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NO DOMINGO DE PÁSCOA,                                                                                                  

AS FAMÍLIAS BRASILEIRAS ESTÃO CARREGANDO A CRUZ DO ALZHEIMER! 

1. Temos 1 milhão e meio de pessoas idosas com Alzheimer no Brasil. 

2. Cada pessoa idosa com Alzheimer carrega junto mais 3 familiares que cuidam e estão 

severamente afetados pela doença. Perto de 6 milhões de brasileiros são diretamente 

afetados pelo Alzheimer! 

3. A cada 5 minutos é feito um novo diagnóstico de Alzheimer no Brasil! 

4. A cada dia, perto de 300 novos casos de Alzheimer são diagnosticados no Brasil. 9 mil 

por mês… 100 mil por ano! 

5. Não existe pessoa mais estigmatizada, mais desamparada pela sociedade que a pessoa 

idosa com Alzheimer. No Brasil, é considerado cidadão de segunda classe pelos nossos 

gestores e políticos. 

6. O Estatuto do Idoso declara no seu artigo terceiro que é OBRIGAÇÃO do Governo 

Brasileiro, dos governadores e dos prefeitos, JUNTAMENTE, com as famílias, o 

amparo e o cuidado com os idoso brasileiros. SÓ AS FAMÍLIAS CUMPREM O SEU 

PAPEL. Nossos governantes…NECA! 

7. Apesar da doença de Alzheimer não ter cura, nossas famílias afetadas têm o direito de 

receber treinamento e capacitação para cuidar melhor de seus queridos idosos 

familiares. Nossos governantes…NECA! 

8. Há evidente descaso dos gestores de saúde do Brasil, em relação às pessoas idosas com 

Alzheimer. Nossos médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, dentistas e demais profissionais de saúde NÃO RECEBEM 

CAPACITAÇÃO sobre Alzheimer. Muitos destes profissionais, inclusive, não sabem 

trabalhar com esta doença e pouco se importam com pessoas idosas com Alzheimer. 

9. A doença de Alzheimer já é considerada em todos os países do mundo com A GRANDE 

EPIDEMIA DO SÉCULO XXI. Daqui a 20 anos, no Brasil, teremos certamente mais de 

4 milhões de idosos com Alzheimer! Mais de 12 milhões de brasileiros familiares serão 

afetados! O Brasil não enxerga a gravidade da situação presente e futura do drama de 

milhões de famílias brasileiras! 

10. Quando o assunto é ALZHEIMER, estamos ainda na sexta-feira da paixão. Quando 

teremos nossa Páscoa? 

(BORGES, 2013) 

 



RESUMO 

 

A Constituição Federal Brasileira defende que o cuidado com o idoso é uma 

responsabilidade compartilhada entre o Estado, a família e a sociedade. As Políticas públicas 

voltadas à pessoa idosa vêm corroborar com esse entendimento e apontam o domicílio como 

um espaço privilegiado para o cuidado do idoso. Isto determina a participação do familiar 

como cuidador, porém destaca-se a ausência de estratégias de assistência voltadas às 

necessidades do cuidador familiar que se sente desamparado e desassistido na sua 

responsabilidade do cuidado com o idoso no domicilio. Nos últimos anos, apesar da busca 

incessante pela saúde e qualidade de vida, observa-se uma crescente incidência de idosos com 

doenças demenciais que levam à incapacidade funcional, dentre elas destaca-se a doença de 

Alzheimer. Essa doença compromete de forma grave e irreversível a cognição, memória e 

independência do idoso, tornando-o dependente de terceiros para executar atividades básicas 

da vida diária, por toda sua vida.  O presente estudo tem como objetivo conhecer a percepção 

e os sentimentos dos cuidadores familiares de idosos com Alzheimer sobre o papel de 

cuidador. Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, realizado com cuidadores 

familiares de idosos com Alzheimer, vinculados ao grupo de cuidadores do Centro 

Especializado de Atenção em Saúde do Idoso, localizado em Natal/RN. Por meio de 

entrevista semiestruturada a pesquisa buscou investigar a percepção dos cuidadores familiares 

sobre o papel de cuidador, os sentimentos e as mudanças ocorridas na vida do cuidador ao 

assumir esse papel. Os dados foram organizados em categorias e unidades de análise 

semântica e analisados pela técnica de análise de conteúdo temática, segundo Bardin. Os 

relatos originaram três categorias: a percepção do papel do cuidador; sentimentos 

relacionados ao cuidado e consequências do papel de cuidador. Na percepção dos cuidadores 

de idosos a exigência proveniente da dedicação ao cuidado gera perdas na vida pessoal e 

profissional do familiar que assume essa responsabilidade. A falta de suporte, familiar e 

social, acentua a sobrecarga do cuidado ao idoso dependente. As Políticas públicas de saúde 

do idoso reconhecem a importância e as necessidades dos familiares cuidadores, porém não 

disponibilizam apoio e suporte suficiente para atender as necessidades e auxiliá-los em suas 

limitações. Os resultados da pesquisa demonstraram a urgência na tomada de medidas de 

assistência aos cuidadores de idosos com Alzheimer, reconhecendo-as como uma ação de 

promoção da qualidade de vida e saúde do idoso e proteção da saúde do cuidador. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Cuidador familiar. Alzheimer. Idosos. 



ABSTRACT 

 

 The Brazilian Constitution maintains that care for elderly people is a responsibility 

shared by the state, the family and the society. The politics for the elderly corroborate this 

understanding and treats home as a privileged place for elderly care taking.  This determines 

the participation of the familiar as a caregiver, but highlights the lack of strategic assistance 

for the needs of the relative caregiver who feels helplessly and unattended in their 

responsibility for elderly homecare. In recent years , despite the recently pursuit for health and 

life quality, there is an increasing incidence of elderly patients with dementia diseases that 

lead to disability, the most common among then is the Alzheimer's disease. This disease 

affects seriously and irreversibly cognition, memory and independence of the elderly, making 

it dependent on others to perform basic activities of daily life, for all his life. The present 

study aims to evaluate the perceptions and feelings of family caregivers of elders with 

Alzheimer on the role of caregiver. This is a qualitative study conducted with family 

caregivers of seniors with Alzheimer's, caregivers linked to the group of the Specialized Care 

Center of the Elderly's Health, located in Natal / RN. Through semi-structured interview 

research sought to investigate the perceptions of family caregivers on the role of caregiver, the 

feelings and the changes in the caregiver's life since they assumed this role. The data were 

organized into categories and units of semantic analysis and analyzed using thematic content 

analysis by Bardin. The reports originated three categories: the perception of the role of 

caregiver, feelings related to the caregving and consequences of the caregiver role. 

Perceptions of caregivers of elderly from the requirement of dedication to the care generates 

losses in personal and professional life for the familiar who assumes this responsibility. The 

lack of family and social support, aggravates the burden of care for the dependent elderly. 

Public health politics for the elderly recognize the importance and needs of family caregivers, 

but not enough to provide support and meet the needs and assist them in supporting their 

limitations. The research results show the urgent need to take measures to assist the caregivers 

of seniors with Alzheimer, recognizing them as an action of promotion quality of life and 

health of the elderly and protection the health of the caregiver.  

 

Key words: Public policy. Family caregiver. Alzheimer´s. Elderly 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O início da escolha do tema desta pesquisa de mestrado partiu do meu objeto de 

interesse – o idoso. Ainda na graduação, já despertava em mim a motivação em estudar e 

compreender melhor essa fase da vida. Naquela época, tive a oportunidade de desenvolver 

trabalhos de educação nutricional com grupos de idosos e percebi o quanto eles buscam e 

lutam por uma reinserção social e cultural, formando grupos de interesses e conquistando 

novos espaços. A proposta inicial da pesquisa de mestrado foi avaliar a qualidade de vida dos 

idosos assistidos pela Estratégia Saúde da Família, mas, logo em seguida devido a uma 

realidade familiar, meu olhar se voltou para a fatalidade e complexidade da doença de 

Alzheimer.  

 Há cinco anos convivo com uma idosa que apresenta de forma gradual a evolução 

dessa doença até então pouco conhecida para mim. Essa experiência me trouxe grandes 

conflitos pessoais e emocionais também vividos pela minha família diante do 

desconhecimento dessa doença. Para compreender essas mudanças de comportamento 

buscamos auxílio nas pesquisas, junto a familiares e amigos mais próximos que pudessem nos 

ajudar a compreender o que estava acontecendo e aonde isso tudo chegaria.   

 

Pode-se dizer que o Alzheimer é uma doença que atinge toda a família, pois 

muda significativamente o cotidiano familiar e traz forte repercussão 

emocional, principalmente para quem assume o papel de cuidador. O doente 

em geral, não sofre; a família sim. O cuidador passa a ser o elo entre o 

mundo perdido do paciente e o mundo real que o cerca (FIOCRUZ; 

KINOFILMES; APAZ, 2011). 

 

 Com o passar do tempo, mudanças nas rotinas e no convívio familiar precisaram 

acontecer. A atenção, a vigilância e os cuidados se tornaram mais exigentes e vi, dia após dia, 

minha mãe deixar de encontrar os amigos, de sair, se divertir, cuidar de si... Padecer. A 

responsabilidade e o cuidado eram exigentes demais e,somados às suas exigências e 

cobranças pessoais, consumiam não só o seu tempo, mas a sua saúde e a sua vida. Foi então 

que percebi que minha mãe tinha assumido para si o papel de cuidadora e isso transformou a 

sua vida. Nenhuma outra pessoa da família poderia assumir esse papel devido aos seus 

compromissos de trabalho fora de casa, mas ela, que era ”apenas” uma dona de casa, tomou 

para si esse papel.  
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 Diante disso, por maior que fosse o auxilio, suporte e amparo que pudéssemos dar na 

execução das atividades do dia a dia, não alcançávamos todas as suas necessidades, pois 

existiam conflitos tão profundos que nem ela sabia expor.  

 Todo esse contexto me motivou a questionar: por que minha mãe, cuidadora de um 

idoso com Alzheimer, precisava mudar a sua vida? Quem poderia ajudá-la diante do 

desconhecido? O que poderia ser feito? Que estruturas, recursos, pessoas poderiam dar 

suporte à minha mãe e à nossa família. Como as políticas de saúde do idoso se organizavam 

para dar suporte ao cuidador do idoso dependente? 

 Essa relação da experiência de vida com a pesquisa e produção cientifica não é algo 

inédito, principalmente quando se aborda o tema da Doença de Alzheimer. Não raro, as 

pessoas que passam pela experiência de tornar-se cuidador ou simplesmente conviver com um 

familiar doente, buscam, além de informações para melhor compreensão da doença, das 

necessidades do outro e do cuidar, uma busca construtiva e reflexiva, que gere conhecimento 

para outros que ainda não conviveram com essa experiência. 

 Posso citar como exemplo a professora da UNESP/ Unati de São José  dos  Campos - 

SP,  Vera  Helena  Rodrigues  Zaitune, cuidadora da mãe, com a doença de Alzheimer  e  de 

Parkinson. Essa professora, periodicamente, publica suas reflexões e experiências como 

cuidadora de uma idosa com Alzheimer na Revista Portal de Divulgação. Outro exemplo é a 

cineasta Thereza Jessouroun, diretora de documentários importantes focados em temas 

sociais, geralmente, relegados pela sociedade, que teve sua própria história pessoal e familiar 

profundamente marcada pela doença de Alzheimer que acometeu sua mãe. Na busca de 

exorcizar e dar visibilidade social a essa experiência tão dolorosa, Jessouroun lançou em 2007 

o documentário “Clarita”, contando, com sensibilidade e coragem, os desafios da convivência 

com sua mãe. Em conjunto com a Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com 

Alzheimer - APAZ, sediada no Rio de Janeiro, a cineasta, quatro anos depois, produziu o 

documentário: “Alzheimer: mudanças na comunicação e no comportamento”. O filme, dessa 

vez não-biográfico, tem como objetivo sistematizar de forma mais rigorosa a experiência 

profissional e de cuidado destes atores – os cuidadores familiares de idosos com Alzheimer. 

 Diante da relevância social desses estudos e da importância que as políticas públicas 

apresentam frente à problemática do cuidador de pessoa idosa, busco discutir as necessidades, 

os direitos e sentimentos desses sujeitos, trazendo uma reflexão sobre o papel das políticas 

públicas e as necessidades do cuidador. Ao confrontar relatos de experiências por meio das 

falas dos cuidadores com as propostas de suporte e assistência preconizados pelas políticas 
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públicas, exploro o viés que faz do cuidado ao idoso – nesse caso, aquele que sofre com 

Alzheimer, uma tarefa exigente para a família e, em especial, àquele que assume esse cuidado. 

 Dessa forma, busca-se compreender a percepção do cuidador familiar no cuidado 

domiciliar do idoso com Alzheimer, por meio de algumas questões norteadoras: Para você, o 

que é ser cuidador? Alguma coisa mudou na sua vida após tornar-se cuidador? Você tem 

alguma necessidade hoje? 

 Santos (2010a) afirma que é necessário conhecer a realidade das famílias que cuidam 

de pessoas dependentes, suas demandas, suas crenças, seus valores e suas práticas 

socioculturais, para que se programem ações efetivas e de modo mais eficaz. A autora destaca, 

ainda, a importância de se saber os significados dessa vivência para os membros dessas 

famílias e de como eles os interpretam e constroem seu cotidiano de “cuidador”. Esse é, de 

acordo com Moreira e Caldas (2007):  

 

um desafio para os profissionais de saúde conhecer mais as famílias, já que, 

nas situações de doença de um membro familiar, as primeiras medidas são 

tomadas ainda no ambiente doméstico, sendo este o local onde se processa o 

principal cuidado.  

 

 Portanto, esse estudo justifica-se na medida em que busca aperfeiçoar a compreensão 

do cuidado e a experiência de tornar-se cuidador de um idoso com Alzheimer sob o ponto de 

vista de quem vive a experiência; suas percepções sobre este papel, seus sentimentos, desafios 

e mudanças ocorridas em suas vidas.  

 Salienta-se que essa pesquisa poderá contribuir com a Saúde Coletiva a medida que 

aborda a compreensão do cuidador como protagonista do cuidado com o idoso, refletindo 

também sobre o papel das políticas públicas de saúde. 

 Diante do que foi aqui apresentado, este estudo tem como objetivo descrever a 

percepção dos cuidadores familiares de idosos com Alzheimer acerca do papel
1
 de cuidador. 

 O primeiro capítulo aborda a trajetória das políticas públicas voltadas para a pessoa 

idosa e busca-se nelas identificar a abordagem dada ao cuidador familiar ao longo do tempo. 

O segundo capítulo traz discussões sobre o envelhecimento populacional e seu impacto na 

saúde e na vida social. No terceiro capítulo apresentamos o delineamento metodológico do 

                                                 
1
A definição da palavra papel possui diversos significados. Ao investigarmos o papel do cuidador pelo seu 

próprio ponto de vista, buscamos na verdade, conhecer seu comportamento, a maneira de proceder e como 

percebe sua forma de agir. 

 



19 

 

estudo. No quarto capítulo, em diálogo com diversos autores, inicia-se a apresentação dos 

resultados encontrados. E, por fim, no quinto capítulo, apresentamos as percepções dos 

cuidadores sobre o papel de cuidador. 

 O trabalho apresenta ainda, como parte de sua ilustração, obras do pintor Willian 

Utermonhlen que ao ser diagnosticado com Alzheimer, inicia uma série de pinturas de 

autorretrato, registrando a evolução da doença e com ela a deterioração da sua identidade com 

o passar dos anos. 
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2 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E POLITICAS PUBLICAS 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO 

 

 Atualmente, chegar à velhice é uma realidade não apenas nos países ricos, mas 

também nos países mais pobres. Ainda que os parâmetros de saúde das populações não sejam 

equitativos nos diferentes países e contextos socioeconômicos, envelhecer não é mais 

privilégio de poucos. O aumento da proporção de idosos na sociedade é um fenômeno 

relativamente recente. É nesse sentido que Kalache, Veras e Ramos (1987) caracterizam o 

envelhecimento da população mundial como um fenômeno ao qual, mesmo os países mais 

desenvolvidos, estão tentando se adaptar. (VERAS, 2009). 

 Nos últimos 30 anos podemos observar no Brasil um aumento no contingente 

populacional dos idosos em virtude das baixas taxas de natalidade, do aumento da expectativa 

de vida e do desenvolvimento de novas tecnologias que vislumbraram tratamentos 

inovadores, além de um prognóstico de vida favorável para algumas enfermidades. 

(CAMACHO; COELHO, 2010).  

 Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 

1980 o percentual de pessoas com mais de 60 anos de idade correspondia a 6,07% da 

população, chegando a 9,98%30 anos depois, e estima-se que em 2050 aproxime-se de 30%. 

(IBGE, 2008).  

 Em 2001 tem-se mais de 20,5 milhões de idosos, o que corresponde a um aumento de 

700% em menos de 50 anos. Além desse contínuo crescimento, a população mais idosa, 

acima de 75 anos, é a que mais cresce, e o grupo dos centenários - pessoas acima de 100 anos 

-  já são, hoje, cerca de 24 mil no Brasil. Um dos grandes motivos para esse crescimento da 

população idosa é o aumento da expectativa de vida. Segundo dados do IBGE, a expectativa 

de vida no Brasil aumentou cerca de três anos em uma década. Entre 1960 e 2010, passou-se 

de uma média de 48 anos para 73,4 anos. (IBGE, 2011). 

 A redução da taxa de natalidade e mortalidade revela a velocidade do envelhecimento 

populacional no Brasil. De acordo com o IBGE (2011), o número médio de filhos por mulher 

caiu de 6,3 para 1,9 no período de 50 anos, alcançando uma taxa abaixo do nível de reposição 

da população, alterando a pirâmide etária brasileira para uma estrutura mais envelhecida. 

Pode-se observar no gráfico 1, na comparação entre as pirâmides etárias de 2009 e de 2011 

uma redução da participação dos grupos de idade inferiores a 30 anos na população total e um 
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aumento dos grupos acima dessa idade, refletindo a tendência de envelhecimento da 

população brasileira. 

  

Gráfico 1 – Distribuição percentual da população residente, por sexo, segundo os grupos de idade - 

Brasil - 2009/2011 

 
Fonte: (IBGE, 2009; 2011). 

 

 Considerando a continuidade das tendências verificadas para as taxas de fecundidade e 

longevidade da população brasileira, o país continuará galgando anos na vida média de sua 

população, alcançando em 2050 o patamar de 81,29 anos (IBGE, 2008).  

 Com o aumento da expectativa de vida dos indivíduos, modifica-se, também, o seu 

perfil de saúde. Ao invés da ocorrência de processos agudos ou de óbito, tornam-se 

predominantes as doenças crônicas e suas complicações, como a perda da sua autonomia e 

independência funcional. Essa mudança na morbidade da população demanda maiores custos 

para os serviços de saúde e exigem um reordenamento das suas ações prioritárias. Verifica-se, 

portanto, diante dessa realidade demográfica e epidemiológica brasileira, a necessidade de 

mudanças e inovações nos modelos de atenção à saúde da população idosa, afim de que o 

sistema ganhe efetividade e o idoso possa usufruir integralmente dos anos proporcionados 

pelo avanço da ciência (CAMACHO; COELHO, 2010). 

 O envelhecimento das populações demonstra que o objetivo do prolongamento dos 

anos de vida foi atingido, porém, a probabilidade de dependência e a necessidade de cuidados 

implicam uma série de desafios. Devido a isso se pode afirmar que o envelhecimento 

populacional constitui um dos maiores desafios para a saúde pública contemporânea, 
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especialmente em países em desenvolvimento, nos quais esse fenômeno ocorre em ambiente 

de pobreza e grande desigualdade social. (FIGUEIREDO; LIMA; SOUSA, 2009). 

 Compreende-se que a construção de uma política pública de saúde com foco no 

envelhecimento e na saúde da pessoa idosa estabelecerá uma dimensão necessária às 

transformações da sociedade e da assistência em Saúde, pois se observa que,a medida que as 

sociedades envelhecem, os problemas de saúde entre os idosos desafiam os sistemas de saúde 

e de seguridade social.  Camacho e Coelho (2010) ressaltam, ainda, que a autonomia, 

participação, cuidado, autossatisfação, possibilidade de atuar em variados contextos sociais e 

elaboração de novos significados para a vida na idade avançada são, hoje, conceitos-chave 

para qualquer política destinada aos idosos. Contudo, a velocidade do processo de transição 

demográfica e epidemiológica vivida pelo país nas últimas décadas traz consigo diversas 

questões cruciais para gestores e pesquisadores dos sistemas de saúde. (VERAS, 2009). 

 No Brasil, utilizamos o critério cronológico para determinar quem passa a ser 

considerado idoso no sistema jurídico. A legislação brasileira (Lei nº 8.842/94, Art. 2º cap.I) 

considera idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, determinação que corrobora 

com a Organização das Nações Unidas - ONU, ao estabelecer que, nos países desenvolvidos, 

a velhice é considerada a partir dos 65 anos de idade e para os países em desenvolvimento 60 

anos e mais de idade. (STEFANO, 2010). 

 A população idosa brasileira apresenta-se heterogênea em diversos aspectos sociais, 

econômicos, de gênero, culturais, psicológicos, dentre outros. Diante disso, observa-se a 

importância do planejamento de políticas públicas direcionadas às necessidades específicas da 

população idosa, assim como de estudos que possibilitem ampliar o conhecimento a respeito 

dessa população. (CAMACHO; COELHO, 2010). 

 Stefano (2010) expõe ser importante assegurar a todas as pessoas o direito a uma vida 

digna, respeitando sua individualidade e garantindo meios para o seu progresso. Não é 

admissível que o idoso seja considerado como um ser em decadência, isento de vontades. É 

necessário que ele seja reconhecido como um sujeito de direitos, que tenha uma vida com 

dignidade como qualquer outra pessoa. O autor afirma que: 

 

Dar dignidade a uma pessoa é garantir-lhe possibilidade de vida em família e na 

sociedade, de trabalho, de saúde, de diversão e de tudo aquilo que é inerente do ser 

humano. As pessoas devem receber tratamento igualitário, ter respeitadas suas 

limitações. A dignidade é um direito que deve ser observado pelo Estado e pela 

sociedade. (STEFANO, 2010, p. 44). 
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 No Estado do Rio Grande do Norte (RN) o envelhecimento populacional não ocorre 

de forma diferente do Brasil. Em 1950 havia cerca de 32.000idosos; esse número subiu para 

223.080 em 1998. Em 2010, o número de idosos era de 342.870 e, segundo projeção do IBGE 

(2011), em 2025 chegaremos a 510.000 pessoas com mais de 60 anos no RN.  

 Tendo em vista todo o quadro de envelhecimento populacional no mundo e no Brasil, 

investiga-se de que forma as políticas públicas de saúde buscam atender às necessidades e 

especificidades do crescente grupo populacional de idosos. 

 

2.2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAUDE NO BRASIL DIRECIONADAS AO IDOSO 

 

 Buscando responder à demanda de atenção ao idoso diante do envelhecimento 

populacional e, de forma específica, na assistência em saúde, o Brasil vem sancionando leis e 

portarias com vistas a assistir a população idosa em sua complexidade e necessidade.  Antes 

mesmo dos primeiros decretos voltados, especificamente, para a população idosa, a inclusão 

da questão dos idosos na agenda política brasileira já se apresentava na Constituição Federal 

Brasileira. (BRASIL, 1988). 

 A Constituição Federal é um conjunto das normas básicas e de leis fundamentais que 

definem a organização política de um país, ou seja, determina os direitos e deveres dos seus 

cidadãos. Publicada em 1988, passou por diversas atualizações, até os dias atuais, buscando a 

consonância das realidades político-sociais e os direitos e deveres dos cidadãos 

contemporâneos. (SULTANI, 2010.). 

 Ela apresenta um título específico sobre questões da família, da criança, do 

adolescente e do idoso (Título VIII, Cap. VII). O documento diz, em seu artigo 229, que: “Os 

pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 

de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. No parágrafo seguinte, o 

documento expõe a divisão da responsabilidade com a família ao oferecer atenção e cuidado 

aos idosos quando determina que: “Os programas de amparo ao idoso serão executados, 

preferencialmente, em seus lares”. (BRASIL, 1988). 

 Compreende-se, assim, uma tendência natural da legislação em valorizar  a atenção ao 

idoso no ambiente familiar em detrimento dos hospitais. Sobre esse assunto, Santos (2010a) 

afirma que nesses parágrafos percebe-se que, no âmbito da Constituição, ocorre a 

desinstitucionalização do cuidado, ou seja, o seu retorno para a esfera doméstica. Essa 

reconfiguração da atenção ao idoso vai refletir diretamente na construção das Políticas 

Públicas subsequentes que irão reconhecer a família como a principal cuidadora.  
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 Mais adiante, em seu artigo 230, o documento deixa explicito a divisão dessa 

responsabilidade com o Estado, ao dizer que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. (BRASIL, 1988). 

 Logo, supõe-se que antes da elaboração de políticas e programas para a população 

idosa, se preconizava o cuidado do idoso no domicílio, e hoje essa responsabilidade cabe ao 

tripé família, sociedade e Estado. Acredita-se que esse compartilhamento de responsabilidades 

tem como objetivo uma melhor atenção à saúde do idoso, na medida em que cada parte 

contribui assistindo-o na necessidade que lhe compete. Porém, para que isso ocorra, é 

necessário descrever o papel de cada um, o que cabe a cada parte. A participação da família 

assume um papel insubstituível pelo Estado no cuidado ao idoso, mas o que ela tem a oferecer 

por natureza - afeto, familiaridade, amparo - pode apresentar-se muito aquém da necessidade 

do idoso. É necessário, portanto, que as políticas e programas conheçam e alcancem as 

realidades e necessidades para a efetivação do cuidado do idoso no domicilio e, 

consequentemente,dos responsáveis por esse cuidado: a família e o cuidador familiar.  

 Desde a promulgação da Carta Magna, ao longo dos últimos 20 anos, encontram-se 

peças legislativas que buscam ordenar a oferta de cuidados aos idosos, seja em nível 

institucional ou domiciliar, identificando-se diversas portarias e decretos, ora do Ministério da 

Saúde, ora da Assistência Social. A primeira delas foi a Portaria GM/MS 810/89, responsável 

por normatizar o funcionamento das instituições destinadas ao atendimento ao idoso, ou seja, 

as Instituições de Longa Permanência para Idoso – ILPI. Nessa Portaria o Estado reconhece a 

necessidade de estabelecerem-se normas para que o atendimento ao idoso em instituições seja 

realizado dentro de padrões técnicos elevados e busca uma adequação mínima das instituições 

que se propõem a oferecer cuidados e hospedagem a idosos. Isso porque, o crescimento do 

número de idosos com algum grau de dependência ou necessidades especiais gerou um 

aumento no número de serviços de casas geriátricas, asilos e centros-dia, com a finalidade de 

atender à demanda crescente das famílias que, por algum motivo, já não podiam mais assistir 

o seu idoso no domicílio. (BRASIL, 1989). 

  Em 1994, é promulgada a Política Nacional do Idoso – PNI, com a Lei 8.842/94, 

regulamentada dois anos depois pelo Decreto 1948/96. Ela é o resultado de amplas discussões 

estaduais e contou com a participação de idosos ativos, aposentados, professores e entidades 

representativas. Sua proposta busca envolver todos os segmentos das esferas federal, estadual 

e municipal na atenção à saúde do idoso, com vistas a garantir-lhes o bem-estar físico, 
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emocional e social em todo o território nacional, contemplando efetivamente os direitos dos 

idosos de uma maneira mais ampla. (SANTOS, 2010a).   

 A PNI assegura os direitos sociais da pessoa idosa ao criar condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, reafirmando com isso o direito 

à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS. Essa política constitui-se em um avanço 

reconhecido internacionalmente, ao propor uma visão integrada da questão do idoso e ter sido 

produzida com ampla discussão. (BRASIL, 1994).  

 Por se tratar de um grande programa de ações governamentais, a PNI dispõe das 

competências dos órgãos e entidades públicos, responsáveis pela implantação da Política, 

requerendo, assim, que cada Ministério participante - Previdência e Assistência Social; 

Cultura, Educação e Desporto; Justiça; Saúde; Trabalho e Planejamento - traçasse um plano 

para operacionalizar suas ações. (BRASIL, 1994). 

 A contribuição da área da saúde nessa operacionalização se deu com a criação da 

Política Nacional de Saúde do Idoso - PNSI, regulamentada pela portaria nº 1.395, de 

dezembro de 1999. O objetivo central dessa política é a promoção do envelhecimento 

saudável, a preservação e/ou melhoria da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de 

doença, a recuperação da saúde e a reabilitação daqueles que apresentam alguma restrição de 

sua capacidade funcional. (BRASIL, 1999d). 

 Três anos depois, com o intuito de viabilizar os objetivos da Política Nacional de 

Saúde do Idoso, que busca a prevenção de doenças, proteção, recuperação e promoção da 

saúde do idoso, o Ministério da Saúde publica a Portaria GM/MS nº. 702/2002, que 

regulamenta a implantação de redes estaduais de assistência à saúde do idoso. Essa ação, 

como destaca o documento, busca, entre outros objetivos, reduzir o número de internações e o 

tempo de permanência hospitalar, privilegiando a atenção integral ao idoso de forma mais 

humanizada, exigindo a participação de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, e, com 

isso,estimulando ações e iniciativas para a mudança do modelo assistencial à saúde do idoso. 

(BRASIL, 2002a). 

 Compreende-se por Rede Estadual de Assistência à Saúde do Idoso, o trabalho 

integrado de "Hospitais Gerais", devidamente estruturados e equipados (quer seja no que se 

refere às condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos) para 

realizar o atendimento geral a pacientes idosos, nos níveis ambulatoriais e de internação 

hospitalar, em conjunto com os "Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso", que 

diferenciam do primeiro por necessitarem dispor de:  
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condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos 

específicos e adequados para a prestação de assistência à saúde de idosos de 

forma integral e integrada envolvendo as diversas modalidades assistenciais 

como a internação hospitalar, atendimento ambulatorial especializado, 

hospital-dia e assistência domiciliar, e tenha capacidade de se constituir em 

referência para a rede de assistência à saúde dos idosos. (BRASIL, 2002a, 

p.2) 

 

 A Portaria apresenta, também, o quantitativo de Centros de Referência em Assistência 

à Saúde do Idoso por Estado. O cálculo é feito com base em critérios como: população geral, 

população idosa, necessidades de cobertura assistencial, mecanismos de acesso e fluxos de 

referência e contra-referência, nível de complexidade dos serviços, série histórica de 

atendimentos realizados a idosos, distribuição geográfica dos serviços e integração com a rede 

de atenção básica e Programa Saúde da Família. Em todo Brasil existem 74 Centros de 

Referência, sendo 10 no Nordeste e, desses, apenas um no Rio Grande do Norte.  

 O artigo 5º da Portaria determina que a Secretaria de Assistência à Saúde seja 

responsável por definir as Normas de Cadastramento de Centros de Referência em Assistência 

à Saúde do Idoso, quais modalidades serão desenvolvidas, bem como a operacionalização e o 

financiamento dos serviços. A fim de regulamentar esse cadastramento é publicada a Portaria 

SAS/MS n. 249/2002. Em seu anexo II essa Portaria traz orientações gerais para a assistência 

à saúde do idoso e, no tópico 3, trata especificamente da Assistência aos Portadores da 

Doença de Alzheimer (DA).  

 Em 2003, pelo Decreto Lei nº 10.741/2003, o Congresso Nacional aprova o Estatuto 

do Idoso, elaborado com intensa participação de entidades de defesa dos interesses dos 

idosos. Essa lei representa um grande avanço na legislação de proteção à pessoa idosa, em sua 

tentativa de detalhar e explicitar questões deixadas em aberto na PNI e constitui-se como a 

legislação que garante maior número de direitos aos idosos atualmente. O Estatuto do Idoso 

vem pormenorizar e conscientizar os direitos já existentes e, devido a isso, Stefano (2010) 

afirma que, de maneira majoritária, no Brasil, as pessoas com 60 anos já possuem grande 

proteção estatal diferenciada por serem consideradas idosas. 

 O Estatuto ratifica o preceito constitucional de divisão de responsabilidades do 

cuidado do idoso entre a família, o Estado e a comunidade, para lhe assegurar todos os 

direitos básicos civis e sociais.  Mas reforça, também, a priorização do atendimento do idoso 

no interior da sua família, em detrimento do cuidado em instituições asilares. Nesse 

documento buscou-se a unificação, em uma única peça legal, de várias leis aprovadas 

anteriormente. Entretanto, sabe-se que não basta a criação de normas para que um direito seja 
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efetivo. É preciso que esses direitos sejam divulgados e que as pessoas saibam como utilizá-

los e reivindicá-los, para sua efetiva aplicação, porque, sem isso, teremos apenas um 

amontoado de normas não utilizadas. (STEFANO, 2010). 

 Destaca-se, ainda, que no artigo nº 34, cap. VII – da assistência social, o Estatuto 

determina que: “Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios 

para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício 

mensal de 1 (um) salário-mínimo.”  Ressalta-se que, apesar de em seu titulo o artigo 1º 

instituir que o idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, encontra-se 

em outros artigos disposições que se referem àqueles com 65 anos ou mais, a exemplo da 

gratuidade dos transportes coletivos e do beneficio financeiro mensal já exposto. (BRASIL, 

2003). 

 Em 2006, por meio da Portaria SAS/MS nº 399/06, publica-se o Pacto pela Saúde do 

SUS - o Sistema Único de Saúde. Esse documento, de autoria da Secretaria de Assistência 

Social (SAS), aprova as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde em 2006, que consiste 

na consolidação do SUS com seus três componentes: Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e 

de Gestão. No mesmo ano, como fruto do Pacto pela Saúde, reconhecendo a necessidade de 

uma política atualizada relacionada à saúde do idoso, a PNSI foi revista e estabelecida a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - PNSPI (Portaria GM/MS nº 2.528/2006), 

trazendo como finalidade primordial a recuperação, manutenção e promoção da autonomia e 

independência dos indivíduos idosos. (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2006b). 

  

2.3 AS POLITICAS DA PESSOA IDOSA VERSUS O CUIDADO NO DOMICILIO  

 

 Verifica-se, na trajetória das Políticas Públicas voltadas para a população idosa, uma 

reordenação do modelo de assistência ao idoso em que o ambiente familiar ganha expressiva 

valorização. No entanto, percebe-se que no cuidado ao indivíduo debilitado ou dependente, 

como é o caso de grande parte dos idosos, o ambiente de cuidados necessita ser adaptado às 

suas necessidades, sejam elas físicas, financeiras, sociais ou técnicas. Investiga-se, então, o 

suporte oferecido pelo Estado, por meio das Políticas Públicas, para a viabilidade da 

realização do cuidado do idoso no seu domicílio. 

 A Política Nacional do Idoso, em 1994, veio corroborar com a Constituição de 1988, 

reconhecendo o ambiente domiciliar como o mais propicio, em vista de uma assistência ao 

idoso de forma mais eficiente e eficaz. (BRASIL, 1994).  Propõe em uma das suas diretrizes, 

em seu 4º artigo,“priorizar o atendimento aos idosos por intermédio de suas próprias 
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famílias, em detrimento do atendimento asilar” e, mais adiante, no parágrafo único, expressa 

que: “É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência 

médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social”. Verifica-se, 

assim, segundo Santos (2010a), a oficialização da reprivatização do cuidado, ou seja, o 

retorno à família da responsabilidade de cuidar de seus idosos. O autor afirma que  

 

se fizermos uma retrospectiva histórica, veremos que anteriormente a 

profissionalização dos cuidados e sua institucionalização como decorrência 

da medicalização da saúde, era na esfera doméstica, e sobre os auspícios das 

famílias, que as pessoas eram cuidadas. (SANTOS, 2010a, p.205) 

 

 No transcurso do ano de 1998 três portarias (GM/MS nº 2413, 2414 e 2416/98) foram 

criadas com o objetivo de garantir aos idosos acesso a procedimentos de atendimentos de 

cuidados prolongados, internação em regime de hospital-dia geriátrico e internação domiciliar 

com equipe hospitalar. O objetivo comum dessas portarias é proporcionar a humanização do 

atendimento e acompanhamento de pacientes cronicamente dependentes do hospital, 

viabilizar uma adequada desospitalização, permitindo um maior contato do paciente com a 

família, favorecendo a sua recuperação, além de possibilitar o atendimento aos idosos com 

quadros de agravos à saúde que necessitem de cuidados, orientação terapêutica e reabilitação 

com possibilidade de volta ao convívio familiar. Percebe-se, mais uma vez, o empenho do 

Estado na busca da viabilidade em proporcionar uma assistência ao idoso, dentro do seu 

ambiente e contexto familiar, reconhecendo-o como um meio favorável para uma boa 

recuperação da saúde. (BRASIL, 1998a; 1998b; 1998c)  

 Não apenas o ambiente, mas a presença do familiar na assistência à saúde do idoso é 

valorizada e reconhecida por meio das portarias GM/MS nº 280/99 e nº 830/99, ao considerar 

que idosos com quadro de agravos à saúde que necessitam de cuidados terapêuticos em nível 

hospitalar, apresentam melhoria na qualidade de vida quando na presença de familiar. Por 

meio dessas portarias,torna-se obrigatório nos hospitais públicos, contratados ou conveniados 

ao Sistema Único de Saúde - SUS, a viabilização de meios que permitam a presença do 

acompanhante de pacientes maiores de 60 (sessenta) anos de idade, quando internados, e 

garantia das despesas previstas com a acomodação adequada e o fornecimento das principais 

refeições ao acompanhante do idoso. (BRASIL, 1999a; 1999b). 

 É válido refletir sobre essas medidas, pois se deduz que o Estado ao 

desinstitucionalizar o cuidado, proporciona meios para a internação domiciliar e busca 

resolver um problema, ”fazendo a sua parte” dentro do tripé de responsáveis pelo cuidado do 
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idoso. Contudo, não alcança a necessidade de preparar o ambiente domiciliar para esse tipo de 

cuidado – seja em sua estrutura física, seja no preparo emocional dos familiares; pois ao 

“reprivatizar o cuidado”, como se refere Santos (2010a), o Estado impõe à família o 

comprometimento do cuidado com o idoso de forma desamparada e sem conhecer suas 

limitações. 

 Concomitante à publicação da Portaria nº 280/99, é publicada a Portaria 

Interministerial nº 5.153/99, que institui o Programa Nacional de Cuidadores de Idosos. Tal 

programa visa atender a necessidade de criar alternativas que proporcionem aos idosos uma 

melhor qualidade de vida e reduzir o percentual de idosos institucionalizados. Considera-se, 

também, a necessidade de habilitar recursos humanos para o cuidado em vistas de atender 

integralmente ao idoso e sua família. (BRASIL, 1999c). 

 Segundo a Portaria, o programa atuará de forma descentralizada, contemplando os três 

níveis - Federal, Estadual e Municipal -, e prevê, também, a necessidade de se estabelecer 

protocolos específicos, tendo em vista a capacitação de recursos humanos nas modalidades de 

cuidadores domiciliar, seja ele familiar ou não-familiar, e institucional. A Portaria prevê que 

essa capacitação profissional seja desenvolvida com as universidades e entidades não-

governamentais de notória competência. (BRASIL, 1999c). 

 Apesar da inédita iniciativa de assistência à saúde do idoso, reconhecendo as 

necessidades para a realização desse cuidado e considerando o cuidador como foco, esse 

projeto não foi à frente. O programa encontrou resistência por parte dos conselhos e 

associações de classe das diversas categorias profissionais que fazem parte da equipe de 

saúde, que manifestaram preocupação com a qualidade da formação dessas pessoas e da 

assistência que elas poderiam oferecer à clientela idosa no interior dos domicílios. O foco 

dessa resistência se deu em relação aos serviços profissionais de cuidador e sua 

regulamentação, que ainda hoje tramita em discussão na Câmara de vereadores. (Santos 

2010a). 

 No final de 1999, a publicação da Política de Saúde do Idoso, também nomeada de 

Política Nacional de Saúde do Idoso, destaca a abordagem sobre três diretrizes, por 

apresentarem relação direta com o cuidado: a manutenção da autonomia e da capacidade 

funcional, assistência às necessidades de saúde do idoso e ao ”reconhecimento/papel” do 

cuidador. Entretanto,, por ser o objetivo desse estudo iremos nos deter mais profundamente no 

tópico que se refere aos cuidadores informais.  

 Manutenção da autonomia e da capacidade funcional 
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 Contribuindo com as medidas voltadas à promoção de hábitos saudáveis, essa diretriz 

propõe o desenvolvimento de ações que visem à prevenção de perdas funcionais, tanto na 

prevenção de agravos à saúde, quanto na detecção precoce de problemas de saúde potenciais 

ou já instalados, cujo avanço poderá pôr em risco as habilidades e a autonomia dos idosos. 

Nesse segundo nível de atenção pode-se enquadrar as realidades de idosos com demências – 

inclusive Alzheimer, já que nesse tipo de doenças há uma progressiva perda da autonomia e 

capacidade funcional do individuo, que pode ser amenizada quando diagnosticada 

precocemente. Contudo, a diretriz só se refere a algumas enfermidades não transmissíveis, 

como a hipertensão arterial, a diabetes melito e a osteoporose. 

 Assistência às necessidades de saúde do idoso 

 Essa diretriz se refere à assistência nos âmbitos ambulatorial, hospitalar e domiciliar. A 

assistência domiciliar é classificada apenas entre os serviços alternativos de internação 

prolongada, conforme o trecho abaixo: 

 

Entre os serviços alternativos à internação prolongada, deverá estar incluída, 

obrigatoriamente, a assistência domiciliar. A adoção de tal medida constituirá 

estratégia importante para diminuir o custo da internação, uma vez que 

assistência domiciliar é menos onerosa do que a internação hospitalar. 

(BRASIL, 1999d, p. 8). 

 

O documento vai definir ”assistência domiciliar” como a “assistência que engloba a 

visitação domiciliar e cuidados domiciliares que vão desde o fornecimento de equipamentos, 

até ações terapêuticas mais complexas”. (BRASIL, 1999d, p. 20). 

 Fica evidente a justificativa estratégica de propagar a preferência da assistência ao 

idoso no ambiente familiar à hospitalar: o custo. Porém, esse mesmo documento expressa a 

compreensão que a adoção desse modelo de assistência não deve ser visto pelo Estado apenas 

pelo lado financeiro, mas reconhece a necessidade de suporte às famílias e cuidadores desses 

idosos no domicilio:  

 

O custo desse modelo (internação) e as dificuldades de sua manutenção estão 

requerendo medidas mais resolutivas e menos onerosas. O retorno ao modelo 

de cuidados domiciliares, já bastante discutido, não pode ter como única 

finalidade baratear custos ou transferir responsabilidades. A assistência 

domiciliar aos idosos, cuja capacidade funcional está comprometida, 

demanda programas de orientação, informação e assessoria de especialistas. 

(BRASIL, 1999d, p. 5). 

 

 Percebe-se que existe o reconhecimento da necessidade de programas de capacitação 

daqueles que serão responsáveis pelo cuidado do idoso no domicilio, mas, ao invés disso, o 
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que se observa é uma falta de propostas e ações voltadas a suprir essa necessidade. A redução 

dos custos oriunda da mudança do modelo de cuidados pode, em um futuro próximo, gerar 

novos custos provenientes da assistência à saúde dos cuidadores familiares. 

 Apoio ao desenvolvimento de cuidados informais 

 Classifica-se essa diretriz como a que apresenta maior relevância ao estudo, dentre as 

destacadas, por tratar de forma bem específica a necessidade de capacitação e formação de 

cuidadores informais. Propõe-se que as capacitações ocorram por meio de parcerias entre os 

profissionais da saúde e as pessoas próximas aos idosos, responsáveis pelos cuidados diretos 

necessários às suas atividades da vida diária, em geral, o cuidador familiar. Considera-se que 

essa é a estratégia mais atual e menos onerosa para manter e promover a melhoria da 

capacidade funcional de pessoas com dependência. (BRASIL, 1999d).  

 Assim, percebe-se, de forma clara, a responsabilidade de cada parte do tripé de 

assistência à saúde do idoso - Estado, sociedade e família-,e que, ao estimular e promover o 

cuidado ao idoso em ambiente familiar, não exime o Estado da sua obrigação de capacitação 

das famílias para a execução desse cuidado, ou seja, para que ela cumpra a parte que lhe cabe, 

e afirma que: “A assistência domiciliar aos idosos cuja capacidade funcional está 

comprometida demanda orientação, informação e assessoria de especialistas”. (BRASIL, 

1999d, p. 5).  

 O documento vai mais além ao reconhecer que a pessoa que presta cuidados a um 

idoso com dependência – o cuidador, também necessita de cuidados especiais, ou seja, 

também é ”alvo” dessa Política: 

 
 

Essas pessoas deverão, também, receber atenção médica pessoal, 

considerando que a tarefa de cuidar de um adulto dependente é desgastante e 

implica riscos à saúde do cuidador. Por conseguinte, a função de prevenir 

perdas e agravos à saúde abrangerá, igualmente, a pessoa do cuidador. 

(BRASIL, 1999d, p. 13). 

 

 Contudo, apesar de toda expressão de reconhecimento das necessidades e da 

importância do cuidador na atenção à saúde do idoso, a busca em pôr em prática a diretriz não 

foi exitosa. Santos (2010a) descreve o exercício da diretriz como uma tentativa de capacitação 

em massa de pessoas que se encontravam fora do mercado de trabalho em função de sua 

pouca escolaridade e baixa qualificação profissional. Em outras palavras, buscava-se criar 

uma nova categoria ocupacional – o cuidador domiciliar – e, mais uma vez, eram deixadas de 
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lado as necessidades de treinamento, supervisão, orientação, suporte emocional, social e/ou 

financeiro dos cuidadores familiares. 

 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa vem atender à necessidade da população 

idosa ao readequar a Política que norteia a atenção à saúde dessa população, reconhecendo 

que, não obstante os avanços relativos aos cuidados da população idosa na legislação 

brasileira, a prática ainda é insatisfatória. 

 

 

A vigência do Estatuto do Idoso e seu uso como instrumento para a 

conquista de direitos dos idosos, a ampliação da Estratégia Saúde da Família 

que revela a presença de idosos e famílias frágeis e em situação de grande 

vulnerabilidade social e a inserção ainda incipiente das Redes Estaduais de 

Assistência à Saúde do Idoso tornaram imperiosa a readequação da Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. (BRASIL, 2006a, p. 2). 

 
 

 O documento traz importantes visões quanto às necessidades dos cuidadores familiares 

e apresenta a qualificação e suporte aos familiares que cuidam de idosos no domicilio como 

um desafio a ser enfrentado. Observa-se que: 

 

A escassez de estruturas de cuidado intermediário ao idoso no SUS, ou seja, 

estruturas de suporte qualificado para idosos e seus familiares destinadas a 

promover intermediação segura entre a alta hospitalar e a ida para o 

domicílio. (BRASIL, 2006a p. 4). 

Sendo a família, via de regra, a executora do cuidado ao idoso, evidencia-se 

a necessidade de se estabelecer um suporte qualificado e constante aos 

responsáveis por esses cuidados, tendo a atenção básica por meio da 

Estratégia Saúde da Família um papel fundamental. (BRASIL, 2006a, p. 4). 

 

 Quanto à atenção integral e integrada à Saúde da Pessoa Idosa, a PNSPI reconhece que 

a condição de fragilidade do idoso necessita de recursos que facilitem o cuidado domiciliar. 

Ressalta, ainda, que a necessidade de incluir o cuidador familiar como um parceiro da equipe 

de cuidados fomenta uma rede de solidariedade para com o idoso frágil e sua família. 

 Em mais uma tentativa na busca de responder à demanda de assistência dos cuidadores 

domiciliares, em 2008, o Ministério da Saúde publica o “Guia prático do cuidador”, com 

objetivo de orientar cuidadores na atenção à saúde e esclarecer como desenvolver o cuidado 

no domicilio. Esse guia vem em auxilio das necessidades do cuidador na formação para o 

cuidado, porém, não substitui a orientação do profissional de saúde. Apesar de não ser 

específica para a população idosa, abrange as mais diversas limitações e situações de cuidados 

vivenciadas por essa população. (BRASIL, 2008). 
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 O guia traz informações desde o relacionamento do cuidador com o idoso, 

profissionais de saúde e família, abordando os direitos do cuidador e da pessoa cuidada, 

passando ainda por diversas situações de dependência e necessidades rotineiras do cuidado, 

como a higiene, alimentação e quedas. (BRASIL, 2008). 

 Apesar das diversas abordagens expostas no Guia, considerando a alta prevalência de 

pessoas em cuidado domiciliar que apresentam algum tipo de demência, o capítulo que visa 

instruir o cuidador sobre esse enfrentamento é superficial e detém-se apenas em apresentar 

sinais e sintomas da demência, ou seja, não orienta ou previne o cuidador quanto às suas 

próprias reações/emoções diante das mudanças e situações próprias das doenças demenciais.  

Santos (2010a) afirma que os cuidados com um parente dementado por um longo período de 

tempo pode gerar situações de conflito também em consequência da sobrecarga, do estresse e 

do cansaço desencadeados pelo cuidado.  

 Contudo, mesmo reconhecendo que “o estresse pessoal e emocional do cuidador 

imediato é enorme”, o documento não trouxe informações instrutivas e de proteção ao 

cuidador para essa situação, como fizera em outros contextos abordados no guia. (BRASIL, 

2008, p. 9).  

 Compreende-se, portanto, que as Políticas de Atenção ao Idoso reconhecem a 

necessidade e responsabilidade que o Estado tem em assistir o cuidador familiar e que essa 

ação atua na promoção da saúde do idoso, porém, essas compreensões permanecem nas linhas 

do documento e não ganham vida em programas e ações sistemáticas de assistência ao 

cuidador familiar. Demonstra-se, também, que, na busca por reduzir os gastos públicos com a 

área da saúde, especificamente as internações, e reconhecendo a baixa relação custo-benefício 

do cuidado institucionalizado, o ambiente familiar ganha grande relevância, por proporcionar 

aos idosos a manutenção dos vínculos afetivos e o conforto do espaço da casa, em oposição 

aos espaços indiferentes das instituições.  

  

2.3.1 A prática do cuidado de idosos 

 

 Na gerontologia existe um consenso de que o cuidado à saúde do idoso pode ser 

implantado tanto pela família como pelos profissionais e instituições de saúde. Nesse 

contexto, emerge o cuidador como ator principal. No Brasil, a família se constitui como o 

principal núcleo de apoio social, ao contrário dos países desenvolvidos,nos quais há uma rede 

estatal de apoio ao idoso dependente. Fica clara a fragilidade da Saúde Pública e Seguridade 

Social no nosso país. Segundo Karsh (2003), a redução de custo da assistência hospitalar e 
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institucional aos idosos incapacitados é um dos motivos que levam a indicar a permanência 

dos idosos incapacitados em suas casas sob os cuidados de sua família. (MOREIRA; 

CALDAS, 2007; NASCIMENTO et al., 2008). 

 A percepção de que o melhor lugar para o idoso é junto de sua família encontra 

respaldo na história. Ao longo do tempo, em quase todo o mundo, o cuidado com a geração 

mais velha tem sido atribuído aos descendentes. Santos (2010a) descreve uma mudança no 

campo do cuidado ao longo dos anos, primeiramente no campo familiar e reduto da esfera 

doméstica, passando para o campo profissional e institucional, quando a família ocupava uma 

função de coadjuvante no exercício das atividades do cuidado. Contudo, observa-se na última 

década uma espécie de contra-movimento, que a autora chama de reprivatização do cuidado, 

em especial com a população idosa. Essa expressão significa um retorno do cuidado para o 

contexto domiciliar, tendo como seus executores os membros da família. (CAMARANO; 

MELLO, 2010).  

 Nos países em que o envelhecimento populacional se deu mais lentamente do que no 

Brasil, os cuidados e os cuidadores familiares são objeto das políticas e programas de Saúde 

Pública. Porém, em nosso país, uma das características do cuidado familiar é que esse tem 

ocorrido com baixo apoio e orientação do Estado, sendo escassas as políticas e os programas 

de cuidado domiciliar. (KARSH, 2003; CAMARANO; MELLO, 2010). 

 A valorização do domicílio como ambiente de cuidado do idoso, segundo Santos 

(2010a), é reflexo de uma redescoberta da dimensão afetiva, uma revalorização das relações 

domésticas e uma aceitação dos limites de intervenção biotecnológica e profissional, 

especialmente nos casos de doenças crônico-degenerativas. A autora ressalta que:  

 

a limitada eficácia dos cuidados profissional ou institucional nesses casos 

tem levado à orientação de valorizar o cuidado por pessoas com as quais os 

portadores mantém fortes vínculos afetivos, alianças e uma história em 

comum a compartilhar. Falo aqui do cuidado implementado pelo grupo 

familiar. (SANTOS, 2010a, p.10). 

   

 Contudo, debates sobre a oferta de cuidados a idosos doentes e incapacitados e a 

necessidade de atender os familiares que assumem o papel de cuidadores são questões 

emergentes em nosso país e começam a fazer parte da agenda de preocupações de um número 

crescente de profissionais de saúde e da área social. (SANTOS, 2010a).  

 Quando falamos em cuidado de idosos, tratamos de uma realidade complexa e diversa. 

A temática em estudo – cuidados a idosos com Alzheimer –, se difere dos cuidados de idosos 

que sofreram o comprometimento das suas atividades de vida diária provenientes de outras 
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causas. Por isso, transferir o cuidado desse idoso para um ambiente familiar não basta. É 

necessário oferecer condições de infra-estrutura e de suporte, para que as famílias possam 

efetivamente exercer o papel de cuidadores, em especial quando quem requer os cuidados é 

um portador de uma doença demencial, como o Alzheimer.(SANTOS, 2010a). 

 Em uma pesquisa comparativa entre cuidadores de idosos com e sem demência, 

Figueiredo, Lima e Sousa (2009) buscaram ir de encontro à generalização dada a todos os 

cuidadores de idosos, como se correspondessem a um mesmo tipo de cuidado e exigências. 

Em sua pesquisa, destaca o impacto da tarefa nos cuidadores de cuidar de idosos com 

demência e sublinha-se a necessidade de se perspectivar separadamente os cuidadores 

informais de idosos com e sem demência. Os autores constataram que os cuidadores 

familiares de idosos dependentes se encontram menos satisfeitos com a vida, quando 

comparados com outras populações, e percepcionam a sua saúde como sendo pior.  Além 

disso, os resultados implicam necessidades diferentes entre os dois grupos de cuidadores 

familiares e, consequentemente, a necessidade de diferentes programas de intervenção, 

consoantes com o tipo de dependência do familiar idoso. (FIGUEIREDO; LIMA; SOUSA, 

2009). 

 Santos (2010a) corrobora com os resultados apresentados ao defender a importância 

de se conhecer as necessidades de cuidado da pessoa dependente, assim como a realidade 

dessas famílias, suas demandas, crenças, valores e práticas socioculturais, em vista de 

oferecer o suporte adequado ao cuidado do idoso (SANTOS, 2010a). 

 

2.3.2 A assistência à pessoa com Alzheimer e ao cuidador familiar 

 

 Diante do quadro de desassistência do cuidador familiar, a assistência àqueles que 

cuidam de idosos com Alzheimer não se diferencia. Desinformados e sem ter a quem ou para 

onde recorrer, o cuidador familiar se vê diante de uma doença desconhecida, de evolução 

inconstante, a qual apresenta sinais e sintomas que vão aos poucos exigindo dele mais do que 

amor e boa vontade para lidar com as ocorrências do dia a dia. 

 Na tentativa de organizar a assistência ao idoso com Alzheimer, no ano de 2002 o 

Ministério da Saúde publica a portaria que instituiu, no âmbito do SUS, o Programa de 

Assistência às Pessoas com Doença de Alzheimer (DA). Esse programa funciona por meio 

dos Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso, que são responsáveis por 

diagnosticar, tratar e acompanhar os portadores de DA, assim como orientar os familiares e 

cuidadores. (BRASIL, 2002c).  
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 A assistência dar-se-á por meio de equipe multiprofissional nas áreas de enfermagem, 

fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, de estimulação cognitiva e 

comportamental (individual/grupal), nutricional e dietético. Santos (2010a) comenta que, 

embora se reconheça a criação de tais centros de referência através da Portaria 702/GM como 

um grande avanço, sabe-se que para atingirem seu pleno funcionamento ainda leva algum 

tempo. No entanto, com o Programa de Assistência aos Portadores da Doença de Alzheimer, 

vê-se, pela primeira vez, uma Política de Saúde Pública que busca oferecer um suporte 

verdadeiramente sistematizado em busca de atender às demandas dos idosos e familiares de 

pacientes com demência. Suporte esse até então visto apenas por iniciativas de profissionais e 

familiares por meio de grupos de ajuda mútua. 

 Em 2010, a Secretaria de Atenção à Saúde aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas - Doença de Alzheimer por meio da Portaria GM/SAS/MS nº 491/2010. Essa 

publicação vem ao encontro da necessidade de se estabelecer parâmetros sobre a doença de 

Alzheimer no Brasil e de diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento 

dos indivíduos com essa doença, determinando a instituição do Programa de Assistência aos 

Portadores da Doença de Alzheimer. (BRASIL, 2010a).  

 O protocolo define especificamente os métodos para diagnóstico da doença de 

Alzheimer e os tratamentos medicamentosos disponíveis pelo SUS. De forma objetiva, não 

busca uma assistência ampliada, integrada, mas foca o tratamento no uso de medicamentos 

pelo paciente. 

 

A DA provoca comprometimento cognitivo do comportamento e das 

atividades de vida diária, podendo ocasionar estresse ao cuidador. Estas 

alterações são o alvo do tratamento. O efeito comprovado destes 

medicamentos é o de modificar as manifestações da DA (BRASIL, 2010a, 

p.7). 

 

 No entanto, sabe-se que o tratamento medicamentoso não impede que essas alterações 

aconteçam e, mesmo que minimize a sua expressão, não poupam ou cuidam do estresse 

gerado ao cuidador, uma vez que, no exercício do cuidado, há múltiplos fatores estressantes 

que independem da forma como a doença evolui, existem simplesmente pela evolução 

inevitável da doença.   

 Ao percorrer essa trilha histórica sobre as Políticas Publicas voltadas para a população 

idosa, especialmente no que diz respeito à assistência à saúde, podemos pontuar algumas 

características em comum:  
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 Todas buscam como meta final proporcionar uma atenção à saúde adequada e digna 

para os idosos e idosas brasileiras, principalmente para aquela parcela da população 

idosa que vive um processo de envelhecimento marcado por doenças e agravos que 

impõem sérias limitações ao seu bem-estar; 

 O ambiente familiar é apontado como o melhor local para o cuidado do idoso, seja 

qual for a complexidade do seu quadro de saúde; 

 Os profissionais de saúde e os familiares (potenciais cuidadores) dos idosos devem 

atuar de forma cooperativa na busca da promoção da qualidade de vida do idoso; 

 A responsabilidade da assistência à saúde do idoso dividida entre a sociedade, o 

Estado e a família precisa ser bem delimitada para que cada um possa ter 

conhecimento, exercer sua responsabilidade nesse cuidado e exigir das partes. 

  

 Observa-se que todas as políticas e portarias, a partir da Constituição Federal, 

reconhecem o domicílio como ambiente privilegiado para o cuidado do idoso e buscam nas 

diversas formas da lei legitimar esse ambiente de cuidado e viabilizar todo o tipo/nível de 

assistência necessário, desde a básica, com a Estratégia de Saúde da Família, até a assistência 

mais complexa, garantida pela internação domiciliar. (BRASIL, 1988).  

 Porém, pode-se identificar a invisibilidade do cuidador familiar com uma fragilidade 

na assistência ao idoso, uma vez que em nenhum dos documentos investigados identifica-se o 

cuidador familiar como aquele que também necessita de assistência e cuidados. 

 Domingues, Santos e Quintans (2009) declaram que os serviços de apoio ao portador 

de demência ainda são precários no Brasil, o que dificulta o cuidado aos enfermos. 

Considerando esses fatores, julga-se necessária a implantação de Políticas Públicas que 

tenham como foco a família de idosos acometidos pela doença de Alzheimer e outras 

demências. As famílias, enquanto isso ficam à mercê da própria sorte, tendo que assumir um 

papel imposto pelo Estado, sem condições para exercê-lo, pois, para que o idoso seja cuidado 

no seu domicilio é necessário que este seja um espaço propício para o cuidado, quer seja na 

sua estrutura física, emocional, financeira e operacional, e que o cuidador seja preparado para 

cuidar. 
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3 O ENVELHECER HUMANO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

3.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

O envelhecimento populacional é o resultado das mudanças de alguns indicadores de 

saúde. Do ponto de vista biológico, envelhecimento é um processo que começa ao nascer e se 

encerra com a finitude do sujeito, com a morte. Porém, segundo Araújo (2012), o desgaste 

físico que acompanha a vida não é suficiente para caracterizar a velhice, uma vez que não 

ocorre para todo o organismo e nem sempre compromete o processo vital. Dessa forma, 

compreende-se que esse processo não é homogêneo para todos os seres humanos, pois o 

desgaste físico e mental do homem apresenta ritmos diferentes e varia de pessoa para pessoa.  

Associado a isso, podemos destacar, também, a influência dos processos de 

discriminação e exclusão relacionados ao gênero, à etnia, ao racismo, às condições sociais e 

econômicas, à região geográfica de origem e à localização de moradia, na caracterização dos 

diferentes processos de envelhecimento. (BRASIL, 2010a). Porém, para alguns, envelhecer 

não representa apenas uma fase de perda, é também uma aquisição, ou seja, acontece quando 

sentem a mente amadurecida, mais apta e ágil aos raciocínios abstratos do que em idades 

anteriores. Por isso é essencial compreender e considerar as diferenças individuais da velhice. 

(ARAUJO, 2012). 

 

3.1.1 Longevidade humana 

 

A conquista da longevidade tornou possível alcançarmos uma proporção cada vez 

maior de indivíduos. No Brasil. esse quadro de crescimento intenso do segmento idoso não é 

diferente dos outros países. (ARAUJO, 2012).  

O IBGE vem alertando, por meio dos indicadores sociais e demográficos divulgados 

anualmente, que a estrutura etária do país está mudando e que o grupo de idosos é hoje um 

contingente populacional expressivo em termos absolutos e de crescente importância relativa 

no conjunto da sociedade brasileira. Estima-se que existam, atualmente, cerca de 17,6 milhões 

de idosos no Brasil. Daí decorre uma série de novas exigências e demandas em termos de 

políticas públicas de saúde e inserção ativa dos idosos na vida social. Além disso, dados do 

Ministério da Saúde confirmam o acelerado crescimento da população idosa no Brasil. 

Verificou-se que no ano de 1971 a proporção de idosos era de 7,3%, chegando a 9,1% no ano 

de 2006 e 10,8 em 2010. (IBGE, 2010; BRASIL, 2010a; BRASIL, 2011). 
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Segundo publicação do Ministério da Saúde sobre Envelhecimento e Saúde da Pessoa 

Idosa (BRASIL, 2010a), no segmento idoso, o grupo das pessoas idosas com idade igual ou 

maior que 80 anos vem aumentando proporcionalmente e de forma acelerada, constituindo o 

segmento populacional que mais cresce nos últimos tempos, representando 12,8% da 

população idosa e 1,1% da população total. Malagutti e Bergo (2010) afirmam já existir uma 

nova terminologia para definir a multidão de octagenários, nonagenários e centenários: a 

quarta idade, e destacam ainda que, na última década, essa população dobrou no Brasil.  

Essa mudança no perfil populacional brasileiro, com o expressivo aumento de idosos, 

ocorreu de forma muito rápida e, “de acordo com as projeções estatísticas, a tendência é que 

se viva mais” (ARAUJO, 2012, p.47). Esse fato gera, de forma urgente, a necessidade de 

planejar serviços de saúde e assistência social que contemplem o novo perfil de velhos 

longevos que apresentam dificuldades funcionais, cognitivas e emocionais, buscando garantir-

lhes respeito e cuidados específicos que promovam existência digna e saudável.  

 

Assim, o aumento da expectativa de vida nos mostra algumas 

consequências advindas da longevidade nos âmbitos psicológicos, 

social, médico, econômico, entre outros, ratificando que 

aposentadoria, previdência social, seguro de saúde e instituições de 

longa permanência não estão adequadamente preparados para atender 

a uma velhice longeva. (ARAUJO, 2012, p. 48). 

 

Percebemos, então, que o aumento da longevidade por si só não significa para todos os 

indivíduos a garantia de uma velhice saudável e bem-sucedida. O desgaste fisiológico natural, 

as condições precárias de desenvolvimento ao longo do ciclo vital, os fatores imponderáveis 

semelhantes à herança genética e a presença de doenças crônico-degenerativas certamente 

inviabilizarão o projeto de um envelhecimento positivo e bem-sucedido. (SANTOS, 2010a).  

Na busca desse enfrentamento e para a promoção de um envelhecimento ativo, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) 

lançam no Brasil, em 2005, a publicação “Envelhecimento ativo: uma política de saúde”. Tal 

documento foi desenvolvido pela Unidade de Envelhecimento e Curso de Vida da OMS como 

uma contribuição para a Segunda Assembléia Mundial das Nações Unidas sobre 

Envelhecimento, realizada em abril de 2002 em Madri, Espanha. O objetivo de produzir esse 

material informativo e de suporte técnico à mobilização da sociedade para a promoção da 

saúde se deu em vista de subsidiar ações para  
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(...) criar políticas públicas que promovam modos de viver mais saudáveis 

em todas as etapas da vida, favorecendo a prática de atividades físicas no 

cotidiano e no lazer, o acesso a alimentos saudáveis e a redução do consumo 

de tabaco; considerando estas questões como base para o envelhecimento 

saudável, e que signifique também um ganho substancial em qualidade de 

vida e saúde. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2005. 

p.3). 

 

Portanto, é essencial pensarmos além do crescimento e envelhecimento populacional 

como uma conquista dos avanços tecnológicos e da medicina, e despertarmos para uma 

reorganização social, desde o nível individual até o nível político-econômico, de saúde e 

assistência social, conscientes de que a forma como envelhecemos é traçada a cada ciclo de 

vida, para que não tenhamos daqui a alguns (poucos) anos uma expressiva população ”morta 

socialmente”, constituindo um peso significativo para a nação. 

 

3.1.2 Senescência e senilidade 

 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define envelhecimento como um 

processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de 

deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de 

maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, 

portanto, aumente sua possibilidade de morte. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE, 2003).  

A velhice, segundo Paschoal (2010), é uma condição humana, heterogênea, 

multifacetada, multidimensional e pouco previsível. Devido a esses fatores torna-se cada vez 

mais complexa a compreensão da velhice e do processo de envelhecimento. Porém, as 

políticas públicas de saúde já compreendem que para prestar uma adequada atenção à saúde 

dos idosos é primordial a busca da preservação à sua autonomia pelo maior tempo possível, 

pois o envelhecimento do organismo por si só diminui a capacidade funcional do ser humano. 

(IBGE, 2010).  

Dessa forma, segundo Paschoal (2010), ao compreendermos a velhice além do ponto 

de vista biológico, mas também em seus aspectos cultural e psicossocial, conquistamos não 

apenas mais anos, mas também mais vida, como corrobora Laranjeiras:  

 

Para que o ser humano consiga concretizar o direito à vida plena e digna, 

para que se justifique completamente a procura pela longevidade, deve 

socialmente permitir-se que essa vida maior seja igualmente melhor. 

(LARANJEIRAS, 2010, p.763). 
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O processo de envelhecer pode ser compreendido de duas formas: a senescência e a 

senilidade. A primeira trata-se de um processo natural, caracterizado pela diminuição 

progressiva da reserva funcional dos indivíduos. A segunda consiste em um processo que 

ocorre em condições de sobrecarga como, por exemplo, doenças, acidentes e estresse 

emocional, e que pode ocasionar uma condição patológica que leve o individuo à necessidade 

de assistência. (BRASIL, 2010a).  

 De forma simplificada, podemos diferenciar a senescência da senilidade pela condição 

patológica instalada, ou seja, a condição de morbidade que poderia ter sido evitada. Cabe 

ressaltar que certas alterações decorrentes do processo de senescência podem ter seus efeitos 

minimizados pela assimilação de um estilo de vida mais ativo. 

 O que dificulta a compreensão e o enfrentamento da realidade do envelhecimento senil 

é o fato de que grande parte da população normalmente considera que todas as alterações que 

ocorrem com a pessoa idosa sejam decorrentes de seu envelhecimento natural – senescência. 

Essa prática pode impedir a detecção precoce e o tratamento de certas doenças. Outro fato 

importante consiste no inverso, tratar o envelhecimento natural como doença, considerando os 

sinais que podem ser facilmente explicados pela senescência como sintomas patológicos. 

(BRASIL, 2010a). 

Portanto, quanto mais compreendermos as características da senescência e da 

senilidade, mais atentos estaremos na atenção à pessoa idosa e conseguiremos contribuir para 

que, apesar das progressivas limitações que possam ocorrer, elas possam redescobrir 

possibilidades de viver sua própria vida com a máxima qualidade possível. 

 

3.1.3 A visão social do envelhecimento 

 

 Nos últimos tempos, observamos na população que o processo de envelhecimento vem 

acompanhado, com freqüência, do medo de envelhecer. As pessoas desejam viver cada vez 

mais, porém, colocam algumas condições para isso e uma delas é não ficar velho, o que, 

infelizmente, mesmo no atual estágio de desenvolvimento científico da humanidade, ainda 

não é possível acontecer: envelhecer sem ficar velho. (SANTOS, 2010a).  

 Esse fato se deve, na verdade, a uma visão pejorativa do envelhecimento. Laranjeiras 

(2010) relata que são inúmeros os processos que, em conjunto, ajudam a compreender a 

crescente visão negativa sobre o envelhecimento e a velhice e cita a industrialização, a 

modificação dos modelos familiares, a desmistificação das imagens do idoso  como  guardião  

da  sabedoria  ancestral, dentre outros.  
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 Esse medo, afirma Santos (2010b), se explica pela experiência do envelhecimento em 

uma sociedade que não se preparou para enfrentá-lo com respostas adequadas às demandas 

aumentadas do segmento idoso, e que, além disso, privilegia o novo e o vigor da juventude. 

Hareven (1995 apud LARANJEIRA, 2010) demonstra que as  comparações  negativas  entre  

juventude  e velhice  surgiram a  partir  do final do século XIX, quando o envelhecimento 

começou a ser formalizado como um período de declínio e de obsolescência, e, a partir daí, 

diversos estudos surgiram em busca de determinar a relação entre envelhecimento e 

eficiência, comprovando, assim, o caráter limitante do envelhecimento.  Observamos, 

portanto, que, “ao celebrar o jovem e a juventude, a sociedade mantém a idéia de rejeição à 

terceira idade, agravando seus aspectos negativos, como dependência, improdutividade e 

depressão. Há um círculo vicioso que mantém a idéia de que é melhor ser jovem”. (SANTOS, 

2010b, p. 62). 

Essa representação negativa e desvalorização social da velhice se refletem na 

qualidade de vida dos idosos. O problema é que a negação da velhice e do envelhecimento 

impossibilita que essa última etapa seja planejada. Na maioria das sociedades é comum a 

negação do processo de envelhecimento. O mundo do consumo de produtos estéticos é um 

exemplo muito comum. Porém, existe também um contra-movimento em que os mais jovens 

procuram aparentar mais idade com o intuito de serem respeitados como os de idades mais 

avançadas. (SANTOS 2010a; LARANJEIRA, 2010).  

 Podemos deduzir, portanto, que o medo do envelhecimento não está em viver mais ou 

apenas ter uma aparência mais velha - apesar de ser uma preocupação relevante, 

principalmente para as mulheres -, mas o que as pessoas rejeitam e negam para si é a visão de 

velhice marcada como condição de dependência, tanto física quanto mental, como uma fase 

vulnerável, permeada pela incapacidade funcional, fragilidade,  morbidade e exclusão social. 

O envelhecimento com dependência resulta em limitações físicas ou cognitivas, gerando 

demanda de cuidados voltados para as necessidades específicas de cada idoso. 

(LARANJEIRA, 2010).  

O que observamos hoje é que a realidade social e econômica de muitos idosos e a 

omissão e negligencia de inúmeras políticas públicas traz uma situação objetiva de exclusão 

social
2
 e ausência de cidadania. De fato, podemos afirmar que,seja na sociedade ou no 

cotidiano das pessoas,há uma organização de tal modo que os idosos não têm lugar nem papel 

                                                 
2
 Castel (1990 apud LARANJEIRA, 2010), uma das principais referências nesta matéria, define ”exclusão 

social” como a fase extrema do processo de marginalização, entendido esse como um percurso descendente, ao 

longo do qual se verificam sucessivas rupturas na relação do indivíduo com a sociedade. 
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na vida social. Nos casos extremos, e infelizmente não raros entre nós, essa exclusão social 

pode tomar a forma de total solidão e ocasionar  perturbações  graves  nos  idosos. (SANTOS, 

2010a; LARANJEIRA, 2010).  

 

Até há bem pouco tempo acreditava-se que existia uma espécie de “Golden 

Age” na terceira idade, a qual coexistia com várias gerações numa família 

extensa. Nessas famílias, os idosos seriam venerados e respeitados. Parece, 

então, que se evoluíra de um período em que os idosos desempenhavam um 

papel social e  familiarmente  útil,  para  um  tempo em que a terceira idade 

passará a ser desprezada e cada vez mais voltada ao isolamento social. 

(WOLF; PILLEMER, 1989, apud LARANJEIRA, 2010, p765). 

 

 Hoje, todas as políticas públicas voltadas para o envelhecimento destacam a vertente 

“envelhecer de maneira saudável”, que significa, além de um estado de saúde física 

satisfatório, a necessidade, por parte dos indivíduos, de reconhecimento, respeito, segurança e 

saúde e sentir-se parte de uma comunidade que lhes permita expor suas experiências e ações. 

A ideologia do envelhecimento ativo, adotada pela OMS no final da década de 1990, designa 

o processo de otimização das oportunidades de vida, em termos de saúde, de participação e de 

desenvolvimento multidimensional da pessoa, à medida em que esta envelhece. 

(LARANJEIRA, 2010). 

  Corremos o risco de que essa promoção massiva de um envelhecimento ativo e 

saudável, juntamente com o medo de uma velhice limitada e dependente, possa gerar uma 

invisibilidade social da velhice com dependência, como se ela, além de ser repudiada, não 

existisse. Santos (2010a) afirma que essa é uma das formas que a sociedade encontrou para se 

eximir de suas responsabilidades e compromisso social. 

 

Naturalmente que essa [invisibilidade social da velhice com dependência] foi 

uma postura adotada tanto pela mídia, quanto pelos profissionais e pelos 

próprios idosos como agentes desse processo. O que os idosos não se 

perceberam ao assumirem o compromisso com um modelo de 

envelhecimento pautado tão-somente na atividade, independência e 

autonomia é que baniam do contexto social todos aqueles que não se 

adequassem ao novo modelo. Por isso, encontramos idosos dependentes ou 

fragilizados e cuidadores familiares tão carentes de uma rede de suporte 

social mais efetiva que poderia ser viabilizada se tivéssemos políticas 

públicas mais adequadas às suas necessidades. (SANTOS, 2010a, p30). 

 

 Apesar de toda a visão depreciativa e desvalorizada é necessária a construção de 

imagens positivas sobre o envelhecimento para combater os tradicionais modelos de declínio 
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e de despessoalização, na busca da promoção integral da saúde, que compreende que um 

envelhecimento bem sucedido se constrói ao longo da vida. 

 

3.2 MORBIDADE E MORTALIDADE EM IDOSOS 

 

 O Brasil envelhece rapidamente e a expectativa média de vida se amplia de tal forma 

que grande parte da população atual irá alcançar a velhice, mas já entramos no século XIX 

com uma significativa parcela da população sendo constituída por pessoas idosas ou da 

terceira idade. Isso se deve aos importantes avanços científicos e tecnológicos, principalmente 

na área da medicina, que foram capazes de combater as infecções, erradicar muitas doenças 

infectocontagiosas, aprimorar a precisão dos diagnósticos e, precocemente, descobrir a cura e 

tratamento para muitas doenças. Pesquisas do IBGE (2012e) afirmam que os grandes centros 

urbanos brasileiros já apresentem um perfil demográfico semelhante ao dos países mais 

desenvolvidos. Porém, o Brasil ainda não dispõe de uma infraestrutura de serviços que dê 

conta das demandas decorrentes das transformações demográficas vigentes. Muitas dessas 

pessoas, afirma Santos (2010), gozam de boa saúde, porém, outras desenvolvem doenças para 

as quais são mais suscetíveis em função da faixa etária em que se encontram, e, nesse 

contexto, encontra-se as doenças crônicas e neurodegenerativas. (IBGE, 2012e; SANTOS, 

2010a). 

 Podemos afirmar, então, que além das modificações populacionais, marcadas pelo 

aumento da expectativa de vida, o Brasil tem experimentado uma mudança no quadro de 

morbi-mortalidade da população, o que chamamos de transição epidemiológica, claramente 

caracterizada pela redução da ocorrência das doenças infecto-contagiosas e aumento das 

doenças crônicas não transmissíveis. Gordilho (et al., 2000 apud IBGE, 2012e, p. 84) afirma 

que “em menos de 40 anos, o Brasil passou de um perfil de mortalidade típica de uma 

população jovem para um desenho caracterizado por enfermidades complexas e mais 

onerosas, próprias das faixas etárias mais avançadas”. Dados do IBGE afirmam que as 

doenças infecto-contagiosas, que representavam 40% das mortes registradas no país em 1950, 

hoje são responsáveis por menos de 10%, ocorrendo o inverso em relação às doenças 

crônicas, com destaque para as cardiovasculares que em 1950 correspondiam a 12% das 

mortes e, atualmente, representam mais de 40%.  

 Em 2003, segundo as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio -  

PNAD –, 29,9% da população brasileira reportou ser portadora de, pelo menos, uma doença 

crônica. O fato marcante em relação às doenças crônicas é que elas crescem de forma muito 
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importante com o passar dos anos. Veras e Parahyba (2007) revelam que entre as pessoas de 0 

a 14 anos foram reportados apenas 9,3% de doenças crônicas, mas, entre os idosos, esse valor 

atinge 75,5% do grupo, sendo 69,3% entre os homens e 80,2% entre as mulheres. 

 Ao compararmos os dados da PNAD dos anos de 1998, 2003 e 2008, podemos 

observar uma significativa variação, apesar de representar uma pequena redução do número 

de idosos que referiram doença crônica
3
 (gráfico 2), partindo de 80,46% em 1998 para 

79,10% em 2003. Embora o mesmo se observe em relação aos idosos que referiram ter duas 

ou mais doenças crônicas, fica evidenciada a característica de múltiplas patologias entre 

aqueles que declararam alguma doença crônica: 65,06% dos idosos com doenças crônicas 

tinham mais de uma patologia em 2008. 

 

Gráfico 2 -Percentual de idosos (≥ 65 anos) que declararam ter doença crônica  

 

Fonte: Autora. 

DC = Doença Crônica. 

 

 Entre as doenças crônicas, a hipertensão é a que mais se destaca em todos os 

subgrupos de idosos, com proporções em torno de 50%.  Segundo o IBGE (2010),doenças 

como dores de coluna (ou costas) e artrite ou reumatismo aparecem, também, com bastante 

frequência, entre as pessoas de 60 anos ou mais de idade: 35,1% e 24,2%, respectivamente, 

como podemos observar no gráfico 3. 

                                                 
3
 Entende-se como doença crônica aquela que acompanha a pessoa por um longo período de tempo, podendo ter 

fases agudas, momentos de piora ou melhora sensível. Para a PNAD são pesquisadas 12 doenças crônicas: 

Doença de coluna ou costas, artrite/reumatismo, câncer, diabetes, bronquite/asma, hipertensão, doença do 

coração, doença renal cronica, depressão, tuberculose, tendinite, cirrose. 

80,46 77,56 79,10 

29,92 34,08 34,97 

63,98 58,34 65,06 

PNAD 1998 PNAD 2003 PNAD 2008 

Total 1 DC 2 DC ou mais 
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Gráfico 3 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade que declararam sofrer algum tipo de 

doença crônica, segundo os principais tipos – Brasil, 2008 

 

Fonte: IBGE (2008). 

 

 Diante desses dados sobre a morbidade dos idosos, a grande preocupação se deve pelo 

fato das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) serem responsáveis potenciais no 

comprometimento da capacidade funcional das pessoas idosas. Estudos mostram que a 

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

de 5% na faixa etária de 60 anos para cerca de 50% entre os com 90 ou mais anos, ou seja, é 

importante observar que o declínio funcional é um processo progressivo, que está associado 

tanto com o crescimento da carga de morbidade, quanto com o aumento da idade. O 

envelhecimento do organismo por si só diminui a capacidade funcional do ser humano, e a 

presença de doenças crônicas tendem a acelerar esse processo, principalmente, se não houver 

acompanhamento médico. Logo, uma população mais envelhecida, com maior predominância 

de pessoas, com 80 anos ou mais, e mal assistida em sua saúde, tem probabilidade de 

desenvolver comorbidade e incapacidade. (IBGE, 2012e; IBGE, 2010; BRASIL, 2010a). 

 Garces et al. (2012) nos falam que as doenças crônicas não-transmissíveis, como 

hipertensão, diabetes, osteoporose,acidente vascular cerebral - AVC, neoplasia, são grandes 

causadores da perda de autonomia. Porém, dentre essas doenças, Lemos, Gazzola e Ramos 

(2006) apontam que a demência é uma das preocupações ascendentes devido ao 

envelhecimento, especialmente, em relação à doença de Alzheimer. Segundo os autores a DA 

apresenta prevalência de 10% na população com mais de 65 anos, e 47,2% na faixa etária de 

85 anos ou mais. Esse perfil de morbidade que gera dependência requer para o idoso uma 
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atenção e cuidado específicos e constantes. Nesse contexto, quando o idoso apresenta alguma 

doença que o deixa dependente, cabe à família apoiá-lo e assumir seu cuidado. (GARCES et 

al., 2012). 

 A mortalidade entre idosos representa mais da metade dos óbitos observados ao redor 

do mundo. O perfil da mortalidade da população idosa é um importante indicador da 

efetividade de medidas de saúde pública. (BRASIL, 2012b). 

 As diferenças de gênero são importantes para descrever as pessoas idosas e, da mesma 

forma como tem ocorrido em todo o mundo, o número de mulheres idosas, no Brasil, é maior 

do que o de homens. As informações da PNAD 2006 mostraram que, em 2003, essa 

proporção era de 55,9% e 44,1%, respectivamente. Isso se deve ao fato de que a expectativa 

de vida das mulheres excede a dos homens e explica, em parte, essa maior proporção de 

mulheres idosas em relação aos homens. (IBGE, 2012c; IBGE, 2012e).  

 A tendência das mulheres sobreviverem mais, comparada aos homens, exibindo uma 

mortalidade menor que a masculina, ocorre em todo o mundo, mas isso não significa que 

desfrutem de melhor condição de saúde. A mortalidade constitui somente um reflexo da 

deterioração extrema da saúde, afirma Parahyba (2006), pois não é capaz de suprir as 

profundas variações que se registram no estado de bem-estar daqueles que sobrevivem. 

 Porém, uma pesquisa publicada recentemente (BRASIL, 2012b), com objetivo de 

descrever as tendências, entre 1991 e 2010, da mortalidade geral e das principais causas de 

mortalidade da população brasileira com 60 anos ou mais de idade, revela alguns avanços nos 

serviços de saúde, devido às mudanças no perfil de mortalidade dos idosos. Nos nove anos 

analisados, foi encontrada redução progressiva nas taxas da mortalidade geral tanto para 

homens quanto para mulheres, como podemos observar no gráfico seguinte (gráfico 4):  
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Gráfico 4 - Taxa geral de mortalidade (corrigida) entre idosos (≥60 anos) e por sexo, segundo o ano – 

Brasil, de 1991 a 2010. 

 

Fonte: Brasil (2012b). 

 

 Observamos que entre o primeiro e o último ano houve uma redução de 25,5%, mas 

durante todo o período analisado, a mortalidade entre os homens excedeu à das mulheres. A 

redução da taxa geral de mortalidade entre as mulheres (-28,8%) foi um pouco superior à dos 

homens (-21,5%). As doenças do aparelho circulatório foram apontadas como as principais 

causas de morte entre idosos. (BRASIL, 2012b). Quanto à diferença entre os sexos, o estudo 

relata que: 

 

Resultados da presente análise mostram que o excesso da mortalidade entre 

os homens, em relação às mulheres, aumentou pronunciadamente entre 1991 

e 2000 e estabilizou-se no pico nos anos subsequentes. As principais 

explicações para as diferenças no risco de morrer entre homens e mulheres 

são as condições sociais (sobretudo fatores ocupacionais), o padrão da 

morbidade (as mulheres tendem a desenvolver doenças menos letais, tais 

como artrite, asma e perda cognitiva) e os comportamentos em saúde (em 

geral, menos saudáveis entre os homens), assim como no uso de serviços de 

saúde (menor entre os homens). (BRASIL, 2012b, p. 222). 

 

 O estudo aponta ainda que a doença cerebrovascular persistiu como a principal causa 

da mortalidade ao longo de todo o período, embora a sua diferença em relação à doença 

isquêmica do coração tenha diminuído expressivamente nos anos recentes.  A mortalidade por 

diabetes aumentou pronunciadamente entre os homens, mas não entre as mulheres. A 

mortalidade por neoplasia maligna de brônquios e pulmão diminuiu entre os homens, mas 

aumentou entre as mulheres, como podemos conferir no gráfico seguinte (gráfico 5): 
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Gráfico 5 - Mudanças percentuais entre 2010 e 1991 das taxas de mortalidade (corrigidas) geral e 

especificas por causas entre idosos (≥60 anos) – Brasil, de 1991 a 2010. 

 
Fonte: Brasil (2012). 

 

 O estudo atribui a redução da mortalidade entre idosos brasileiros como consequência 

de melhoras nas condições de saúde, diagnóstico precoce, aumento ao acesso e efetividade do 

tratamento que gera uma maior sobrevivência de pessoas doentes, e ressalta o desafio da 

“promoção do envelhecimento ativo e a garantia da atenção à saúde da população idosa, que 

apresenta alta prevalência de doenças crônicas e de incapacidade”. (BRASIL, 2012b, p. 224). 

 

3.2.1 Incapacidade funcional 

 

 A cada ano que passa mais 650 mil idosos são incorporados à população brasileira. Já 

perdemos muito tempo acreditando que ainda éramos um país jovem, sem dar o devido 

crédito às informações demográficas que mostravam e projetavam o envelhecimento da nossa 

população, afirma Vasconcelos (2012). Esse fato nos desperta a observar como estamos 

vivendo esse envelhecer, na senescência ou na senilidade. O medo da sociedade perante o 

envelhecimento, ainda que desejosos de ter mais anos de vida é gerado devido às doenças 

incapacitantes que geram dependência.  
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 Com o avançar da idade, o grau de independência individual diminui, e leva a 

conseqüências em âmbito familiar e social, como por exemplo, a necessidade de 

acompanhante e de locais apropriados às limitações físicas e de esforço, diminuição na altura 

de degraus de ônibus, aumento no tempo de sinal de trânsito, entre outros. A essas condições 

de saúde que geram impacto na vida cotidiana, chamamos de incapacidade funcional. 

(SANTOS, 2010a). 

 A Organização Mundial da Saúde - OMS define incapacidade funcional como a 

dificuldade, devido a uma deficiência, para realizar as atividades típicas e pessoalmente 

desejadas na sociedade. Esse é um conceito particularmente útil para avaliar as condições de 

saúde dos idosos, já que muitos desenvolvem doenças crônicas que variam em impacto sobre 

a vida cotidiana. (CIF, 2003 apud IBGE, 2009).  

 Neri (2005) define a capacidade funcional como a capacidade de realizar, de maneira 

independente, as atividades da vida diária, e que a impossibilidade de realização dessas 

atividades sem auxilio, constitui a dependência funcional. Segundo a classificação funcional 

de incapacidade (CIF), uma doença ou desordem pode gerar um déficit em um ou mais 

sistemas específicos do organismo e levar a limitações no desempenho de determinadas 

funções. Por isso é relevante toda e qualquer preocupação com a morbidade dos idosos, ainda 

mais quando um contingente significativo de pessoas com 60 anos ou mais é portador de 

múltiplas doenças crônico-degenerativas, associadas ou não a limitações do desempenho das 

AVD decorrentes dessas ou de suas sequelas. As limitações apresentadas pelos indivíduos, 

juntamente com sua competência em supri-las e a continência contextual que os cerca, 

representam os fatores determinantes do nível de incapacidade. (Baltes, Silvenberg, 1995, 

apud TORRES, 2010; OMS, 2003). 

 Quando falamos de capacidade funcional e suas perdas, é necessário entender que isso 

representa a perda da capacidade de realizar as atividades da vida diária - AVD. Porém, 

didaticamente, essas atividades são subdivididas em atividades básicas e atividades 

instrumentais da vida diária. 

 As Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD) estão relacionadas ao autocuidado e 

que, no caso de limitação de desempenho, normalmente requerem a presença de um cuidador 

para auxiliar a pessoa idosa a desempenhá-las. Alguns exemplos dessas atividades são 

alimentar-se, banhar-se, vestir-se, mobilizar-se, deambular, ir ao banheiro, manter controle 

sobre suas necessidades fisiológicas, transferir-se e cuidar da higiene pessoal. (BRASIL, 

2010a; TORRES, 2010).  
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 Já as Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD), segundo Lawton & Brody 

(1969apud TORRES, 2010), referem-se às atividades relacionadas com a manutenção de uma 

vida comunitária independente, ou seja, à participação do idoso em seu entorno social. 

Envolvem, ainda, a capacidade de administrar o ambiente em que se vive, como por exemplo, 

usar o transporte urbano, fazer compras, manipular medicamentos, realizar tarefas domésticas 

leves e pesadas, utilizar o telefone, preparar refeições, cuidar das próprias finanças, entre 

outras. (BRASIL, 2010a). 

 No campo das Atividades Instrumentais, outros três conceitos apresentam-se 

interligados e interdependentes quando se discute o processo incapacitante. São eles: 

autonomia
4
, independência

5
 e dependência

6
. Segundo o Ministério da Saúde, muitas pessoas 

mantêm sua autonomia, que corresponde à sua capacidade de decisão, embora sejam 

dependentes, ou seja, apresentem incapacidade física para executar uma determinada ação. 

Por exemplo: um idoso que após um Acidente Vascular Encefálico (AVE), apresenta limitação 

em sua mobilidade e requer auxílio para tomar banho – e esse fato o torna dependente, mas 

pode ser perfeitamente capaz de decidir o horário do banho, a roupa que prefere vestir – 

revelando sua autonomia. (BRASIL, 2010a). 

 A qualidade de vida é outro fator que tem sido muitas vezes associada à capacidade 

funcional do indivíduo. Segundo a OMS, a qualidade de vida está relacionada com a 

percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas 

de valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. Trata-se, portanto, de um conceito complexo que engloba a saúde física, o 

estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as crenças pessoais e a 

relação com as características do meio ambiente. Portanto, para um envelhecimento bem-

sucedido entende-se que este deve ser fomentado ao longo dos estados anteriores, gerando 

qualidade de vida e bem-estar, pois quando ocorre a perda da independência em realizar as 

atividades de vida diária, surgem efeitos importantes na esfera do convívio social que podem 

levar ao isolamento. Além disso, depender de outras pessoas para realizar as funções básicas 

gera sentimento de incapacidade e invalidez. (TORRES, 2010).  

                                                 
 

 

4
 Autonomia – pode ser definida como auto-governo e se expressa na liberdade para agir e para tomar decisões. 

5
 Independência – significa ser capaz de realizar as atividades sem ajuda de outra pessoa. 

6
 Dependência – significa não ser capaz de realizar as atividades cotidianas sem a ajuda de outra pessoa 
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 Diante disso, podemos concordar com Santos (2010a) ao afirmar que a capacidade 

funcional é bastante útil no conceito do envelhecimento: “envelhecer mantendo a capacidade 

funcional, significa eliminar problemas para os indivíduos ou para a sociedade” (p.58). Em 

busca desse objetivo, no Brasil, a avaliação funcional do idoso é preconizada pela Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Nela determina-se não só o comprometimento funcional 

da pessoa idosa, mas sua necessidade de auxilio, já que a independência e a autonomia, pelo 

maior tempo possível, são metas a serem alcançadas na atenção à saúde da pessoa idosa. Tal 

iniciativa configura-se como uma tentativa sistemática de avaliar de forma objetiva os níveis 

no qual uma pessoa está funcionando numa variedade de áreas, utilizando diferentes 

habilidades, em vista de uma organização da atenção à saúde, de acordo com a sua 

necessidade de ajuda, total ou parcial, em maior ou menor grau. (BRASIL, 2010a). 

 

3.2.2 O impacto do envelhecimento nos gastos em saúde 

 

 Em paralelo às modificações já observadas na pirâmide populacional, as doenças 

próprias do envelhecimento ganham maior expressão no conjunto da sociedade e um dos 

resultados dessa dinâmica é uma demanda crescente por serviços de saúde. Constatamos, 

então, que os idosos são potenciais consumidores desses serviços, por apresentar uma grande 

carga de doenças crônicas e incapacitantes, quando comparado a outros grupos etários. 

(CALDAS, 2003; LIMA-COSTA; VERAS, 2003).  

Segundo o IBGE (2012e), o custo das internações hospitalares e o tempo de ocupação 

do leito são expressivamente mais elevados para os idosos quando comparado a outras faixas 

etárias, devido à multiplicidade e à natureza de suas patologias. Em geral, as doenças dos 

idosos são crônicas e múltiplas, perduram por vários anos e exigem acompanhamento 

constante, cuidados permanentes, medicação contínua e exames periódicos, o que acarreta o 

crescimento das despesas com tratamentos médico e hospitalar. (LIMA-COSTA; VERAS, 

2003).  

 Estima-se que o envelhecimento da população irá elevar os gastos públicos com 

assistência ambulatorial no país a R$ 33,4 bilhões até 2030, valor que equivale a 2,3 vezes os 

gastos realizados com os mesmo serviços em 2010. De acordo com o Instituto de Estudo de 

Saúde Suplementar (IESS), todos os cenários apresentam um aumento da representatividade 

dos idosos no gasto total. As faixas etárias com maior variação positiva são as de 60 a 69 anos 

e de 70 a 79 anos. Se levarmos em consideração apenas o efeito demográfico, em 2030 o 
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gasto público com assistência hospitalar e ambulatorial sofrerá um aumento de, 

aproximadamente, 40%, alcançando a ordem de R$ 35,8 bilhões. (EXAME, 2012). 

Pode-se visualizar de forma clara nos gráficos 6 e 7 essa realidade. O custo médio da 

internação no SUS é maior entre os idosos (gráfico 6), o que é compatível com os estudos 

sobre o tema. (IBGE, 2009). 

 

Gráfico 6 - Custo médio da hospitalização de todas as causas de internação, segundo os grupos de 

idade – Brasil, 2012c 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS – DATASUS, Sistema de 

Informações hospitalares do SUS. (BRASIL, 2012c) 

 

Esse fato configura-se como um dos grandes desafios para o sistema de saúde na 

atualidade: a escassez de recursos de atenção à saúde para uma demanda em crescimento. 

Com o crescimento da população idosa, maior será a utilização do sistema de saúde, em 

consequência do maior tempo de vida e das múltiplas patologias crônicas. (IBGE, 2012e). 

 Entre os idosos, o custo da internação per capita tende, também, a crescer na medida 

em que a idade aumenta, passando de R$ 93,05 por idoso, na faixa etária de 60 a 69 anos, 

para R$ 178,95 entre os idosos de 80 anos ou mais (gráfico 7). (IBGE, 2012e). 
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Gráfico 7 - Custo da internação por habitante, por grupos de idade – Brasil – 2006 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS – DATASUS, Sistema de 

Informações hospitalares do SUS (BRASIL, 2012c) 

 

 As políticas públicas voltadas para atenção à saúde, pautadas na promoção da saúde e 

do envelhecimento ativo, se devidamente executadas, podem conquistar uma significativa 

redução dos gastos com a saúde dos idosos, pois, oferecendo condições socioeconômicas 

satisfatórias e equipamentos necessários para auxiliar os idosos com dificuldades funcionais, 

caminhamos em busca da promoção do envelhecimento saudável, a despeito das 

consequências do processo de envelhecimento e à maior necessidade de atendimento de saúde 

daqueles que envelhecem e que vivem, cada vez mais, até idades mais avançadas. (IBGE, 

2009). 

  

3.2.3 Doenças demenciais 

 

 Observamos que os custos financeiros com tratamento de doenças crônico-

degenerativas são muito elevados e crescem em decorrência do envelhecimento populacional. 

Podemos destacar neste ”rol de doenças”as síndromes demenciais, que, segundo Santos 

(2010a), nos últimos trinta anos, transformaram-se em problema de saúde pública em função 

do elevado número de portadores. Essa associação do envelhecimento com o aumento das 

demências, como a Doença de Alzheimer, também é citada por Domingues; Santos e Quintans 

(2009). Segundo os autores, há estimativas que até 2025 existam cerca de 34 milhões de casos 

de Doença de Alzheimer no mundo.  

 Os custos com demência no mundo passam de 600 bilhões. A estimativa da 

Alzheimer’s Disease International (ADI) é de que em 2010 havia 35,6 milhões de pessoas 

vivendo com demência no mundo. Esse número deve subir para 65,7 milhões até 2030 e 115,4 
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milhões até 2050. No Brasil, estima-se que entre 70 e 94% dos pacientes com demência 

vivam em casa, subindo para 90 a 95% nas áreas rurais, média muito acima da dos países 

desenvolvidos, que apresenta 66%. (BBC BRASIL, 2013). 

 A perda da memória é uma das queixas mais frequentes das pessoas que estão na fase 

avançada do envelhecimento. O esquecimento relacionado à idade é muito frequente e 

comumente aceito pela sociedade como algo ”normal” para a idade, tornando-se apenas um 

problema sério quando a pessoa tem dificuldade para recordar como fazer coisas cotidianas, 

afetando, assim, práticas simples do seu dia-a-dia, como comer e cozinhar. 

 A palavra demência vem do latim de: 'falta, diminuição' + mens, genitivo mentis: 

'mente'. Consiste na perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas, de forma 

parcial ou completa, permanente ou momentânea, capaz de provocar uma perda de autonomia 

do indivíduo. É definida como uma síndrome clínica decorrente de doença ou disfunção 

cerebral, de natureza crônica e progressiva, na qual ocorre perturbação de múltiplas funções 

cognitivas, incluindo memória, atenção e aprendizado, pensamento, orientação, compreensão, 

cálculo, linguagem e julgamento. O comprometimento das funções cognitivas é comumente 

acompanhado, e ocasionalmente precedido, por deterioração do controle emocional, 

comportamento social ou motivação. A demência produz um declínio apreciável no 

funcionamento intelectual que interfere com as atividades diárias, como higiene pessoal, 

vestimenta, alimentação, atividades fisiológicas e de toalete. (BRASIL, 2010a). 

   Antigamente, as pessoas morriam mais cedo e não era comum a ocorrência de 

algumas doenças comuns nos dias de hoje. Existem alguns casos de demência em pessoas 

relativamente jovens, com 50 anos; outros de Parkinson, com 20 anos, mas não é usual. 

Segundo Mussi (2013), as doenças demenciais são típicas da terceira idade, e o que 

observamos nos dias de hoje é que a incidência e a prevalência das demências aumentam 

exponencialmente com a idade, ou seja, com o aumento da expectativa de vida, as pessoas 

estão vivendo mais, consequentemente surgem mais pessoas com esse diagnóstico. Entre os 

idosos, a demência faz parte do grupo das mais importantes doenças que acarretam declínio 

funcional progressivo e perda gradual da autonomia e da independência. (BRASIL, 2010a). 

 O Dr. Sergio Schmidt, neurologista, em uma entrevista, afirma que há influência da 

privação sensorial na terceira idade na causa da demência. Segundo o médico, os fatores de 

vida como enxergar mal, ouvir mal e ficar socialmente isolado, contribuem efetivamente para 

a demência, e ainda complementa: 
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Se o idoso estiver ouvindo mal, tem que tratar; se ele estiver enxergando 

mal, tem que tratar; se ele não tiver vida social, a gente tem que tentar 

promover a vida social.  As pessoas pensam que não é assim, mas é assim 

que tem que ser essa é que é a mensagem importante. A própria depressão 

contribui para a demência, porque a pessoa deprimida diminui o tamanho do 

hipocampo, essa região usada para consolidar a memória. Então, esses são 

elementos importantes de serem veiculados, até por causa da saúde da 

terceira idade, porque a gente tende a negligenciar se a pessoa está ouvindo 

mal, enxergando mal (...). A pessoa vai ficando demenciada mais por esses 

fatores. (MUSSI, 2013, p. 59).  

 

  

 Além da diversidade de fatores que podem levar à demência, existem vários tipos de 

demência. Elas são classificadas em reversíveis ou irreversíveis e a Doença de Alzheimer é 

um dos tipos mais comuns de demências irreversíveis (BRASIL, 2010a), e, assim como as 

demais doenças demenciais que brigam com os ponteiros do relógio, a DA se revela como um 

paradoxo: “uma doença silenciosa que nos faz sofrer e, ao mesmo tempo, morrer em vida” 

(MUSSI, 2013, p. 55). Dentre as doenças demenciais existentes destaca-se a Doença de 

Alzheimer por ser objeto do estudo. 
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4 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa justificada pela 

intencionalidade em analisar a percepção e os desafios vivenciados pelos cuidadores, 

familiares de idosos com Alzheimer, a partir de uma dimensão subjetiva e semântica. 

Para Gil (2010), os estudos descritivos abordam características de determinada 

população, fenômeno ou estabelecimento de relações entre as variáveis, enquanto os 

explicativos se prestam a identificar os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Quanto ao caráter descritivo, esta pesquisa é assim denominada 

por estudar e descrever determinado objeto, a percepção dos cuidadores familiares de idosos 

com Alzheimer sobre seu papel de cuidador, seus sentimentos e suas necessidades. 

 

As pesquisas descritivas, juntamente com as exploratórias, são as que 

normalmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática. Elas são também as mais solicitadas por organizações como 

empresas comerciais ou instituições educacionais. (GIL, 2010, p. 44). 

 

O estudo é dito exploratório quando se caracteriza pela aproximação com os fatos e 

experiências observáveis. Pretende, portanto, obter maior intimidade possível com o problema 

em questão, no sentido de torná-lo mais explícito, bem como proporcionar uma visão geral 

acerca do objeto. Segundo Gil: 

 

(...) A pesquisa exploratória possui ainda a finalidade básica de desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens 

posteriores. Dessa forma, este tipo de estudo visa proporcionar um maior 

conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa 

formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser 

pesquisadas por estudos posteriores. (GIL, 2010, p. 43). 

 

A respeito da pesquisa qualitativa, Minayo esclarece que esse tipo de estudo “trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, isto é, 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. (MINAYO, 2007, p. 21). 
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 A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada com a tentativa de uma captação 

minuciosa dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados. 

Desse modo: 

 

É no campo da subjetividade e do simbolismo que se afirma a abordagem 

qualitativa. Realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre 

sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve 

com empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos 

quais as ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas. 

(MINAYO; SANCHES, 1993, p. 244). 

 

4.2 O CENARIO 

 

O campo de investigação do estudo foi o Centro Especializado de Assistência à Saúde 

do Idoso (CEASI), localizado no bairro da Ribeira, em Natal, Rio Grande do Norte. 

O CEASI corresponde a um centro de referência em assistência à saúde do idoso que 

compõe a Rede Estadual de Assistência à Saúde do Idoso do Rio Grande do Norte. Nele, a 

assistência ao idoso é prestada por meio dos serviços de exames laboratoriais e atendimento 

em ambulatório com médicos de várias especialidades, como psiquiatra, psicólogo, 

nutricionista, assistente social e enfermeira. O Centro também funciona como referência do 

Programa de Assistência ao Portador da Doença de Alzheimer, para todo o Estado do RN, e 

desenvolve, como parte desse programa, um trabalho com cuidadores familiares de idosos 

com Alzheimer, por meio de grupo estruturado com reuniões quinzenais. 

 

4 3 OS SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os sujeitos dessa pesquisa são os cuidadores familiares de idosos com Alzheimer, 

participantes do grupo de cuidadores familiares do Programa de Alzheimer, desenvolvido no 

CEASI-RN. No delineamento da pesquisa foram incluídos todos os participantes do grupo 

que cuidavam de idosos com Alzheimer, que no inicio do estudo correspondia a 

aproximadamente 22 pessoas. 

No entanto a coleta de dados coincidiu com a crise da gestão municipal, da Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal, atingindo todas as áreas administrativas do município. Os 

atrasos na folha de pagamento e a precariedade dos serviços de saúde afetaram, também, as 

atividades do grupo de cuidadores, provocando, assim, uma dispersão e evasão de boa parte 

dos participantes. 
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Contudo, decidiu-se continuar com a pesquisa no mesmo local, buscando aprofundar 

as entrevistas com o pequeno grupo de cuidadores que continuou a frequentar e participar das 

ações. 

Durante a coleta de dados o grupo contava com a participação de 10 cuidadores. Entre 

eles, seis atendiam os critérios de inclusão da pesquisa. Sabe-se que os estudos qualitativos 

requerem um processo de amostragem diferenciado daquele das pesquisas tradicionais. O 

próprio termo “amostra”, no entendimento de alguns autores, é referido como inadequado, já 

que não se pretendem generalizações nas pesquisas qualitativas. Mas, nesta pesquisa, o termo 

é utilizado no sentido de universo de participantes. 

 De acordo com as observações de Minayo (2007, p. 102), “numa busca qualitativa, 

preocupamo-nos menos com a generalização e mais com o aprofundamento e a abrangência 

da compreensão seja de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma 

política ou de uma representação”. O critério, portanto, não é numérico. O processo de 

amostragem deve refletir a totalidade nas suas múltiplas dimensões, neste caso, os cuidadores 

de idosos com Alzheimer. 

Destaca-se que os sujeitos incluídos no estudo apresentavam relação de parentesco 

com o idoso: esposa, filhos, nora, genro, sobrinhos, irmãos, netos e eram responsáveis pelo 

cuidado do idoso enquanto coabitavam. Quanto ao idoso, o critério de inclusão foi possuir 

idade acima de 60 anos e estar em tratamento de Alzheimer. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

A escolha pela entrevista, como técnica de pesquisa, justificou-se por ser um 

instrumento privilegiado de coleta de informações, pela qual a fala se torna reveladora de 

condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos e “ao mesmo tempo ter 

magia de transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos determinados, em 

condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas”. (MINAYO, 2007, p. 109-110). 

A autora também define a entrevista como um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma 

delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, configurando-se como fonte de 

informações secundárias e primárias que também retratam realidades subjetivas, como 

opiniões, atitudes, valores, sentimentos, os quais só podem ser obtidos com a contribuição dos 

atores sociais envolvidos. (MINAYO, 2007).  

Existem três tipos principais de entrevista: estruturada, semiestruturada e em 

profundidade.  A entrevista estruturada caracteriza-se pela aplicação de questionários 
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estruturados, na maioria das vezes, com respostas fixas, de maneira padronizada.  A entrevista 

semiestruturada possui uma estrutura flexível, com questões abertas que definem a área a ser 

explorada, permitindo uma maior interação entre o entrevistador e o entrevistado.  E a 

entrevistas em profundidades são menos estruturadas, mas exigem um maior detalhamento 

sobre o tema abordado. (POPE; MAYS, 2009). 

Após a apresentação e esclarecimentos sobre a pesquisa para o grupo de cuidadores, 

fez-se o convite para a participação na pesquisa. As entrevistas foram realizadas pela 

pesquisadora em sala reservada, dentro do espaço do CEASI. Todas as entrevistas foram 

gravadas em fita cassete de 60 minutos e transcritas, em seguida, para análise. Utilizou-se 

um roteiro semiestruturado para as entrevistas (APÊNDICE C), elaborado com o intuito de 

investigar a percepção do cuidador familiar sobre o seu papel de cuidador, os sentimentos 

gerados pelo ato de cuidar, as mudanças ocorridas na vida pessoal e as maneiras de pensar e 

agir relativas ao idoso com Alzheimer. Esse instrumento consiste em “um roteiro de tópicos 

relativos ao problema que vai ser estudado e o entrevistador tem a liberdade de fazer as 

perguntas que quiser: sonda razões e motivos, dá esclarecimentos, não obedecendo, a rigor, 

uma estrutura formal”. (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 82).  

Dessa forma o pesquisador usa de um roteiro para nortear-se, mas não fica preso a ele, 

tendo flexibilidade para introduzir novas perguntas, caso sinta necessidade, a partir da fala do 

entrevistado. Na entrevista,  

 

a fala torna-se reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, 

normas e símbolos (sendo ela mesma um deles), e, ao mesmo tempo, possui 

a magia de transmitir, através de um porta-voz (o entrevistado), 

representações de grupos determinados em condições históricas, 

socioeconômicas e culturais específicas. (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 

245). 

 

Antes da coleta de dados realizou-se um estudo piloto com o intuito de identificar 

problemas e dificuldades na aplicação do questionário. Esse procedimento objetivou avaliar o 

instrumento, possibilitando adequações. Vale ressaltar que antes da entrevista todos os 

entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.  

 

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Observando-se as implicações éticas da pesquisa (Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde), este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 



61 

 

Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL), com aprovação sob o parecer 60394, CAAE: 

02987412.3.0000.5292 (ANEXO A). A pesquisa obteve anuência da Secretaria Municipal de 

Saúde, na pessoa da Diretora do Centro Especializado de Atenção à Saúde do Idoso – CEASI, 

(ANEXO B). 

O pesquisador esclareceu a todos e a cada um os objetivos do trabalho e garantiu o 

anonimato dos entrevistados.  Todos os participantes assinaram o –TCLE, de acordo com as 

diretrizes do Conselho Nacional de Saúde, Resolução 196/1996 (Apêndice A).  

Os participantes da pesquisa receberam informações sobre os objetivos a serem 

alcançados através do consentimento livre esclarecido, o qual foi elaborado com uma 

linguagem simples, acessível, ao alcance do entendimento do entrevistado.  Obedeceu-se a 

referida resolução, garantindo que o estudo não acarretaria riscos aos participantes, que 

poderiam solicitar a interrupção ou cancelar a sua participação no momento que sentissem 

necessidade e que não haveria remunerações de quaisquer naturezas.  

O estudo em questão não apresentou riscos aos seus participantes e as avaliações 

realizadas asseguraram a confidencialidade e a privacidade das informações e dos 

procedimentos. 

 

4.6 TRATAMENTO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO MATERIAL 

 

 Para a análise do material foram confeccionadas grelhas, ordenando as falas coletadas 

nas entrevistas com as questões norteadoras. Após a leitura e escuta das falas, identificou-se 

os núcleos de sentido, isto é, os significados expressos nas falas dos entrevistados. Uma vez 

identificados os núcleos de sentido, esses foram codificados. (BARDIN, 2010).   

Após a codificação, subcategorias emergiram por meio das inferências e correlações 

realizadas pelo pesquisador com o referencial teórico adotado. Em seguida, as subcategorias 

foram agrupadas em categorias temáticas significativas, manifestas nas falas dos 

participantes. (BARDIN, 2010).  

 Dentre as várias técnicas de análise de conteúdo, a mais antiga e utilizada é a análise 

temática, que é rápida e eficaz na aplicação nos discursos diretos (significações manifestas) e 

simples. Fundamentada nessa estrutura teórico-metodológica, lançamos mão da análise 

temática de conteúdo, tomando por base os objetivos propostos pelo estudo e composta pelas 

seguintes etapas operacionais: constituição do corpus, leitura flutuante, composição das 

unidades de análise, procedimentos de análise, categorização e descrição das categorias.   
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 O corpus foi constituído pelos resultados das entrevistas realizadas com os cuidadores 

de idosos com Alzheimer. Após essa etapa, procedemos à leitura flutuante, estabelecendo os 

recortes temáticos de significados para obtenção das categorias e das unidades de análise, que, 

de acordo com Vala (1996), podem ser de dois tipos: formais e semânticas. Nesse estudo 

fizemos opção pelas unidades de contexto que, de acordo com o autor, são constituídas pelos 

segmentos mais largos do conteúdo, ou seja,tomando por base as questões que nortearam as 

entrevistas que foram agrupadas em unidades de análise temática e, posteriormente, em temas 

semânticos mais simples. Em seguida, fizemos a decomposição dos discursos, a codificação 

dos temas e o agrupamento em categorias e subcategorias que podem ser visualizadas no 

quadro 1. 

 A partir dos agrupamentos das subcategorias foram elaborados três conjuntos de 

categorias simbólicas, tomando por base a frequência das unidades de análise temática de 

ocorrência. Os códigos que classificam as subcategorias são compostos por siglas que 

identificam a categoria e a subcategoria, conforme legenda do Quadro 1. 

 

Quadro 1 -Distribuição das categorias e subcategorias simbólicas da percepção do papel de cuidador 

 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CODIFICAÇÃO DAS 

CATEGORIAS E 

SUBCATEGORIAS 

UNIDADES DE 

ANÁLISE 

1. A percepção do 

papel de cuidador 

Responsabilidade 

Dedicação 

Perda 

Inversão de papéis 

PC_Re 

PC_De 

PC_Pe 

PC_Ip 

22 

36 

32 

22 

2. Sentimentos 

relacionados ao 

cuidado 

Retribuição 

Responsabilidade 

Angustias 

 

SRC_Rt 

SRC_Re 

SRC_An 

 

42 

40 

48 

3. Consequências do 

papel de cuidador 

Dedicação 

Mudanças 

CPC_De  

CPC_Mu 

88 

144 

Total   474 

Legenda de codificação. PC –Percepção do Cuidador; SRC – Sentimentos Relacionados ao ato de 

Cuidar e ser cuidado; CPC – Consequencias do papel de cuidador. Re – responsabilidade; De – 

dedicação; Mu – mudanças; Ip – inversão de papéis; Rt – retribuição; Re – responsabilidade; An – 

angustias. 

 

Fonte: Autora.  

 

 Por fim, a interpretação dos dados considerou todo o corpus obtido através do método 

qualitativo aqui empregado, de acordo com a técnica utilizada, tomando por base o referencial 

teórico esboçado. 
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5 O CUIDADOR E O SEU PAPEL NA VIDA COTIDIANA 

 

5.1 QUEM SÃO OS CUIDADORES? 

 

 Podemos definir o cuidador como uma pessoa, membro da família ou não, que, com 

ou sem remuneração, cuida do idoso doente ou dependente no exercício de suas atividades de 

vida diárias. (MOREIRA; CALDAS, 2007). 

 Na literatura sobre cuidadores são bastante discutidos os conceitos que os definem na 

busca de identificar os fatores que designam o tipo de cuidador requerido para cada idoso 

dependente. (KARSH, 2003). Cada classificação, portanto, estabelece um critério, seja ele 

pela dedicação ao cuidado, o grau de responsabilidade exercida ou ainda pelo vínculo com a 

pessoa cuidada. 

 A Política Nacional de Saúde do Idoso define o cuidador como 

 

a pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, cuida 

do idoso doente ou dependente no exercício das suas atividades diárias, tais 

como alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, acompanhamento 

aos serviços de saúde ou outros serviços requeridos no cotidiano – por 

exemplo, ida a bancos ou farmácias –, excluídas as técnicas ou 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, 

particularmente na área da enfermagem. (BRASIL, 1999d, p. 20). 

 

 Santos (2010a) traz a classificação do cuidador segundo os vínculos com a pessoa a 

quem dispensam o cuidado. Assim, apresenta dois tipos de cuidadores: os formais e os 

informais. Os primeiros compreendem os profissionais que realizam o atendimento como 

forma de prestação de serviços, ou seja, atuam formalmente na tarefa de cuidar. Já os 

cuidadores informais correspondem aos familiares e também abrangem a assistência fornecida 

por vizinhos, amigos, entre outros. 

 Em um estudo com pacientes e cuidadores assistidos pelo serviço pós-alta-hospitalar 

de um hospital no Rio Grande do Sul, Resta e Budó (apud MOREIRA; CALDAS, 2007) 

classificaram três tipos de cuidadores, quanto à dedicação ao cuidado: cuidadores dedicados, 

sempre disponíveis e preocupados com quem cuidam; cuidadores sem iniciativa, 

descompromissados em participar das orientações que possam contribuir para melhorar o 

bem-estar do idoso; e aqueles cuidadores por obrigação, que cuidam do familiar por não haver 

outro que os substitua, por falta de escolha e opção. Esses últimos não se mostram disponíveis 

e queixam-se da tarefa de cuidar. 
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 Observando o cuidado do ponto de vista da responsabilidade exercida, Domingues, 

Santos, Quintans, (2009), classificam o cuidador como Primário, Secundário e Terciário. O 

cuidador primário, também chamado de principal, consiste no indivíduo que assume 

integralmente a responsabilidade do idoso. O cuidador secundário assume as mesmas tarefas 

do cuidador primário, porém, não com a mesma frequência. Já o cuidador terciário é aquele 

que assume o cuidado apenas quando solicitado.  

 É importante percebermos que um mesmo cuidador pode ser classificado de diversas 

formas. Isso expõe a complexidade do cuidado e as condições variáveis do seu exercício. Para 

este capítulo, daremos destaque aos cuidadores informais e de forma específica ao cuidador 

familiar. Para compreender a experiência e o exercício do papel de cuidador, precisamos 

conhecer quem é esse que assume a responsabilidade pelo cuidado do idoso no ambiente 

familiar? Qual o seu perfil? Quais os desafios enfrentados e as necessidades no cuidado com o 

idoso? 

 

5.1.1 O perfil do cuidador familiar 

 

 Diversas pesquisas apontam características semelhantes relacionadas ao grau de 

parentesco, sexo e faixa etária entre aqueles que assumem o cuidado com idosos demenciados 

no ambiente familiar. 

 O cuidador de idosos fragilizados em sua maioria são familiares, do sexo feminino. 

Nesse cenário domiciliar, estudos mostram que a esposa é, com frequência, a cuidadora 

principal, seguida da filha. Em pesquisa realizada por Figueiredo, Lima e Souza (2009), foi 

encontrado que 84,8 % dos cuidadores eram mulheres e dessas 52,5 % correspondiam a 

filhas, enquanto que 23% eram cônjuges. Em outro estudo, Cerqueira e Oliveira (2002 apud 

MOREIRA; CALDAS, 2007) constataram o predomínio de mulheres cuidadoras (73%), 

especialmente esposas e filhas. (DOMINGUES, SANTOS, QUINTANS, 2009; 

(NASCIMENTO et al., 2008; GARCES et al., 2012). 

Encontramos perfil semelhante ao exposto na literatura.Todos os cuidadores 

participantes da pesquisa são do sexo feminino; quanto à idade, 50% têm mais de 60 anos; 

maioria deles, 66%, cuidam dos pais, enquanto 34% cuidam de irmãos portadores de 

Alzheimer.  

Quanto à renda, os idosos recebem um salário mínimo, referente à 

pensão/aposentadoria. Os cuidadores se mostraram responsáveis pelo provimento da família, 

ou seja, todos têm renda própria, seja pelo exercício de uma atividade profissional ou 
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aposentadoria, e apenas um cuidador depende da renda do idoso. Outro dado apontado foi de 

que o tempo médio de cuidado dispensado ao idoso com Alzheimer é de aproximadamente 

seis anos.  

 

Tabela 1 - Perfil dos cuidadores familiares de idosos com Alzheimer 

CUIDADOR IDADE SEXO PARENTESCO 
TEMPO DE 

CUIDADO 

FONTE DE 

RENDA 

C01 65 F irmã 5 anos Aposentada 

C02 52 F filha 6 anos Autônoma 

C03 52 F filha 8 anos Autônoma 

C04 60 F filha 4 anos Não possui 

C05 62 F irmã 5 anos Aposentada 

C06 58 F filha 6 anos Empregada 

Fonte: Autora. 

 

 O fato de um membro da família desencadear um processo de dependência altera a 

dinâmica familiar de forma considerável. Em geral, são as mulheres que assumem o cuidado, 

e esse papel é visto como natural, pois se insere socialmente no papel de mãe e de filha. 

(GARCES et al., 2012). Karsh (2003) ressalta, ainda, que esses resultados remetem às 

mulheres, o papel de “grandes cuidadoras”, com um papel cultural e social, ao cuidar dos 

filhos, marido e familiares. Esse cuidado inerente à mulher é exposto na fala: “Porque toda a 

minha vida foi para cuidar. Cuidar da minha mãe, cuidar das coisas dentro de casa, porque 

eu era assim, e resolvia tudo.” (C01). No entanto, destaca que esse papel se deve à diferença 

da expectativa de vida entre homens e mulheres: como as mulheres vivem mais, compete a 

elas a tarefa de cuidar do esposo.  

 O cuidador familiar se revela o ator social principal na dinâmica dos cuidados pessoais 

de pacientes dependentes, mas, cuidar de um indivíduo idoso durante muitas horas não pode 

ser tarefa de uma mulher sozinha, sem apoio e suporte para atender às suas necessidades. 

(GARCES et al., 2012). Porém, o que as pesquisas apresentam é que o cuidador familiar 

prestava esses cuidados sem nenhum tipo de ajuda. Este cuidador (C02) ilustra bem isso, 

quando relata os desafios enfrentados na descoberta da doença sem suporte social ou familiar: 

 
 “(...) quando eu descobri que ele tava com Alzheimer foi muito complicado 

porque eu me vi sozinha.” 
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“Ele começou a ter convulsão e ele é muito forte, e eu não podia sozinha 

lidar, então eu propus que fosse alguém [da família] para a minha casa para 

me ajudar, e ninguém quis.” 

 

“(...) fico sofrida porque a família não ajuda, a família não aceita a doença 

dele (...), eles só acham que ele tá doente quando tem um problema que a 

‘SAMU’ vem na porta, quando ele fica sem andar, quando ele fica no 

hospital, aí eles aceitam que ele está doente. Passou aquilo ali... ah, papai 

está bem.” 

 

 A falta de auxilio da própria família no cuidado do idoso também é destacada:  

 
“Eu tenho que pegar o remédio dela, porque se eu não for pegar... meu irmão 

já tem as tarefas dele, por isso que eu digo que só quem cuida dela sou eu; 

ele ajuda, mas quem cuida sou eu. Eu que tenho que saber o dia que vou para 

o médico, eu é que tenho que saber o dia de resolver” (C01). 

 

 “(...) o que me magoa é porque a gente não pode contar com as irmãs dela. 

A gente conta com os vizinhos que a gente tem, porque com a família a 

gente não conta” (C03). 
 

 Karsh (2003) revela em sua pesquisa que 67,9% dos cuidadores entrevistados não 

tinham nenhum suporte para o cuidado com o idoso. Já Figueiredo, Lima e Sousa (2009) 

apontam que muitos buscam o cuidado formal como suporte. Em sua pesquisa com 

cuidadores familiares de idosos encontraram que 76,8% dos familiares pagam por esse 

auxílio/cuidado, e, no grupo específico de cuidadores de idosos com demência, esse número 

sobe para 85,1%, o que nos leva a compreender que há uma maior exigência do cuidador no 

cuidado do idoso com demência, que o impulsiona a buscar auxílio de terceiros para o 

exercício dessa tarefa. Questionados a respeito da contratação de um profissional para auxiliar 

no cuidado do idoso, apesar de identificarem a necessidade, a condição financeira é um fator 

limitante: “Eu já pensei, mas é aquela história, não tem condições financeiras, então eu 

tenho que cuidar” (C06).  “Bem, uma pessoa pra me ajudar, pensei, mas não tinha como, a 

gente não tinha condição” (C04). 

 Um ponto a ser destacado no perfil dos cuidadores é a faixa etária. Caldas (2004) 

chama a atenção para a faixa etária dos cuidadores que pertencem à mesma geração dos 

doentes, ou seja, a presença de idosos independentes cuidando de idosos dependentes. Isso 

corresponde aos achados desta pesquisa, já apresentados. Karsh (2003) demonstrou que 

39,3% de cuidadores, entre 60 e 80 anos, cuidavam de 62,5% de pacientes da mesma faixa 

etária. Sua pesquisa revela, também, que 59% dos cuidadores tinham mais de 50 anos e 41% 

tinham mais de 60 anos. Resultado semelhante ao encontrado por Garces (et al., 2012), em 

que 50% dos cuidadores se encontravam na faixa etária acima dos 60 anos. 
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 O conhecimento sobre quem é o responsável pelo cuidado do idoso no domicílio é 

fundamental para a avaliação das condições e viabilidade desse cuidado ao longo do tempo. 

Podemos afirmar, de acordo com as pesquisas, que cabe à mulher, esposa ou filha, na faixa 

etária entre 50 e 60 anos, o principal papel de cuidador familiar dos idosos, porém, apesar da 

potencialidade e significado histórico-social do cuidado feminino, precisamos refletir sobre as 

condições e continuidade desse exercício diante dos novos arranjos familiares e da crescente 

inserção da mulher no mercado de trabalho. Lloyd-Sherlock (2010 apud CAMARANO, 

KANSO, 2010, p. 93) corrobora com essa reflexão: 

 

O cuidado familiar é fundamental para o bem-estar de qualquer grupo 

populacional, especialmente crianças e idosos. Na maioria das sociedades, as 

atividades de cuidado são desenvolvidas pelas mulheres, seja na família, 

cuidando de crianças, deficientes e idosos, seja no trabalho assalariado em 

instituições residenciais, hospitais etc. Consequentemente, quando o papel 

econômico e social das mulheres muda, isto pode ter um efeito importante na 

provisão de cuidados para a população idosa, especialmente o cuidado 

familiar. 

 

 Não podemos deixar de citar que o envelhecimento da população brasileira acontece 

paralelamente à importantes mudanças no papel social da mulher, como resultado do aumento 

da sua escolaridade e inserção maciça no mercado de trabalho. A divisão de tarefas, 

tradicionalmente encontradas, em que cabia à mulher o papel de cuidadora e ao cônjuge, o de 

provedor, hoje vem sofrendo alterações. O número de mulheres que são chefes de família vem 

aumentando ao longo dos anos no Brasil. No Censo realizado em 2000, 26,55% dos lares 

tinha como chefe de família uma mulher. (CAMARANO, KANSO, 2010).  

 Por sua vez, a PNAD de 2011 (IBGE. 2012c), levantamento mais recente do IBGE, 

aponta que 37,4% das famílias têm como pessoa de referência uma mulher, assumindo, assim, 

o papel de provedora da renda das famílias brasileiras, além de continuar sendo a principal 

cuidadora dos membros da família. 

 

5.2 A DIVISÃO DO CUIDADO ENTRE A FAMÍLIA, SOCIEDADE E ESTADO 

 

 O Estatuto do Idoso corrobora com a Constituição Federal ao dividir entre a família e 

o poder público a obrigação de assegurar aos idosos os direitos à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, 

ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Além disso, reafirma a tônica das 

legislações anteriores no que diz respeito ao cuidado do idoso, ao também priorizar o seu 
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atendimento no interior da família, em detrimento do asilar, claramente expresso no cap. IX 

art.37 §1º:  

 

a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será 

prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono 

ou carência de recursos próprios ou da família. (BRASIL, 2003, p. 5). 

 

 Cerca de 80% do apoio aos idosos dependentes é proporcionado pelos prestadores 

informais de cuidados, na maioria, familiares. Oliveira (2012) se contrapõe a esse modelo de 

atenção e destaca que a política de cuidado não pode se limitar ao cuidador mantido pelo 

poder público em casa, porque as necessidades de cada idoso são diferentes. Karsh (2003) 

ressalta, ainda, que o Estado se apresenta como um parceiro pontual, com responsabilidades 

reduzidas, e atribui à família a responsabilidade maior dos cuidados desenvolvidos em casa a 

um idoso na dependência de outra pessoa. (FIGUEIREDO; LIMA; SOUSA, 2009; 

OLIVEIRA, 2012).  

 Essa, portanto, não é uma realidade exclusiva do Brasil. Oliveira (2012) expõe que a 

omissão do Estado no cuidado do idoso de outros grupos de pessoas dependentes, foi 

apontada em uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Foram 

ouvidos mais de 500 líderes de diversos setores em vários países latino-americanos e, de cada 

dez entrevistados, nove afirmam que a responsabilidade pelo cuidado é hoje assumida pelas 

mulheres da família.  Questionados sobre o papel do poder público em relação ao cuidado dos 

idosos, 95% afirmaram que lhe cabe ajudar a financiar o cuidado em seus países. Outro 

resultado importante revela que os consultados também acreditam que as políticas atuais são 

insuficientes para as demandas de cuidado e que outras são necessárias. (OLIVEIRA, 2012). 

 Diante desse cenário, observa-se no Brasil, tanto do ponto de vista da organização 

social, como legal, que recai sobre a família a responsabilidade pelo cuidado para com as 

pessoas idosas, sem que seja dado a esta um preparo para tal função, como relatado sobre o 

cuidado do pai com Alzheimer: “Então no inicio foi muito difícil porque a família não 

aceitava, não sabia o que era e eu sozinha que pesquisei, que busquei e até hoje existe uma 

rejeição muito grande de querer saber realmente, ir a fundo.., mas é muito complicado, 

principalmente a minha mãe que não quer aceitar.” (C02). A negação ou não aceitação da 

doença pelos familiares compromete o cuidado do idoso, que não tem suas necessidades 

compreendidas. (CAMACHO; COELHO, 2010). 

 Percebe-se que apesar das mudanças ocorridas no cenário nacional em relação às 

políticas de proteção social ao idoso, essas ainda se apresentam muito restritas na oferta de 
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serviços e programas de Saúde Pública, como na amplitude da sua intervenção. (KARSH, 

2003). Diante desse quadro, Oliveira (2012) propõe a implementação de serviços de 

assistência domiciliar para atender a essa população, como por exemplo, a criação de 

unidades onde o idoso pode ficar enquanto os familiares trabalham, pois são muitas as 

necessidades do cuidador familiar provindas do comprometimento com o cuidado, como 

ressalta Figueiredo, Lima e Sousa (2009): 

 

Apesar dos cuidadores familiares serem vistos primeiramente como um 

recurso, também têm as suas necessidades e problemas específicos 

resultantes da prestação de cuidados a um familiar idoso, razão pela qual são 

apelidados de pacientes ocultos. Ou seja, também necessitam de ajuda para 

incrementar a sua saúde e bem-estar. (FIGUEIREDO; LIMA; SOUSA, 2009, 

p. 98).  

 

 Ações desse tipo vêm de encontro às necessidades encontradas, pois os cuidadores 

destacam que a prática do cuidado compromete diretamente em seu exercício profissional: 

 

“Me aposentei em 2005, mas continuei a trabalhar e fiquei até 2009. Foi 

quando eu tive que sair para cuidar dela” (C01). 

 

“Ele voltou para casa e eu entreguei tudo e eu parei durante o tempo em que 

ele estava na minha casa, parei de trabalhar porque eu não tinha condição de 

trabalhar e cuidar” (C06). 

 

 Diversos autores (FIGUEIREDO; LIMA; SOUSA, 2009; MOREIRA; CALDAS, 

2007; OLIVEIRA, 2012) consideram que a figura do cuidador familiar representa um 

elemento crucial na prestação de cuidados ao idoso, contudo, alertam que essa 

responsabilidade pode constituir uma ameaça à sua saúde, comprometendo o cuidado prestado 

ao idoso e aumentando o risco de institucionalização do idoso dependente. A negligência na 

atenção à saúde do cuidador familiar pode instituir um novo grupo de pacientes nos sistemas 

de saúde. (FIGUEIREDO; LIMA; SOUSA, 2009). Moreira e Caldas (2007) enfatizam a 

necessidade de programas de capacitação voltados aos cuidadores, para que a atividade do 

cuidado seja efetiva e adequada, trazendo benefícios para quem cuida e para quem recebe esse 

cuidado. No conjunto de cuidados à população idosa, Oliveira (2012) entende que os 

cuidadores, assim como enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários de 

saúde, devem ser incluídos nas políticas principais das áreas de saúde e de assistência social.  

  Assim, com o intuito de buscar formas de intervenção adequadas é necessário avaliar 

como os cuidadores familiares perspectivam o seu estado de saúde e a sua satisfação com a 
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vida. A continuidade da disponibilidade familiar depende da mudança de visão e do crescente 

reconhecimento do cuidador como “paciente oculto”. (FIGUEIREDO; LIMA; SOUSA, 

2009).  

 Para Llyod-Sherlock (2004 apud CAMARANO; MELLO, 2010, p. 88), isso não é 

apenas um assunto de justiça social. Ele alerta: 

 

Necessitamos prestar mais atenção ao cuidado familiar por razões mais 

instrumentais, nós dependemos tanto dele, que não podemos assumi-lo como 

algo garantido. também, acredita-se que mais deve ser feito para desenvolver 

abordagens inovativas que combinem cuidado informal com apoio do 

Estado, tais como programas de descanso para os cuidadores familiares.  

  

 O cuidado, que acompanha a regressão do doente diante da progressão da doença, 

como expresso pela Cuidadora 02 é um dos fatores que afetam e podem comprometer a saúde 

dos cuidadores de idosos com Alzheimer:  

 

“O cuidador sofre por acompanhar a ‘regressão’ da pessoa devido a 

‘progressão’ da doença. E assim, a gente sofre muito, porque quando você 

cuida de uma pessoa, de um ente querido... que você lembra como era aquela 

pessoa e como ela está, é muito sofrido.” 

 

“(...) chegou a hora que eu estava ficando doente também, de tanto eu me 

envolver com o problema dele (...) então ele tava bem e eu que tava me 

acabando. Eu estava bem porque estava me vendo bem, mas tinha dia que eu 

não conseguia dormir bem... eu não conseguia... eu tava emocionalmente 

abalada.” 

 

 Reflete-se, então, na abordagem dos cuidados com a população idosa frágil como um 

novo risco social a ser coberto pelo Estado, ou seja, oferecer cuidado apropriado pelos 

serviços públicos a todos aqueles cujas famílias e redes sociais não podem assistir. Camarano 

e Melo (2010) destacam ser essa uma abordagem crescente em vários países: 

 

Já se observa hoje, em várias partes do mundo, um consenso crescente 

segundo o qual os Estados têm obrigação de oferecer cuidados de longa 

duração e apoio social para as pessoas deficientes. Está sendo considerado 

como um direito humano básico e tem sido formalizado em acordos 

internacionais. (MUISER; CARRIN, 2007, apud CAMARANO; MELLO, 

2010, p. 89). 

 

 Contudo, constata-se a inexistência de uma política mais efetiva no que se refere aos 

apoios que cabem a uma rede de serviços oferecer ao idoso dependente e aos seus familiares. 

(KARSH, 2003). É necessário, portanto, uma clara definição dos papéis do Estado e da 
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família, estendendo a responsabilidade do Estado, por meio do reconhecimento da 

importância do cuidador familiar, disponibilizando o suporte com investimento na sua saúde e 

na sua qualificação, visando garantir uma melhor assistência ao idoso. 

 

5.2.1 A relevância do cuidador familiar na atenção à saúde do idoso 

 

 O envelhecimento das populações demonstra que o objetivo do prolongamento dos 

anos de vida foi atingido, mas a probabilidade de dependência e a disponibilidade de 

cuidadores implicam em uma série de desafios. (FIGUEIREDO; LIMA; SOUSA, 2009).  

 Aproximadamente 40% dos idosos que apresentam idade entre 75 e 84 anos, e mais da 

metade da população de 85 anos e mais, apresentam algum grau de incapacidade. 

(CAMARANO; EL GHAOURI, 2012). Isso gera, cada vez mais, um quadro de sobrevivência 

de idosos na dependência de pessoas para suprirem suas incapacidades, e, na maioria das 

vezes, essas pessoas são os familiares. (KARSH, 2003).  

 Menos de 100 mil idosos no Brasil vivem em instituições residenciais e/ou lares de 

idosos. Isso significa dizer que as famílias se constituem na principal instituição responsável 

pelo cuidado dessa população. (CAMARANO; KANSO, 2010). 

 Camacho e Coelho (2010), em uma revisão sistemática sobre as políticas públicas para 

a saúde do idoso, constataram que a família desempenha papel importante na reabilitação dos 

idosos e que determina mudanças no estilo de vida. O estudo revelou, ainda, que os 

cuidadores familiares foi o tema de 18% das referências, destacando o papel do cuidador 

informal no cuidado do idoso dependente (com AVC, Doença de Alzheimer e outras 

Síndromes Demenciais), a vivência de ser um cuidador familiar e os modelos de atenção e 

suporte direcionados ao cuidador informal. (CAMACHO; COELHO, 2010).  

 A participação da família assume um papel insubstituível pelo Estado nesse cuidado, 

mas o que ela tem a oferecer por natureza - afeto, familiaridade, amparo - pode apresentar-se 

muito aquém da real necessidade. A questão que se coloca é a condição que essas famílias 

apresentam para cuidar dos idosos de forma adequada. (CAMARANO; KANSO, 2010). 

Surpreendido com a necessidade de cuidar, o familiar se vê despreparado para esse cuidado: 

“É, eu não esperava. Não sei se cuidador é isso que eu to fazendo (...) Porque eu não 

esperava jamais cuidar de uma pessoa com Mal de Alzheimer como ela” (C05). 
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 Karsh (2003) defende que o cuidado do idoso em casa é, com certeza, uma situação 

que deve ser preservada e estimulada, mas destaca a importância do suporte da equipe de 

saúde: 

 

O cuidador familiar de idosos incapacitados precisa ser alvo de orientação de 

como proceder nas situações mais difíceis, e receber em casa periódicas 

visitas de profissionais, médico, pessoal de enfermagem, de fisioterapia e 

outras modalidades de supervisão e capacitação. (KARSH, 2003, p. 864). 

 

 A publicação do Ministério da Saúde "Envelhecimento e saúde da pessoa idosa", 

reconhece a importância do cuidador familiar para o bem-estar do idoso e da necessidade de 

suporte para eles: 

 

O tratamento do estresse e depressão do cuidador é de fundamental 

importância para o tratamento bem-sucedido da pessoa com demência. O 

cuidador, que na maioria das vezes é um familiar, também tem de cuidar da 

organização do dia a dia da pessoa com demência e do seu tratamento, 

resolver problemas legais e financeiros, lidar com comportamentos alterados 

e se manter calmo e paciente. Por isso, os familiares precisam receber apoio 

e suporte para esse cuidado, para que eles próprios não fiquem doentes. 

(BRASIL, 2010b, p. 41). 

 

 O documento traz, ainda, que “equipe da Atenção Básica/Saúde da Família deve ter 

especial atenção ao cuidador, desenvolvendo grupos de cuidadores, e utilizar como 

instrumento para orientar os cuidadores.” Observa-se, assim, uma clara responsabilidade do 

público para com o privado, na constituição de uma rede de suporte ao cuidador familiar, 

amparando-o em suas necessidades e proporcionando um cuidado indireto ao idoso 

dependente. Entretanto, essa rede de suporte, disponibilizada pela equipe de atenção básica, 

ainda é bastante incipiente. 

 Moreira e Caldas (2007), em estudo sobre a importância do cuidador no contexto da 

saúde do idoso, destacaram a relevância da rede de apoio no processo de cuidar com 

qualidade. O estudo defende a ampliação de estratégias que tenham o cuidador como sujeito 

principal, atribuindo ao profissional de saúde e às políticas públicas a valorização de redes de 

suporte ao idoso dependente. 

 Iniciativas como o Grupo de Cuidadores do Programa de Alzheimer buscam informar 

sobre a doença, capacitar para o cuidado e ensiná-lo a cuidar de si. As experiências com o 

grupo auxiliam o cuidador a compreender a situação vivenciada e trocar experiências com 

outros cuidadores. Essa prática auxilia na superação das dificuldades enfrentadas: 



73 

 

“(...) agora eu não estou mais tão sufocada como eu sentia quando eu 

cheguei aqui; se eu ia falar, caia logo no choro. A primeira vez que eu fui ao 

grupo, quase não podia falar de tanto choro (...) agora eu to mais tranqüila” 

(C03). 

 

“(...) quando eu chego lá, às vezes eu chego chorando, eu chego reclamando, 

elas entendem o porquê, porque elas passam ... quem não está no estágio 

acima, está abaixo ou na mesma situação” (C02). 

 

5.2.2 O papel de cuidador na família 

 

 Geralmente, a função de cuidador é assumida por uma única pessoa, denominada 

cuidador principal, seja por consciência de dever, instinto, reconhecimento, ato de amor, 

disponibilidade, capacidade ou até mesmo por falta de opção (Cattani; Girardon-Perlini, apud 

MOREIRA; CALDAS, 2007), como na fala: “(...) e se a gente não cuidar, quem era que ia 

cuidar?” (C05). Esses, em geral, assumem o papel de cuidador, sem nenhum preparo técnico. 

Porém, é essencial reconhecer que cada família possui sua própria cultura, história, crença, 

rotinas específicas, o que permite que o impacto causado pela doença no contexto familiar 

seja vivenciado de maneira singular. (DOMINGUES; SANTOS; QUINTANS, 2009).  Há 

motivações variadas para um membro familiar assumir esse papel, mas, geralmente, essa 

função se apresenta de forma inesperada e sem qualquer preparação, como visto 

anteriormente. (GARCES et al., 2012). Santos (2010a) verificou em sua pesquisa que a 

complexidade que envolve o processo de definição ou designação do cuidador ou cuidadores 

dentro da esfera familiar é outro aspecto que indica como efetivamente se institui esse papel. 

A autora constata que tornar-se um cuidador familiar trata-se de um processo dinâmico.  

 

A definição ou escolha do cuidador envolve múltiplos aspectos, tais como: a 

historia pregressa das relações no interior de cada família; a idade, o gênero, 

o grau de parentesco dos cuidadores em potencial; o significado dos vínculos 

afetivos; as condições de saúde física e emocional do(s) cuidador (es); o 

sentimento de dever ou obrigação e reciprocidade; as relações de poder no 

contexto familiar; as experiências e características pessoais dos cuidadores e 

as práticas sócio-culturais das famílias. (SANTOS, 2010a, p. 208-209). 

 

 Porém, quem quer que seja o responsável pelo cuidado, deve estar ciente que essa é 

uma função por tempo indeterminado, pois acompanhará o individuo até a sua finitude, o que 

torna a experiência de cuidador de um idoso com Alzheimer extremamente desafiante com o 

passar do tempo.  Conforme a enfermidade, essa função pode perdurar por muitos anos, o que 

a torna uma jornada incessante, repetitiva e solitária, bastante desgastante, principalmente 
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quando o cuidador também já é idoso. (GARCES et al., 2012). Para Santos (2010a), essa 

experiência é construída ao longo do processo de reconhecimento da doença e sua etiologia 

pouco conhecida, cujos tratamentos disponíveis não são específicos e atuam com relativa 

eficácia. Diante da complexidade desse papel, podemos compreender as diferentes posturas e 

responsabilidades que algumas pessoas assumem, umas mais, outras menos, pelos cuidados, o 

que não significa omissão ou descompromisso, mas a existência natural de limitações 

humanas, sejam elas de ordem física, social ou emocional. 

 Cabe ainda refletir um pouco sobre a visão dicotômica do cuidado como um "papel" a 

ser assumido e como uma "tarefa" a ser desempenhada. Observamos que a mulher é tida 

como a principal personagem no papel do cuidado, ou seja, no que se refere à execução das 

normas sociais e seus respectivos deveres. Historicamente, ela é a responsável pelo cuidado 

da casa, dos filhos, do marido e dos pais idosos, consequentemente, isso é algo intrínseco à 

natureza feminina. Porém, quando falamos do cuidado como tarefa, falamos sobre as 

atividades dedicadas a auxiliar o outro - idoso, no caso - a fazer suas atividades básicas de 

vida diária e instrumental.  

 O que queremos destacar com essa diferenciação do "papel" e da "tarefa" é que 

precisamos deixar de atribuir conceitos e responsabilidades distintas ao mesmo personagem. 

O papel do cuidado pode estar relacionado diretamente à mulher, pois faz parte da sua 

natureza, mas isso não a torna a única responsável pela tarefa do cuidar. Podemos estar, 

socialmente, impondo uma tarefa por sobre um ato natural, que encontra conflitos morais e 

afetivos incapazes de permitir sequer o questionamento dessa tarefa, assumida como "natural" 

e vivida como "imposição". 

 

5.3 OS NOVOS ARRANJOS FAMILIARES E A OFERTA DO CUIDADO INFORMAL 

 

 No Brasil, a família representa uma fonte primordial de assistência para uma parcela 

significativa da população idosa. Porém, com o envelhecimento da população do país, esse 

papel tem se apresentado como uma sobrecarga para as famílias. (MOREIRA; CALDAS, 

2007; TEIXEIRA; RODRIGUES, 2009). 

 Concomitante ao aumento da expectativa de vida e ao envelhecimento populacional, 

modificações na composição da família e na nupcialidade estão em curso no Brasil desde a 

década de 1970. Nesse período, podemos destacar, também, mudanças no sistema de valores, 

como o aumento do individualismo e da valorização da vida independente, o que resultou, 

entre outras coisas, no aumento do número de pessoas que vivem sozinhas. Essas 



75 

 

modificações, segundo Camarano e Kanso (2010), podem enfraquecer os laços de 

solidariedade intergeracionais. 

 Segundo estudo demográfico do IBGE, as famílias estão diminuindo, com o número 

de filhos cada vez menor. A última publicação da PNAD (IBGE, 2012c) mostra um declínio 

progressivo: em 2004, a média era de 2,13 filhos por mulher, enquanto em 2011 esse número 

caiu para 1,95 filhos e estimativas indicam que a fecundidade limite brasileira será de 1,5 

filhos por mulher por volta de 2028. Por outro lado, a redução da mortalidade nas idades 

avançadas tem levado a um crescimento mais acentuado da população nessas idades, mais 

exposta às fragilidades próprias da velhice.  

 O que esse quadro nos revela é que o envelhecimento populacional traz implicações 

importantes quanto à proteção social e de saúde do idoso, esperando-se que o número de 

idosos que necessitam de cuidados prolongados aumente e a oferta de cuidadores familiares 

diminua. Segundo Camarano, Kanso e Mello (2004 apud PEDRAZZI et al., 2010), o número 

crescente de divórcios, múltiplos casamentos, a migração dos mais jovens em busca de 

mercados mais promissores, a inserção da mulher no mercado de trabalho e sua condição de 

chefia no domicílio precisam ser considerados quando se avalia o arranjo domiciliar e o 

suporte informal aos idosos na sociedade brasileira. 

 Diante desse contexto, precisamos avaliar se as famílias brasileiras serão capazes de 

manter o seu papel tradicional de principal cuidador dos idosos dependentes ou se novas 

alternativas deverão ser fornecidas pelo Estado (CAMARANO; KANSO, 2010) para que não 

sejamos pegos de surpresa em um futuro próximo. 

 No Brasil, o modelo de família patriarcal
7
, ou de família extensa, era predominante no 

período entre a colonização e o Império. Ao final do século XIX e inicio do século XX, o 

advento da urbanização, o início da industrialização, a abolição da escravatura e a imigração 

provocaram a passagem da família extensa para a família restrita ou nuclear, consolidando-se, 

então, o modelo conjugal
8
. 

                                                 
7
 A família patriarcal constitui um modelo de família extensa que agrega a parentela ou funciona em rede de 

solidariedades com outros familiares e vizinhança. Conforme Gueiros, (2002 apud TEIXEIRA; RODRIGUES, 

2009) denominamos família patriarcal, genericamente, a família em que os papéis do homem e da mulher e as 

fronteiras entre o público e o privado são rigidamente definidos; o amor e o sexo são vivenciados em instâncias 

separadas, podendo ser tolerado o adultério por parte do homem. A atribuição de chefe da família é tida como 

exclusivamente do homem. (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2009). 
8
 A família “conjugal” é apresentada por Vitale (2007 apud TEIXEIRA; RODRIGUES, 2009) como uma 

instituição na qual os membros têm uma individualidade maior do que nas famílias existentes anteriormente, 

uma grande independência em relação aos grupos de parentesco. Ela se construiu progressivamente como espaço 

“privado” onde os membros da família têm interesse maior em estar juntos, em compartilhar a intimidade, 
estando cada vez mais sensível à qualidade de suas relações. O triângulo pai, mãe e filhos constitui a família 

denominada de “restrita” ou “nuclear” (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2009). 
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 Esse novo arranjo familiar, embora transformado, preserva traços típicos da família 

anterior, como por exemplo, a rigidez na delimitação de papéis entre o homem e a mulher, em 

que o homem trabalha fora para prover o sustento da família e a mulher fica em casa, para que 

se ocupe com a criação dos filhos e do trabalho doméstico. (TEIXEIRA; RODRIGUES, 

2009). 

 Singly (2007, apud TEIXEIRA; RODRIGUES, 2009) descreve, ainda, momentos 

distintos do modelo conjugal de arranjo familiar. O período que vai do século XIX até os anos 

60 constitui a “primeira modernidade” e, a partir dos anos 60, temos a fase da “segunda 

modernidade”. A primeira fase é caracterizada pela instituição do casamento e tem seu foco 

voltado para as relações interpessoais entre cônjuges e filhos, o que o autor define como 

modelo relacional ou conjugal. Já a “segunda modernidade” é marcada pelos movimentos 

sociais feministas, que encabeçam a crítica ao modelo da mulher dona de casa, instauração do 

divórcio, uniões livres, famílias chefiadas por mulheres, entre outros apelos contrários à fase 

anterior. 

 A grande mudança observada na “segunda modernidade” é o crescimento de direitos 

aos indivíduos desprivilegiados em épocas anteriores, como as crianças e as mulheres. Na 

caracterização da “nova” família, posta pelas transformações nos séculos XIX e XX, há maior 

igualdade entre os sexos, maior controle da natalidade, queda da fecundidade e redução do 

número de membros da família, maior número de separações e de novos recasamentos. As 

mulheres conquistam a possibilidade de exercer atividades remuneradas no mercado de 

trabalho e o impacto disso foi a redução do número de filhos e o desejo de tê-los, uma janela 

ao que chamamos de “ninhos vazios
9
” no envelhecimento. (TEIXEIRA; RODRIGUES, 

2009). 

 Outra característica da família contemporânea é sua redução, composta de pequenos 

núcleos, de pessoas que vivem juntas por consanguinidade ou aliança, que pode ser um casal 

de homem e mulher, ou casal do mesmo sexo, mulheres sem cônjuge e os filhos, dentre outros 

arranjos marcados pela crescente individualidade para projetos diferentes de vida, inclusive a 

decisão de não casar, ter filhos ou não tê-los, ou ainda de tê-los de forma independente. Essas 

alterações no modelo familiar redefinem o conceito de família entendida como o conjunto de 

                                                                                                                                                         
9
 “ninhos vazios”, expressão utilizada para designar casais de idosos sem filhos ou morando sozinhos 

(TEIXEIRA; RODRIGUES, 2009). 
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pessoas residentes sob o mesmo teto, e, que, entre si, apresentam laços de parentesco e de 

afinidade. (Karsh, 2003; TEIXEIRA; RODRIGUES, 2009). 

 Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, podemos observar que as estruturas 

familiares estão sofrendo modificações rápidas ocasionadas por diferenciados motivos: 

separações, divórcios e novas uniões, instabilidade do mercado de trabalho, maior tempo de 

vida das gerações e um aumento do contingente de viúvas, geralmente, morando sozinhas nas 

cidades, idosos exercendo chefias de família, e, a participação crescente da mulher no 

mercado de trabalho. Porém, essas mudanças, que caracterizam uma complexa estrutura 

familiar, podem em breve causar impacto no cuidado com o idoso. (KARSH, 2003). 

 

Se o fracasso do primeiro casamento for seguido de uma nova união, e se 

desta nascerem filhos, ou se os filhos de dois ou mais casamentos passarem a 

morar na mesma casa, a estrutura familiar torna-se mais complexa, e novos 

laços afetivos podem se formar, assim como novas rupturas podem abalar as 

relações familiares. É provável que, mais tarde, esta alteração reflita na 

identificação do cuidador e da organização dos cuidados aos idosos 

residentes na casa. (KARSH, 2003). 

  

 Considerando que a população muito idosa deverá crescer em ritmo elevado no futuro 

próximo, uma das questões que se levanta diz respeito às perspectivas de cuidados com os 

idosos dependentes. É difícil pensar que a família, diante da complexidade e diversidade de 

arranjos familiares, poderá continuar desempenhando seu papel tradicional de cuidadora, sem 

apoio ou estrutura condizente com as suas necessidades. Vasconcelos (2012) vai além ao 

expor que o modelo ideal de família, no qual o cuidado domiciliar é viável, não faz parte da 

realidade brasileira. (CAMARANO; MELLO, 2010). 

 

O modelo de uma família nuclear típica, com relações conjugais estáveis, 

com familiares prontos e disponíveis para assumir o cuidado de um de seus 

membros cada vez mais dependente e fragilizado, ou capazes de pagar por 

serviços de cuidadores profissionais, parece mais condizente com certos 

setores das classes médias tradicionais e das elites sociais do que da maioria 

dos segmentos de nossa população. (VASCONCELOS, 2012, p. 98). 

 

 No Brasil, vislumbra-se, portanto, duas vertentes antagônicas: por um lado, o aumento 

significativo do número de idosos e da prevalência de demências, entre as quais a de 

Alzheimer; e, de outro, arranjos domiciliares, culturas de gênero e vínculos familiares que 

apresentam condições cada vez mais adversas para a produção do cuidado a pessoas 

dependentes na esfera doméstica. Diante desse quadro, pode-se inferir que em um país onde a 

família continua a ser a principal fonte de suporte para a população idosa, o envelhecimento 
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em dependência e a figura do cuidador familiar estão a exigir novas formas de assistência e 

novos enfoques por parte das políticas públicas de saúde. Ressalta-se, portanto, a necessidade 

de o cuidado com idosos dependentes deixar de ser do domínio exclusivo da esfera familiar e 

ser dividido efetivamente com o Estado e o mercado privado. (TEIXEIRA; RODRIGUES, 

2009; CAMARANO; MELLO, 2010; VASCONCELOS, 2012). 

 

5.4 A DEMÊNCIA NO MEIO FAMILIAR: ÔNUS DO CUIDADO E AS NECESSIDADES 

DO CUIDADOR 

 

 Assumir o cuidado de um idoso com Alzheimer requer destaque diferenciado, pois há 

um impacto grandioso na dinâmica da família e diretamente na vida do cuidador. A demência 

no meio familiar provoca mudanças socioeconômicas, rompimento da inter-relação do 

paciente com o familiar e altera a dinâmica familiar devido à perda de autonomia e 

independência do paciente (BRASIL, 2010a), levando-o a um processo de reorganização 

familiar. Quando alguém deixa de executar tarefas pessoais, domésticas e sociais é preciso 

que alguém assuma essa função e torna-se cuidador a pessoa que chama a si a incumbência de 

realizar as tarefas para as quais o idoso não tem mais possibilidade. Essas tarefas vão desde a 

higiene pessoal até a administração financeira da família (KARSH, 2003), como expresso nas 

falas: 

 

“(...) ela me ajuda assim a lavar uma louça, um negocinho, mas se eu deixar 

uma panela: ‘- Ei! Cuida dessa panela que eu vou ali.’ Aí ela esquece e 

queima. Não dá né? Aí eu sempre faço tudo” (C01). 

 

 “(...) ela quem tinha a responsabilidade com a casa, com roupa e comida (...) 

mais aí depois mudou porque eu passei a fazer tudo o que ela fazia; casa, 

comida, roupa...” (C03). 

 

5.4.1 O impacto na família e na vida do cuidador de idoso com Alzheimer 

 

 O familiar é visto como a pessoa mais capacitada para cuidar do idoso, pois é o que 

mais o conhece e, consequentemente, o que melhor pode ajudá-lo. Mas, a tarefa de cuidar é 

árdua, aumentando a medida que a dependência em relação ao cuidador fica maior. 

(SELMÈS; DEROUESNÉ, 2008). 

 Camarano e Kanso (2010) alertam que o cuidado de parentes próximos pode gerar 

impactos tanto na família quanto na vida dos cuidadores no que diz respeito a recursos físicos, 
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psicológicos e monetários, bem como na sua rotina. Os autores ainda destacam que os 

conflitos emocionais existentes agregam complexidade a esse cuidado, pois nessa relação 

podem existir sentimentos contraditórios, como amor e ódio, cooperação e rivalidade, inveja, 

vingança, punição e outros tipos de sentimentos que afetam e são afetados pelas condições 

financeiras.  A medida que se reconfigura a necessidade de cuidados, em decorrência da 

progressiva diminuição da capacidade funcional do portador, os cuidadores passavam a 

perceber as necessidades de mudanças nas relações, na dinâmica e na estrutura familiar. Um 

exemplo disso é a inversão de papeis observada quando o cuidado do idoso é exercido por um 

(a) filho (a) ou neto (a). (CAMARANO, KANSO, 2010; SANTOS, 2010a).  

 Ao cuidar da mãe, por exemplo, a filha assume papéis e responsabilidades antes 

pertencentes ao idoso. Isso confere ao cuidado a característica de cuidado, como a um filho. 

Questionada sobre se ela gostava de cuidar do idoso, a cuidadora (C03) diz: “(...) eu gostava 

sabe? Assim que eu sentia como se eu estivesse cuidando de uma menininha (...) a mesma 

coisa que eu fazia com a minha filha eu estava fazendo com ela”. Percebe-se que a 

compreensão da inversão de papéis é atribuída de responsabilidade: “agora eu passei a ser 

mãe dela e eu que tenho que ter a responsabilidade (...)”. 

 A evolução da doença traz consigo a progressiva diminuição da capacidade do idoso 

realizar as atividades básicas e instrumentais da vida diária. Isso aumenta as exigências do 

cuidado, tornando-o cada vez mais contínuo e rotineiro, ou seja, exigindo cada vez mais 

dedicação e paciência. Garces (et al., 2012) afirma que esse processo de exigência do cuidado 

pode levar a um grau de dependência em que o cuidador passa a viver a vida do idoso. 

FREITAS (et al., 2008), em um estudo sobre as perspectivas do cuidador de idoso com 

Alzheimer, observou que, na busca intensa pelo cuidado, para que não falte nada ao familiar 

doente, a linha tênue de divisão entre a vida do paciente e a do cuidador desaparece:  

 

“(...) porque a gente quando é cuidador, a gente, no primeiro momento deixa 

de cuidar muito da vida da gente pra cuidar da vida do paciente e a gente 

quer sempre o melhor dele, e esse melhor dele parece que preenche, mas a 

gente fica doente” (C02). 

 

 Essa dedicação, associada à omissão pessoal do cuidador, pode, ao longo de um 

extenso tempo de cuidado, gerar a sobrecarga do cuidador, também chamada de fadiga e 

impacto, comprometendo, assim, a sua saúde física e mental. 

 Além do aumento da dependência com a evolução da doença, outro fator contribui 

para o impacto na vida do cuidador familiar: o tempo de dedicação. O cuidador formal tem a 
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sua atuação profissional pautada nas leis trabalhistas, que definem de forma clara o seu tempo 

de trabalho, não ultrapassando 40 horas semanais, o que corresponde a uma dedicação que 

varia entre 6 e 8 horas por dia. Já o cuidador familiar, sendo ele um cuidador informal, não é 

amparado por nenhuma lei trabalhista ou política pública que delimite o seu tempo de 

dedicação ao cuidado. Sua tarefa de cuidar é desenvolvida por 24 horas diárias. Nascimento et 

al. (2008) acrescentam, ainda, que por exigir cuidados especiais e grande atenção, o idoso, 

muitas vezes dependente, requer uma dedicação exclusiva. Selmès e Deroiesné (2008) 

também relatam essa exclusividade.  

 

Estima-se que um cuidador dedica ao seu familiar 8 vezes mais tempo (286 

horas por mês) que um atendente profissional dedica a um paciente com 

doença de Alzheimer (36 horas por mês). Cerca de um terço dessas horas são 

destinadas para ajudá-lo, vigiá-lo, dar-lhe o apoio psicológico necessário. 

Isto equivale a dizer que no fim das contas você só se ocupa dele. (SELMÈS; 

DEROUESNÉ, 2008. p. 57). 

 

 Esse fato evidencia a necessidade de suporte ao cuidador familiar do idoso com 

Alzheimer, pois ninguém está preparado para viver 24 horas com um ser querido que pouco a 

pouco perde suas faculdades intelectuais, suas motivações e suas capacidades de 

independência. (SELMÈS; DEROUESNÉ, 2008).  

 Sem suporte, o cuidador corre a risco de fazer do cuidado uma obsessão, sublimando 

sua vida pessoal e comprometendo o cuidado com o idoso: 

 

“(...) tive que parar... eu parei de estudar, eu parei de trabalhar, eu parei... 

minha vida social, eu parei tudo (...) você tem que se entregar porque você 

tem aquele cuidado” (C02). 

 

“Cuidar deles, era só eles, me dedicava a cuidar deles dois” (C04). 

 

5.4.2 Condições de saúde do cuidador familiar 

 

 É clara a existência da relação direta entre a saúde do cuidador e a saúde do idoso, e 

que a possibilidade de mantê-lo em casa depende do seu estado físico e psicológico. Autores 

(DOMINGUES, SANTOS, QUINTANS, 2009; SELMÈS, DEROUESNÉ, 2008; GARCES et 

al., 2012) apontam que as más condições de saúde do cuidador constituem fortes preditores de 

institucionalização do idoso demenciado: 

 

Um cuidador esgotado não é mais um cuidador eficiente. Se você quer 

preservar a autonomia do idoso o mais possível, se quer mantê-lo em casa e 
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cuidar dele; só será possível se aprender a se poupar, a se organizar para 

administrar o tempo, a cuidar de si mesmo. (SELMÈS; DEROUESNÉ, 2008, 

p. 20).  

 

 Porém, o que vemos na literatura é que as tarefas desenvolvidas pelo cuidador, ao 

longo do tempo e associadas a diversos fatores, acabam constituindo eventos estressores 

significativos. Além disso, a necessidade de cuidados ininterruptos, o difícil manejo das 

manifestações psiquiátricas e comportamentais, somadas às vivências dos laços emocionais, 

tanto positivos como negativos experienciados pelo convívio anterior à instalação da doença, 

produzem desgaste físico, mental e emocional. Mesmo assim, ainda não existem políticas de 

assistência ao idoso que tenham como foco o seu cuidador. (FREITAS et al., 2008; 

CAMACHO; COELHO, 2010). 

 A sobrecarga de trabalho do cuidador do idoso com Alzheimer se dá devido à falta de 

suporte e exigência do tempo de dedicação ao cuidado. Sobre as principais dificuldades 

enfrentadas pelos cuidadores familiares de idosos com Alzheimer, a literatura destaca a 

sobrecarga de trabalho, seguida das dificuldades financeiras (DOMINGUES; SANTOS; 

QUINTANS, 2009; SANTOS, 2010a; GARCES et al., 2012), como podemos observar a 

seguir: 

 

Cuidar de um indivíduo doente requer atenção integral, e quando isso é feito 

por uma única pessoa, existe uma grande probabilidade de ocorrer 

esgotamento físico e psíquico daquele que presta o cuidado, já que se trata 

de um trabalho repetitivo e sem descanso, afetando assim a qualidade da 

assistência prestada. (DOMINGUES; SANTOS; QUINTANS, 2009, p. 163). 

 

Evidentemente o cuidar de um familiar dementado por vários anos é um 

processo que traz como conseqüências o desgaste da saúde física e mental, 

que resultam muitas vezes em estresse e depressão. A sobrecarga relacionada 

pela sobreposição de tarefas, responsabilidades e, em alguns casos, relações 

familiares conturbadas e tensas devido à pouca colaboração de seus 

membros, eram outros fatores que comprometiam o bem-estar físico, 

psicológico e emocional de muitos cuidadores. Somam-se a isso as 

dificuldades financeiras, a falta de uma rede de suporte social e de saúde 

adequados, a necessidade de corresponder as expectativas socioculturais e o 

grau de auto-exigência com relação ao desempenho das tarefas inerentes. 

(SANTOS, 2010a, p. 211). 

 

Independentemente de o cuidador ser alguém da família ou não, com o 

passar do tempo a sobrecarga de trabalho lhe trará conseqüências como 

fadiga, estresse e depressão, assim este também necessitará de cuidados. 

(GARCES et al., 2012, p. 336).  
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 As dificuldades financeiras foram apontadas pelos cuidadores como consequência da 

dedicação ao cuidado:  

 

“Eu queria trabalhar pra botar as coisas dentro de casa. Eu vivia assim me 

dedicando para ele, mas sem poder sair para trabalhar (...) Eu me sentia mal, 

me sentia assim nervosa, aperriada, porque as condições da gente não eram 

boas, o dinheiro dele e da minha mãe não dava para comprar a metade dos 

medicamentos (...) Tinha remédio que ele tomava de seiscentos, trezentos 

reais. Para quem ganha um salário mínimo né? Diga aí, isso para eu 

conseguir eu tinha que trabalhar, deixar alguém com ele para fazer alguma 

coisa para ajudar” (C04). 

 

 Essas citações chamam atenção para uma realidade oculta e desconhecida, mas que 

tem evidentes possibilidades de consolidação: o cuidado com o cuidador. Não fazemos 

referência aqui ao cuidado realizado em paralelo ao cuidado com o idoso para superação e 

auxilio no enfrentamento da doença, mas queremos destacar as consequências iminentes à 

saúde do cuidador diante de um exaustivo tempo de dedicação ao cuidado, sem suporte e 

atenção à sua saúde.  A omissão e não existência da assistência aos cuidadores de idosos com 

Alzheimer pode estar gerando um potencial grupo de doentes, físicos e psicológicos, o que 

Figueiredo, Lima e Sousa (2009) vão denominar de "pacientes ocultos", pois também têm as 

suas necessidades e problemas específicos resultantes da prestação de cuidados a um familiar 

idoso. 

 Os autores apresentam, ainda, estratégias de enfrentamento para essa sobrecarga. 

Santos (2010a), em sua pesquisa, apresenta relatos dos cuidadores que utilizam a vivência de 

uma religiosidade ou de uma crença espiritual como suporte de enfrentamento do estresse e da 

depressão. Garces et al. (2012) vêem os grupos de apoio e psicoterapia como importantes 

ferramentas para enfrentar as angústias e incertezas do cuidador.  

 As estratégias de enfrentamento atuam não só na qualidade de vida do cuidador como 

também podem ser vistas como uma ação de proteção e promoção da saúde do idoso. Ao 

receber a notícia do diagnostico de Alzheimer, o familiar pode expressar reações negativas 

diante do desconhecido, como mecanismo de defesa para enfrentar essa situação cheia de 

incógnitas. (SELMÈS; DEROUESNÉ, 2008).  

 Atrelado a isso, o ato de cuidar, dentro de sua complexidade, gera sentimentos 

diversos e contraditórios, como medo, angústia, cansaço, tristeza e choro. Esses sentimentos e 

a presença de fatores estressantes, além de fomentar risco de adoecimento do cuidador, como 

citamos anteriormente, podem ser vistos como fatores potenciais da ocorrência de situações 

de violência contra os idosos. (NASCIMENTO et al., 2008).  
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 Pasinato e Kornis (apud CAMARANO; MELLO, 2010) alertam para o fato de que a 

sobrecarga de trabalho imposta às famílias, na ausência de políticas públicas que as ajudem na 

tarefa de cuidar de seus membros dependentes, pode resultar em violência doméstica:  

 

“(...) às vezes eu fico, a pessoa assim, perde o controle, né isso? Mas eu não 

agrido não, de jeito nenhum, jamais eu vou fazer (...)” (C01). 

 

 A divisão do cuidado auxilia no autocontrole nos momentos de maior estresse e 

dificuldades, pois alivia a sobrecarga do cuidador, observada na fala da cuidadora que divide 

o cuidado do idoso com a filha:  

 

“Ai as vezes eu acho que era o estresse, tinha hora que faltava a paciência, 

assim sabe, ou era eu, ou era ela, mas a gente sempre controlava uma a 

outra” (C03). 

 

 O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) orienta a notificação por qualquer cidadão, em 

especial pelos profissionais de saúde, de quaisquer atos de violência contra idosos e 

criminaliza esses atos. Ressalta-se que o cuidador familiar também tem papel de destaque nas 

notificações de violência contra o idoso. Porém, enfatiza-se que, diante de um quadro de 

sobrecarga de trabalho, estresse, necessidades financeiras, conflitos pessoais e emocionais, é 

compreensível que reações adversas, como o uso de violência, aconteçam. Diante desse 

quadro, a assistência aos cuidadores familiares é relevante, buscando evitar ou controlar a 

violência contra o idoso, visto que a literatura relacionada ao tema apresenta índices 

alarmantes. 

 

5.4.3 A resiliência do cuidador 

 

 A resiliência é um conceito muito utilizado na dinâmica de enfrentamento das 

adversidades da tarefa de cuidador familiar de idosos. Viu-se anteriormente que ser um 

cuidador domiciliar de idosos dependentes, principalmente os que envolvem doenças 

demenciais como o Alzheimer, não é um trabalho simples e de fácil aceitação. Os conflitos, 

dificuldades e a sobrecarga do cuidado podem tornar o familiar vulnerável a sintomas de 

fadiga, estresse e depressão. Para tolerar as atividades que a rotina exige, os cuidadores 

precisam apresentar atitudes que os façam suportar a sobrecarga de tarefas decorrentes daí, 

com atitudes positivas e se mostrando resilientes em relação à situação. (GARCES et al., 

2012). 
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 Rutter (1993 apud GAIOLI; FUGERATO; SANTOS, 2012) define resiliência como 

um conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que possibilitam o desenvolvimento de uma 

vida sadia, mesmo vivendo em um ambiente não sadio. Pro sua vez, Laranjeiras (2007 apud 

GARCES et al., 2012) caracteriza como uma capacidade de adaptação diante do perigo, a 

capacidade de se sair vencedor de uma prova que poderia ter sido traumática, com uma força 

renovada, ou seja, ser capaz de viver e aprender com as experiências adversas. 

 

 Segundo Garces et al. (2012, p. 349), o papel da resiliência é  

 

desenvolver a capacidade humana de enfrentar, vencer e sair fortalecido de 

situações adversas e transformado. É um processo que excede o simples 

“superar”, essas experiências, já que permite sair fortalecido por elas, o que 

necessariamente afeta a saúde mental. 

 

 Gaioli, Fugerato e Santos (2012), em pesquisa sobre o perfil de cuidadores de idosos 

com doença de Alzheimer associado à resiliência, encontraram que as condições 

sociodemográficas, hábitos de vida e condição de saúde influenciam na capacidade de 

resiliência do cuidador. O conhecimento sobre a doença e a ajuda de terceiros permitem que 

eles consigam realizar a tarefa do cuidado de idosos com Alzheimer com mais eficácia e 

afirma, ainda que, quanto maior a capacidade resiliente do cuidador, melhor serão as 

condições de saúde e qualidade de vida do idoso. A expressão dos sofrimentos causados pelo 

idoso antes da necessidade de cuidado são sobrepostas pela imagem do idoso (mãe) e dos 

cuidados recebidos por ele: 

 

“(...) e assim eu tenho aquele carinho sim porque eu lembro que ela é mãe, 

só que tenho assim uma mágoa porque teve muita coisa que ela fez comigo e 

eu nunca me esqueci sabe, mas também é mãe, foi ela que me botou no 

mundo” (C06). 

 

 Esses dados são de extrema importância para o desenho de estratégias de assistência 

que auxiliem no cuidado com o idoso e atuem na vida, saúde e tarefa de cuidar do familiar. 

Garces et al., (2012) afirma, também, que a resiliência é efetiva não apenas para enfrentar 

adversidades, mas também para promover saúde mental e emocional. 

 Diante do exposto, podemos inferir que estratégias de ação que tenham como objetivo 

o desenvolvimento da resiliência do cuidador familiar para o enfrentamento das adversidades 

e desafios próprios do cuidado de um idoso com Alzheimer, podem, além de proporcionar o 

cuidado direto da sua saúde, ser uma forma de promoção e proteção da saúde do idoso. 
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5.5 QUEM CUIDARÁ DOS NOSSOS IDOSOS? 

 

 Diante do perfil do cuidador familiar e das atuais mudanças sociais, profissionais e 

econômicas que as mulheres vêm desbravando, surge a questão: quem cuidará dos nossos 

idosos? 

 Camarano e Kanso (2010) afirmam que podemos esperar por um aumento da demanda 

e novas estratégias de cuidados de longa duração no Brasil devido ao crescimento e 

envelhecimento da população idosa e à redução da oferta de cuidadores familiares já em 

curso. 

 Viu-se que a mulher traz em sua natureza instintiva o papel do cuidado, porém, as 

exigências pela tarefa do cuidado, atualmente, vem de encontro às conquistas e outros papéis 

ocupados pela mulher de hoje. Karsh (2003), há dez anos, sinalizou que a atual geração de 

mulheres, mesmo que não saiam da casa dos pais, integra, desde cedo, o mercado de trabalho, 

e tem a vida profissional como fundação do seu futuro, em torno do qual irão organizar, como 

puderem, os futuros acontecimentos familiares.  

 Vasconcelos (2012) nos alerta que essa crescente inserção no mercado de trabalho, que 

corresponde a mais da metade da força de trabalho no país, provoca uma diminuição da 

disponibilidade para provisão de cuidado informal dentro das famílias, em outras palavras, 

compromete a oferta de cuidadores familiares. O autor ressalta que esse não é o único fator, 

mas a falta de serviços públicos e o preconceito na cultura masculina relativa à produção de 

cuidados domésticos pelos homens, torna mais crítica a disponibilidade de cuidadores. Esse 

alto grau de expectativa e exigência para o sexo feminino é visto pelo autor como uma 

exploração quase invisível à sociedade: 

 

É preciso lembrar que este processo de exploração tem um grau de 

visibilidade social muito baixo, pois ocorre na esfera privada dos lares, e se 

sustenta em interpelações psíquicas, éticas, religiosas e de gênero profundas, 

e portanto, suas ambigüidades, conflitos e raivas reprimidas provocam nas 

cuidadoras, para além da maior carga de trabalho e do sacrifício de seus 

projetos de vida pessoais, um elevado nível de auto-culpabilização, de mais 

estresse e sofrimento psíquico, particularmente de depressão. 

(VASCONCELOS, 2012, p. 99). 

 

 Segundo Camarano e Kanso (2010), os fatores que contribuem para a queda da oferta 

de cuidadores familiares são: a queda da fecundidade, mudanças na nupcialidade e nos 

arranjos familiares. 
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 O declínio da fecundidade gera uma diminuição do número de filhos por mulher, o que 

tem sido apontado na literatura como um dos fatores redutores da oferta de cuidadores 

familiares. No entanto, reconhece-se que um grande número de filhos não garante assistência 

na velhice. (DEBERT, 2004).  Segundo Goldani (2004), a troca de apoio entre pais e filhos 

nem sempre é regida por normas de reciprocidade e equidade. Algumas vezes os filhos não 

adquirem independência financeira, mantendo-se dependentes de seus pais idosos. Foi 

apontado na literatura, por Camarano e Kanso (2010), que há uma inversão na relação de 

dependência esperada devido às dificuldades que os jovens brasileiros têm enfrentado no seu 

processo de transição para a vida adulta e, com isso, os pais idosos continuam sendo os 

provedores, mesmo quando são funcionalmente dependentes. 

 As mudanças mais expressivas na nupcialidade e nos arranjos familiares em curso 

atualmente também contribuem para essa preocupação quanto à oferta de cuidadores 

familiares, pois compreende-se que um maior número de casamentos resulte em uma menor 

atenção familiar, gerando, assim, um impacto para os futuros idosos. (CAMARANO; 

KANSO, 2010). 

 A pesquisa da PNAD investigou como as famílias brasileiras estão lidando com idosos 

que demandam cuidados. Camarano e Kanso (2010) retrataram que as mulheres são 

cuidadoras potenciais. Em geral, correspondem a esposas, filhas ou outros parentes que vivem 

no mesmo domicílio do demandante de cuidado, de idade entre 20 e 69, sem dificuldades para 

realizar as AVDs e não estão inseridas no mercado de trabalho. 

 O gráfico 8 exemplifica a inversão das proporções de cuidadoras femininas potenciais 

por grupos de idade em 1998, 2003 e 2008, em relação à taxa de atividade feminina
10

 nesse 

mesmo período. Pode-se observar uma redução da proporção de cuidadoras femininas 

potenciais em todas as faixas etárias, passando de 37% para 27,4%, o que corresponde a uma 

queda de 35%. Por outro lado, a proporção de mulheres que participavam do mercado de 

trabalho aumentou, também, em todos os grupos de idade. A taxa de atividade feminina total 

cresceu, aproximadamente, 12% em 10 anos, passando de 53,8% para 60,5%. A relação entre 

as cuidadoras potenciais e os demandantes declinou de 7,9% para 5,2% entre 1998 e 2008. 

Isso implica em um aumento da demanda por cuidados de longa duração formal. 

(CAMARANDO; KANSO, 2010). 

 

 

                                                 
10

 Proporção de mulheres que participava no mercado de trabalho (CAMARANO; KANSO, 2010) 
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Gráfico 8- Taxas de atividade feminina e cuidadoras femininas potenciais no Brasil. 

 

Fonte: IBGE,2010. 

 

 Diante do exposto, é preciso refletir sobre as condições de cuidados familiares, ainda 

existentes. Faz-se necessário pensar em que condições eles acontecem e como essas mulheres 

cuidadoras administram suas vidas na vivência dos seus papéis, muitas vezes sobrepostos, de 

mãe, esposa, trabalhadora e, também, cuidadora. 
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6 CUIDANDO DO IDOSO COM ALZHEIMER: A PERCEPÇÃO DOS CUIDADORES 

 

 A análise do material desta pesquisa levantou um grande volume de informações que, 

após sucessivas leituras e classificações por sentido semântico, foram organizadas em torno 

de três categorias, por meio das quais procuramos apreender a percepção do papel de 

cuidador, os sentimentos relacionados ao cuidado e às consequências do papel de cuidador. 

 

6.1 A PERCEPÇÃO DO PAPEL DE CUIDADOR 

 

Categoria número um – Percepção do papel de cuidador – compreende a categoria e 

o conjunto de quatro subcategorias, cujas unidades temáticas relacionam-se com a percepção 

do papel de cuidador, na visão dos cuidadores familiares de idosos com Alzheimer. Essa 

categoria, em conjunto com as subcategorias, encontra-se decomposta em 112 unidades de 

análise temáticas e elenca os diferentes significados do papel de cuidador na visão social dos 

sujeitos. As subcategorias que a compõem são: responsabilidade, dedicação, mudanças e 

inversão de papéis, conforme representada na figura a seguir. 

 

Figura 1 - Percepção do papel de cuidador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

PERCEPÇAO DO PAPEL DE CUIDADOR 

RESPONSABILIDADE DEDICAÇÃO MUDANÇAS NA VIDA INVERSÃO DE PAPÉIS 

1. Entende o 

comprometimento com 

o cuidado como um 

dever. 

2. Relaciona o ato de 

cuidar com a presença 

e a atenção do 

cuidador. 

3. O cuidado é 

exigente 

1. Percebe a 

necessidade de dar 

atenção total e 

integral ao cuidado 

do outro 

2. Relaciona o 

cuidado à 

providência das 

necessidades pessoais 

e materiais. 

3. O outro depende 

de mim 

1. Aponta 

transformações na 

vida e rotina. 

2. Relaciona 

mudanças sofridas 

em vista do cuidado 

ao idoso 

 

 

1. Aquele que foi 

cuidado, agora cuida. 

2. Assume a 

responsabilidade pelo 

cuidado dentro do seio 

familiar 
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Ao analisar as falas dos entrevistados percebe-se uma inter-relação das subcategorias 

apresentadas acima, compondo um ciclo de experiências e atitudes que contribuem para 

caracterizar a dinâmica que o papel de cuidador exerce na vida daquele que o assume, como 

podemos ver na figura seguinte: 

  

Figura 2 - Integração das subcategorias sobre a percepção do papel de cuidador 

 

A figura esquemática acima permite visualizar a integração das palavras na construção 

da percepção do papel do cuidador de idoso com Alzheimer. Pode-se compreender nas falas 

que de cada uma dessas subcategorias emerge um movimento em direção ao outro, 

constituindo, assim, um ciclo. A compreensão da relação das falas representadas na figura dá-

se na inter-relação de cada subcategoria.  

 

6.1.1 Responsabilidade 

 

O papel do cuidado é visto ora como uma responsabilidade obrigatória que exige a 

presença e a atenção do cuidador, ora como uma responsabilidade inata, como se pode 

observar nas falas a seguir: 
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“... Porque toda a minha vida foi para cuidar, cuidar da minha mãe, cuidar 

das coisas de dentro de casa, porque eu era assim, eu resolvia tudo, então...” 

(C01). 

 

“É. Mas, aí, é aquela história, eu tenho que tá ali presente, toda hora, todo 

instante, tem que ser eu. Aí por isso que eu digo, eu queria assim, eu ter a 

minha vida, minha” (C01). 

 

“Bem, eu gostava porque tinha que gostar né? Eu não podia deixar meu pai 

abandonado. Não podia deixar ele sem cuidar, tinha que cuidar...” (C04). 

 

 Demonstra-se nas falas que a percepção do cuidado como responsabilidade sofre 

variações de sentido na dinâmica e experiência pessoal do cuidador que, mesmo identificando 

o ato de cuidar como algo inato em si, percebe que a exigência desse cuidado transforma essa 

responsabilidade em uma exigência incumbida e não livremente aceita. Quando a cuidadora 

diz “(..) eu queria assim, eu ter a minha vida, minha” (C01), identifica-se os impactos dessa 

responsabilidade na vida do cuidador, que aos poucos deixa de ser sua. 

 Compreende-se para esse estudo que o papel de cuidador constitui-se do papel e da 

tarefa do cuidado retratado por Domingues, Santos e Quintans (2009) e exposto de forma 

clara nas falas acima. A primeira fala apresenta o exercício do "papel do cuidado", ou seja, 

referente à execução das normas sociais e seus respectivos deveres, a prática comum em sua 

vida; a, segunda fala retrata a "tarefa do cuidado" e as exigências relacionadas às atividades 

dedicadas ao idoso. 

 Ao atribuir a responsabilidade do cuidado do idoso ao ambiente familiar, 

consequentemente o Estado confere à família a responsabilidade do seu cuidado. Em geral, a 

função de cuidador é assumida por uma única pessoa, denominada cuidador principal, seja 

por instinto, vontade, necessidade ou capacidade. Contudo, esse cuidado deve ser sustentado 

no "papel do cuidado" e pode tornar-se um comprometedor da saúde do idoso se não houver 

um familiar capacitado para o exercício da tarefa do cuidado, ciente das suas exigências e 

desafios.  

  

6.1.2 Dedicação 

 

A percepção de responsabilidade remete à exigência da dedicação intensa e exclusiva. 

Supõe-se que isso se deve, entre outros fatores, ao medo do cuidador para que nada de mal 

aconteça com o idoso, como expresso nas falas das cuidadoras 02 e 03, a seguir: 
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“Dedicação né, que a gente tem que ter muita dedicação (...) atenção, que 

também tem que ficar atenta ali com tudo” (C03). 

 

“... tem que ter cuidado, porque como ela pega knnor
11

 podia comer uma 

coisa que matava né? Que pode matar, e assim o cuidado com a higiene, 

cuidado com a alimentação né, tudo isso passa assim a responsabilidade toda 

para a gente...” (C03). 

 

“a casa que eu morei tinha uma piscina, eu tinha que ficar o tempo todo 

atenta porque (...) ele ia sentar perto da piscina e eu tinha medo... não que ele 

se jogasse, mas que ele tivesse uma convulsão e caísse e se afogasse, então 

você tem aquele receio do que pode acontecer com aquela pessoa e mais, 

você tem receio do que as pessoas vão dizer se isso acontecesse” (C02). 

 

“... então é muito complicado para o cuidador, ele tem que ser.. é uma 

dedicatória total, total, é um câncer que não... que você não vê, é uma 

doença silenciosa que você não enxerga e que mata, mata o paciente e 

prejudica você que está do lado” (C02). 

 

 As exigências que recaem sobre o cuidador familiar são maiores que as atribuídas ao 

cuidador formal - profissional -, que tem determinado pelas leis trabalhistas o tempo 

destinado ao cuidado, enquanto aqueles que prestam cuidado informal - cuidador familiar -, o 

fazem de forma contínua e ininterrupta durante as 24 horas do dia.  Contudo, é essencial que o 

cuidador se preserve para que essa dedicação não gere um "esgotamento" em sua vida, pois o 

idoso só estará bem, se o cuidador também estiver. (FIOCRUZ; KINOFILMES; APAZ, 2011).  

 

Um cuidador esgotado não é mais um cuidador eficiente. Se você quer 

preservar a autonomia do idoso o mais possível, se quer mantê-lo em casa e 

cuidar dele; só será possível se aprender a se poupar, a se organizar para 

administrar o tempo, a cuidar de si mesmo. Isto se aprende, porque ninguém 

está preparado para viver 24 horas com um ser querido que pouco a pouco 

perde suas faculdades intelectuais, suas motivações e suas capacidades de 

independência. (SELMÈS; DEROUESNÉ, 2008, p. 20).  

  

6.1.3 Mudanças na vida do cuidador 

 

 Para atender às exigências do cuidado constata-se mudanças na vida do cuidador. Este 

precisa se adequar a novas realidades e rotinas. Destaca-se a perda do trabalho para executar 

com exclusividade uma nova tarefa – a de cuidador: 

 

                                                 
11

 Knnor – refere-se à marca de um condimento, composto de sal, gordura e especiarias, usado em preparações 

culinárias. 
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“... foi difícil né? (...) difícil mesmo porque eu tinha que deixar tudo né, para 

cuidar dele... Meu trabalho, tudo” (C04). 

 

“Tinha remédio que ele tomava de R$ 600,00, R$ 300,00... para quem ganha 

um salário mínimo né? Diga aí! Isso para conseguir eu tenho que trabalhar, 

deixar alguém com ele para ir fazer alguma coisa para ajudar” (C04). 

 

“... Tive que parar. Eu parei de estudar, eu parei de trabalhar, eu parei... 

minha vida social, eu parei tudo (...) você tem que se entregar, porque você 

tem aquele cuidado” (C02). 

 

 Garces (et al., 2012) relata que as mudanças ocorridas na vida do cuidador deve-se ao 

exercício do cuidado contínuo e rotineiro, que exige cada vez mais dedicação e paciência, 

com isso, o cuidador passa a viver a vida do idoso. O autor destaca, ainda, a existência de uma 

linha tênue de divisão entre a vida do paciente e a do cuidador, que ao longo do tempo 

desaparece, pois o cuidador passa a experimentar a vida de seu familiar doente intensamente, 

a fim de que nada lhe falte. 

 Essas mudanças comprometem não só a vida pessoal/social do cuidador, como podem 

levar ao comprometimento da qualidade do cuidado ao idoso, afetando o rendimento familiar. 

Observa-se nas falas dos cuidadores uma relação do cuidado - trabalho do cuidador - com a 

renda familiar, em que a exigência da dedicação ao cuidado prejudica a prática profissional do 

cuidador e compromete os recursos financeiros da família.  

 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa afirma a responsabilidade que as 

políticas públicas de saúde têm em assegurar a atenção aos idosos e às idosas com alto grau 

de dependência funcional e destaca como “imprescindível oferecer cuidados sistematizados e 

adequados a partir dos recursos físicos, financeiros e humanos de que se dispõe hoje”. 

(BRASIL, 2006a, p. 4). Contudo, o que se tem em prática atualmente é o beneficio de um 

salário mínimo, previsto no Estatuto do Idoso (Cap. VII. Artigo 34), “aos idosos, a partir de 

65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la 

provida por sua família”. Essa estratégia de assistência, porém não inclui a complexidade aqui 

exposta pelos cuidadores. É importante considerar que os recursos financeiros são importantes 

tanto para valorizar os custos da família em vista dos gastos com o cuidado, como para suprir 

as necessidades dos cuidadores que largaram seus empregos para cuidar do idoso com 

Alzheimer.  

 Para ilustrar o impacto que a perda do trabalho do familiar pode gerar à saúde do idoso 

exibe-se o esquema seguinte: 
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Figura 3 - O impacto da perda do trabalho do cuidador familiar, no cuidado ao idoso com Alzheimer. 
 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 A figura exemplifica a situação encontrada na realidade dos sujeitos em estudo, os 

quais deixaram o mercado de trabalho para assumir a responsabilidade do cuidado de um 

idoso, tornando-se um cuidador familiar. Devido a uma maior necessidade de dedicação ao 

cuidado do idoso – pela falta de suporte familiar, social ou institucional, o familiar precisa 

deixar seu trabalho para dedicar-se ao cuidado. Isso provoca uma redução da renda familiar e 

gera necessidades financeiras na família que comprometem o cuidado prestado ao idoso. 

Buscando suprir não só as necessidades do idoso, mas da família, o cuidador familiar volta a 

trabalhar, contudo, a permanência dele no trabalho, distante do idoso, compromete o cuidado 

dedicado a este. 

 As políticas públicas mostraram-se ineficientes para resolver a complexidade desse 

problema. A situação exposta sinaliza a importância de se conhecer a realidade e os contextos 

de necessidade dos cuidadores familiares na busca de oferecer um suporte que seja efetivo e 

eficiente. 
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6.1.4 Inversão de papéis 

 

 As mudanças anteriormente descritas e vivenciadas nas falas dos cuidadores refletem 

uma inversão de papéis, pois as responsabilidades assumidas por eles no meio familiar os 

conduzem a assumir o papel ocupado anteriormente pelo idoso no ambiente familiar. Isso fica 

evidente: 

 

“Você passa a ter os cuidados com ela, a atenção né que você não tinha 

antes, que era ela quem tinha com você né...” (C03). 

 

Fica na cabeça da gente que há dez anos como o meu pai era e como o meu 

pai tá hoje...é outra pessoa... é outra pessoa...eu antes eu podia contar com 

ele, hoje ele que conta comigo...é muito complicado (C02). 

 

 Ressalta-se que a evolução da doença de Alzheimer coloca o cuidador familiar frente 

às novas situações, muitas vezes perturbadoras, da vida cotidiana, como tomar as decisões que 

não eram da sua alçada. É importante enfatizar que a evolução da doença de Alzheimer é 

progressiva, isso significa dizer que, há uma fase inicial da doença em que a pessoa mantém 

praticamente toda a sua capacidade do dia-a-dia, as repercussões sobre suas atividades da vida 

diária são pequenas; na fase moderada ela é mais dependentes – tem dificuldade, por 

exemplo, de escolher uma roupa no armário. Em uma fase mais grave, essa função não é 

exercida: ela nem pensa em ir a um armário pegar uma roupa e a cada dia exige mais apoio, e 

se torna dependente permanente de cuidados de terceiros. (FIOCRUZ; KINOFILMES; APAZ, 

2011). 

 Por ser essa uma característica comum da evolução da doença, cedo ou tarde o 

cuidador assumirá as responsabilidades do idoso e esse estará em sua completa dependência. 

Progressivamente, a administração financeira, doméstica e dos bens passarão a fazer parte da 

vida do cuidador familiar, conferindo-o novas responsabilidades.  

Nesse ciclo, portanto, é expressa a percepção dos cuidadores familiares de idosos com 

Alzheimer sobre o seu papel de cuidador. Na vivência da responsabilidade dedicada, que gera 

mudanças, ocorre uma inversão de papéis, quando aquele que foi cuidado passa a cuidar, não 

somente no sentido prático de prestar assistência, mas se torna responsável, também, pela 

administração e até mesmo pela providência do seu sustento, agregando, assim, uma nova 

responsabilidade e reiniciando o ciclo. 

 Apesar de ser conferida à família - como também à sociedade e ao poder público - a 

obrigação de: 
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“assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária.” (BRASIL, 2006a, p.3)  

 

 Percebe-se a necessidade de se conhecer melhor as condições e desafios encontrados 

pelas famílias que assumem esse cuidado, tendo em vista que não há um preparo social das 

famílias para o exercício do papel de cuidador, uma vez que esse chega sem avisar. 

 É essencial que o poder público desperte para o risco assumido em manter esse 

modelo de assistência à saúde do idoso, sem o suporte mínimo necessário para obter o 

resultado esperado. O ciclo da percepção do papel de cuidador, apresentado neste trabalho, 

infere a progressiva complexidade do papel, a medida que a doença evolui e aumentam a 

dependência do idoso e exigências do cuidado para o familiar.  

 

6.2 SENTIMENTOS RELACIONADOS AO CUIDADO 

 

Categoria número dois – Os sentimentos relacionados ao cuidado – compreende a 

categoria e o conjunto de três subcategorias, cujas unidades temáticas relacionam-se aos 

sentimentos do cuidador em relação à prática do cuidado e ao idoso, receptor desse cuidado. 

Essa categoria, em conjunto com as subcategorias, encontra-se decomposta em 130 unidades 

de análise temáticas e elenca os diferentes sentimentos do cuidador na visão social dos 

sujeitos. As subcategorias que a compõem são: retribuição, conformismo e angústias, 

conforme representada na figura a seguir. 

 

Figura 4 - Sentimentos relacionados ao cuidado 

Fonte: Autora. 

SENTIMENTOS RELACIONADOS AO CUIDADO 

RETRIBUIÇÃO CONFORMISMO 

 

ANGUSTIAS 

1. Compreende o cuidado 

como retribuição do amor, 

carinho e aprendizado 

recebido da pessoa cuidada.  

2. Compara ao cuidado de 

um filho. 

 

1. Aceita o papel de 

cuidador como uma situação 

sem opção de escolha. 

obrigatória. 

 

1. Revela as fragilidades 

diante do enfrentamento das 

situações oriundas do 

cuidado. 
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Nas falas dos cuidadores, destaca-se a expressão do idoso como referência afetiva e de 

aprendizado em suas vidas. Com isso, pode-se compreender o conformismo e aceitação do 

papel de cuidador evidenciada pelo sentimento/entendimento do cuidado como retribuição. 

Contudo observa-se nas evocações dos entrevistados um encadeamento dos sentimentos, ao 

demonstrá-los de forma antagônica: por um lado, há retribuição e gratidão, e, por outro, 

angústias e medos , como podemos observar na figura 5. 

 

Figura 5 - Integração das subcategorias sobre Sentimentos relacionados ao cuidado  

 

Fonte: Autora. 
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6.2.1 O idoso como referência  

 

 A imagem do idoso como referência para os familiares pode ser atribuída ao grau de 

parentesco existente entre o idoso e o cuidador, visto que os idosos cuidados eram pai, mãe ou 

irmão dos cuidadores.  

 

“(...) ele era tudo, então ele foi um pai tão presente que eu nunca tive 

carência de pai, eu tive carência de mãe, mas de mais não, ele foi muito 

presente na minha vida” (C02). 

 

“(..) eu gosto de cuidar dela porque eu me lembro que ela fez isso por nós, 

quando era pequeno, né? Ajudou, mesmo trabalhando, eu trabalho, ganho 

meu dinheiro, mas quando ela também trabalhava, ajudava, me dava, quando 

eu pensava que não, trazia uma roupa para mim, ela sempre foi assim, muito 

irmã, cuidava da gente também, e eu acho que o que eu posso retribuir é 

ajudando, fazendo, levando ao médico, fazendo tudo por ela... ela ainda ta 

aqui né?” (C01). 

 

6.2.2 Contradição dos sentimentos 

 

Os sentimentos relacionados ao cuidado expressos nas falas se mostram contraditórios: 

 

“... eu gosto de cuidar dela, tá entendendo? Porque eu me lembro que ela fez 

isso por nós, quando era pequena, né? (...) às vezes eu fico, a pessoa assim, 

perde um pouco a paciência, mas eu não agrido não, jamais eu vou fazer” 

(C06). 

 

“... e assim eu tenho aquele carinho sim porque eu lembro que ela é mãe, só 

que tenho assim certa mágoa porque teve muita coisa que ela fez comigo e 

eu nunca me esqueci sabe, mas também é mãe, foi ela que me botou no 

mundo” (C06). 

 

 Ninguém permanece impassível ao saber do diagnóstico. Lidar com um familiar com 

Alzheimer pode gerar no cuidador e demais pessoas da família sentimentos diversos e 

contraditórios. (FIOCRUZ; KINOFILMES; APAZ, 2011). 

 Nascimento et al. (2008) retratam essa realidade ao afirmar que o ato de cuidar, dentro 

de sua complexidade, gera sentimentos diversos e contraditórios, como: medo, angústia, 

cansaço, tristeza e choro. Os autores alertam, ainda, que esses sentimentos podem ser vistos 

como um fator que potencializa a ocorrência de situações de violência contra os idosos. 

(NASCIMENTO et al., 2008). 

 O Programa de Assistência aos Portadores da Doença de Alzheimer, instituído pela 

Portaria nº 703, de 12 de abril de 2002, busca oferecer um suporte sistematizado para atender 
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às demandas dos portadores e familiares de pacientes com demência, delegando aos Centros 

de Referência integrantes da Rede de Atenção à Saúde do Idoso a responsabilidade pelo 

acompanhamento dos pacientes e orientação a familiares cuidadores dos portadores da 

Doença de Alzheimer. Porém, observa-se na prática, de forma sistemática, apenas a realização 

do diagnóstico e tratamento da doença; a orientação e acompanhamento dos familiares não é 

determinado como o protocolo de diagnóstico e tratamento, cabendo à iniciativa profissional 

esse tipo de intervenção. 

 As ações de acompanhamento e informação para o cuidador familiar sobre a doença 

deveriam fazer parte do programa de assistência aos portadores de Alzheimer, com oferta de 

capacitação para o cuidador familiar, sendo de fundamental importância para a saúde do 

cuidador e do idoso, pois “a partir do momento que os cuidadores tomam conhecimento sobre 

a evolução da doença e suas características, a convivência é facilitada pela preparação e 

organização das mudanças necessárias para o cuidado”. (FREITAS et al., 2008, p. 510). 

 

6.2.3 Retribuição e conformismo  

 

Ter o idoso como referência de vida gera no cuidador um sentimento de retribuição, 

aceitando cuidar do idoso sem questionar a situação a que estão submetidos: 

 

“... agora eu passei a ser mãe dela e eu que tenho que ter a responsabilidade e 

se a gente não cuidar, quem ia cuidar?” (C01). 

 

“Meu pai foi uma pessoa que durante a vida dele toda se dedicou para os 

filhos, para dar o melhor, para ver a gente saudável, para ver a gente bem (...) 

então porque uma pessoa que cuidou durante a vida toda, que dedicou, que 

me deu atenção, me deu carinho, o que eu sou como pessoa eu devo pra ele, 

eu não vou me dedicar? Não... seria injusto” (C02). 

 

“Cuidar é ter amor com aquela pessoa, carinho né? Como ele teve comigo, 

eu tinha que ter com ele também, né?” (C05). 

 

 Os resultados corroboram o estudo de Rossetto (2012) que, na sua pesquisa com 

cuidadores familiar de idosos, observou um discurso carregado de um misto de obrigação e de 

retribuição da dedicação, amor e cuidados prestados pelo idoso. O cuidado é visto como um 

retorno, como um fato normal, como uma consequência daquilo que já foi recebido 

anteriormente.  

 Portanto, percebe-se que o fato de terem sido alvo de cuidados no passado é fator 

determinante para que esse cuidador se comprometa com o cuidado no presente e no futuro. 
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6.2.4 Angústias 

 

 Enquanto o sentimento de retribuição é acolhido com conformismo, as angústias 

refletem as dificuldades e limitações do cuidador e sinalizam a necessidade de um suporte 

para o cuidado do idoso. 

 

“Quando eu descobri que ele estava com Alzheimer, foi muito complicado 

porque eu me vi sozinha” (C02). 

 

“eu fiquei muito endividada, até hoje ainda pago, eu ainda tenho contas no 

meu cartão porque o medicamento dele naquela época ainda não esta inscrito 

na lista de distribuição. Três caixas na época era mil e poucos reais. Então eu 

quase me afundo em dividas e os de casa nem me ajudavam e nem 

entendiam, achava que o SUS dava tudo... o SUS dava o mínimo, o mais 

caro eu tinha que comprar.” (C02). 

 

“A doença deles me deixou muito nervosa né? Sem saber, sem entender 

como cuidar, fazer.... muito aperriada (...)” (C04). 

 

“Eu me sentia mal, me sentia assim nervosa, aperriada, porque as condições 

da gente não eram boas, o dinheiro dele e da minha mãe não dava pra 

comprar metade dos medicamentos. Eu tinha que trabalhar com um carrinho 

de lanche no dia de sábado, minha filha vinha ficar com eles para eu ir 

trabalhar... para ajudar já nas despesas porque o dinheiro deles não dava.” 

(C04). 

 

 Destaca-se nas falas as dificuldades para o enfrentamento da doença, seja no seu 

desconhecimento, suporte financeiro, pessoal e emocional. 

 A literatura retrata as dificuldades financeiras como uma das principais dificuldades 

enfrentadas pelos cuidadores familiares de idosos com Alzheimer. (DOMINGUES; SANTOS; 

QUINTANS, 2009; SANTOS, 2010a; GARCES et al., 2012). Santos (2010a) destaca que 

somam-se a isso a falta de uma rede de suporte social e de saúde, que, certamente, auxiliaria 

os cuidadores a lidarem com as dificuldades emocionais. Grupos de apoio e psicoterapia são 

importantes ferramentas para enfrentar as angústias e incertezas do cuidador. (GARCES et al., 

2012). 

 

6.3 CONSEQUÊNCIAS DO PAPEL DE CUIDADOR 

 

Categoria número três – Consequências do papel de cuidador – compreende a 

categoria e o conjunto de duas subcategorias, cujas unidades temáticas relacionam-se às 

mudanças sofridas pelo cuidador por assumir a responsabilidade do cuidado familiar. Essa 
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categoria, em conjunto com as subcategorias, encontra-se decomposta em 232 unidades de 

análise temáticas e elenca as repercussões no cotidiano do cuidador no exercício do papel de 

cuidador ao idoso com Alzheimer. As subcategorias que a compõem são: dedicação ao 

cuidado e perdas na vida do cuidador, representadas na figura a seguir: 

 

Figura 6 - Consequências do papel de cuidador 

 

Fonte: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

A percepção do papel de cuidador é atribuída das consequências desse papel na vida 

do cuidador familiar.  Assumir esse papel traz consequências na vida do cuidador familiar. A 

dedicação ao cuidado e as mudanças na vida do cuidador são comportamentos e 

acontecimentos associados à experiência do papel de cuidador familiar assumido. Apresenta-

se cada uma das categorias a seguir. 

 

6.3.1 Dedicação ao cuidado 

 

O cuidado prestado pelo familiar ao idoso com Alzheimer exige do cuidador dedicação 

constante e cada vez maior. Com a evolução da doença, o idoso necessita de mais atenção e 

auxílio no exercício das suas atividades de vida diária. Os cuidadores expressaram a solidão 

do cuidador, pois não encontram apoio na família e se vêm sozinhos na responsabilidade do 

cuidado:  

 

“Tinha que ficar cuidando porque não tinha ninguém. Tenho quatro irmãos 

comigo, só que nenhum veio cuidar dele, nenhum” (C06). 

CONSEQUÊNCIAS DO PAPEL DE CUIDADOR 

DEDICAÇÃO AO CUIDADO MUDANÇAS NA VIDA DO CUIDADOR 

1. Aceita as exigências do cuidado 
pela responsabilidade assumida 
sozinho;  
2. Revela o comprometimento do 
cuidador. 
 

 

1. O cuidado compromete a atividade 
profissional e gera dificuldades financeiras;  
2. Percebe agravos à saúde devido ao cuidado 
ininterrupto 
3. Revela que a falta do suporte compromete 
vida social e autonomia do cuidador 
4. Compreende sua vida condicionada ao 
cuidado prestado 
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“Quando ele deixou de fazer essas coisas, tomar banho, se cuidar sozinho, eu 

fiquei cuidando sozinha; dando banho, trocando fralda, essas coisas” (C03). 

 

 “(...) eu tenho que ver o que ela tá precisando, o que ela quer, Então tudo 

sou eu” (C01). 
 

Uma pesquisa realizada em Porto Alegre (Luzardo; Waldman, 2004) relata a 

dificuldade dos cuidadores informais de idosos portadores de doença de Alzheimer em lidar 

com a doença pela falta de compreensão da sua magnitude. Grande parte dos cuidadores 

informais no país ainda se encontra sem as informações e o suporte necessários de assistência 

ao idoso dependente.  Como podemos observar na fala: 

 

“Então no inicio foi muito difícil porque a família não aceitava, não sabia o 

que era e eu sozinha que pesquisei, que busquei e até hoje existe uma 

rejeição muito grande de querer saber realmente, ir a fundo...” (C02). 

 

6.3.2 Mudanças na vida do cuidador 

 

A dedicação ao cuidado provoca mudanças na vida do cuidador. A sua rotina se volta 

para o cuidado e esse, quando realizado sozinho, sem auxílio, torna-se um peso para o 

cuidador. Questionado sobre as mudanças ocorridas após tornar-se cuidador, esse expressa 

perdas na sua liberdade e vida social: 

 

“Mudou porque eu tive que deixar de fazer as coisas que eu fazia, de ir pro 

colégio, de ir pra feira... eu só ia quando a minha filha podia vir para cuidar, 

pra ficar com eles (...) também eu não podia sair, não tinha distração de 

nada, não tinha diversão nenhuma, minha diversão era só o cuidado com eles 

mesmo, nem sempre ‘nós vive’ como pensamos” (C04). 

 

“Eu gostava muito de praia. Nem ia mais para casa de amigo, de conhecido, 

de vizinho, de nada... então minha atenção era totalmente neles dois até o 

fim” (C06). 
 

 O abandono do trabalho em vista da necessidade do cuidado, visto anteriormente, 

também constitui uma importante mudança na vida do cuidador. Ao assumir esse cuidado, o 

familiar não tem condições de prestar assistência ao idoso e manter suas atividades 

profissionais:  

 

“Ele voltou para casa e eu entreguei tudo e eu parei durante o tempo em que 

ele estava na minha casa, parei de trabalhar porque eu não tinha condição de 

trabalhar e cuidar” (C02). 
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“Foi difícil né? Muito difícil pra mim né? Difícil mesmo porque eu tive que 

deixar tudo para cuidar dele... meu trabalho, tudo” (C03). 

 

A literatura vem demonstrando que a tarefa de cuidar de idosos dependentes pode 

ocasionar efeitos adversos, gerando impactos negativos e sobrecarga no âmbito físico, 

psicológico, social e financeiro, afetando diretamente a saúde do cuidador, como abordado no 

capítulo anterior.  

Ao responder a questão: "Você tem alguma necessidade hoje? Te falta alguma coisa?", 

percebe-se que as necessidades do cuidador perpassam diversas áreas, como podemos 

observar a seguir: 

 

“(...) na realidade o que me falta hoje é harmonia com a minha família (...) 

eles ainda estão muito resistentes à doença” (C02). 

 

 “É, faltava alguém para ficar com ele, pra eu sair né? Pra espairecer” (C04). 

 

 “Então eu acho que deveria ser mais liberta, ter minha vida, sair, não ter 

hora de chegar (...) ia viver a minha vida né? Eu queria ter a minha vida só 

pra mim, ta entendendo? Não queria ter preocupação” (C01). 

 

A falta de "harmonia" e aceitação da família compromete a participação desta no 

cuidado ao idoso. A sobrecarga de trabalho, constante e ininterrupta, compromete a vida do 

cuidador no cuidado de si, da sua saúde e vida social. A responsabilidade e comprometimento 

com o cuidado, muda completamente sua vida. 

Diante disso, observa-se, portanto, a necessidade de ser desenvolvidos programas 

destinados a trabalhar na busca da qualidade de vida do cuidador (Cerqueira; Oliveira 2002), 

dentro das suas necessidades. Iniciativas como o grupo de cuidadores familiares deveriam 

compor o rol de ações voltadas ao tratamento do Alzheimer, pois quanto mais bem informado 

o cuidador estiver sobre a doença, melhor pode ser a oferta do cuidado. 

Freitas et. al., (2008) destaca a importância de profissionais capacitados para lidar com 

os pacientes e as famílias, por causa do risco substancial de adoecimento pessoal e familiar, 

devido às renuncias de muitos pontos em sua vida em prol do outro.  

É preciso pensar a saúde do idoso de forma associada à saúde do cuidador familiar. Na 

busca pela atenção à saúde do doente, o cuidador é peça de fundamental importância. Assim, 

cuidando do cuidador, estamos cuidando diretamente da saúde do idoso e promovendo sua 

qualidade de vida. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a ampliação da expectativa de vida e o consequente aumento do número de 

idosos, vislumbramos também o aumento do numero de cuidadores para essa clientela.  

Historicamente, a mulher vem assumindo o papel do cuidado com crianças e idosos no 

âmbito domiciliar, porem as mudanças na dinâmica de participação social feminina vem 

imprimindo uma nova performance na vida das mulheres, apontando para a necessidade de 

investimentos em estratégias que atendam as necessidades de cuidado no domicilio. 

Diferentemente do idoso com incapacidade funcional, o idoso com a doença de 

Alzheimer necessita de cuidados diferenciados a medida que questões de ordem psíquica e 

emocional são colocadas, requerendo, portanto, uma melhor capacitação por parte dos 

cuidadores.  

É fundamental que se conheça as condições financeiras, sociais e emocionais das 

famílias que desempenham o cuidado, para que se possa montar estratégias que viabilizar um 

ambiente favorável ao cuidado com o idoso portador de Alzheimer. Nesse sentido, não basta 

delegar à família o cuidado com idoso é necessário prepará-la, capacitá-la e apoiá-la em suas 

necessidades ao longo da evolução da doença do idoso.  

 O ambiente familiar é considerado como o mais adequado para o cuidado do idoso, 

porém, o cuidado de pessoas com Alzheimer provoca, na maioria das vezes, impactos 

negativos na vida do cuidador e da família. O conhecimento prévio, sobre a evolução da 

doença, pode preservar o idoso de reações agressivas (instintivas e naturais) por parte do 

cuidador e de familiares que sofrem com as mudanças impressas nas suas vidas fomentadas 

pela doença e pelas dificuldades próprias do exercício do cuidar.   

Os cuidadores familiares buscam apoio nos serviços e instituições de saúde, mas na 

maioria das vezes não tem resultado satisfatório. É necessário debater com a sociedade a 

respeito do envelhecimento associado ao Alzheimer, informando a população sobre os 

sintomas da doença para que se busque um diagnostico precoce, favorecendo assim o preparo 

da família e do cuidador para o enfrentamento da doença. 

A percepção dos cuidadores de idosos sobre seu papel de cuidador expressa uma 

dinâmica constante de dedicação, responsabilidade, mudanças e inversão de papéis, que se 

‘agrava’ à medida que o idoso se torna mais dependente devido à evolução da doença. Faz-se 

necessário assistir as necessidades dos cuidadores para que eles possam exercer o seu papel 

no cuidado com qualidade. A atenção ao idoso com Alzheimer deve começar na família, que 
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não deve ser vista apenas como aquela que cuida, mas aquela que também precisa de 

cuidados. 

As políticas públicas de saúde apontam para a importância do cuidador familiar e o 

desempenho das ações de cuidado junto ao idoso, contudo os programas de assistência ao 

cuidador ainda são deficitários e incipientes. Iniciativas com grupo de cuidadores devem 

compor as estratégias de atenção ao idoso com Alzheimer de forma estruturada e 

sistematizada, deixando de ser fruto de iniciativas profissionais individuais isoladas. 

É preciso repensar as estratégias de atenção e de assistência ao idoso com Alzheimer, 

reconhecendo as mudanças sociais e os arranjos familiares para que se imprima uma nova 

dinâmica no processo do cuidar. É imprescindível compreender o cuidador familiar, do idoso 

com Alzheimer, como um parceiro na assistência ao idoso, portanto, faz-se necessário coloca-

lo no centro das políticas e programas de saúde, à medida que sua qualidade de vida está 

diretamente associada à qualidade de vida do idoso.   

 

 

 



105 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAUJO, E. N. P. Práticas psicogerontológicas nos cuidados de idosos. Curitiba: Juruá 

Editora, 2012.  

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2010.  

 

BBC BRASIL. Custos com demência chegam a 1% do PIB mundial, afirma relatório. 

Disponível em: 

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/09/100921_alzheimerrelatorio _ba.shtml>. 

Acesso em: 05 mar. 2013. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 

em: 10 dez 2012. 

 

BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, 

cria o Conselho Nacional do idoso e dá outras providências. 1994. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm>. Acesso em: 10 dez 2012. 

 

BRASIL. Portaria nº 5.153, de 7 de abril de 1999. Institui o Programa Nacional de 

Cuidadores de Idosos ser coordenado por Comissão Interministerial, constituída por 

representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência e 

Assistência e da Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde. 1999c. Disponível 

em:<http://www.mpba.mp.br/atuacao/cidadania/geido/legislacao/portaria_5153_99.asp>. 

Acesso em: 10 dez 2012. 

 

BRASIL. Portaria nº 1.395, de 10 de dezembro de 1999. Aprova a Política Nacional de 

Saúde do Idoso. 1999d. Disponível 

em:<http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/Portaria_1395_de_10_12_1999.p

df>. Acesso em: 10 dez 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SAS/MS nº 491/2010. Determina o estabelecimento 

de um protocolo clinico e diretrizes terapêuticas para o tratamento do Alzheimer. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2010a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Proporção de idosos na população. Disponível 

em:<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2011/a14.def>. Acesso em: 10 dez 2012a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 703, de 12 de abril de 2002. Institui o Programa 

de Assistência ao portador da doença de Alzheimer nos Centros de Referência. 2002c. 

Disponível em: <http://sna.saude.gov.br/legisla/legisla/in-

formes/GM_P703_02informes.doc>. Acesso em: 10 dez 2012. 

 

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá 

outras providencias. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 3 out. 2003. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em: 10 

dez 2012. 

 



106 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Proporção de idosos na população. Proporção (%) por ano 

segundo região e UF, Brasil, 1991, 1996, 2006. Ambos os sexos. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2006a Disponível em:<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2007/a14uft.htm>.  Acesso 

em: 10 dez 2012c. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a política 

nacional de saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006a. Disponível em : 

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/2528%20aprova%20a%20politica%20nacional

%20de%20saude%20da%20pessoa%20idosa.pdf>. Acesso em: 10 dez 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2010b. 

(Cadernos de Atenção Básica, n. 19). (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília: Ministério da Saúde, 

2008. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Portaria nº 

399, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o pacto pela saúde 2006 – consolidação do SUS e 

aprova as diretrizes operacionais do referido pacto. Brasília: Ministério da Saúde, 2006b. 

Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/legislacao/saude/portarias/portaria_MS_399.2006>. Acesso em: 10 dez 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 

de Situação de Saúde. Saúde Brasil 2011: uma análise da situação de saúde e a vigilância da 

saúde da mulher. Brasília: Ministério da Saúde, 2012b.  

 

BRASIL. Portaria nº 810 de 22 de setembro de 1989. Normas para funcionamento de casas de 

repouso, clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento de idosos. Diário 

Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 27 set. 1989. p. 17297-17298. 

 

BRASIL. Portaria GM/MS nº 2413, de 23 de março de 1998. Inclui na Tabela do SIH-SUS 

alguns procedimentos, os quais somente poderão ser realizados por hospitais previamente 

autorizados nos termos desta portaria. 1998a. Disponível em: 

<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/portarias/port98/GM/GM-2413.html>. Acesso em: 10 dez 

2012. 

 

BRASIL. Portaria GM/MS nº 2414, de 23 de março de 1998. Estabelece requisitos para 

credenciamento de unidades hospitalares e critérios para a realização de internação em regime 

de hospital-dia geriátrico. 1998b. Disponível em: 

<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/portarias/port98/GM/GM-2414.html >. Acesso em: 10 dez 

2012. 

 

BRASIL. Portarias GM/MS nº 2416, de 23 de março de 1998. Estabelece requisitos para 

credenciamento de Hospitais e critérios para realização de internação domiciliar no SUS. 

1998c. Disponível em: < http://dtr2001.saude.gov.br/sas/portarias/port98/GM/GM-

2416.html>. Acesso em: 10 dez 2012. 



107 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 280, de 7 de abril de 1999. 1999a. Disponível 

em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis../gm/1999/prt0280_07_04_1999.html>. 

Acesso em: 10 dez 2012. 

  

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 702, de 12 de abril de 2002. Dispõe sobre a 

criação de mecanismos para a organização e implantação de Redes Estaduais de 

Assistência à Saúde do Idoso. 2002a. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/239984.pdf>. Acesso em: 10 dez 2012 

 

CALDAS, C. P. Cuidado familiar: a importância da família na atenção à saúde do idoso. In: 

CALDAS, C. P.; SALDANHA, A. L. Saúde do idoso: a arte de cuidar. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2004. p.41-47. 

 

CALDAS, C. P. Envelhecimento com dependência: responsabilidades e demandas da família. 

Cad. Saúde Pública, v. 19, n. 3, p. 773-781, 2003. 

 

CAMACHO,A. C. L. F.; COELHO, M. J. Políticas públicas para a saúde do idoso: revisão 

sistemática. Rev. Bras. Enferm., v. 63, n. 2, p. 279-84, 2010. 

 

CAMARANO, A. A.; MELLO, J. L. Cuidados de longa duração no Brasil: o arcabouço legal 

e as ações governamentais. In: CAMARANO, A. A. (Org.). Cuidados de longa duração 

para a população idosa: um novo risco social a ser assumido? Rio de Janeiro: Ipea, 2010. p. 

67-91. cap. 2. 

 

CAMARANO, A. A.; KANSO, S. Como as famílias brasileiras estão lidando com idosos que 

demandam cuidados e quais as perspectivas futuras? A visão mostrada pelas PNADS. In: 

CAMARANO, A. A. (Org.). Cuidados de longa duração para a população idosa: um novo 

risco social a ser assumido?  Rio de Janeiro: IPEA, 2010. p. 93-122. 

 

CAMARANO, A. A.; EL GHAOURI, S. K. Idosos brasileiros: que dependência é essa? In: 

CAMARANO, A. A. (Org.).  Os novos idosos brasileiros muito além dos 60? Rio de 

Janeiro: Ipea, 2004. 

 

DEBERT, G. G. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do 

envelhecimento. São Paulo: USP, 2004. 

 

DOMINGUES, M. A. R. C.; SANTOS C. F.; QUINTANS, J. R. Doença de Alzheimer: o 

perfil dos cuidadores que utilizam o serviço de apoio telefônico da ABRAz – Associação 

Brasileira de Alzheimer. O Mundo da Saúde,v. 33, n. 1, p. 161-169, 2009. 

 

EXAME. Envelhecimento deverá elevar gastos públicos com internações. 2012. 

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/envelhecimento-elevara-gasto-

publico-com-internacoes-aponta-estudo>. Acesso em 05 mar. 2013. 

 

FIGUEIREDO, D.; LIMA, M. P.; SOUSA, L. Os “pacientes esquecidos”: satisfação com a 

vida e percepção de saúde em cuidadores familiares de idosos. Rev. Kairós, v. 12, n. 1, p. 97-

112, 2009. 

 



108 

 

FIOCRUZ; KINOFILMES; APAZ. Alzheimer: mudanças na comunicação e no 

comportamento. Rio de Janeiro:  Editora da Fiocruz, 2011. 1 DVD. 

 

FREITAS, I. C. C. et al. Convivendo com o portador de Alzheimer: perspectivas do familiar 

cuidador. Rev. Bras. Enferm., v. 61, n. 4, p. 508-513, 2008. 

 

GAIOLI, C. C. L. O.; FUREGATO, A. R. F.; SANTOS, J. L. F. Perfil de cuidadores de idosos 

com doença de Alzheimer associado à resiliência. Texto Contexto - Enferm., v. 21, n.1, p. 

150-7, 2012. 

 

GARCES, S. B. B. et al. Avaliação da resiliência do cuidador de idosos com Alzheimer. Rev. 

Bras. Geriatr. Gerontol., v. 15, n. 2, p. 335-352, 2012. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social.  6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

GOLDANI, A. M. Mulheres e envelhecimento: desafios para os novos contratos 

intergeracionais e de gêneros.In: CAMARANO, A. A. (Org.). Os novos idosos brasileiros 

muito além dos 60? Rio de Janeiro: Ipea, 2004. cap.5 ,p. 75-114.  

 

IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: acesso e utilização dos serviços de 

saúde 1998. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad98/saude/saude

.pdf>. Acesso em: 20 dez 2012a. 

 

IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: acesso e utilização dos serviços de 

saúde 2003. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2003/saude/sa

ude2003.pdf>. Acesso em: 20 dez 2012b. 

 

IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: um panorama da saúde no Brasil: 

acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde2008. 

Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/panorama.pdf>. Acesso em: 20 dez 2012c. 

 

IBGE. Tábuas completas de mortalidade – 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. Disponível 

em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2008/>. Acesso em: 

mar. 2013. 

 

IBGE. IBGE: população brasileira envelhece em ritmo acelerado. Disponível 

em:<http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=127

2>. Acesso em: 20 dez 2012d. 

 

IBGE. Indicadores Sociodemográficos e de Saúde no Brasil 2009. Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_sociosaude/2009/>. Acesso em: 

20 dez 2012e. 

 



109 

 

IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população 

brasileira 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. (Estudos & Pesquisas). (Informação 

Demográfica e Socioeconômica, 27). 

 

KALACHE, A.; VERAS R. P.; RAMOS L. R. O envelhecimento da população mundial: um 

desafio novo. Rev. Saúde Pública, v. 21, n. 3, p. 200-210, 1987. 

 

KARSCH, U. M. Idosos dependentes: famílias e cuidadores. Cad. Saúde Pública, v. 19,  n. 

3, 861-866, 2003.   

 

LARANJEIRA, C. A. “Velhos são os trapos”: do positivismo clássico à nova era. Saúde Soc., 

v.19, n.4, p.763-770, 2010.  

 

LEMOS, N. D.; GAZZOLA, J. M.; RAMOS, L. R. Cuidando do paciente com Alzheimer: o 

impacto da doença no cuidador. Saúde Soc., v. 15, n. 3, p. 170-179,2006. 

 

LIMA-COSTA M. F. F.; VERAS R. Saúde pública e envelhecimento.  Cad. Saúde Pública, v. 

19, n.3, p. 700-701, 2003. 

 

MALAGUITTI, W.; BERGO, A. M. A. (Org.). Abordagem interdisciplinar do idoso. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2010. 

 

MARCONI, M. A; LAKATOS,  E. M.  Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

 

MINAYO, M. C. S; SANCHES, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 

complementaridade? Cad. Saúde Pública, v. 9,  n. 3, p. 239-262, 1993. 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2007. 

 

MOREIRA, M. D. ; CALDAS, C. P. A importância do cuidador no contexto da saúde do 

idoso. Esc. Anna Nery, v. 11, n. 3, p. 520-525, 2007. 

 

MUSSI, L. H. Doença de Alzheimer: iniciativas a favor do conhecimento. Rev. Portal 

Divulg. Ano 3,n. 30, p. 55-64, 2013.  

 

NASCIMENTO, L. C. et al . Cuidador de idosos: conhecimento disponível na base de dados 

LILACS: [revisão]. Rev. Bras. Enferm., v. 61, n. 4, p. 514-517, 2008. 

 

NERI, A. L. As políticas de atendimento aos direitos da pessoa idosa expressa no Estatuto do 

Idoso. Terceira Idade, v. 16, n. 34, p. 7-24, 2005. 

 

OLIVEIRA, C. Faltam políticas para o cuidado do idoso no Brasil. Rede Brasil Atual. 2012.  

Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/temas/saude/2012/09/brasil-nao-tem-

politicas-para-o-cuidado-do-idoso>. Acesso em: 03 abr. 2013. 

 



110 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Classificação internacional de 

funcionalidade, incapacidade e saúde. São Paulo: Centro Colaborador da OMS para a 

classificação de doenças em Português – Universidade de São Paulo, 2003. 

 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Envelhecimento ativo: uma política de 

saúde. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde, 2005. 

 

PARAHYBA, M. I. Desigualdades de gênero em saúde entre os idosos no Brasil. In: 

ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 15., 2006, Caxambu. Anais... 

Belo Horizonte: Associação Brasileira de Estudos Populacionais, 2006. Disponível em: 

<http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_272.pdf >. Acesso em: 

fev. 2013. 

 

PASCHOAL, S. M. P. Prefácio. In: MALAGUTTI, W.; BERGO, A. M. A. (Org.). 2010. 

Abordagem interdisciplinar do idoso. Rio de Janeiro: Rubio, 2010. 

 

PEDRAZZI, E. C. et al. Arranjo domiciliar dos idosos mais velhos. Rev. Latinoam. 

Enferm.,  v. 18,  n. 1, p. 18-25, 2010.   

 

POPE, C.; MAYS, N. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 

 

ROSSETTO, F. Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs): uma tendência 

para sustentabilidade da Saúde no Brasil – 2012. 2012.  Disponível em: 

http://www.diagnosticoweb.com.br/blogs/fabio-rossetto/instituicoes-de-longa-permanencia-

para-idosos-ilpis-uma-tendencia-para-sustentabilidade-da-saude-no-brasil.html. Acesso em: 

10 outubro, 2012 

 

SANTOS, M. A. Aspectos sociais da terceira idade na sociedade atual. In: MALAGUITTI, 

W.; BERGO, A. M. A. (Org.). Abordagem interdisciplinar do Idoso. Rio de Janeiro: Rubio, 

2010a. p. 57-66. 

 

SANTOS, S. M. A. Idosos, família e cultura: um estudo sobre a construção do papel do 

cuidador. 3. ed. Campinas: Editora Alínea e Átomo, 2010b. 

 

SELMÈS, J.;  DEROUESNÉ, C. A doença de Alzheimer no dia-a-dia. São Paulo: Book Toy 

Livraria e Editora, 2008.  

 

STEFANO, I. G. A. Direitos do idoso. In: MALAGUITTI, W.; BERGO, A. M. A. (Org.). 

Abordagem interdisciplinar do idoso. Rio de Janeiro: Rubio, 2010. p. 37-48. Cap 4. 

 

SULTANI, T. R. Estatuto do idoso. In: MALAGUITTI, W.; BERGO, A. M. A. (Org.). 

Abordagem interdisciplinar do idoso. Rio de Janeiro: Rubio, 2010. p. 49-56. Cap. 5. 

 

TEIXEIRA, S. M.; RODRIGUES, V. S. Modelos de família entre idosos: famílias restritas ou 

extensas. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., v.12,  n. 2, p. 239-254, 2009. 

 



111 

 

TORRES, M. V. Capacidade funcional e envelhecimento. In: MALAGUITTI, W.; BERGO, 

A. M. A. (Org.). Abordagem interdisciplinar do idoso. Rio de Janeiro: Rubio, 2010. p. 169-

188. Cap. 15.  

 

VALA, J. A análise de conteúdo. In: SILVA, A. S.; PINTO, J. M. (Orgs.). Metodologia das 

ciências sociais. 8. ed. Porto: Frontamento, 1996 . p. 101-28. 

 

VASCONCELOS, E. M. Novas escrituras e mediações em saúde: "os desafios do cuidado a 

portadores de Alzheimer". Rev. Eletr. Com. Inf. Inov. Saúde, v.6, n. 1, p. 96-100, 2012. 

 

VERAS, R. P. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. 

Rev. Saúde Pública, v. 43, n. 3, p. 548-54, 2009. 

 

VERAS, R. P.; PARAHYBA, M. I. O anacronismo dos modelos assistenciais para os idosos 

na área da saúde: desafios para o setor privado. Cad. Saúde Pública,  v. 23, n. 10, p. 2479-

2489, 2007. 

 

YANGUAS, J. Día mundial Del Alzhéimer. Disponível em: 

<http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/19/actualidad/1348071805_613092.html>. 

Acesso em 01 mar. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 



113 

 

APÊNDICE A - Termo de consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLATIVA 

 Esclarecimentos 

        Este é um convite para participar do estudo da pesquisa: O cuidador familiar do idoso 

com Alzheimer: percepções e sentimentos. Trata-se de um estudo qualitativo realizado  pela 

mestranda em Saúde Coletiva: Pryscila Araújo de Goes, sob orientação e coordenação da 

professora Maísa Paulino Rodrigues.  

 O estudo é relevante porque fornecerá subsídios para elaboração de estratégias de 

atendimento e assistência voltadas às necessidades dessa população, com programas de 

intervenção nos diferentes níveis de atenção em vista da promoção da qualidade de vida dos 

idosos com Alzheimer e sua família. 

A participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir de participar a 

qualquer momento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. Essa pesquisa tem por objetivo 

Apreender as representações sociais dos cuidadores de idosos com Alzheimer sobre ser 

cuidador.  

 Caso decida aceitar o convite irá participar de uma entrevista com a própria 

pesquisadora.  Não haverá pagamento pela participação na pesquisa, mas poderá haver 

ressarcimento caso haja alguma despesa para sua participação.   

Não se espera que haja problemas em consequência da realização da pesquisa, porém esta 

pode oferecer desconforto devido ao tempo investido para a realização da entrevista e risco de 

constrangimento diante das questões abordadas e a tensão em tornar a participação na 

pesquisa obrigatória intencionalmente, porém para evitar essas situações adotaremos o 

cuidado do agendamento prévio das entrevistas de acordo com a disponibilidade do 

pesquisado e a mesma será conduzida no ritmo e tempo mais adequado ao pesquisado. Poderá 

haver indenização se ficar provado algum dano para o participante no decorrer da pesquisa. 

Os dados serão guardados na sala da Pós Graduação em Saúde Coletiva, localizada no 

departamento de Odontologia da UFRN e a divulgação dos resultados será feita de forma a 

não identificar os voluntários.  

  Você ficará com uma cópia deste Termo e qualquer, dúvida que tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Pryscila Araújo de Goes, no endereço Av. 

Senador Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova ou pelo telefone 3215-4120 ou ao Comitê de Ética 
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em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL no endereço Av. Nilo 

Peçanha, 620 – Petrópolis; CEP 59.012-300, Natal-RN, fone: (84) 3342-5003, e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

 

 Consentimento Livre e Esclarecido - Declaro que compreendi os objetivos deste projeto, 

como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa: O cuidador familiar do idoso com Alzheimer: percepções e 

sentimentos. 

 

Participante da pesquisa:  

 

Nome______________________________________________________ 

Assinatura __________________________________________________ 

 

Pesquisador responsável:  Pryscila Araújo de Goes      

Assinatura: ________________________________________ 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Para Gravação das 

Entrevistas 

 Esclarecimentos 

   Este é um convite para participar da entrevista para a realização da pesquisa: O cuidador 

familiar do idoso com Alzheimer: percepções e sentimentos. Trata-se de um estudo 

qualitativo, que é coordenado pela professora Maisa Paulino Rodrigues de Oliveira. 

O estudo é relevante porque fornecerá subsídios para implementação de estratégias de 

atendimento voltadas às necessidades dessa população, com programas de intervenção nos 

diferentes níveis de atenção em vista da promoção da saúde e qualidade de vida dos 

cuidadores de idosos com Alzheimer. 

Os dados coletados através da gravação das entrevistas, serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido - Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, 

como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo com a gravação  das 

entrevistas em grupo. 

 

Participante da pesquisa:  

Nome______________________________________________________ 

Assinatura ____________________________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: Pryscila Araújo de Goes      

Assinatura: _________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário da pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

  CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

O CUIDADOR FAMILIAR DO IDOSO COM ALZHEIMER: PERCEPÇOES E 

SENTIMENTOS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA  

 

Parte 1 – Entrevista 

1 - Pra você, o que é ser cuidador do Sr. ‘X’?;   

PERGUNTAS AUXILIARES: Como você se sente? O que você faz? Como você se dedica? 

2 - Você gosta de cuidar do Sr. ‘X’? Fale um pouco sobre o que você sente. 

3 – O que mudou na sua vida após tornar-se cuidador do Sr.’X’?;   

PERGUNTAS AUXILIARES: O que você deixou de fazer ao se tornar cuidador? Teve 

dificuldades financeiras? Houve mudança em sua rotina? Como esta o relacionamento da 

família? 

4 - Você sabe cuidar do Sr. ‘X’? 

5 - O que o Sr. ________ significa pra você? 

PERGUNTAS AUXILIARES: Qual a importância do Sr._____ na sua vida?  

6 – Quais as suas necessidades hoje? 

PERGUNTAS AUXILIARES: O que lhe falta hoje? O que você gostaria de ter ou fazer? O 

que você gostaria que fosse diferente em sua vida? 

7 - O que a levaria a deixar o Sr. ‘X’ para ser cuidado por um profissional dentro de sua casa? 

8 - O que a levaria a colocar o Sr. ‘X’ numa instituição do tipo asilo, casa de repouso? 

9 - Quando se tornou um cuidador do Sr. ‘X’, portador de Alzheimer,  procurou alguma 

ajuda? Onde buscou/teve informações sobre como cuidar dele(a)? 

PERGUNTAS AUXILIARES: Em que lugares ou com que pessoas você conversava sobre os 

cuidados necessários ao Sr. ‘X’? 

10 - Como o Centro de Saúde poderia ajudar você no seu ato de cuidar? Fale um pouco sobre 

isso. 
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Parte 2 – Informações Socioeconômicas 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Sexo:__________________________________    Idade: ___________________________ 

Relação de parentesco com o idoso: ____________________________________________ 

Quanto tempo cuida do idoso: ________________________________________________ 

Escolaridade (anos de estudo): ________________________________________________ 

Quanto ela recebe para o cuidado do idoso?  _____________________________________ 

Renda (pessoal/familiar): ___________________________________________________ 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



119 

 

ANEXO A – Parecer do Comitê de ética em pesquisa 
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ANEXO B – Carta de anuência da pesquisa 
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APÊNDICE C – Willian Utermonhlen 

 

El caso Utermohlen :: Los autorretratos que William Utermohlen 

pintó tras serle diagnosticado alzhéimer ayudan a comprender el 

desarrollo de esta dolencia 

O caso Utermohlen :: Os autoretratos que William Utermohlen 

pintou depois de ter sido diagnosticado Alzheimer ajudam a 

compreender o desenvolvimento dessa doença (tradução livre) 

 William Utermohlen nasceu em 4 de dezembro de 1933 no 

sul da Filadélfia (EUA) em uma família de origem alemã. 

Estudou de 1951 a 1957 na Academia das Belas Artes da 

Pensilvânia, uma das academias de arte mais prestigiadas dos 

Estados Unidos, e mais tarde na Ruskin School of Drawing and 

Fine Art de Oxford na Inglaterra. Desde muito jovem mostrou 

uma clara tendência para a arte. Gostava de pintar principalmente 

pessoas. É no Reino Unido, onde desde 1957 desenvolve suas 

pinturas. Ao longo de sua carreira abordou diferentes temas e 

estilos, e fez inúmeras exposições de pintura em toda a Europa e 

os Estados Unidos. 

 Em 1995, com 61 anos de idade é chamado à consulta do 

grupo de investigação em demências do Instituto de Neurologia 

da University College de Londres para avaliação de um possível 

comprometimento cognitivo. Segundo informações fornecidas 

por sua esposa, Patrícia, os problemas de William se iniciam 

aproximadamente quatro anos antes, quando começa a apresentar 

dificuldades para abotoar a gola da camisa. Sua esposa descreve 

também problemas em lidar com dinheiro, problemas de memória 

e perda de habilidade na escrita. William parece triste, deprimido 

e ausentes, e não presta atenção ao que lhe rodeia. Na avaliação 

realizada se constata um comprometimento moderado em várias 

áreas relacionadas com o funcionamento cognitivo e a 

ressonância magnética revelou atrofia cerebral generalizada. 
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William Utermohlen aos 65 anos de idade, foi diagnosticado como provável portador da 

doença de Alzheimer. Outros testes realizados mostraram maior deterioração progressiva da 

função cognitiva e atrofia generalizada em seu cérebro. 

 A partir do momentodo diagnóstico,a maior parte da produçãoartística 

deWilliamUtermohlen concentra-se narealização deauto-retratos, "gênero" que havia 

cultivado ao longode sua carreirae que supõe umesforço de observaçãopessoal. Através deles 

(realizados entre 1995 e 2000) pode-se fazer uma ‘sequência’ da evoluação de sua doença, 

analisando as mudanças em suapintura, e pode-se tentar conhecer e compreendertambém 

comofoi a vivência desua doença. Um auto-retratofeitoem 1967pode servircomo base parao 

reconhecimento desuas habilidades artísticas, suaprecisão, expressão das emoções, 

originalidade ...e, finalmente, a qualidadedeseu trabalho criativoantes de suadoença. 

 A análise das mudanças observadas (alguns diriam "erros") nas pinturas de William 

Utermohlen ao longo da sua enfermidade é muito complexa, e certamente arriscada e talvez 

pouco rigorosa. É difícil ponderar o que se deve a uma decisão própria do artista e o que ou 

quanto é devido ao efeito da enfermidade em seu cérebro. Tendo isto em conta e com o apoio 

da informação publicada sobre o seu caso, pode-se realizar uma primeira aproximação. Se 

prestar atenção à série de auto-retratos, observa-se uma mudança rápida e generalizada nas 

habilidades artísticas, indicando o processo neurodegenerativo e inevitável que William 

Utermohlen sofre. William, nesses cinco anos, perde gradualmente a capacidade de 

representar as relações espaciais entre os recursos e os objetos, entre proporção e perspectiva. 

Simplifica-se e, inclusive, desaparece o fundo dos quadros. A cor desaparece, e como se 

tratasse de uma metáfora da doença,deixade viver eexpressar a vidaem cores,para vivere 

comunicá-laem preto e branco. A pincelada se torna mais grossa, áspera e, ao final, produz 

linhas feitas com um lápis. 

 Um ano de desenvolvimento da enfermidade separa cada um dos quadros. Um ano em 

que o declive de suas habilidades visoconstrutivas é cada vez mais evidente. No quadro 

pintado em 1997, podem-se apreciar os primeiros sinais de dificuldade em representar os 

traços do rosto, tanto da sua estrutura como da relação entre os mesmos. Pinta de maneira 

mais bruta e tanto sua memória como sua motivação, atenção e reconhecimento visual já estão 

alterados e, por isso, sua pintura resulta mais áspera e menos elegante. No ano seguinte, em 

1998, quando Willian está com 65 anos, essas mudanças são mais pronunciadas: existe uma 
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clara alteração de sentido da proporção entre os olhos, especialmente, e desaparece o fundo do 

quadro, o seu contexto. 

 Em 1999, o desgaste de suas habilidades construtivas é mais evidente, as 

características faciais aparecem juntas, apagadas e estranhamente (des)conectadas. Um ano 

mais tarde, em 2000, Willian já havia abandonado a pintura a óleo e trabalha com lápis. Nesse 

autoretrato, só os principais traços do rosto são reconhecíveis e a divisão do mesmo está 

formada por uma continuação da mandíbula, que quase se dobra sobre si mesma. A doença de 

Alzheimer faz desaparecer o rosto de Willian, que se perde entre os neurônios danificados.   

 Como terá sido a experiência da enfermidade para Willian Utermohlen durante esses 

cinco anos? Podemos imaginá-la através de seus auto-retratos? De acordo com o testemunho 

da sua mulher e cuidadora (e historiadora de arte) e da análise que outros críticos formularam 

sobre sua obra, é quase certo, como diria Laín Entrelago, que Willian sentiu ameaçada sua 

integridade física e psicológica, ameaçada pela solidão, falta de comunicação, invalidez, perda 

do seu eu, aproximação do nada. No primeiro auto-retrato de 1996, pode-se observar um olhar 

duro, possivelmente chateado, indignado. Um homem que vê como seu mundo se contrai, faz-

se menor, limita-se, reduz-se e nos olha e interroga por trás das grades dessa prisão, que é a 

enfermidade de Alzheimer. O olhar de Willian ainda tem força, embora também se observa 

desassossego e, possivelmente, medo. Medo que sempre acompanha a doença e sobre o qual, 

muito seguramente, assim como sobre outras emoções, jamais lhe perguntaram. Medo, que é 

irmão do sofrimento e do desespero.  

 Em 1997, seu rosto reflete um olhar perdido, extraviado, perplexo, esquecido. Incapaz 

de encontrar-se consigo dentro de si mesmo, sua vida é um encontro constante com o 

desconhecido, onde não pode expressar a natureza de sua terrível experiência. Se comparamos 

este auto-retrato com o do ano anterior, pode-se verificar que seu rosto perdeu vigor. À 

medida em que os traços vão suavizando-se e o olhar perdendo vivacidade, Willian vai 

tornando-se invisível e com ele se perdem seus desejos, necessidades e expectativas. Quase 

três anos depois do diagnóstico, em 1998, sua pintura não é tão refinada e precisa, ainda que, 

apesar disso, o quadro transmite intensamente a tristeza, ansiedade, resignação e debilidade 

que emanam do seu rosto. Sem embargo, nos dois últimos auto-retratos (1999 e 2000), feitos 

quase cinco anos depois do diagnóstico, os rostos aparecem, por sua vez, quase apagados, 

demolidos, desestruturados. Como dizia sua esposa, “é como se Willian houvesse assimilado 

seu destino na sua pintura: subsistir enquanto desaparece”.    
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 Como ocorre nos quadros de Willian Utermohlen, a enfermidade de Alzheimer 

descolora e desfigura a pessoa que dela padece. Este é seu processo. Desfaz o seu portador, à 

medida em que seu cérebro vai morrendo; fragmenta-o, destroça-o. No dia 21 de setembro, 

celebra-se o Dia Mundial da enfermidade de Alzheimer. O caso de Willian e Pat Utermolhen 

pode servir para compreender melhor esta enfermidade, assim como entender o sofrimento 

das pessoas que dela padecem e de seus cuidadores. Enquanto a atenção e a pesquisa 

trabalham em silêncio para melhorar a vida dos que dela sofrem e tentar deter o avanço da 

enfermidade e, se é possível, sua cura, é necessário que a sociedade seja consciente das 

necessidades dessas pessoas e se solidarize com elas. Deixando de lado, como diz Albert 

Jovell, a “soberba do são”, devemos cortar as grades que encerram a figura de Wilian 

Utermohlen no quadro pintado em 1996. Nessas grades verdes, que prendem Willian na sua 

doença e que significa tanto as barreiras que a enfermidade carrega como as que a sociedade e 

seus cidadãos impomos às pessoas que sofrem de demência e aos seus cuidadores. William 

Utermohlen é, além de todo o exposto, um notável testemunho da capacidade humana e 

criativa que tem as pessoas que sofrem demência.  

 Dessa forma, justifica-se a escolha  dessas  imagens  como  símbolo  da deterioração 

da identidade do idoso com Alzheimer e da necessidade de resiliência do cuidador familiar ao 

conviver intimamente com a perda progressiva da identidade do seu ente querido. 

(YANGUAS, 2013) 

 

 

 


