, levando em 

consideração o processo de envelhecimento, em que, o organismo apresenta de forma 

generalizada a diminuição de suas capacidades, gerando vulnerabilidade biológica, 

econômica, social e espiritual (MARIN; BARBOSA; TAKITANE
6
, 2000, apud JANNUZI; 

CINTRA, 2006, p. 180). 

 Sendo assim, as manifestações de doenças crônicas e degenerativas são frequentes, o 

que demanda uma série de intervenções e necessidade de se submeter às instituições 

                                                           
6
 MARIN, M.J.S; BARBOSA, P.M.K; TAKITANE, M.T. Diagnósticos de enfermagem mais freqüentes entre 

idosas hospitalizadas em unidade de clínica médica e cirúrgica. Rev.Bras Enferm. 2000; nº 53, vol. 4, p. 513-23. 
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hospitalares, justificando assim o índice elevado de ocupação de leitos hospitalares, longa 

permanência e reinternações, pela população acima de 60 anos. 

 A hospitalização exige mudanças nos hábitos de vida, gerando alguns impactos como 

o afastamento dos familiares, amigos e conhecidos, a falta dos objetos pessoais e o fato de 

estar em um ambiente desconhecido, o que afeta o indivíduo e toda a estrutura familiar, pois 

tende a ser percebida como ameaça geradora de estresse, levando a sentimentos de 

insegurança e culpa, perda de controle e autonomia, e alterações nos aspectos 

socioeconômicos (JANNUZI; CINTRA, 2006). 

 E, nesse contexto, como ressaltam Bocchi et al (2007), a família quer permanecer 

junto ao doente no hospital, pelos seguintes motivos: insegurança, interesse no paciente, 

sentimento de co-responsabilidade pela recuperação do paciente, oportunidade de aprender, 

obrigação, respeito e simplesmente para estar junto. 

 Contudo, ao estabelecer um relacionamento mais próximo e terapêutico com a equipe 

de enfermagem a família pode passar a ver e agir em solidariedade às dificuldades impostas 

pela própria instituição e ao processo de trabalho da enfermagem. Dessa forma, com o auxilio 

do familiar neste contexto, há uma chance de se diminuir os agravos, por considerar o 

ambiente hospitalar um espaço traumático e hostil que pode afetar o processo terapêutico. 

Torna-se uma via de mão dupla, em que da mesma forma que os profissionais de 

enfermagem podem dar suporte ao familiar cuidador, no momento em que o idoso se encontra 

hospitalizado e passando por toda essa fase, o familiar também pode ser considerado como 

um facilitador para a diminuição dos impactos da hospitalização no idoso, enquanto este 

permanecer hospitalizado. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), alta é definida como sendo a 

liberação de um paciente de um centro de cuidados, usualmente referindo-se a data em que o 

paciente deixa o hospital. 

Os enfermeiros têm um papel fundamental no ensino e na preparação ao doente e 

família para alta hospitalar, tendo em vista que grande parte das altas é precoce e a maioria 

dos doentes recupera-se no seu domicílio, como afirma Pereira et al (2007), o alto custo das 

hospitalizações tem abreviado o tempo de internação e o planejamento da alta do paciente tem 

sido uma das principais preocupações para assegurar a continuidade do tratamento e evitar a 

reinternação. 

Sendo assim, objetiva-se o planejamento de alta como sendo um instrumento para 

ajudá-los a ultrapassar os obstáculos e superar as dificuldades, respondendo às necessidades e 
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dúvidas que poderão surgir no domicílio, e assim contribuir para a continuidade da qualidade 

dos cuidados (MORAIS; DIXE, 2010, p. 33-34). Devendo ser considerado mais uma etapa 

importante da sistematização da assistência de enfermagem e é ideal que seja realizado 

durante a hospitalização, processual. 

Pereira et al (2007), referem que estudos têm apontado que a reinternação acontece 

pelo despreparo do cliente ou família sobre os cuidados a serem desenvolvidos no domicílio, 

como a dificuldade na administração de medicamentos, mudanças no estilo de vida, 

autocuidado com estomas e enfrentamento com alterações da auto-imagem. 

Um adequado planejamento de alta resulta em uma diminuição da duração do 

internamento e de readmissões hospitalares, tendo em vista que a preparação cuidadosa e 

apropriada da informação aos doentes/prestadores de cuidados durante a alta, bem como a sua 

compreensão e assimilação são muito importantes para a continuidade da qualidade dos 

cuidados no domicílio (MORAIS; DIXE, 2010, p. 34). 

A continuidade de cuidados é considerada um processo essencial para assegurar bons 

resultados de saúde, tanto para os pacientes quanto para as respectivas famílias que enfrentam 

no domicílio a necessidade de adaptação a novas realidades, assim, torna-se fundamental que 

os enfermeiros satisfaçam as necessidades dos clientes previamente a alta. 

 

Atenção Básica e a Saúde da Família  

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde individuais e 

coletivas, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia 

das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2011, 

p. 3). É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima a vida 

das pessoas e: 

 

 
Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 

comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Orienta-se pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social. A atenção básica considera o participante em sua singularidade e 

inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral (BRASIL, 2012, p. 19-

20). 
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Visando a reorganização da atenção básica no Brasil surgiu a Estratégia Saúde da 

Família (ESF). Primeiramente, era chamado de Programa de Saúde da Família (PSF), porém o 

nome foi substituído em 2006, por não mais se tratar apenas de um programa. Essa estratégia 

é tida pelo Ministério da Saúde como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da 

atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial 

de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a 

resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar 

uma importante relação custo-efetividade. 

Dessa forma, a atenção básica no Brasil tem como princípios fundamentais a 

integralidade, qualidade, equidade e participação social. Mediante a adstrição de clientela, as 

equipes Saúde da Família estabelecem vínculo com a população, possibilitando o 

compromisso e co-responsabilidade dos profissionais com os usuários e a comunidade 

(BRASIL, 2012). 

Apesar dos avanços conquistados com o SUS, no que diz respeito ao acesso a ações e 

serviços de saúde, e da expressiva ampliação da atenção básica por meio da Estratégia de 

Saúde da Família, “o modelo de atenção à saúde predominante no Brasil, ainda é centrado no 

hospital e no saber médico, é fragmentado, biologicista e mecanicista” (BRASIL, 2012, p. 9). 

Como uma alternativa de mudança no modelo de atenção à saúde, na última década 

vem sendo implantada em todo o país a Estratégia de Saúde da Família (ESF). A atenção, 

agora centrada na família, considera o ambiente físico e social, o que possibilita aos 

profissionais da equipe uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da 

necessidade de intervenção que se situa além das práticas curativas (NORONHA; SOPHIA; 

MACHADO, 2002). 

As equipes que atuam na estratégia de Saúde da Família são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica 

delimitada; atuando em ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de 

doenças e agravos, e na manutenção da saúde da comunidade (BRASIL, 2012). É composta 

por uma equipe multiprofissional com, no mínimo, um médico de família, um enfermeiro, um 

auxiliar ou técnico de enfermagem e até 6 agentes comunitários de saúde, onde se 

responsabilizam por uma média de 3 mil habitantes de uma determinada área. A atuação 

ocorre nas unidades de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade (BRASIL, 

2012). 
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 Condicionada pela evolução histórica e organização do sistema de saúde no país, 

Brasil (2012, n.p.) relata que: 

 

 

A velocidade de expansão da Saúde da Família comprova a adesão de gestores 

estaduais e municipais aos seus princípios. Iniciado em 1994, apresentou um 

crescimento expressivo nos últimos anos. A consolidação dessa estratégia precisa, 

entretanto, ser sustentada por um processo que permita a real substituição da rede 

básica de serviços tradicionais no âmbito dos municípios e pela capacidade de 

produção de resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações 

assistidas às equipes saúde da família. 

 

Essa estratégia tem efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde dos 

indivíduos-famílias-comunidade, por: 

 
  

estabelecer vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a população; por 

estimular a organização das comunidades para exercer o controle social das ações e 

serviços de saúde; por utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a 

tomada de decisões; por atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias 

estabelecidas com diferentes segmentos sociais e institucionais, de forma a intervir 

em situações que transcendem a especificidade do setor saúde (BRASIL, 2012, n.p.) 

 

 Para a realização das ações da atenção básica, são necessárias as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). De acordo com o Ministério da Saúde (2012), as UBS são a porta de entrada 

preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), objetivando atender 80% dos problemas de 

saúde da população sem que haja a necessidade de encaminhamento para hospitais. Para 

unidades que atuam sem a Estratégia Saúde da Família, recomenda-se o parâmetro de uma 

UBS para, no máximo, 18 mil habitantes e, para unidades que atuam com a Estratégia Saúde 

da Família, uma unidade para, no máximo, 12 mil habitantes (BRASIL, 2012) 

Deve constar nas UBS consultório médico, de enfermagem, odontológico e 

consultório com sanitário; sala multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea; sala 

de administração e gerência; sala de atividades coletivas para os profissionais da atenção 

básica; área de recepção, local para arquivos e registros; sala de procedimentos; sala de 

vacinas; área de dispensação de medicamentos e sala de armazenagem de medicamentos 

(quando há dispensação na UBS); sala de inalação coletiva; sala de procedimentos; sala de 

coleta; sala de curativos; sala de observação, entre outros (BRASIL, 2012). 

Espera-se da equipe de saúde da família, de acordo com Merhy (2002) ao atuar em 

uma área adscrita, que desenvolva ações de saúde dirigidas às famílias e ao seu ambiente, com 

ênfase nos aspectos preventivos, curativos e de reabilitação, articulados com outros setores 

que contribuem para melhoria das condições de saúde.  
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A ESF elege, então, como ponto central, o estabelecimento de vínculo e a criação de 

laços de compromisso e de responsabilidade entre os profissionais de saúde e a população 

(BRASIL, 1998). 

  

Cuidado Centrado na Família 

A família é considerada como elemento fundamental e principal no cuidado e suporte 

aos seus membros mesmo com escassos recursos físicos, financeiros e humanos, em especial 

para os indivíduos mais dependentes como os de idade avançada e aqueles com doença 

crônica. 

 

 
Cuidar é um ato de vida e, como tal, sua história relaciona-se com o início da 

humanidade, podendo assumir duas formas ou significados: o cuidado do homem 

consigo mesmo e o cuidado com o outro. Portanto, define-se o cuidado como um ato 

individual que se presta a si próprio quando se tem autonomia, mas também como 

um ato de reciprocidade que se presta a toda pessoa que, temporária ou 

definitivamente, necessite de ajuda para a satisfação das suas necessidades vitais 

(COLLIÈRE
7
 (1989) apud, CARVALHO, 2010, p. 32-33). 

 

Na prática geriátrica, o termo dependência, está relacionado com o conceito de 

fragilidade, sendo esta vista como uma vulnerabilidade apresentada pelo indivíduo de acordo 

com os desafios do próprio ambiente. Condição esta que é mais observada em pessoas que 

apresentam combinação de doenças ou limitações funcionais, prevalentemente de patologias 

crônicas, as quais diminuem a capacidade de adaptar-se ao estresse causado (CALDAS, 

2003). 

Assim, o estado de dependência, pode ocorrer em todas as idades, mas o índice de 

prevalência aumenta de acordo com o aumento da idade, pelo surgimento e desenvolvimento 

de doenças crônicas no qual as pessoas se encontram e por razões relacionadas à falta ou 

perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, gerando a necessidade de assistência ou 

ajuda de outra pessoa para ser viável realizar, por exemplo, Atividades de Vida Diárias 

(AVD) e Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) (ARAÚJO; PAÚL; MARTINS, 

2011). 

É neste momento que podemos destacar a atuação do familiar cuidador, responsável 

por assumir os cuidados do idoso dependente, seja em ambiente hospitalar ou domiciliar. E 

então, ressaltar a necessidade de centralizar o cuidado de enfermagem no familiar. 

                                                           
7
 COLLIÈRE, M.F. Promover à vida: da pratica das mulheres de virtudes aos cuidados de enfermagem. Lisboa: 

Sindicatos dos enfermeiros portugueses, 1989. 
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Para compreender a família, como unidade de cuidado, é essencial conceituá-la por um 

paradigma que possibilite entender características inerentes à sua multidimensionalidade 

como sua complexidade, globalidade, diversidade, unicidade, e que ultrapasse as definições 

associadas à consanguinidade e afinidade (FIGUEIREDO; MARTINS, 2009).  

Neste contexto da unidade familiar, o sistema de relações e interações intrínsecas à 

vida da família, concebendo-a com termos como: todo e parte indivisível, isso se torna 

evidente a necessidade de colocar o foco na complexidade de modo geral, sem que nenhum 

desses termos seja redutível ao outro (FIGUEIREDO; MARTINS, 2009). 

Estes são os desafios colocados à enfermagem, ou seja, essa alteração de paradigma 

exige que se ultrapasse a ciência tradicional e se avalie de forma personalizada as 

intervenções adequadas à singularidade de cada familiar e a melhor forma de executá-la, 

visando englobá-la em um planejamento que forneça apoio na procura de soluções para os 

problemas identificados (FIGUEIREDO; MARTINS, 2009). 

A finalidade da intervenção é justamente visando à mudança, de forma que haja um 

bem estar geral, abrangendo as dimensões estruturais, funcionais e interacionais no âmbito do 

sistema familiar. Objetivando assim, a capacitação da família no crescimento e 

desenvolvimento de competências que permitam uma vivência saudável dos seus constantes 

processos de mudança (FIGUEIREDO; MARTINS, 2009). 

 

 
A família apresenta necessidades que vão desde os aspectos materiais até os 

emocionais, passando pela necessidade de informações. O aspecto material inclui 

recursos financeiros, questões de moradia, transporte e acesso a serviços de saúde. 

Por outro lado, essa família-cuidadora necessita de informação sobre como realizar 

os cuidados, incluindo a adaptação do ambiente ao idoso. Além disso, são 

importantes o suporte emocional, uma rede de cuidados que ligue a família aos 

serviços de apoio e meios que garantam qualidade de vida aos cuidadores principais 

(CALDAS
8
, 2000; HARVIS; RABINS

9
, 1989, apud CALDAS 2003, p.777). 

 

 Quando é possível ter alguém que dê um suporte e apoiam o familiar cuidador em suas 

necessidades institucional, estrutural, material e emocional, ele exerce o cuidado e permanece 

inserido socialmente (CALDAS, 2003).  

Dessa forma, com esse manejo, o familiar não precisaria deixar de cuidar de si, muitas 

das vezes em que ele opta deixar sua saúde em segundo plano para satisfazer prioritariamente 

as necessidades do indivíduo dependente. 

                                                           
8
 CALDAS, C. P. O Sentido do ser Cuidando de uma Pessoa Idosa que Vivencia um Processo Demencial. Tese 

de Doutorado, Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2000 
9
HARVIS, K. A.; RABINS, P. V. Dementia. Helping family caregivers cope. Journal of Psychosocial Nursing, 

198927:5.  
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Os familiares devem ser vistos como figuras essenciais no processo de cuidar, uma vez 

que grande parte dos idosos dependentes recebe cuidados no domicílio. Por este motivo é 

indispensável identificar estratégias que possam responder às necessidades dos familiares 

cuidadores e suas famílias e consequentemente melhorar a qualidade de vida de todos os 

intervenientes (CARDOSO, 2011, p. 21). 

Carvalho (2010) destaca que, para cuidar de alguém com um determinado grau de 

dependência é necessário reorganizar a vida profissional e familiar surge, visto que o 

responsável pelos cuidados passa a ter menos tempo para si e para os outros, vendo-se muitas 

vezes privado de seu descanso, do lazer, sem ter tempo para férias, passear ou se divertir, e 

nem mesmo de atividades sociais, podendo ainda se isolar até de outros familiares, ficando 

restrito à pessoa cuidada. 

Eles se agarram de tal forma ao papel de cuidador primário, não recorrendo às 

instituições para buscar ajuda, não aceitando que outrem ajude e quando aceita, faz inúmeras 

ressalvas, que o incorporam para si esse papel, que aprendem sozinhos, passando pelos 

desafios do dia a dia, driblando os obstáculos que vão surgindo de acordo com as 

complicações da doença crônica, porém, ficam exaustos e estressados, de modo que as coisas 

vão se acumulando e não conseguem delegar responsabilidades ou funções e quando 

advertidos pela equipe interdisciplinar, ficam irredutíveis, não conseguem desvencilhar do 

papel nem aceitar sugestões ou alternativas, isso acaba por gerar relação simbiótica e 

disfuncional com o idoso dependente (CARVALHO, 2010, p.39). 

Segundo a Portaria n° 1395/99 que dispõe sobre as diretrizes essenciais para a Política 

Nacional de Saúde do Idoso, no âmbito do apoio ao desenvolvimento de cuidados informais, 

incluindo assim, aqueles que prestam cuidados diretos aos idosos dependentes e a parceria 

com os profissionais de saúde deverá: 

 

 
Possibilitar a sistematização das tarefas a serem realizadas no próprio domicílio, 

privilegiando-se aquelas relacionadas à promoção da saúde, à prevenção de 

incapacidades e à manutenção da capacidade funcional do idoso dependente e do seu 

cuidador, evitando-se, assim, na medida do possível, hospitalizações, asilamentos e 

outras formas de segregação e isolamento (BRASIL, 1999, p.13).  

 

De modo que, através dessa parceria, possam surgir formas mais efetivas e eficazes de 

manutenção e recuperação da capacidade funcional, assim como a participação mais adequada 

das pessoas envolvidas com alguém em processo de envelhecimento com dependência 

(BRASIL, 1999, p.13).  
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Essa ação integrada deverá ser realizada, ainda de acordo com Brasil (1999, p.13), 

através de orientações dadas pelos profissionais de saúde, troca de informações claras e 

precisas sobre tratamentos e diagnósticos, assim como relatos de experiências entre pessoas 

que também exercitam o papel de cuidar de idoso dependente. 

A sobrecarga física e psicológica do cuidador é decorrente do grau de dependência do 

doente, e do estresse, da ansiedade em relação ao futuro, e da restrição da perspectiva de vida, 

respectivamente (BOCCHI, 2004). 

Levando em conta que quando um indivíduo adoece, todos os membros do grupo 

familiar são afetados, quando esse indivíduo passa a ser dependente de cuidados, necessitando 

do familiar para manter seu bem-estar, uma avaliação familiar por parte dos profissionais de 

enfermagem é essencial, para que através do apoio às suas necessidades, seja possível 

reconhecer o impacto causado no familiar, identificando as forças e as fragilidades. Através 

da avaliação dos profissionais, estando em contato e visualizando de perto esta realidade, 

possam prestar cuidados humanizados, holísticos tanto ao idoso quando à família (ARAÚJO; 

PAÚL; MARTINS, 2011). 

A transição para o papel de cuidador é uma situação complexa que exige não só 

aprendizagem de conhecimentos, mas também aquisição de novas competências. Urge a 

necessidade não só de munir o cuidador de conhecimentos suficientes para lidar com a 

situação do doente, mas também ajudá-lo a preservar o seu bem estar (MARTINS, 2006). 

Sendo que, para isso é fundamental que o cuidador se encontre bem com ele próprio, 

pois, o seu bem-estar e satisfação repercutem na pessoa que depende dele. 

 

Teoria do Autocuidado 

Para compreender o que vem a ser a teoria do autocuidado é fundamental que se 

defina antes os conceitos das vertentes que estão aliadas a esta teoria, sendo eles, o conceito 

de autocuidado, quais são as ações de autocuidado, os fatores condicionantes básicos e a 

demanda terapêutica de autocuidado (DIÓGENES; PAGLIUCA, 2003). 

Ainda, segundo Diógenes e Pagliuca (2003, p. 288): 

 
Autocuidado é a atividade que os indivíduos praticam em seu benefício para manter 

a vida, a saúde e o bem estar. Ação de autocuidado é a capacidade de o homem 

engajar-se no autocuidado. Fatores condicionantes básicos são idade, o sexo, o 

estado de desenvolvimento, o estado de saúde, a orientação sócio-cultural e os 

fatores do sistema de atendimento de saúde. 

  



40 

 

 Tendo como base os conceitos de Dorothea E. Orem, importante teórica de 

enfermagem, o autocuidado incorpora-se em três principais requisitos, que são grupos de 

necessidade universal, desenvolvimental e alteração de saúde. Os de âmbito universal são 

comuns entre os seres humanos e estão associados aos processos da vida e manutenção da 

integridade da estrutura e do funcionamento humano. Quando se proporciona o autocuidado 

centrado nos requisitos universais de forma eficaz, se promove bem estar e saúde 

(DIÓGENES; PAGLIUCA, 2003).  

Quando surge a necessidade de se adaptar às mudanças que ocorrem na vida do 

indivíduo, trata-se dos requisitos de âmbito desenvolvimental, relacionado ao 

desenvolvimento individual (DIÓGENES; PAGLIUCA, 2003).  

Por fim, os requisitos que surgem através de alteração de saúde, são resultantes do 

estado patológico do indivíduo, forçando-o a adaptar-se a determinada situação (DIÓGENES; 

PAGLIUCA, 2003). 

 
Os requisitos de autocuidado são: manutenção e ingesta suficiente de ar, água e 

alimento; a provisão de cuidados com eliminação e excreção; manutenção de um 

equilíbrio entre atividade e descanso, entre solidão e interação social; a prevenção de 

riscos à vida, ao funcionamento e ao bem-estar humano; a promoção do 

funcionamento e desenvolvimento humano, em grupos sociais, conforme o potencial 

humano, limitações humanas conhecidas e o desejo de ser normal (DIÓGENES; 

PAGLIUCA, 2003, p. 288). 

  

Em contrapartida a esta vertente, quando o indivíduo acha-se limitado ou incapacitado 

de cumprir seus requisitos de autocuidado contínuo e eficaz, um déficit ocorre e assim aponta 

a necessidade de atuação e suporte por parte da enfermagem. 

É trabalho do Enfermeiro, determinar esses déficits, e definir as modalidades de 

suporte. Auxiliando o indivíduo a maximizar, progressivamente, seu potencial para o 

autocuidado e como educador, deve transformar e emancipar o indivíduo com a finalidade de 

melhorar seu nível de saúde. 

Dentre as diversas formas e possibilidades de ajudar o indivíduo, o Enfermeiro pode 

interagir através da consulta de enfermagem, envolver a família no tratamento, realizar 

reuniões de grupos para orientações e ensinar a realizar práticas de autocuidado. 

A finalidade da intervenção é justamente visando a mudança, de forma que haja um 

bem estar geral, abrangendo as dimensões estruturais, funcionais e interacionais no âmbito do 

sistema familiar. Objetivando assim, a capacitação da família no crescimento e 

desenvolvimento de competências que permitam uma vivência saudável dos seus constantes 

processos de mudança (FIGUEIREDO; MARTINS, 2009). 
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CAPÍTULO II: A Trajetória Metodológica 

 

"Não há transição que não implique um ponto de 

partida, um processo e um ponto de chegada.  

Todo amanhã se cria num ontem, através de um 

hoje.  

De modo que o nosso futuro baseia-se no passado 

e se corporifica no presente.  

Temos de saber o que fomos e o que somos, para 

sabermos o que seremos." 

(Paulo Freire) 
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Caracterização do estudo 

 Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritivo-exploratória. As 

pesquisas de abordagem descritivas, segundo Vieira (2002), expõem as características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, mas não tem o compromisso de 

explicá-lo, estando interessada em observar os fenômenos, procurando descrevê-los, 

classificá-los e interpretá-los.  

Segundo Figueiredo (2007, p.92), esse tipo de pesquisa estabelece relação entre as 

variáveis obtidas através da utilização de técnica de coleta de dados. 

O método qualitativo se preocupa com o nível de realidade que não pode ser 

quantificada e sim compreendida em sua dimensão, trabalhando em um universo de 

significados, atitudes e motivos correspondentes a um espaço mais profundo e peculiar das 

relações, que não podem ser reduzidos a uma operacionalização de variáveis (MINAYO, 

2006, p. 48). 

A abordagem qualitativa ainda proporciona uma visão holística, naturalista e 

humanista do fenômeno, tendo uma natureza indutiva. Assim, se adéqua dentro da 

investigação de grupos e porções delimitadas e focalizadas, de relações e para análise de 

discursos e documentos (MINAYO, 2006, p. 57). 

Uma das características mais significativas da pesquisa descritiva está na utilização de 

técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática (GIL, 2007, p.42). 

As pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar uma maior familiaridade 

com o problema que será pesquisado, aprimorando ideias ou a descoberta da intuição (GIL, 

1989). Nesse tipo de pesquisa procura-se explorar o problema ou uma situação, para prover 

critérios que possibilitem a sua compreensão (VIEIRA, 2002). 

Sendo assim, a escolha do tipo de pesquisa descritivo-exploratória vem a ser adequado 

a esse estudo, que busca investigar situações, informações e dados, no intuito de compreender 
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as vertentes que surgirão no decorrer do estudo, buscando uma avaliação e interpretação que 

abrange por completo a temática abordada. 

 

Participantes do estudo 

Os participantes do estudo foram 10 familiares cuidadores de idosos dependentes no 

domicílio. Os mesmos foram captados através do cadastro e acompanhamento na unidade de 

Saúde da Família Apolo III. Esses indivíduos foram selecionados de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão: usuários cadastrados na ESF, de ambos os sexos, em condições físicas e 

mentais para participar da pesquisa, idade superior a 18 anos, disponibilidade e interesse em 

participar do estudo, assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); e 

como critérios de exclusão: familiares cuidadores de idosos que foram hospitalizados ou 

faleceram no período da realização da coleta de dados. 

 

Aspectos éticos 

Como preconiza a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, um protocolo de 

pesquisa foi submetido na Plataforma Brasil, que direcionou o mesmo para o Comitê de Ética 

e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense 

(CEP/HUAP/UFF) sob numero CAAE 15924813.3.0000.5243 (ANEXO A), bem como foi 

solicitada autorização da realização da pesquisa ao responsável pela instituição, cenário da 

pesquisa (ANEXO B).  

Os participantes da pesquisa foram previamente informados sobre as finalidades e os 

objetivos da pesquisa, as técnicas utilizadas para coleta de informações, estiveram cientes da 

preservação de suas identidades e da necessidade de confirmação do interesse na participação 

no estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A). Cabe destacar que a pesquisa não oferece quaisquer riscos aos participantes, 

os quais foram esclarecidos quanto ao direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento 

sem qualquer prejuízo aos seus direitos e atividades.  

 

A coleta das informações 

A pesquisa foi realizada na Unidade de Saúde da Família Apolo III, pertencente ao 

Município de Itaboraí, localizado na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A 

Unidade Básica de Saúde atende à população cadastrada e pertencente à região adscrita. O 

tempo de seguimento da coleta de informações ocorreu ao longo do mês de junho de 2013, 
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quando era realizada a visita domiciliar com a equipe da unidade, em média duas vezes por 

semana de segunda-feira a sexta-feira, no período da manhã e/ou tarde. 

A técnica da coleta de dados envolveu entrevistas semi estruturadas e observação 

participante, durante o período de coleta de informações.  

Para Gil (2008, p.101), a entrevista é uma técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e formula perguntas, almejando a obtenção dos dados que seja de 

interesse a investigação. Mais especificamente, é uma fórmula de diálogo assimétrico, em que 

uma das duas partes pretende coletar dados, enquanto a outra se presta como fonte de 

informações. 

Para Manzini (1990/1991, p. 154), esse tipo de entrevista concentra-se em um tema 

sobre o qual planejamos um roteiro com perguntas básicas, complementadas por outras 

questões que poderão ocorrer no momento da entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista 

pode fazer com que surjam informações de forma mais espontânea e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Para tanto, foi utilizado um Roteiro de Entrevista (APÊNDICE B) abordando os 

requisitos de autocuidado, dados do familiar cuidador e dados do idoso acerca do nível de 

dependência. Em um primeiro momento era realizado uma série de perguntas fechadas, a fim 

de identificar os participantes e caracterizá-los quanto às suas necessidades e os principais 

requisitos de autocuidado. Posteriormente, eram realizadas perguntas abertas que abordavam 

temas sobre o cuidado com a própria saúde, seu cotidiano e autocuidado, necessidades de 

saúde e possíveis alterações e mudanças. 

As entrevistas tiveram duração mínima de cinco minutos onde se encontram aqueles 

participantes que não falam muito ou não se estendem no assunto e o máximo de 25 minutos, 

onde os participantes se sentem mais a vontade para conversar e contar sua história. As 

informações eram primeiramente registradas no próprio roteiro de entrevista, e para a segunda 

parte da entrevista foi utilizado um aparelho digital MP4 para que os depoimentos dos 

participantes fossem gravados, garantindo a integralidade dos discursos. 

Importante ressaltar que durante todo o processo de coleta de informações o 

pesquisador utilizou a observação participante a fim de captar as reações dos participantes e 

as expressões não verbais, visando contextualizar as informações.  

Para Guathier et al (1998), a observação participante deve ser utilizada como recurso 

metodológico pelo pressuposto que existe muitos elementos que não podem ser apreendidos 

por meio da fala ou escrita, como o ambiente, o comportamento individual e a linguagem não 
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verbal, os quais podem ser aspectos fundamentais não apenas como dados em si, mas como 

subsídios para uma posterior interpretação apurada. 

Nesse contexto, a utilização da observação participante se faz presente em todos os 

momentos e etapas do processo. Ressaltando o que Gil (2008, p.103) diz sobre essa técnica, 

que consiste na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de 

uma situação determinada. O observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um 

membro do grupo a partir do interior dele mesmo. 

As entrevistas ocorreram juntamente com o Agente Comunitário de Saúde, os 

familiares cuidadores e os idosos das respectivas áreas atribuídas por responsabilidade a cada 

agente; os participantes eram abordados em seus domicílios para a visita e informados sobre 

os objetivos do estudo, a gravação dos seus depoimentos com aparelho digital MP4 e a 

preservação de suas identidades com uso de nomes fictícios. Por fim, caso houvesse interesse 

em participar do estudo, a necessidade de confirmação através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Ao fazer essa abordagem, sem ser previamente agendado, apenas um familiar se 

recusou em participar da pesquisa.  

 

Organização e análise das informações 

Os dados obtidos através da observação e do roteiro de entrevista passaram por 

processo de transcrição na íntegra, com posterior identificação com nomes de flores. Assim, 

foi atribuído a cada participante uma flor de acordo com seu significado, sendo elas: Girassol 

(Dignidade/Devoção), Jasmim (Beleza delicada), Frésia (Acolhimento/Proteção), Violeta 

(Lealdade), Rosas (Dedicação), Begônia (Lealdade no amor), Tulipa (Amor/Esperança), 

Cacto (Perseverança), Camélia rosa (Grandeza da alma), Beladona (Sinceridade). 

 Em seguida, as informações foram submetidas à análise temática do conteúdo, cujos 

temas emergentes foram agrupados nas seguintes categorias: “Reflexos de nós” e “Cuidando 

do outro e (Des)cuidando de si” 

 A seguir são apresentados os resultados e a discussão dos mesmos com base em 

autores que abordam a temática na área de enfermagem e saúde. 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: Resultados e Discussão 

 

“Se não houver frutos, valeu a beleza das 

flores; se não houver flores, valeu a sombra 

das folhas; se não houver folhas, valeu a 

intenção da semente.” 

(Henfil) 
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Os participantes do estudo compõem uma população de indivíduos com mais de 60 

anos classificados como dependentes e seus familiares cuidadores (foco principal deste 

estudo), residentes no município de Itaboraí – RJ, conforme os critérios estabelecidos na 

metodologia. 

 Itaboraí é um município do estado do Rio de Janeiro que compõe a Região 

Metropolitana II. Apresenta uma população de aproximadamente 218.008 habitantes segundo 

dados do IBGE do Censo 2010 (BRASIL, 2010) e, desse total, aproximadamente 74% 

recebem cobertura pela Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

A Unidade, cenário desse estudo, está localizada em um território caracterizado por 

uma população de baixa escolaridade e renda. Há predomínio de idosos com doenças crônicas 

não transmissíveis, como Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus.  A unidade possui 

duas equipes compostas por: 01 Enfermeira; 01 Médica, 01 Técnico de Enfermagem; 04 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS); 01-Responsável pela limpeza; 01-Recepcionista.  

A Unidade funciona atualmente em uma escola alugada, possuindo energia elétrica, 

água encanada, rede de esgoto e coleta de lixo. Possui uma varanda, ambiente arejado, que 

caracteriza um hall de entrada onde há cadeiras e bancos, representando uma sala de espera. 

Uma sala, em que funciona a recepção, com alguns armários onde são dispostos os 

prontuários, dentre outros materiais para se efetuar os registros. Cada equipe possui sua sala e 

local para atendimento, separadamente. 

Para a realização de atendimentos e consultas médicas e de enfermagem são utilizados 

consultórios. Salas com mesa e cadeira, lavatório para realizar a lavagem das mãos, um 

armário com os materiais utilizados nas consultas e para os procedimentos, além de uma maca 

para o atendimento às gestantes e crianças, existe ainda balança para pesar os lactentes e 

crianças de menor faixa etária. Há ainda a sala de triagem, uma sala de curativos que possui 

um lavabo e uma pequena dispensa onde ficam armazenados materiais para a realização de 
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curativos e estocagem de materiais. Possui ainda a sala de imunização, além da copa e dois 

banheiros.  

A unidade realiza consultas médicas e consultas de enfermagem como: pré-natal e 

puericultura, curativo, imunização, exames preventivos, educação em saúde com grupos 

educativos, inclusive um para controle de Diabetes e Hipertensão (Grupo Hiperdia) reuniões 

de equipe, salas de espera; realiza atendimentos sob livre demanda, epidemiologia, vigilância 

de doenças como Tuberculose e Hanseníase, dentre outras, e controle de agravos. 

No Brasil, em 2025, teremos cerca de 34 milhões de idosos, representando 15% da 

população total. Fatores como redução da natalidade e mortalidade infantil, avanços 

tecnológicos e aumento da expectativa de vida contribuíram para a alteração da pirâmide 

etária (UESUGUI; FAGUNDES; PINHO, 2011, p. 690). 

O crescimento exponencial da população idosa, no Brasil, vem acompanhado por um 

aumento de doenças crônico-degenerativas, elevando os índices de morbidade, propiciando 

novas demandas, como a ocupação de leitos hospitalares por períodos prolongados e a 

elevação de custos por internação hospitalar no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2009). 

 A longevidade e a frequência das doenças crônicas e degenerativas são consideradas 

as principais causas do aumento do número de idosos portadores de incapacidades. 

Desenvolver incapacidades com perda da independência e, por vezes, o comprometimento da 

autonomia pressupõe que as tarefas que o idoso não consiga mais realizar, sejam assumidas 

por outra pessoa na função de cuidador (KARSCH, 2003). 

 O cuidado familiar, caracterizado como um conjunto de ações dirigidas a uma pessoa 

que demanda cuidados de saúde, desenvolvidas por um ou mais membros da família, ocorre 

no domicílio, no contexto do lar (AZEVEDO, 2010). 

 A progressão das incapacidades, a instalação súbita ou gradual da dependência, o 

prognóstico da doença do idoso e os recursos de que o familiar dispõe para desenvolver as 

atividades para o cuidado do familiar doente, resulta em resistência física e psicológica 

sobrecarregada (AZEVEDO, 2010). 

 Assumir a responsabilidade de cuidar do familiar que se encontra impossibilitado de 

exercer o autocuidado não é uma opção, é uma questão que envolve características e valores 

que constituem os elos de cada família, no âmbito da obrigação, dever do cuidado e um 

componente afetivo. Portanto é uma responsabilidade que se apresenta no dia a dia, e se 

define na indisponibilidade de outros possíveis cuidadores, definindo dessa forma, um 

cuidador principal (AZEVEDO, 2010). 
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 Conhecendo as características e peculiaridades dos participantes do estudo 

  

 A média de idade dos familiares entrevistados foi em torno de 59,4 anos, com máxima 

de idade de 87 e mínima de 34 anos. Um dado interessante e muito relevante foi que dentre os 

familiares entrevistados 50% possuem idade superior a 60 anos, variando entre 61 e 87, o que 

significa que pessoas idosas estão cuidando de idosos dependentes. Dados como esse também 

foram encontrados em outro estudo sobre idosos dependentes: família e cuidadores, em que 

39,9% de cuidadores, entre 60 e 80 anos, cuidavam de 62,5% de pacientes da mesma faixa 

etária (KARSCH, 2003, p.863). Os dados deste estudo revelam uma predominância de sexo 

feminino (90%) e apenas 10% do sexo masculino (Gráfico 1). 

 Gráfico 1 – Predominância de sexo entre os participantes  

 

 Corroborando com o alto número de mulheres como cuidadoras, Hora, Souza e 

Alvarez (2005) mostram que a predominância de cuidadores do sexo feminino é de 88% 

numa população com 50 cuidadores de vítimas de trauma crânio-encefálico. Em outro estudo 

que visou estabelecer o perfil dos cuidadores de idosos com alterações cognitivas (SANTOS; 

PAVARINI, 2010), identificaram que 89% dos 72 cuidadores primários eram do sexo 

feminino. 

 Historicamente, segundo Freitas et al (2008, p.508): 

 

 
A mulher sempre foi responsável pelo cuidado, seja da casa ou dos filhos, ou mesmo 

dos membros familiares adoecidos, enquanto o papel do homem era de trabalhar 

fora para garantir o provimento financeiro da família. Apesar de todas as mudanças 

sociais e na composição familiar, e dos novos papéis assumidos pela mulher, 

destacando-se sua maior participação no mercado de trabalho, ainda se espera que a 

mulher assuma as funções do cuidado em geral. 

 

10% 

90% 

Predominância do sexo feminino 

Masculino 

Feminino 
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 Em relação à situação conjugal, o gráfico 2 mostra que dos familiares entrevistados 

apenas 1(10%) era solteiro e 9 (90%) eram casados.  

 Gráfico 2: Situação conjugal dos familiares 

 

 Essa questão influencia ao pensar que, além de ter que cuidar do idoso dependente, 

esses familiares cuidadores também possuem uma família com marido, filhos e até netos, ou 

seja, eles precisam conciliar suas obrigações e responsabilidades com a família e com o idoso 

dependente. 

 O estado de dependência e as solicitações do doente podem absorver todo o tempo do 

cuidador, diminuindo seus contatos sociais, podendo conduzi-lo ao isolamento, já que limitam 

sua atividade social e, limitam suas oportunidades de encontrar apoio (CARVALHO, 2010).  

 Cuidador não possui férias, não tem tempo disponível para si mesmo, para se divertir 

ou passear e, quando o faz, surgem muitas vezes sentimentos de culpa associados à idéia de 

deixar o idoso relegado ao abandono. Em situações extremas, isolam-se até dos outros 

familiares, passando seu convívio a ficar restrito à pessoa cuidada (CARVALHO, 2010). 

Com relação ao grau de escolaridade do familiar cuidador (Gráfico 3), obtivemos 1 

(10%)  com ensino superior incompleto, 2 (20%) com ensino médio incompleto, 1(10%) com 

ensino médio completo, 4 (40%) com ensino fundamental incompleto, 1(10%) com ensino 

fundamental completo e 1(10%) analfabeto. Cabe ainda destacar que o familiar que teve 

ensino superior incompleto, não pôde concluir a graduação, por não conseguir conciliar a 

demanda de atividades com o idoso e o fato de ser o cuidador principal, com as 

responsabilidades do curso. 

O baixo nível de escolaridade associado a fatores socioeconômicos e culturais 

contribuem para o aparecimento da doença, considerando que esses fatores podem dificultar a 
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conscientização das pessoas para a necessidade de cuidado com a saúde ao longo da vida 

saudável, limitando a ação de fatores de risco (PERLINI; FARO, 2005). 

Somando esses achados com o número de filhos (Gráfico 4), vimos que quem tem 

ensino superior incompleto possui 2 filhos, as que têm ensino médio incompleto possuem 2 

filhos e a com ensino médio completo também tem 2 filhos. Já as pessoas que possuem ensino 

fundamental incompleto somam 12 filhos, a pessoa que possui ensino fundamental completo 

tem 4 filhos e o analfabeto tem 2 filhos.  

Assim, na relação grau de escolaridade versus número de filhos, as mulheres que 

possuem mais escolaridade (8 anos ou mais) possuem uma média de filhos menor do do que 

as mulheres com menos de 4 anos de estudo (IBGE, 2002). 

Gráfico 3: Grau de escolaridade do familiar cuidador 

 

 Gráfico 4: Número de filhos por familiar cuidador 

 

  

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Analfabeto Ensino 

fundamental 

incompleto 

Ensino 

fundamental 

completo 

Ensino 

médio 

incompleto 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

superior 

incompleto 

Grau de escolaridade 

Feminino 

Masculino 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 Filho 2 Filhos 4 filhos 7 filhos Não possui 

Número de filhos 

Número de filhos 



52 

 

 O gráfico 5 mostra que 50% dos familiares são evangélicos e que apenas 10% não 

possui religião; os outros 40% estão divididos em Católicos e Testemunha de Jeová. 

 Dentre os dados apresentados pelo Censo Brasileiro (IBGE, 2010), a religião 

evangélica é a que mais cresceu nos últimos 40 anos, saltando de 5,2% da população para 

22,2%, enquanto que a religião católica teve uma diminuição de 12,2% no seu total. Mesmo 

assim, o Brasil continua sendo a maior nação católica do Mundo, representados por 64,6% da 

população. 

 Gráfico 5 – Opção religiosa do familiar cuidador

 

 

 A transição demográfica e a transição epidemiológica apresentam, cada vez mais, um 

quadro de sobrevivência de idosos na dependência de uma ou mais pessoas que suprem as 

suas incapacidades para a realização das atividades de vida diária (KARSCH, 2003, p. 862). 

 Estudos revelam que cerca de 40% dos indivíduos com 65 anos ou mais de idade 

precisam de algum tipo de ajuda para realizar pelo menos uma tarefa como fazer compras, 

cuidar das finanças, preparar refeições e limpar a casa. Uma parcela menor (10%) requer 

auxílio para realizar tarefas básicas, como tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-se, 

sentar e levantar de cadeiras e camas (MEDINA; SHIRASSU; GOLDFEDER, 1998). 

 No que se refere ao grau de dependência dos indivíduos atendidos pelos cuidadores 

em um estudo realizado por Paula e Marcon (2001, p.138-139), eles utilizaram a seguinte 

classificação: 

 Paciente dependente grau I – aquele que se alimenta bem; não apresenta desvio de 

comportamento; pode andar sozinho; necessita de tratamento mínimo – porém 

necessita de supervisão no uso da medicação. 
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 Paciente dependente grau II – aquele que necessita de ajuda para se alimentar e 

deambular; apresenta discreto desvio comportamental; necessita de cuidados 

moderados e supervisão no uso da medicação 

 Paciente dependente grau III – refere-se à pessoa acamada com dependência total para 

se alimentar, higienizar e realizar suas eliminações, além de necessitar de cuidados e 

algumas medicações freqüentes.  

 Neste mesmo estudo constataram que os classificados como portadores de 

dependência de grau II são os mais frequentes, e os de grau III, os menos frequentes. Com 

base nessa classificação, o presente estudo se refere a um perfil de idosos dependentes de grau 

I em sua maioria (80%), seguido de grau III (20%).  

 Importante ressaltar que os indivíduos não precisaram se encaixar totalmente em todos 

os itens referidos e para cada tipo de dependência foi adotado como critério classificar a 

dependência de acordo com o tipo o qual o caso apresentasse o maior número de 

características. 

 A fim de avaliar o nível de dependência dos idosos e o tipo de atividades que o 

familiar cuidador mais realiza e dispensa o seu tempo no dia a dia para atendê-las, questões 

sobre vestir-se, fazer higiene e alimentar-se foram perguntadas acerca da autonomia do idoso. 

Essas atividades eram classificadas em realiza sozinho, realiza com auxílio e dependente. 

 Como representado no gráfico 6, 70% dos idosos realizam com auxílio essas 

atividades, seguido de 20% que são dependentes e 10% realizam sozinhos, sem nenhum tipo 

de auxílio. Sendo que os 20% dependentes são acamados, por complicações de doenças 

crônicas não transmissíveis como a Diabetes e a Hipertensão Arterial sistêmica. 

 Gráfico 6: Realização das Atividades de Vida Diária dos Idosos 
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 Quanto às atividades instrumentais de vida diária, avaliamos questões como limpar a 

casa, cuidar da roupa, fazer comida, usar equipamentos domésticos, fazer compras, usar 

transporte pessoal ou público, controlar a própria medicação e cuidar das finanças e como 

visualizado, no gráfico 7, 70% são dependentes, 10% realizam as atividades com auxílio e 

20% são capazes de realizarem sozinhos. Dentro desses 70% foi possível observar que 40% 

dos idosos não realizam essas atividades, não por limitação ou acometimento, propriamente 

dito, mas por ser do familiar cuidador a responsabilidade, ainda mais que 90% são do sexo 

feminino e já possuir essa questão enraizada historicamente,como se fosse uma obrigação por 

estar cuidando, esse tipo de atividade instrumental é designada a ele. 

 Porém, temos que o processo de envelhecimento traz consigo limitações que muitas 

vezes fragilizam a capacidade funcional dos idosos – como tontura, instabilidade, diminuição 

da acuidade visual e auditiva, entre outros – e os leva à dependência, geralmente significando 

necessidade de cuidados permanentes (AZEVEDO, 2010). Sendo assim, a necessidade do 

familiar cuidador realizar atividades referentes às condições de vida que seriam a nível 

independente, mas que por conta das limitações, acabam por ser dependentes. 

 Gráfico 7: Realização das Atividades Instrumentais de Vida Diária dos Idosos

 

 As pessoas que suprem essas necessidades e incapacidades são os familiares dos 

idosos e, segundo Karsch (2003, p.862), especialmente, mulheres, que, geralmente, residem 

no mesmo domicílio e se tornam as cuidadoras de seus maridos, pais e até mesmo filhos. 

 Desta forma, em relação ao grau de parentesco com o idoso, podemos constatar 

(Gráfico 8) que dos familiares entrevistados, 60% eram filhos, 30% esposa(o), 10% noras. 

 Tais dados são confirmados por Karsch (2003, p.863) em seu estudo com cuidadores 

de idosos dependentes com doenças crônicas e degenerativas encontrou que em 98% dos 
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casos pesquisados, o cuidador era alguém da família, predominantemente do sexo feminino 

(92,9%). A maior parte era formada de esposas (44,1%), seguidas pelas filhas (31,3%); as 

noras e as irmãs não foram frequentes. 

 Gráfico 8: Grau de parentesco do familiar cuidador com o idoso dependente 

 

 O cuidador familiar revelou-se como figura central na dinâmica dos cuidados pessoais 

necessários às atividades de vida diária dos portadores de lesões que lhe alteraram sua 

independência; contudo, 67,9% dos cuidadores entrevistados prestavam estes cuidados sem 

nenhum tipo de ajuda (KARSCH, 2003, p.863). 

 Azevedo (2010) através de uma entrevista com idosos que tinham limitações físicas 

que os impediam de desenvolver tanto as AVDs como as AIVDs, quando os familiares 

cuidadores eram questionados quanto ao tipo de cuidados que eles prestavam aos idosos, 

respondiam que todos os cuidados eram realizados por eles e que algumas vezes dispunham 

da ajuda de outro familiar para desenvolver estes cuidados. 

 No presente estudo temos ainda que, como demonstrado no gráfico 9, 60% não 

possuem ajuda para exercer as atividades com o idoso, sendo, de certa forma, dedicação de 

cuidados exclusiva nas 24 horas, todos os dias da semana e os 40% que possuem ajuda, tem 

algum familiar que dá apoio e suporte, seja financeiro ou para cobrir sua presença em algum 

momento de necessidade e urgência, onde o familiar cuidador tem de se ausentar para resolver 

problemas externos como ir a consultas médicas, fazer compras, e outras atividades em geral. 

 Gráfico 9: Porcentagem dos familiares cuidadores que possuem auxílio nas atividades 

com o idoso dependente 
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 Das demandas de cuidados com os idosos dependentes, apenas 10% estava em uso de 

sonda vesical e bolsa de colostomia, 20% demandavam cuidados gerais referentes aos 

acamados, 30% possuíam curativos, e 100% dos idosos faziam uso de medicações (Gráfico 

10). 

  

 Gráfico 10: Tipo de demanda específica de cuidados 

 

 Os diagnósticos médicos que mais apareceram entre os idosos deste estudo foram: 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) representando a maior 

incidência, seguido por Osteoporose, Artrose, Incontinência Urinária, Câncer de intestino e 

Mal de Parkinson. 

 A frequência das doenças crônicas e a longevidade atual dos brasileiros são as duas 

principais causas do crescimento das taxas de idosos com incapacidades. A prevenção das 

doenças crônicas, a assistência à saúde dos idosos dependentes e o suporte aos cuidadores 

familiares representam novos desafios para o sistema de saúde no Brasil (AZEVEDO, 2010).  
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 Em pesquisa realizada com o familiar cuidador do idoso em internação domiciliar, 

Azevedo (2010) levantou que a doença de maior prevalência entre os idosos era a Hipertensão 

Arterial (18 idosos), do quais nove desenvolveram complicações com sequelas, seis destes 

hipertensos também tinham Diabetes Mellitus e, por complicações da doença, dois idosos 

sofreram amputação de membros inferiores. Além dessas doenças, outras se apresentaram 

associadas como Demências (4 idosos), Osteoporose (5 idosos) e Infecção do trato urinário (2 

idosos). 

 Possibilitando as seguintes considerações acerca desses dados: 

 

 

Os idosos à medida que envelhecem, aumentam a frequência das doenças crônicas 

permitindo maior incidência de idosos com incapacidades e, portanto, concorrendo 

para maior tendência a poli patologias e polifarmácia; que a hipertensão arterial é a 

mais frequente das doenças crônicas em todo o mundo e que nos idosos sua 

frequência aumenta, levando a uma maior demanda nos serviços de saúde, 

diretamente ou pelas suas complicações, particularmente o acidente vascular 

cerebral (AZEVEDO, 2010, p.59). 

 

 Ser familiar de um idoso dependente representa um desafio contínuo, que exige 

mudança de rotina e papéis sociais, a falta de tempo para lazer e atividades sociais, 

planejamento e adaptação à essa nova condição de cuidador principal, demandando contínua 

dedicação, paciência e abnegação. Devido à sobrecarga física e desgaste emocional que isso 

tudo acarreta, esse indivíduo tende a ser mais vulnerável. (LUZARDO; GORINI; SILVA, 

2006; UESUGUI; FAGUNDES; PINHO, 2011; NASCIMENTO et al, 2008). 

 Todas essas características dadas até o presente momento são estressantes na atividade 

de cuidar. Muitas vezes essas atividades estão associadas à falta de ajuda de outros familiares, 

as dificuldades financeiras para a manutenção da própria família e também, pelo restrito 

suporte formal por parte do Estado (AZEVEDO, 2010). 

 O fato de não ter um apoio eficiente e eficaz com relação às políticas públicas de 

proteção ao idoso e, especialmente, em relação ao apoio aos familiares para desempenhar os 

cuidados, os levam a abrir mão da vida pessoal em detrimento do cuidado para com o idoso, o 

que repercute na abdicação de suas necessidades e vontades para assumir integralmente o 

cuidado do seu familiar idoso (AZEVEDO, 2010). 

 Ao me aproximar dos participantes desse estudo pude observar que são pessoas 

carentes de atenção, que nem sempre estão acostumadas a serem assistidas e cuidadas. Ao 

abordá-los e informar que a entrevista era para conhecê-los e saber sobre eles, as expressões 

faciais eram de surpresa, de indagação, como quem diz: “mas porque eu?”. 



58 

 

 Porque, o familiar cuidador? Nas entrevistas iniciais, senti a necessidade de questioná-

los “Como você se vê?”, e à medida que eles foram respondendo, fui percebendo que além da 

minha motivação para cuidar desses participantes, a justificativa e relevância teórica, já 

embasada e referenciada, eu queria ouvir deles, o motivo e a atenção por cuidados. 

  E foi assim que os encontrei...  

 

 Reflexos de nós: “Nada seria tão importante quanto a certeza de que não estamos 

sozinhos mesmo quando o coração clama pela presença do amor” 

 

 

Hoje eu me vejo uma pessoa sozinha, e com a preocupação, a responsabilidade de 

cuidar da minha mãe que é acamada, depende de mim, não enxerga mais por causa 

do diabetes, não anda, depende de mim pra tudo, tem o meu irmão também que é 

doente e eu cuido dele também, então tem dias que eu me sinto impotente, entendeu, 

tem dias que eu me sinto desesperada, [...] é complicado, então eu me sinto 

arrasada, porque feliz, eu não sou. (Camélia Rosa) 

 

 Discursos como “até então eu era mais tranquila, mas atualmente eu estou mais 

agitada” se repetiram com Rosa e Tulipa. Já Frésia, em seu discurso, se emociona e diz: 

 

 

Eu? (começou a chorar) Eu não consigo me ver... Eu me coloco na frente de todo 

mundo e nunca me vejo, eu vejo o problema de todo mundo, e o meu não. Primeiro 

eu quero resolver o de todo mundo, eu sempre me coloco em último lugar, mas meus 

sonhos ficaram pra depois, os meus objetivos, tudo o que eu desejo deixo pra 

depois, porque eu não consigo dizer não pra ninguém, não consigo ver o outro 

precisando de mim e eu me ausentar. Aí, eu não consigo me ver agora, assim, como 

uma pessoa com sonhos, planejando... [...] Eu to me isolando, eu to me anulando 

sabe? E eu não posso... Eu não tenho mais identidade, não consigo mais me 

reconhecer. Esses dias eu tava me olhando no espelho e tava me achando a mulher 

mais feia do mundo e antes não era assim... (Frésia) 

 

 Para Orem (1993), “cuidados” são ações cotidianas que cada indivíduo realiza para si 

mesmo ou para os outros, com a finalidade de assegurar um funcionamento satisfatório da 

atividade humana, apesar da situação de saúde que enfrentam.  

 Os cuidados como atividades cotidianas, íntimas e pessoais, ou seja, as ações de 

autocuidado que cada pessoa realiza autonomamente desde as primeiras etapas da vida, tendo 

em vista o objetivo de manter o bem estar e saúde, são empreendidas e encaradas, em uma 

situação de doença, de forma a propiciar a adaptação de outrem às limitações impostas pela 

mesma, fazendo com que a ajuda na realização dessas atividades seja entendida com mais 

naturalidade quando provém de alguém próximo (OREM, 1993). 

 Quando se tem autonomia, o cuidado passa a ser um ato individual que o indivíduo 

presta a si próprio, o autocuidado, mas quando por algum motivo esse ato possui uma 
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limitação, temporária ou definitiva, que carece de ajuda para a satisfação das necessidades 

vitais, o cuidado passa a ser um ato de reciprocidade, a fim de suprir e restabelecer as 

necessidades do indivíduo (CARVALHO, 2010). 

 O que vem a caracterizar o perfil do familiar cuidador, uma vez que a fim de atender 

as necessidades do idoso dependente de seus cuidados, ele assume a responsabilidade para 

manter a integridade física e psicológica, entendendo que o idoso depende dele para manter 

suas condições de saúde e realizar as atividades de vida diária e atividades instrumentais de 

vida diária. 

 Em contrapartida, o familiar, ao assumir tantas responsabilidades acaba por deixar de 

lado sua vida e autocuidado, por falta de planejamento ou até mesmo por descuido. Foi 

encontrado no discurso dos familiares falas como: 

 

 

No meu pensar, eu acho que eu to fazendo o bem né? Porque eu to deixando de 

viver a minha vida pra viver pra ele, eu to deixando de cuidar de mim [...] Mas eu 

me sinto assim, muito orgulhosa de Deus me dar força pra eu estar cuidando dele, 

ajudando ele. (Begônia) 

 

O mais importante é ela, a prioridade é ela, mas sei também que se eu não cuidar 

de mim eu não posso cuidar dela, se eu não cuidar de mim amanhã eu vou estar ali 

do lado dela, ai vai ficar duas e não vai ter ninguém pra cuidar. (Camélia Rosa) 

 

Eu gosto de ajudar o próximo, mesmo sem saber se vou receber em troca ou não, 

mas eu também sinto essa carência de ter alguma coisa, porque eu também sou 

humana né?! (Frésia) 

 

 Há cuidadores que se sentem presos ao doente de que cuidam e que, de igual forma, a 

sua vida vai terminando simultaneamente à degradação da vida do doente, o que pode ser 

destacado em estudo realizado por Guimarães e Partezani Rodrigues
10

 (1999) apud Carvalho 

(2010, p. 38) em um relato de determinado cuidador que se expressa da seguinte forma: “Para 

viver para eles, nós temos que matar a nossa vida...”. 

 Alguns cuidadores deixam de viver a própria vida para se dedicar exclusivamente à 

prática de cuidar. Esse tipo de comportamento traz repercussões importantes para a vida do 

cuidador e da sua família. (TEIXEIRA, 1998; CARVALHO, 2010). Repercussões essas que 

resultam no descuidado de si e com a própria saúde e bem estar. 

 Nesse contexto, o Enfermeiro tem a oportunidade de observar como as pessoas 

enfrentam a situação de doença na família, visualizando os recursos disponíveis e os 

problemas decorrentes da situação de ter um familiar, cujas necessidades de cuidador ocorrem 

                                                           
10

 GUIMARÃES, A.O.; PARTEZANI, R.R.A. O cuidado familiar ao idoso com sequela de Acidente Vascular 

Cerebral. Revista Gaúcha de Enfermagem. vol 20, n.2, 1999. 
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de maneira continua e progressiva, e cuja manutenção da vida é de responsabilidade deste 

familiar (AZEVEDO, 2010). 

 Dessa forma, apresento a próxima categoria que engloba dados da situação de saúde, 

sua rotina de cuidados, mudanças ocorridas, repercussões sofridas e questões do autocuidado 

identificadas ao entrevistar este familiar cuidador. 

  

 Cuidando do outro e (Des)cuidando de si... 

 

 O familiar cuidador ao assumir atividades de cuidado ao seu familiar idoso e doente 

passa por mudanças na sua rotina pelo fato de ter que conciliar as tarefas familiares e as 

profissionais de acordo com as necessidades que este cuidado se coloca frente às do idoso. 

Portanto, este cuidador terá uma sobrecarga decorrente dos cuidados tendo às vezes que abrir 

mão de sua vida pessoal (SILVA; SILVA; PEREIRA, 2009) 

 

 A situação de saúde do familiar cuidador de acordo com as necessidades em saúde 

 Das necessidades psicossociais, ao pedir ao familiar cuidador, para avaliar sua 

situação de saúde, em relação às necessidades psicossociais, obtivemos que 60% não possuem 

nenhuma atividade de lazer, assim como é declarado nas indicações da literatura; e o restante 

citou coisas como ler, bordar, jogar dominó e assistir televisão.  

 Cuidadores pesquisados no estudo de Neri e Sommerhalder (2002) relataram que não 

tinham tempo para o lazer, família e os amigos. 

 Quanto aos aspectos emocionais, 50% se avaliaram como depressivos, 70% 

angustiados, 30% calmos, 50% ansiosos, além das opções já existentes surgiram mais três 

características, agitada/nervosa (20%), em pânico (20%) e frustrada (10%) (Quadro 1). 

Importante ressaltar que as pessoas que se consideravam calmas, foram as que possuíam 

maior manejo e planejamento das atividades desenvolvidas com o idoso, porém não deixavam 

de se considerar angustiadas. 

 Com isso temos que o perfil psicossocial da maioria dos familiares se resume em, 

basicamente, pessoas angustiadas, depressivas e agitadas, e a maioria não possui nenhuma 

atividade de lazer e não praticava nenhum tipo de atividade física, o que representa riscos a 

saúde das mesmas. 

 Quadro 1: Perfil do familiar cuidador quanto aos aspectos emocionais 

Característica Numero de pessoas 

Angustiado 7 
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Depressivo 5 

Ansioso 5 

Calmo 3 

Agitada/Nervosa 2 

Em pânico 2 

Frustrada 1 

 

 Esse é um perfil preocupante, esses familiares estão adoecendo, no que diz respeito, 

aos seus sentimentos, alegrias e felicidades. Eles estão, cada vez mais, se fechando para o 

mundo, para o relacionamento social e atividades que lhes dão prazer e vivendo dessa forma. 

Sem perceber estão adoecendo... 

 Proporcionar cuidados durante um longo período de tempo pode ser emocionalmente e 

fisicamente desgastante, além de interferir na saúde e no bem-estar do cuidador. A própria 

característica da doença contribui para o estresse do cuidador, ainda mais associada ao 

cuidado ininterrupto e à pouca disponibilidade de suporte formal e informal (CARVALHO, 

2010, p. 77). 

 A depressão e a ansiedade parecem ser problemas comuns entre essas pessoas. 

Carvalho (2010) cita alguns autores em seu estudo, que revelaram a presença de sintomas 

depressivos (tristeza, desespero, frustração) em familiares cuidadores, podendo ser associados 

à progressiva deterioração do estado de saúde do idoso, à ausência de tempo livre e de apoio e 

de conflitos familiares associados. 

 É de grande importância que esses familiares tenham um acompanhamento 

psicológico durante o processo de cuidar do idoso dependente. Um suporte capaz de ajudá-los 

em suas angustias e depressões, um apoio e direcionamento para melhor lidar com a condição 

em que vivem, um suporte que os auxilie a enfrentar os desafios do cotidiano marcado por 

mudanças e necessidade contínua de adaptações. 

 Acerca da necessidade espiritual, exceto uma pessoa que não possui religião, dois não 

são praticantes, seis pessoas relataram ser praticantes (Quadro 2), porém referiram não ter 

tempo hábil para ir a igreja sempre, vão quando podem, mas sentem falta de ter esse hábito, 

de estar sempre em oração. 

 Quadro 2: Necessidade espiritual  

Necessidade espiritual Número de pessoas 
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 Quando questionados quanto aos hábitos de sono, repouso e conforto, 70% dos 

familiares estão insatisfeitos com suas condições, dormem em média de 4 à 6 horas por noite 

e com qualidade de sono interrompida, e dos 30% que relataram estar satisfeitos, dormem de 

8 a 9 horas por noite (Quadro 3). 

  

 Quadro 3: Necessidades biológicas 

Hábitos de sono, repouso e conforto Numero de pessoas 

Satisfatório 3 

Insatisfatório 7 

Qualidade do sono 

Interrompido 7 

Contínuo 3 

Numero de horas 

De 4 a 6 horas por noite 7 

De 8 a 9 horas por noite 3 

 

 Higiene é uma ciência sanitária que trata da limpeza e do asseio no que se refere ao 

corpo e também ao ambiente, possibilitando dizer que higiene é saúde; logo, estar limpo e 

asseado concorre para a manutenção da saúde. Tal afirmação permite concluir que em boas 

condições de higiene alcança-se o conforto (FIGUEIREDO et al, 2005). E os participantes 

desse estudo, de fato, demonstraram satisfação em seus habito de higiene corporal e bucal, 

avaliando como satisfatório suas condições. 

 Quanto à nutrição todos disseram evitar o consumo de gorduras, frituras e 

industrializados, fazer uso de carboidratos e proteínas, e inserir no cardápio, sempre que 

podem legumes e verduras, frutas raramente (Quadro 4). Todos ingerem em torno de 1,5 à 2 

litros de água por dia, conforme é estabelecido para se manter a hidratação. 

 Quadro 4: Nutrição 

Nutrição Faz uso 

Praticante  7 

Não praticante 2 

Não possui religião 1 
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Gordura/Fritura Evita 

Frutas Raramente 

Carboidratos Sim 

Proteínas Sim 

Legumes e verduras Sim 

Industrializados Evita 

 

 Quanto ao padrão de eliminação urinária e intestinal, todos estavam dentro do padrão 

normal esperado. Apenas três não possuem o hábito diário, ficando de 2 a 5 dias constipados 

(Quadro 5). 

 Quadro 5: Padrão de eliminação urinária e intestinal 

Eliminação Urinária 

Aspecto Cor: amarelo citrino 

Limpidez: transparente 

Odor: normal 

Eliminação Intestinal 

Aspecto Cor: Marrom 

Consistência: Modelada 

Hábito Diário (7 pessoas) 

Não (3 pessoas) 

 

 Todos moravam em casa própria com energia elétrica, água tratada e coleta de lixo 

(Quadro 6). Constatou-se que 70% vive com aproximadamente 1 a 2 salários e 30% com 3 

salários. 

 Quadro 6: Condições de moradia 

Casa Própria 

Energia elétrica (x) 

Água Tratada (x) 

Coleta de Lixo (x) 

Saneamento Básico (x) 

 

Rotina de cuidados 
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 A rotina de cuidados dos familiares envolve ações corriqueiras do dia a dia, em que 

eles realizam as atividades instrumentais de vida diária além de desenvolver os cuidados para 

com o idoso dependente. 

 A rotina diária que determina os afazeres do familiar cuidador em muitas vezes exclui 

a sua vontade ou preferências. O familiar cuidador muitas vezes abre mão da sua vida pessoal 

pela daquele ao qual ele está cuidando independente do motivo que o impele a tal atitude 

(AZEVEDO, 2010). 

 

 

Eu limpo a casa dele, eu dou banho nele, limpo ele, dou comida, que tudo ele 

depende da gente. (Begônia) 

 

Arrumo a casa, faço comida, faço curativo dela, dou lanche, janta, lavo a roupa, 

dou os remédios, levo ela no posto pra fazer curativo e ver como está ficando. 

(Beladona) 

 

Com ele agora eu tenho só os cuidados com a colostomia. [...] Eu levanto cedo já 

tomo o meu café, ele acorda mais tarde e depois toma o café dele que eu já deixo 

pronto, meio dia é o almoço, se der pra denscansar depois eu descanso, se não der, 

não descanso... (Girassol) 

 

 A rotina gera sobrecarga no familiar cuidador. 

 

 

O meu dia a dia é lavar, passar, cozinhar, arrumar, é aquela rotina de todo dia, vc 

levanta 7 horas da manhã, vai dormir 10 horas da noite, só lavando, passando, 

cozinhando e arrumando, tem que ir la fora compra isso, compra aquilo, tem que 

pagar não sei o que, tudo é eu que tem que fazer, entendeu, então eu me sinto 

sobrecarregada. (Camélia Rosa) 

 

 As características estressantes na atividade de cuidar as quais muitas vezes está 

associado à falta de ajuda de outros familiares, as dificuldades financeiras para a manutenção 

da própria família e pelo restrito suporte por parte do Estado com relação às políticas públicas 

de proteção ao idoso e, especialmente em relação ao apoio aos seus familiares para 

desempenho deste cuidado, levam o familiar cuidador a abrir mão de sua vida pessoal, em 

prol do cuidado para com o idoso, o que significa dizer que ele abdica de suas necessidades e 

vontades para assumir, integralmente, o cuidado do seu familiar idoso 

 Os familiares além das responsabilidades dos afazeres com a casa e os cuidados com o 

idoso, ainda estão sempre atentos e preocupados com a sua integridade, como pode ser visto 

na fala de Rosa. 

 

 

As tarefas diárias que eu tenho que cumprir, com meu filho, levar ele na escola, 

fazer almoço na hora certa, mais os compromissos da casa, ai, com isso tudo eu fico 
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mais agitada. [...] Eu procuro ficar do lado dela o máximo que eu posso, porque eu 

fico preocupada dela cair, preocupação e responsabilidade é muito grande. 

 

 Através da fala de Violeta podemos ver que no dia a dia a prioridade de cuidados é 

para com seu marido e as atividades da casa e, apenas depois que ela realiza tudo, vai cuidar 

de si. 

 

 

Eu acordo, tomo café, passo pano na casa e tiro poeira, lavo as roupas, as roupas 

leves eu gosto de lavar na mão. [...] Depois que eu faço tudo com ele (marido) que 

eu vou tomar meu banho, cuidar de mim. 

 

 Como foi evidenciado em um estudo com familiar cuidador do idoso em situação de 

internação domiciliar, Azevedo (2010, p. 62) mostra que o desgaste físico e mental causados 

pelas atividades de cuidado, aliado as atividades e preocupações normais do dia-dia como 

também suas próprias limitações ou incapacidades são questões que tornam a vida e o cuidado 

em si mais penosos, podendo trazer danos psicossociais e possibilidade de maiores riscos à 

saúde.  

 

Mudanças 

 Ao assumir o papel de cuidador do idoso o familiar vivencia inúmeras mudanças no 

seu cotidiano e, de acordo com Azevedo (2010), no âmbito profissional e no que se refere à 

vida pessoal, isso gera grande desgaste físico e mental.  

 Foi encontrada, nos discursos dos participantes desse estudo, muita abdicação das 

atividades de lazer, do próprio emprego, dos cuidados para com a própria saúde, do convívio 

social.  

 Thober, Creutzberg e Viega (2005, p.439) afirmam que o cuidado constante exige do 

cuidador praticamente todo o seu tempo, as suas forças, o seu lazer e até as suas emoções. 

Alguns cuidadores abdicaram do seu emprego, outros vão trabalhar, mas carregando uma 

preocupação com a saúde do seu familiar. 

 Quando questionados se houve alguma mudança no cuidado com a própria saúde antes 

e após assumir o papel de cuidador do idoso na residência, cinco dos familiares responderam 

que houve mudanças sim, não só na saúde, mas também na vida, de um modo geral. 

  

 

Mudou porque eu tenho que ficar aqui só cuidando dele, eu não posso sair pra 

lugar nenhum, não tenho outra atividade, minha vida mudou, tem vezes que eu 

esqueço até que tenho marido (risos) porque eu vivo só cuidando dele. (Begônia) 
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TUDO. Eu gostava muito de ir na igreja, participar de tudo, gostava muito dos 

meus bordados que fazia em grande quantidade [...] O que ficou difícil foi isso, eu 

saia antes, eu ia pra Niterói comprar minhas coisas, andava na rua via vitrine e isso 

tudo acabou.(Camélia Rosa) 

 

Ah, muda sim... tenho que deixar de lado sim alguma coisa, pra cuidar dele. 

(Girassol) 

 

Minha saúde mudou sim, ficou assim um pouco mais abalada. Entrei a pouco tempo 

na menopausa, ai o organismo também muda, tenho sentido umas coisas estranhas 

no meu corpo que até pouco tempo atrás eu não sentia, tonteiras, falta de ar. 

(Rosas) 

 

Mudou que antes eu saía mais, fazia pregação de casa em casa, e agora não tenho 

mais condição de fazer, é o que me dava mais prazer na vida, satisfazia meu ego, 

me dava alegria. (Jasmim) 

 

 Frésia relata que sua vida ficou diferente e diz ainda que, abriu mão de muita coisa. 

 

 

Mudou que eu não saio mais, ia no shopping, passeava, eu tinha uma vida livre e 

agora eu to me sentindo presa, igual uma prisão [...] A minha vida ficou diferente, 

eu já não faço mais caminhada, não vou mais no forrozinho com as amigas que de 

vez em quando eu costumava ir, gostava de dançar, sair eu não saio mais porque 

sempre quando vai sair tem que levar ela ou arrumar uma solução, e nem sempre 

tem com quem deixar, então é o tempo todo a cobrança, a preocupação por ela já 

ser de idade e acontecer alguma coisa, medo dela sair, fugir, sei lá. Eu deixei muita 

coisa, deixei de sair despreocupada. Tipo assim, eu não estou me sentindo mais 

livre pra fazer as coisas, aquela liberdade, e eu sou uma pessoa que gosto de 

liberdade, não gosto de ficar presa. Não consigo mais me arruma direito, me 

dedicar a mim, eu sempre fui muito vaidosa, quando eu trabalhava andava toda 

arrumada, cheirosa. (Frésia) 

 

 Podemos ver que os familiares se sentem, de fato, presos, sem liberdade, que não 

conseguem sair despreocupadamente por saber da responsabilidade que possuem para com o 

idoso dependente.  

 Segundo Thober, Creutzberg e Viega (2005), a dependência progressiva do idoso 

reflete diretamente no familiar cuidador, pois este precisa estar presente e disponível para 

suprir as necessidades ou incapacidades do outro. 

 Dois familiares mostraram conseguir conciliarem as atividades desenvolvidas com o 

idoso sem que tenham que abrir mão de sair ou fazer o que gostam, nota-se em suas falas que 

eles souberam se planejar e programar para o cuidado sem se abster de nada. 

 Para Beladona:  

 

 

Mudou mais ou menos, porque, no caso, se eu precisar sair para algum lugar, eu 

não posso, porque tenho que estar sempre cuidando dela, ela quase não pode ficar 

pisando e andando pra lá e pra cá. Mas final de semana quando tem alguma coisa 

na casa de alguém, eu já deixo as coisas prontas, faço tudo em casa, faço almoço, 
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dou almoço, ai volto na hora do lanche, se eu estiver longe de novo na hora da 

janta eu volto pra poder dar as coisas a ela. 
 

 Já Tulipa, diz que:  

 

 

Nada mudou na minha vida, porque eles sempre estiveram presentes, quando eu ia 

passear, eles (pai e mãe) ficam com as minhas irmãs, quando eu vou agora, eu levo 

eles também, consigo dividir as atividades, ela (mãe) não me dá estresse assim não, 

não me proíbe de nada. Ele (pai) é que na maioria das vezes não gosta de sair. 

 

 Percebe-se que o vínculo entre o familiar cuidador e o idoso dependente, neste caso, já 

vem de uma trajetória de vida, em que ambos participavam juntos dos eventos da vida 

cotidiana, de modo que, depois que passaram a depender dos cuidados, foi mais fácil para o 

familiar cuidador lidar com a situação e se programar melhor, sem que isso o sobrecarregasse 

ou exigisse que ele deixasse de fazer algo. 

 Porém, no que diz respeito aos cuidados com a saúde antes e depois de se tornarem 

cuidadores principais, temos que a prioridade ainda é dada para manter a integridade física e 

mental do idoso dependente e muitas vezes, deixando de lado o cuidado de si, surge assim, o 

descuido de si. 

 

 
Minha saúde... ultimamente eu to bem [...] No momento dou prioridade pra eles, pra 

cuidar deles, porque se eles não estiverem bem eu não consigo ficar bem... muitas 

vezes eu deixo de cuidar de mim pra cuidar deles. (Tulipa) 

 

 Antes eu era uma pessoa normal, sempre fui agitada e nervosa, desde criança 

nunca tive a saúde muito boa, mas fazia muitos tratamentos, tinha muita dor de 

cabeça, mas eu não era assim, agora não... eu fico “só ele, só ele, só ele, só ele e 

só”, então eu não cuido de mim, mas agora com esse problema meu (leucemia), me 

vi na obrigação de cuidar da minha saúde pra ter condições de cuidar 

dele.(Begônia) 

 

 Analisando as falas dos participantes vemos que eles têm a consciência de que estão 

sendo negligentes com a própria saúde, que deixam de lado os cuidados que devem realizar 

para manter seu bem estar físico e até mental, por falta de tempo, por não dar prioridade a 

própria saúde. Vemos isso na fala de Rosas, que quer marcar uma consulta, pois tem 

consciência da necessidade e importância de fazê-lo, mas que ao mesmo tempo, deixa de lado 

por não ter tempo. E também, Camélia Rosa, ao dizer que antes se cuidava mais, agora já não 

tem mais tempo e deixa claro que deixa de cuidar de si para cuidar do idoso dependente. 

 

 
Antes eu tinha mais tempo pra me cuidar, correr atrás de cuidar da saúde, agora é 

mais difícil. To querendo marcar uma consulta, mas também eu nem tenho tempo, 

que é tão agitado. (Rosas) 
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Antes eu já tinha esses problemas de saúde, só que era mais controlado. A diabetes, 

eu não comia certas coisas, o colesterol, estava sempre fazendo dieta agora mal eu 

tenho tempo de tomar um café e quando consigo, não como um pão, como três de 

uma vez, porque eu adoro pão. No tempo que eu estava sozinha eu já me controlava 

mais, vou comer um pão só, na hora do almoço vou fazer uma salada de legumes, 

vou colocar no fogo, fazer salada de folhas. Antes eu me cuidava mais, agora já não 

tenho mais tempo [...] Eu deixo de cuidar de mim, pra cuidar dela.(Camélia Rosa) 
 

 Girassol mostra indignação ao relatar que ainda não fez seu exame preventivo, que é 

de rotina para todas as mulheres, realizar ao menos uma vez por ano, como preconiza o 

Ministério da Saúde e nem eletrocardiograma de rotina, para avaliar as condições cardíacas. 

Por fim, conclui estar sendo desleixada com a própria saúde. 

 

 

Quando ele ta doente eu fico só cuidando dele mesmo, vê se pode... eu ainda nem fiz 

meu preventivo, eletro, antes eu já teria resolvido isso tudo, mas ele ficou doente e 

eu não fiz, to sendo desleixada(Girassol) 

 

 Segundo Carvalho (2010), existe outros estudos que mostram que a falta de tempo e a 

diminuição da vida social são fatores que afetam a vida particular de cuidadores, que deixam 

de cuidar de si mesmos para cuidar de seus familiares dependentes. 

 No discurso de Frésia, ela deixa claro que quer ir às consultas médicas marcadas, mas 

que quando o horário coincide com suas atividades com o idoso, ela deixa de ir, se queixa 

ainda de não possuir apoio. 

 

 

Eu tinha duas consultas marcadas, e por causa do horário eu não vou poder ir, 

então essas coisas vão ficando de lado. Eu quero ir, mas eu não tenho um apoio, 

porque ele (marido) não ajuda, eu peço pra ele colocar alguém aqui pra me ajudar, 

mas financeiramente não dá. (Frésia) 

 

 O potencial de cuidado da família é ampliado quando se tem apoio. Diversos estudos 

têm demonstrado que vizinhos e amigos participam da rede de apoio das famílias que cuidam 

de idosos. As pessoas mostram-se decepcionadas quando lhes é negada a ajuda diante de 

emergências (CREUTZBERG, 2000, p.125). 

 Esse fato revela a existência da individualização e o isolamento, que remetem para o 

mundo privado das famílias, a solução dos seus problemas (KARSCH, 1997). 

 O cuidado a um familiar envolve projetos de vida e, entre os casais, essa questão fica 

mais fácil de ser resolvida, pois segundo Thober, Creutzberg e Viega (2005, p. 439), a 

situação de cuidar do cônjuge gera menos conflito, pois compartilham de um mesmo projeto 

de vida, e de fato isso foi percebido quando Cacto, cuidador de sua esposa, diz: 
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Tudo a mesma coisa, nada que eu faço pra ela e por ela atrapalha na minha saúde e 

na minha vida, nada.(Cacto) 

 

 Interessante observar o discurso de Frésia onde ela associa o fato do emocional estar 

abalado com as condições de saúde.  

 

 

Piorou bastante. Antes eu tinha bronquite, mas era fraca, eu tratava, sempre me 

tratei e a sinusite não atacava. Tipo assim, eu tinha os problemas de saúde, mas não 

tinha tanto essa tristeza [...] De repente eu murchei, isso abalou e piorou minha 

saúde. Então antes quando me dava uma alergia, logo eu melhorava, agora o 

emocional também ta abalado. [...] também tem o lado da menopausa, eu entrei na 

menopausa, isso ta mexendo comigo também. Meu problema maior mesmo é o 

problema respiratório e essa ansiedade. (Frésia) 

 

 De fato, ao compreendermos o indivíduo como um ser biopsicossocial, temos que o 

psicológico, a saúde mental do indivíduo faz parte do processo saúde-doença, e este estando 

abalado terá forte influência e repercussões na saúde. 

 

Repercussões na vida do familiar cuidador 

 

 Segundo Carvalho (2010), existe dois tipos de sobrecarga: a física e a psicológica. A 

sobrecarga física é decorrente do grau de dependência do doente; e a psicológica, é decorrente 

do estresse, da ansiedade em relação ao futuro e da restrição da perspectiva de vida. 

 Nesse tópico reúnem-se falas dos familiares cuidadores a cerca da sobrecarga e 

estresse gerados, pois cuidar de alguém com algum grau de doença crônica acarreta 

consequências negativas. A sobrecarga do cuidador familiar tem sido alvo de inúmeros 

estudos que demonstram o impacto dessa atividade contínua e repetitiva realizada no 

domicílio (CARVALHO, 2010, p. 43). 

 Dentre os efeitos negativos gerados, destacam-se doenças somáticas, estresse pessoal e 

familiar, isolamento social, sentimento de que as obrigações a cumprir são pesadas e 

geradoras de tensão, pior percepção da saúde, doenças psiquiátricas, entre outros. Também 

são atribuídos à tarefa de cuidar sintomas depressivos e de ansiedade (CARVALHO, 2010, p. 

77) 

 Cuidar do idoso de modo permanente, ou seja, dedicar-se integralmente à atenção ao 

idoso, implica em exposição constante do cuidador ao risco de adoecimento, principalmente 

aqueles que são familiares cuidadores únicos e assumem total responsabilidade do cuidado 

(AZEVEDO, 2010, p. 71). 
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 Podemos ver claramente na fala dos participantes, que se encaixam nesse perfil acima 

citado, a sobrecarga física e emocional associados a sintomas depressivos e de ansiedade, 

quando questionados se em sua opinião existe sobrecarga. 

  

 
Demais. Eu tenho a responsabilidade de tudo, eu assumo tudo, estou atenta a tudo. 

Cansaço mesmo de trabalho, é isso que me sobrecarrega. (Violeta) 

 

[...] Eu fico aqui 24 horas por dia, então tem época que eu não agüento, tem época 

que eu digo “vou explodir, vou estourar” [...] eu passo mal, eu tenho problema de 

pressão, de vez em quando eu sinto muita coisa que eu quero botar pra fora e não 

posso botar, não posso chorar perto dela. (Camélia Rosa) 

 

Sabe o que é uma pessoa que para e fala assim “ai meu Deus, eu não posso ficar 

assim, mas eu não consigo me controlar”, que nem ontem... tem hora que eu quero 

ficar calma mas o próprio emocional não deixa, eu não tenho mais domínio sobre o 

meu corpo. Agora eu to mais calma, mas daqui a pouco eu me estresso com 

qualquer coisa, eu me irrito e da vontade de explodir. (Frésia) 

 

 Cuidar do idoso em casa é, com certeza, uma situação que deve ser preservada e 

estimulada, a fim de evitar a institucionalização do mesmo; Todavia, cuidar de um indivíduo 

idoso e dependente durante 24 horas sem pausa não é tarefa para uma mulher exercer sozinha, 

geralmente com mais de 50 anos, sem apoios nem serviços que possam atender às suas 

necessidades, e sem uma política de proteção para o desempenho deste papel. 

 Geralmente o cuidado é contínuo, envolve várias ações, surge como algo inesperado, 

exige conhecimento e habilidades específicas e, somadas a outras atividades cotidianas do 

cuidador, sobrecarrega-o com uma intensa jornada de trabalho, pelo fato de configurar as 

atividades do cuidado ao idoso e as demais atividades do seu cotidiano (AZEVEDO, 2010). 

 Os cuidados profissionais, o suporte social e de saúde é muito desejado pelo cuidador, 

embora nem sempre estejam ao seu alcance. 

 

 

O que sobrecarrega é o tratamento, todo mês tem que fazer um exame, tem que ir 

pro Rio resolver as coisas as vezes, e tem que ficar nessa luta, indo [...] as vezes eu 

fico assim... sem muita vontade de fazer as coisas, vontade de largar tudo e sair, 

principalmente quando tem muita coisa pra fazer. Ontem eu fui pro hospital com ele 

e não fiz nada, aí hoje juntou tudo pra fazer, mas dá aquele desânimo, a roupa ta lá 

de molho e eu ainda não botei na corda, aí as vezes minha nora sai e deixa as 

crianças comigo, ela sai muito, se eu tivesse condição de ter mais uma pessoa pra 

me ajudar, eu teria, mas infelizmente não tem como ter. (Girassol) 
 

 Apesar das mudanças ocorridas no cenário nacional em relação às políticas de 

proteção social ao idoso, estas ainda se apresentam muito restritas na oferta de serviços e 

programas de saúde pública, como na amplitude da sua intervenção. 



71 

 

 O Estado se apresenta como um parceiro pontual, com responsabilidades reduzidas, 

que atribui à família a responsabilidade maior dos cuidados desenvolvidos em casa a um 

idoso na dependência de outra pessoa. 

 Cabe ao sistema de saúde e, a sociedade como um todo, enfrentar essa problemática, 

ou melhor, atuar e intervir para que a situação vivenciada por esta população possa mudar e 

passe a ter condições de manter os seus idosos em um padrão mínimo de qualidade de vida, 

sem que isso afete também a vida dos familiares cuidadores. Tornam-se urgentes medidas 

capazes de propiciar condições mínimas necessárias de humanização no cotidiano desses 

participantes. 

 Com vistas à promoção, manutenção e/ou restauração da saúde da pessoa dependente 

e de seu familiar cuidador, com o objetivo de favorecer sua independência e preservar sua 

autonomia. A assistência domiciliar surge como alternativa que beneficia especialmente 

idosos com doenças incapacitantes e dependentes da ajuda de cuidadores por longo tempo, 

que se encarregue de seus cuidados básicos (ZEM-MASCARENHAS; BARROS, 2009). 

 A assistência domiciliar caracteriza-se por um conjunto de procedimentos possíveis de 

serem realizados no domicílio por uma equipe multiprofissional e consiste em prover atenção 

à saúde de pessoas doentes, de alguma forma incapacitadas ou com doenças crônicas de 

qualquer idade, que sejam dependentes de assistência em seu domicílio, proporcionando 

condições para um tratamento efetivo (ZEM-MASCARENHAS; BARROS, 2009). 

 Estudar os processos envolvidos na assistência domiciliar torna-se importante para 

identificar as necessidades das pessoas dependentes e seus cuidadores visando a melhoria da 

qualidade de vida dos mesmos.  

 Zem-Mascarenhas e Barros (2009) mostram que várias instituições adotam essa 

modalidade de atenção à saúde para atender as pessoas em seu domicílio, em consonância 

com a proposta da assistência domiciliar, inclusive o Departamento de Atendimento 

Domiciliar/DAD de uma cooperativa de trabalho médico do interior do Estado de São Paulo. 

 O domicílio, como espaço de cuidado com a finalidade de dinamizar a utilização dos 

leitos hospitalares e racionalizar os custos, possibilitando uma atenção com fins na vigilância 

à saúde e na humanização do cuidado ao idoso, demanda cada vez mais, uma maior 

supervisão acerca de como os familiares cuidadores estão desenvolvendo esses cuidados 

(AZEVEDO, 2010). 
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 O Programa de Internação Domiciliar (PID) representa uma estratégia na reversão da 

atividade centrada em hospitais e propicia a construção de nova lógica, com enfoque na 

promoção, prevenção à saúde e na humanização (AZEVEDO, 2010) 

 Entende-se que a análise de programas em funcionamento pode contribuir para a 

definição de políticas públicas de saúde rumo à efetivação dos princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que possibilitará reduzir o tempo de permanência do paciente e da família no 

ambiente hospital, valorizando novos espaços e novas maneiras de organização das 

tecnologias no cuidado ao idoso dependente, em situação de internação domiciliar. 

 O desafio maior está em ensinar o paciente e sua família as metas de saúde a serem 

alcançadas e possibilitar a reintegração do idoso ao seu núcleo familiar ou de apoio, através 

de uma assistência humanizada e integral, a fim de melhorar a sua qualidade de vida 

(AZEVEDO, 2010). 

 A permanência do idoso em sua família é um pressuposto básico da Política Nacional 

do Idoso, ou seja, manter o idoso fragilizado sob os cuidados familiares, pelo maior tempo 

possível. Entretanto, para que isso aconteça é preciso recursos, infra-estrutura e a 

disponibilização de um cuidador principal, que se responsabilizará pelo cuidado e a realização 

das AVDs e AIVDs. 

 O essencial, de toda essa história é ver que as necessidades de saúde do familiar 

cuidador também devem ser vistas, porque as condições de saúde dele repercutirão no 

cuidado a ser oferecido ao idoso dependente. 

 Ou seja, enquanto tivermos familiares abrindo mão do autocuidado, sem perspectiva 

de vida e despreocupados em manter um padrão mínimo de condições saudáveis de vida, 

teremos um cenário composto por idosos cuidando de idosos dependentes, que possuem risco 

iminente de diversos acometimentos de saúde, como as doenças crônicas não transmissíveis, 

invertendo o que o SUS tem proposto que é a diminuição do número de internações 

hospitalares. 

 É de extrema importância que o Enfermeiro se aproxime cada vez mais desses 

participantes que prestam cuidados, oferecendo suporte e condições para que exerçam suas 

atividades, garantindo e incentivando a manutenção da saúde do mesmo através de programas 

de suporte a família que assume o cuidado ao idoso dependente no domicílio. 

 Assim, através das Visitas Domiciliares, realizadas na Estratégia de Saúde da Família, 

juntamente com os Agentes Comunitários de Saúde, é interessante que o Enfermeiro esteja 

mais atento para as questões do autocuidado do familiar cuidador. Além das atividades que 
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esse programa já exerce é de conhecimento que a demanda dos idosos dependentes já é 

grande, dessa forma, atender também o familiar cuidador exige um preparo maior e mais 

elaborado. 

 Até agora, o delineamento de um sistema de apoio às famílias e a definição das 

responsabilidades dos cuidadores formais e informais, na prática, não aconteceram.  

 E, para Papaléo Netto, Luders e Klein (2007) ressaltam que  

 

 

Não é justo que os familiares e o cuidador tenham, na grande maioria das vezes, que 

arcar com o ônus físico, emocional e financeiro de um processo que seguramente é 

extremamente desgastante, enquanto entidades governamentais deixem de atuar, 

esquivando-se do problema como se não fosse questão de saúde pública no país. 

 

 Temos que fortalecer a rede de suporte aos familiares cuidadores e, nesse sentido, em 

25 de junho de 2013 saiu uma nota no site da Prefeitura de Itaboraí – RJ sobre dois programas 

de atenção domiciliar que entrarão em vigência até o final deste ano.  

  De acordo com o secretário municipal de saúde, o município terá duas Equipes 

Multidisciplinares de Atenção Domiciliar (Emad) e uma Equipe Multidisciplinar de Apoio 

(Emao) atuando no projeto que possibilita ofertar atendimento qualificado com redução do 

período de permanência de usuários internados e, com isso, diminuição do risco de infecções 

atendendo prioritariamente pessoas com necessidade de reabilitação motora, acamados, 

idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, terão assistência 

multiprofissional gratuita em seus lares por meio do Programa Melhor em Casa. 

 A Portaria Nº 2.029 de 24 de Agosto de 2011(BRASIL, 2011) institui a Atenção 

Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no capítulo II, seção II das 

Modalidades de Atenção Domiciliar, no Art. 30 nas atribuições das equipes responsáveis pela 

assistência domiciliar, cabe destacar, os que incluem o familiar cuidador: 

II - Identificar e treinar os familiares e/ou cuidador dos usuários, envolvendo-os na 

realização de cuidados, respeitando limites e potencialidades de cada um; 

III - Abordar o cuidador como participante do processo e executor das ações; 

IV - Acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários e familiares e/ou cuidador 

como parte do processo de Atenção Domiciliar; 

V - Elaborar reuniões para cuidadores e familiares; 

VI - Utilizar linguagem acessível a cada instância de relacionamento; 

VII - Promover treinamento pré e pós-desospitalização para os familiares e/ou 

cuidador dos usuários; 
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 Sendo assim, juntamente com a notícia sobre a implantação das Equipes 

Multidisciplinares de Atenção Domiciliar (Emad) e Equipe Multidisciplinar de Apoio 

(EMAP) podemos ter esperanças de que o familiar terá sua atenção merecida, no município de 

Itaboraí. 

 

Autocuidado: desafios no cotidiano do familiar cuidador 

 O conceito de autocuidado incorpora um conjunto de medidas a serem tomadas 

diariamente e individualmente em busca de um bem-estar físico, emocional, cultural e sócio-

econômico, a fim de manter a própria saúde, prevenir e lidar com as doenças (NEVES, 2012, 

p. 63). 

 Este tópico abrange questões do autocuidado no cotidiano do familiar cuidador, 

quando questionados sobre como ele cuida da própria saúde, o que ele faz para cuidar de si. 

 Rosas, em seu discurso, remete ao fato de que possui tantos afazeres que não consegue 

se cuidar, esquece de si, o que acarreta em baixa auto estima e frustração por não conseguir 

mudar essa situação. 

 

 
Fisicamente eu não to me cuidando muito bem, larguei meus exercícios, as vezes eu 

esqueço de mim, é tanta coisa pra fazer que eu não dou conta, esqueço de mim. E 

com isso a auto estima fica baixa, porque as vezes eu me olho no espelho e falo 

“vou ter que mudar alguma coisa” e eu não tenho condições de trabalhar pra poder 

mudar a aparência, aí eu fico frustrada, mas respiro fundo e levanto e não me deixo 

abater, e assim a gente vai, “empurrando com a barriga” como diz o ditado. 

(Rosas) 

 

 Assim como Rosas, Tulipa também associa a necessidade do trabalho com a mudança 

na condição de saúde. 

 

Ultimamente eu não tenho feito nada pra me cuidar [...] Quando eu voltar a 

trabalhar e puder pagar um plano de saúde, eu penso em cuidar mais de mim. 

 

 Tulipa ainda diz que mesmo sabendo que está com anemia, não cuida de sua 

alimentação, e parece não se preocupar quando diz “E é assim”. 

 

Eu não penso muito em mim não, eu to com anemia, mas não to cuidando direito da 

minha alimentação. Eu tava com verme, tinha um remédio pra tomar que o médico 

passou, mas nem tomei direito, nem sei se melhorei do verme. E é assim. (Tulipa) 

 

 Os participantes demonstraram plena consciência do que deve ser feito, porém não o 

fazem. 
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A saúde a gente não pode cuidar direito, conforme tinha que cuidar. Eu acho que 

não cuido do jeito que deveria. (Girassol) 

 

 Foi observado na fala de todos os participantes que eles cuidam da saúde tomando 

remédio regularmente, citaram ainda o controle da pressão arterial, realizando consultas 

médicas e exames, alimentação adequada e higiene satisfatória. 

 

 

Eu tomo meus remédios e vou ao médico, me alimento bem, sobre higiene, tomo 

meu banho todo dia, e o que mais? (Violeta) 

 

 Porém o que pode ser percebido através de suas falas é que, ainda tendo consciência 

do que deve ser feito, a fim de realizar o autocuidado e manter as condições de saúde 

adequadas, muitos deles não conseguem efetivar esse cuidado com a própria saúde. 

 Alegando, como Camélia Rosa diz 

 

 
Eu tomo os remédios, mas o único que eu não consigo tomar direito são os remédios 

que necessita da alimentação primeiro, por exemplo, eu tenho que tomar cálcio, por 

causa que eu tenho enfraquecimento dos ossos, e eu só posso tomar depois que eu 

almoçar ou jantar, então, se eu não almoço e não janto, eu não tomo. E tem dia que 

mal dá tempo deu almoçar ou jantar, porque corre pra lá, corre pra cá, vê uma 

coisa, vê outra, então não dá. 

 

 A consciência do que deve ser feito apareceu na fala de Frésia que diz: 
 

Eu procuro, tipo assim, eu gostaria de cuidar do meu jeito, que é assim me 

alimentar bem, acordar de manha tomar o meu banho e ir caminhar, que é o que eu 

gosto de fazer, de me alimentar e tomar meu café da manha com tudo o que eu 

tenho direito, com iogurte, fibras e ter uma alimentação sadia, comer de três em 

três horas que eu sei que é o certo mas eu não como mais porque eu não tenho 

tempo, não consigo, beber bastante líquido, cuidar da minha saúde praticando 

esporte, natação que eu gosto e fazer lazer né, ver meus amigos [...] 

 

 Porém, a realidade traz a tona este cenário 

 

 

[...] Mas eu ultimamente não estou fazendo mais nada disso, minha alimentação não 

está certa, não estou comendo fibras, não estou comendo verduras necessárias. 

Agora eu já estou até com mais vontade de cozinhar, porque nem isso eu estava 

querendo mais, para você ter uma ideia, eu não estava querendo nem entrar dentro 

de casa, é um quadro meio preocupante, nem banho eu tinha paciência de tomar 

mais, eu tomo banho mas com a pressa de me arrumar rápido, tava sem paciência 

de me trocar, de escolher a roupa que eu ia colocar. Tipo assim, vendo tudo pra 

fazer e sem conseguir fazer nada. A casa estava de um jeito que eu não conseguia 

fazer nada, não sabia por onde começar. (Frésia) 

 

 Quanto mais o participante conseguir refletir sobre sua realidade, sobre sua situação 

concreta no mundo, mais poderá descobrir-se como participante consciente e preparado para 

intervir na realidade.  Quando isso não pode ser feito, por si só, cabe à Enfermagem 
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reconhecer o que está acarretando toda essa situação, encaminhar e orientar esse indivíduo, 

buscando concretizar de forma efetiva o que deve ser mudado, como forma de apoio e 

solução. 

 O descuido com a saúde, a falta de autocuidado e perspectiva de vida, geram no 

familiar baixa auto estima, frustração, desanimo em realizar as atividades domésticas e com 

consigo mesmo, como se cuidar e se arrumar, coisas que denigrem a imagem pessoal, sua 

autopercepção. 

 Freire (2001, p 25) já dizia, “O essencial é ajudar o ser humano a ajudar-se, é fazê-lo 

agente de sua transformação”. Dessa forma, apresenta-se a oportunidade da enfermagem 

realizar seu trabalho, de educação em saúde, através da troca de conhecimentos, fornecendo 

orientações e apoio no processo de cuidar do idoso dependente.  

 Neves (2012) em seu estudo utiliza o modelo de Freire como base, onde a educação 

em saúde é a “construção compartilhada de conhecimento”, em que “a prática dialógica da 

enfermeira no contexto da educação popular em saúde anuncia um discurso transformador, 

mediado pela participação do participante de forma ativa, crítica e questionadora”. 

 O desempenho ou a prática de atividades da vida diária que o indivíduo realiza em seu 

benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar são os requisitos fundamentais para o 

autocuidado. 

 Os familiares cuidadores estão apresentando um déficit em um desses requisitos, onde 

há a dificuldade em se adaptar às mudanças que ocorrem em suas vidas, ao terem que assumir 

as responsabilidades com o idoso dependente. Na teoria do autocuidado de Orem (NEVES, 

2012), trata-se dos requisitos de âmbito desenvolvimental, relacionado ao desenvolvimento 

humano. 

 Temos que, segundo Dupas et al (1994), as ações de autocuidado são constituídas pela 

capacidade humana ou o poder de engajar-se no autocuidado para atingir as suas necessidades 

da vida diária, e essa capacidade pode ser afetada por fatores relacionado à condicionantes 

básicos: idade, sexo, estado de desenvolvimento, estado de saúde, orientação sócio-cultural, 

fatores ambientais, padrão de vida, entre outros. E a demanda terapêutica: ação desempenhada 

por alguns membros de um grupo social para provocar eventos e resultados que beneficiem 

outros de maneira específica. 

 Fica claro que os familiares sofrem forte influência em seu processo de saúde, devido 

às demandas terapêuticas do idoso dependente e também dos condicionantes básicos, o que, 
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de certa forma, prejudicam seu engajamento no autocuidado, impedindo de atingir de forma 

efetiva suas próprias necessidades da vida diária e os requisitos de autocuidado. 

 Sendo assim, tendo em vista os métodos de ajuda identificados por Orem (DUPAS et 

al, 1994), o enfermeiro pode guiar e orientar, proporcionar apoio físico e psicológico, 

proporcionar e manter em ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal e por fim, ensinar. 

Dessa forma, proporcionar ao indivíduo, apoio, ajuda e assistência voltados para o 

autocuidado. 
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CONCLUSÃO 

 

“O essencial é ajudar o ser humano a ajudar-

se, é fazê-lo agente de sua transformação.” 

(Paulo Freire)   
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 Considerando a metodologia adotada e os objetivos propostos, foi possível analisar as 

perspectivas de cuidado do Enfermeiro ao familiar cuidador de idosos dependentes no 

domicílio, descrever o autocuidado do familiar cuidador do idoso dependente no domicílio e 

identificar as possíveis mudanças no cotidiano desse familiar cuidador que interferem no seu 

autocuidado. 

 Através da realização deste estudo e das entrevistas com os familiares cuidadores de 

idosos no domicílio foi possível perceber suas reais condições de saúde, suas fragilidades 

quanto aos aspectos emocionais, participantes tão abalados, o estresse evidente daqueles que 

se sobrecarregam nessa dinâmica relacional com o idoso dependente, as responsabilidades 

acerca da tarefa de cuidar da casa e ainda suprir as demandas do idoso. 

 Cuidar e ser cuidado, o ser que cuida e o ser que é cuidado, perspectivas tão diferentes. 

Processo de construção e reconstrução diária dos afetos, do carinho, do ato de vencer barreiras 

impostas pelo cotidiano e esquecer os fantasmas do passado. Viver todo dia, um novo dia 

apesar das intercorrências e dificuldades do processo de cuidar, é estar lado a lado, familiar 

cuidador e idoso, sem desistir, sem pestanejar. 

 Por um lado, o familiar cuidador vêm se anulando em vida, deixando de ter um lazer, 

deixando de lado o cuidado com a sua própria saúde e dando prioridade ao idoso, falhando 

nos requisitos de autocuidado, sem demonstrar preocupação com o quadro que está traçando 

de si mesmo. 

 Por outro, ele dá indícios de ter consciência que não está cuidando bem da sua saúde, 

não está satisfazendo suas necessidades em saúde para manter uma condição saudável de 

vida, e ainda que, ele sabe que precisa se cuidar para poder exercer um bom cuidado do seu 

idoso, entretanto não está conseguindo alcançar isso. 

 Dessa forma, a enfermagem precisa ajudá-los na busca do equilíbrio, procurando 

soluções e fornecendo apoio através suporte as suas experiências, emoções e sentimentos, que 

constitui o processo dinâmico de viver. O familiar cuidador terá que aprender a lidar com as 
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suas emoções para (re)aprender a importância que é o “cuidando de si” para poder “cuidar do 

outro” e por fim, compreender melhor a importância da sua presença e envolvimento nesse 

processo. 

 Afinal, é ver e viver, ver e aprender com os erros, não persistir e insistir no que já se 

sabe ser o errado, descuidado e sem cuidado. 

 O foco da atenção deste estudo foi o familiar cuidador e seu autocuidado para que, 

sobre a perspectiva do Enfermeiro, fosse possível identificar as mudanças e alterações que 

ocorrem em seu cotidiano e acometimentos na vida do mesmo, sendo assim, conclui-se que 

além de se sentirem sobrecarregados por muitas vezes não conseguem ter um manejo e 

planejamento adequados, visando um melhor desempenho das atividades do cuidar, isso os 

impede de atenuar o estresse, angustia, depressão, frustração, aspectos por eles definidos. E é 

nesse contexto que eles vivem e se sentem, por vezes, presos, sem liberdade, com vontade de 

explodir e de largar tudo. 

 Diante disso, é importante que as políticas públicas considerem o perfil traçado por 

familiares no cuidado domiciliar, para que os programas criados viabilizem de forma centrada 

o cuidado individualizado, respeitando a singularidade de cada ser e humanize suas ações, 

criando estratégias efetivas no processo de conscientização quanto a importância de mudanças 

no estilo de vida, adoção de hábitos mais saudáveis, a fim de prevenir riscos a saúde e 

controlar as doenças crônicas tão iminentes e inseridas na faixa etária em que se encontram. 

 É preciso, que o enfermeiro incentive a criação de novos canais de comunicação com 

os familiares, inserindo-os cada vez mais no processo de cuidar do idoso, mas não como 

expectadores e sim como grandes protagonistas que são. Com os méritos de um grande ator, 

peça fundamental do cuidado domiciliar e principais responsáveis por manter a integridade 

física e a vida de outrem, a quem se dedica com tanto amor, dedicação, atenção e zelo. 

Mesmo que para isso tenham que abdicar de suas próprias vontades e necessidades... 

 Nós, enquanto Enfermeiros não podemos deixar de perceber questões como essas, o 

modo como o familiar convive com a dependência do idoso e as repercussões que a 

responsabilidade assumida por eles reflete no seu autocuidado, nas suas condições de vida e 

saúde. Tendo em vista que podemos intervir, ao começar por uma relação dialógica, em que o 

conhecimento e as experiências passam a ser valorizadas e compartilhadas, favorecendo que a 

pessoa desenvolva uma consciência crítica sobre sua saúde, e veja a necessidade de mudar, 

pelo seu próprio bem, como conquista e base para ter uma melhor qualidade de vida. 
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 O enfermeiro e demais membros de uma equipe multidisciplinar devem, através da 

avaliação do nível de dependência dos idosos e do comprometimento gerado ao realizar as 

Atividades de Vida Diária e Atividades Instrumentais de Vida Diária, fazer uma estimativa 

acerca do tipo de orientações e suporte que o familiar cuidador  precisará para executar as 

atividades e responsabilidade acerca do cuidado necessário, visando direcionar a assistência a 

esses familiares, evitando que o mesmo se exponha a riscos à sua saúde, deixe de lado os 

requisitos de autocuidado e acabe adoecendo. 

 Uma limitação desse estudo foi o tempo, o número de participantes entrevistados foi 

reduzido, pois não houve tempo hábil para realizar entrevistas com mais familiares 

cuidadores, a fim de apurar os resultados encontrados, embora os resultados encontrados 

sejam relevantes e ratifiquem os encontrados na literatura. Para uma caracterização mais 

apurada, detalhada e fidedigna, este estudo pode ser ampliado e aprofundado. 

 Estudos devem ser desenvolvidos, de modo que, possibilite entender quais são os 

fatores envolvidos na complexa tarefa de prestar cuidados e identificar quais são as situações-

limite para os cuidadores. Que elas existem podemos comprovar através das repercussões, do 

alto grau de estresse citado, dos vestígios de depressão e pelos estados emocionais negativos. 

Mas, o que não sabemos é, até onde vai essa situação, qual é o limite, o basta do familiar 

cuidador? 

 Sendo assim, como contribuição para a enfermagem, temos um trabalho a ser 

desenvolvido com o familiar cuidador que deve começar o quanto antes. Para que uma 

abordagem com vistas à prevenção e controle dos agravos seja efetiva, temos que 

primeiramente, intervir no risco iminente a saúde desses participantes. 

 É preciso que se crie um modelo de intervenção interdisciplinar que coloque o idoso 

dependente e o cuidador como centro dos cuidados e das ações em saúde, em todos os níveis 

de atenção, fornecendo suporte e apoio às questões psicológicas, fisiológicas e sociais. 

 A enfermagem deve se fazer presente na assistência de modo a guiar, orientar, ensinar 

e estimular as ações de autocuidado, através da consulta de enfermagem, abordando o familiar 

cuidador e envolvendo-o no cuidado de si e do outro, promovendo uma interação, uma troca 

continua e estabelecendo uma relação de confiança e troca entre Enfermeiro-paciente, 

realizando reuniões de grupo para compartilhar experiências e ver que não estão sozinhos. 

 O enfermeiro é capacitado para realizar esse tipo de intervenção, possui habilidades 

profissionais que podem ser utilizadas para compensar o déficit nos requisitos de autocuidado 
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dessas pessoas. O enfermeiro é o agente oficialmente reconhecido para ajudar as pessoas a 

desenvolver competências e habilidades para o conhecimento e a prática do autocuidado. 

 A família pode ser comparada ao espelho, ou seja, ela funciona como uma superfície 

que reflete e conduz seus modos de ser e viver através da apreensão e julgamento dos reflexos 

e atitudes dos seus subsistemas (familiar idoso dependente) em sua relação intrafamiliar. 

 Esse sistema, assim como todos os outros, vai agir e reagir mostrando erros e acertos, 

numa dinâmica permeada pelo cuidado de si e de seus membros em sua interação com o 

mundo e a Vida. 

 Assim, como na história de “O pequeno príncipe”, o essencial é invisível aos olhos,  

sejamos mais atentos do que aqueles que tudo vêem, mas nada sentem, ou pior, nada fazem. 

Sejamos mais sensíveis para com o conflito dos outros, sejamos mais presentes para aqueles 

que nos necessitam, mesmo que em silencio. Vamos ser um sistema onde o todo é maior que 

a soma das partes, vamos ser feixes de luz, que ao refletir sobre uma superfície translúcida, 

irradia seus raios. 

 Pois, como diz Frank Outlaw: 

Cuide de seus pensamentos; eles se tornam palavras. 

Cuide de suas palavras; elas se tornam ações. 

Cuide de suas ações, elas se tornam hábitos. 

Cuide de seus hábitos; eles se tornam caráter.  

Cuide de seu caráter; ele se torna o seu destino. 
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APÊNDICE A 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Dados de identificação 

Título do projeto: “(VI)VENDO E APRENDENDO: O autocuidado no cotidiano do 

familiar acompanhante de clientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs)”, 

Pesquisador responsável: FÁTIMA HELENA DO ESPÍRITO SANTO E CAMILA DOS SANTOS 

LORENA 
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA 

AFONSO COSTA – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefones para contato: (21) 9399-4768 e (21) 81271447 

Nome do voluntário:_____________________________________________________ 

Idade:_____anos              RG:____________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar da  pesquisa: ““(VI)VENDO E 

APRENDENDO: O autocuidado no cotidiano do familiar acompanhante de clientes com 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs)”, de responsabilidade dos pesquisadores 

Fátima Helena do Espírito Santo e Camila dos Santos Lorena. A pesquisa aqui apresentada 

tem como objetivo compreender o autocuidado no cotidiano do familiar acompanhante do 

cliente com DCNTs. 

 A pesquisa será realizada através de uma entrevista, os depoimentos serão gravados 

em aparelho digital MP3 para preservar a integralidade dos discursos.Caso necessite, poderão 

ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. 

Os resultados da pesquisa serão publicados em trabalhos e/ou revistas científicas. A 

retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer 

momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as 

informações relacionadas á privacidade do participante da pesquisa.  

Esta pesquisa não oferece riscos para você e os benefícios da sua participação são de 

aumentar o conhecimento científico na área de Enfermagem. Se houver dúvidas ou quiser que 

os dados não sejam mais utilizados, por favor entre em contato com a pesquisadora Camila 

dos Santos Lorena (21)81271447, e-mail: camilalorena@gmail.com. Este documento será 

elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do participante da pesquisa 

e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu,______________________________________________, RG nº_______________, 

Declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no projeto 

de pesquisa acima descrito. 

Itaboraí,____de _____________ de _________. 

 

___________________________________ __________________________________ 
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(Entrevistado)                                                 (Responsável por obter o consentimento) 

 

___________________________________ ___________________________________                                                                                     

(Testemunha)                                                  (Testemunha) 
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APÊNDICE B 

Roteiro de entrevista 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:______________________________________________________ 

Idade:_______    Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino   

Filhos: Quantos? ____   Idades: ______________ 

Naturalidade:______________________     Nacionalidade:______________________   

Estado Civil: (   ) Casado     (   ) Solteiro     (   ) Divorciado     (   ) Com Companheiro 

Raça:____________________________ 

Religião__________________________________ 

Grau de escolaridade:  

(   )  Analfabeto                                                 (   )  Ensino Fundamental Incompleto   

(   )  Ensino Fundamental Completo                  (   )  Ensino Médio Incompleto 

(   )  Ensino Superior Incompleto                       (   )  Ensino Superior Completo 

Profissão:________________ Ocupação:_______ N° de Horas:__________________ 

Grau de parentesco com o idoso: 

Alguém auxilia nas atividades com o idoso? (   ) Sim (   ) Não 

 

Dados do Idoso 

Idade:_______ 

Sexo: (   ) Masculino            (   ) Feminino  

Diagnóstico médico atual: ________________________________________________ 

Em uso de: 

(   ) Sonda vesical 

(   )Sonda nasoenteral 

(   ) Bolsa de colostomia 

(   )Curativo 

(   )Medicação 

 

Nível de dependência 

 Atividades de vida diária 

 

Vestir-se (   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 

com auxílio     (   ) Dependente 

Fazer higiene  

 

(   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 

com auxílio     (   ) Dependente 

Alimentar-se 

 

(   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 

com auxílio     (   ) Dependente 

 

Atividades instrumentais de vida diária 

Limpar a casa (   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 

com auxílio     (   ) Dependente 

Cuidar da roupa (   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 
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com auxílio     (   ) Dependente 

Fazer comida (   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 

com auxílio     (   ) Dependente 

Usar equipamentos domésticos (   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 

com auxílio     (   ) Dependente 

Fazer compras (   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 

com auxílio     (   ) Dependente 

Usar transporte pessoal ou público (   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 

com auxílio     (   ) Dependente 

Controlar a própria medicação (   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 

com auxílio     (   ) Dependente 

Finanças (   ) Realiza sozinho            (   ) Realiza 

com auxílio     (   ) Dependente 

 

SITUAÇÃO DE SAÚDE: 

 

Necessidades Psicossociais 

Aspectos emocionais: 

Apático (   )    Depressivo(   )    Angustiado (   )    Calmo (   )  Agressivo (   )  Colaborativo (   

)  Ansioso (   ) Comunicativo  

 

Hábitos de Vida: 

Tabagista  (  ) Sim       (  ) Não   N° de cigarros/dia:________________________ 

Ex-tabagista há quanto tempo: ___________________ 

Etilismo: (   ) Não (  ) Social     (  ) todos os dias     (  )Três vezes por semana     (  ) Mais que 

três vezes por semana   Tipo:_______________ Quantidade: _________ 

Uso de aparelho sensorial: (  ) Óculos   (  ) Lentes de Contato   (  ) Aparelho Auditivo    (  ) 

Não 

 

Necessidade Psico-espiritual 

Religião: _____________________________________      Praticante: (  )Sim     (  )Não                                                     

 

Necessidade Psicossocial 

Lazer: (   ) Sim    (   ) Não                      Tipo:______________________________ 

 

Necessidades Psicobiológicas 

Aspectos de Higiene: 

 Pele e anexos: 

Cuidado Corporal: 

 Condições de higiene:  (   ) Satisfatória                       (   ) Insatisfatória 

 Higiene Corporal: Frequência/dia ____________ 

 Higiene bucal: Frequência/dia  _______ Uso de prótese dentária (  ) sim    (  ) não 
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Hábitos de Sono, repouso e conforto:  (  ) Satisfatório    (  ) Insatisfatório 

Qualidade do sono (contínuo, interrompido): ________________________ 

Numero de horas: ____________ 

Dorme durante o dia? (   ) Sim    (  ) Não 

Nutrição e Hidratação: 

 Alimentação: (   ) Frutas        (  ) Gordura/Fritura        (  ) Carboidratos   (  ) Fibras       

(   ) Proteína     (  ) Legumes e verduras   (  ) Industrializados\ Congelados 

 Hidratação: (   ) Água       (   ) Suco      Quantidade/Dia:___________ 

Padrão de Eliminação 

Eliminação Urinária: 

 Aspecto:  

Cor       (  )incolor     (  ) Amarelo pálida    (  ) Amarelo-escuro   (  ) Hematúria   

             (  )Outros     Qual? 

Limpidez:  (  )Transparente    (  )Turva      (  ) Leitosa 

Odor:       (  )Normal       (  ) Fétido     Quantidade/dia:_______ 

Eliminação intestinal: 

 Hábito: (  ) Diário    (  ) Não. Frequência: _____________________ 

Cor: (  )Amarela   (  ) Marrom    (  )Melena   (  ) Hematoquesia    (  ) Outras    Qual? 

Consistência: (  )Dura    (  ) Liquida    (  )Modelada 

Atividade Física: (  )Recreação     (   )Três vezes/semana     (  ) Mais de três vezes/semana      

Duração:________________ 

 

Condições de Moradia:         (  )Própria     (  ) Alugada 

Quantos residem na casa? ________________ Quantos trabalham?________________ 

Renda Familiar: ________________________ 

Energia elétrica:     (  )Sim        (  ) Não 

Água tratada:         (  )Sim        (  ) Não 

Coleta de lixo:        (  )Sim        (  ) Não 

 

QUESTÕES ABERTAS: 

1) Fale sobre como você cuida da própria saúde (Autocuidado) 

2) Como você descreve o cuidado com a própria saúde antes e após assumir o papel de 

cuidadora do seu familiar idoso na residência. Houve mudanças? Quais?  

3) Como é o seu dia a dia no cuidado ao idoso na residência? 

4) Quais são suas necessidades de saúde (autocuidado) antes a após estar cuidando do seu 

idoso? 

5) Você se sente sobrecarregada com essa função? O que causa esta sobrecarga?  

6) Como a Enfermagem pode ajudar você? 

 

 

 

Impressões do Pesquisador: 
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ANEXO A 

Aprovação do comitê de ética e pesquisa 
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ANEXO B 

Autorização da Instituição 

 


