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RESUMO

O envelhecimento  é  um processo  multidimensional  que  envolve  entre  outros  os  aspectos 
físico-biológicos, sociais, econômicos e psicológicos. Ao avaliar essa fase da vida dentro de 
uma  visão  social  e  cultural,  percebe-se  que  ser  idoso  ou  não  varia  com  as  concepções 
culturais, sendo necessário investigar as variações que atuam no processo e rege o fenômeno 
sociocultural  da  realidade  em que  se  está  inserido.  Com o  aumento  da  população  idosa 
mundial, esse processo tende a se intensificar. Estima-se que até em 2050 existam cerca de 
dois bilhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo, e a maioria delas vivendo em países 
em desenvolvimento. No Brasil, acredita-se que existam, atualmente, cerca de 20 milhões de 
idosos.  A  normatização  e  legislação  brasileira  de  amparo  ao  idoso  em  relação  à  saúde 
iniciaram-se  a  partir  da  Constituição  Federal  de  1988 e  da  Lei  8080  que  regulamenta  o 
Sistema Único de Saúde em 1990, em seus níveis de complexidade: atenção básica, média e 
alta complexidade. Para auxiliar nessa prestação dos serviços na atenção básica de saúde é 
importante observar as condições sociais, culturais, econômicas e de saúde dos idosos e seus 
familiares. Nesse sentido, a visita ao domicílio e a avaliação deste idoso em seu ambiente 
doméstico torna-se fundamental para acompanhar o cuidar prestado e o quanto esse processo 
irá  interferir  no  sistema  de  saúde,  na  família  e  na  qualidade  de  vida  dos  idosos.  Neste 
contexto, o enfermeiro como integrante da Equipe de Saúde da Família, presta assistência à 
saúde do idoso no domicílio.  Nesse sentido, o objetivo do estudo é analisar o cuidado de 
enfermagem  e  da  família  à  pessoa  idosa  no  domicílio  com  vistas  à  identificação  das 
influências  socioculturais.   Trata-se  de  um  estudo  do  tipo  descritivo  e  de  abordagem 
qualitativa, norteados por princípios teórico-metodológicos da etnografia com vistas ao estudo 
da influência  dos  aspectos  culturais  e  sociais  na assistência  da família  e  do enfermeiro  à 
idosos  em domicílio.  Foi  realizado no município  de  Santana  do Matos,  RN, tendo como 
participantes,  idosos,  familiares  e  enfermeiros  da  equipe  da  ESF,  definidos  a  partir  da 
população  do  município  e  obtendo-se  uma  amostra  intencional  de  25  participantes:  6 
enfermeiras,  10  idosos  e  9  grupos  familiares.  Para  a  coleta  de  informações,  utilizou-se 
observação, entrevista, diário de campo e grupo focal.  Os resultados foram apresentados em 
forma de narrativa descritiva, na perspectiva dos conceitos de Boris Cyrulnik, com análise 
interpretativa cultural de Geertz, na busca dos significados e símbolos próprios da cultura da 
velhice de idosos e dos seus familiares, sobre cuidados que são realizados, tanto pela família, 
como pelos enfermeiros em domicílio. Observou-se que a família e o cuidador, dentro de sua 
realidade social e cultural, precisam ser mais compreendidos pela equipe de saúde para ser 
melhor orientados e capacitados na realização do cuidar de forma adequada. Por sua vez, os 
profissionais  de  saúde,  em especial  o  enfermeiro,  enfrentam dificuldades  para  realizar  o 
cuidado ao idoso no domicílio  como a grande demanda de atribuições na unidade de saúde 
como consultas e atendimentos; falta de transporte até os domicílios; extensão territorial do 
município  e  das  áreas  assistidas;  número  de  pessoas  atendidas  por  cada  equipe;  falta  de 
compreensão  dos  profissionais  de  saúde  quanto  à  importância  da  visita  domiciliária  na 
atenção básica. Entendem a necessidade de realizar ações de promoção em saúde, prevenção 
de agravos e de educação em saúde, além de reconhecerem a importância de uma melhor 
formação  acadêmica  para  atuar  nessa  perspectiva  e  contribuírem  para  as  mudanças 
necessárias na prática dos cuidados ao idoso em domicílio. 

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, cuidar, família, enfermagem, cultura. 
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1 INTRODUÇÃO

O  envelhecimento  é  um  processo  multidimensional  que  envolve  entre  outros  os 

aspectos físico-biológicos, sociais, econômicos e psicológicos. A Organização Pan-Americana 

de Saúde (2004) o conceitua como sendo:

Um  processo  seqüencial,  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.

Trata-se de um período de vida do ser humano compreendido como senescência, com 

suas alterações físicas, biológicas e psicológicas na população e que recebem influência do 

estilo de vida. Porém quando se vê o envelhecimento dentro de uma visão social e cultural 

percebe-se que ser  idoso ou não varia  com as  concepções  culturais  de cada  povo,  sendo 

necessário investigar as variações que atuam nesse processo e rege o fenômeno sociocultural 

da realidade em que se está inserido (FERICGLA, 1992).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera-se que uma pessoa 

é idosa partir dos 60 anos de idade principalmente em países em desenvolvimento, pois se 

admite um ponto de corte de 65 anos de idade para os países desenvolvidos, pela tradição 

destes em utilizarem esse índice há várias décadas. No Brasil, de acordo com o Estatuto do 

Idoso (2003), são consideradas idosas as pessoas que possuem idade igual ou superior a 60 

anos. Essa forma de classificar a idade específica para a pessoa idosa é bastante polêmica, 

principalmente  quando  se  considera  o  indivíduo  na  sua  plenitude  e  capacidades,  e  a 

complexidade do ser humano (PEREIRA; CURIONI; VERAS, 2002; BRASIL, 2003). 

Atualmente é nos países desenvolvidos que encontra-se uma população idosa extensa. 

Porém, estima-se que até o ano de 2050 existam cerca de dois bilhões de pessoas com mais de 

sessenta anos no mundo, e a maioria delas vivendo em países em desenvolvimento. No Brasil, 

estima-se  que  existam,  atualmente,  cerca  de  20  milhões,  o  que  representa  11,16%  da 

sociedade brasileira (BRASIL, 2006; IBGE 2010).

Kalache, Veras e Ramos (1987) mostram que a população idosa mundial aumentou e 

que esse processo tende a se intensificar. Essa maior longevidade relaciona-se a diminuição 

das taxas de natalidade e mortalidade, associadas a fatores como, melhoria do saneamento 

básico, o processo de urbanização, desenvolvimento científico e tecnológico da saúde, bem 

como, melhoria da condição de vida da população. 
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À  medida  que  ocorre  o  aumento  da  expectativa  de  vida  das  pessoas,  observa-se 

mudanças  em  seus  perfis  de  morbimortalidade  indicando  uma  transição  epidemiológica 

associada na qual há uma probabilidade de doenças degenerativas e crônicas, mais comuns 

nessa fase da vida que aumentam a demanda os custos dos serviços públicos oferecidos, e 

resultam em um prognóstico menos favorável para a recuperação da saúde e da qualidade de 

vida aos idosos.

E esse aumento da população idosa provoca mudanças na sociedade e estabelece a 

necessidade de documentos, políticas e legislação direcionados a estas pessoas. No Brasil, a 

normatização e legislação de amparo ao idoso iniciaram-se a partir da Constituição Federal de 

1988  e  da  Lei  8080  que  regulamenta  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  em  1990. 

Posteriormente estabeleceram-se a Política Nacional  do Idoso (1994), o Estatuto do Idoso 

(2003), a Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (2006) e mais recentemente, a 

saúde do idoso passou a ser uma das prioridades do governo brasileiro ao inserí-la no Pacto 

pela Saúde – Pacto pela Vida (2006). 

Considerando o âmbito da saúde e o modelo assistencial  de vigilância  à saúde,  as 

questões que se apresentam decorrentes  do envelhecimento e as relacionadas  à saúde dos 

idosos têm ocasionado um grande impacto para os serviços e para as políticas de saúde. A 

partir do ano de 2006, o idoso passa a compor as metas do governo ao ser colocado como um 

dos eixos  do Pacto pela  Saúde – Pacto pela  Vida (2006),  com ressalvas  para a oferta  de 

serviços de saúde pública brasileira, visam garantir a atenção integral à Saúde da população 

idosa, com ênfase no envelhecimento familiar, saudável e ativo, fortalecendo o papel do idoso 

no contexto da sociedade brasileira (BRASIL, 2006a).

A organização dos serviços de saúde do SUS em seus vários níveis de complexidade, 

demonstram que atualmente são os idosos quem mais consomem os serviços de saúde além 

de, comumente ter esse primeiro contato a nível hospitalar (LOURENÇO et al, 2005). 

Esta situação pode ser compreendida devido à oferta de serviços do SUS, pois apesar 

da busca pela equidade e de ter nos seus princípios a universalidade, as ações não conseguem 

atingir a demanda que necessita de atendimento, pois a rede ambulatorial de saúde não está 

bem estruturada, o que dificulta por em prática a proposta nas políticas de saúde do idoso; às 

condições  sócio-econômicas  da  maioria  dos  idosos,  tendo  em  vista  que  muitos  são 

responsáveis pela renda familiar total através de sua aposentadoria,  e assim, muitas vezes, 

abdicam de uma melhor condição de vida no processo do envelhecimento. 

Os indivíduos em processo de envelhecimento possuem dificuldades no acesso aos 

benefícios  e  qualidade  de  vida,  fatores  que  sustentam o  equilíbrio  emocional,  individual, 
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familiar assim como, na forma de consumir saúde, ter hábitos saudáveis e lazer para manter-

se com prazer e conforto e liberdade para ter o seu estilo de vida. Sendo assim, o controle 

ambulatorial,  domiciliar  e  nas  instâncias  intermediárias  auxiliariam  na  sobrevida  e  na 

diminuição da mortalidade, tendo em vista que as patologias seriam controladas com atitudes 

preventivas e de promoção à saúde.  (VERAS, 2003; LOURENÇO et al, 2005; VECCHIA; 

RUIZ; BOCCHI, 2005). 

Para  organizar  esta  hierarquização  das  ações  de  saúde  dentro  dos  níveis  de 

complexidade do SUS, tem início em 1994 a Estratégia de Saúde da Família (ESF). Esta nova 

proposta tem como objetivo melhorar a atenção à saúde das pessoas, consequentemente do 

idoso,  reorientar  o  modelo  assistencial  de  vigilância  à  saúde,  conhecer  a  realidade  e  o 

contexto da vida e da saúde, facilitar o acesso aos serviços do SUS. Circunstâncias essas que 

o  idoso  passa  a  ter  uma  atenção  especial  e  uma  participação  ativa  para  a  melhoria  da 

qualidade  de  vida,  através  do  desenvolvimento  de  ações  que  proporcionem  proteção 

específica,  identificação  precoce  de  seus  agravos mais  freqüentes  e  sua  intervenção,  bem 

como, medidas de reabilitação voltadas a evitar a sua separação do convívio familiar e social 

(BRASIL, 2006a).

Quando realiza essas ações na atenção básica, o conhecimento das condições sociais, 

culturais, econômicas são de grande valor para prestar os cuidados à saúde dos idosos e seus 

familiares. Nesse sentido, a visita ao domicílio e a avaliação deste idoso em sem ambiente 

doméstico torna-se fundamental. 

Durante esta visita é importante  que o profissional de saúde realize o atendimento 

domiciliário  ao  idoso,  avalie  o  estado  de  saúde  e  de  condição  de  vida,  existência  de 

dependência  funcional,  com  vistas  à  promoção  da  autonomia,  permanência  no  próprio 

domicílio e reforço de vínculos familiares. Este atendimento se propõe a prestar assistência ao 

idoso, valorizando o seu domicílio, orientar os familiares, avaliar a qualidade dos cuidados 

prestados, prescrever tratamentos  e auxiliar  na organização do ambiente,  programar novas 

visitas pelos profissionais da ESF de acordo com a necessidade dos pacientes (CALDAS; 

SOUZA, 2008; DUARTE; DIOGO, 2000). 

Esta visita permite também realizar uma avaliação das condições de vida do idoso e 

das situações que atingem a população idosa. Através de uma observação de suas limitações 

que os impede de manter sua autonomia e independência e a partir dessa avaliação inicial 

torna-se possível planejar as intervenções para um atendimento adequado (DUARTE, 2003).

Quando ocorre ou está presente essa diminuição da capacidade funcional no idoso, há 

um aumento da dependência para realizar tarefas vinculadas às atividades do seu cotidiano, e 
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poderá está ligada à fragilidade. Segundo o Ministério da Saúde (2006) fragilidade constitui-

se  em  uma  síndrome  multidimensional  que  envolve  interações  complexas  dos  fatores 

biológicos, psicológicos e sociais que atinge a vida dos indivíduos e que culmina com um 

estado de maior vulnerabilidade. 

O idoso  se  torna  frágil  à  medida  que  a  idade  vai  avançando  e  as  três  principais 

mudanças  são  alterações  neuromusculares,  desregulação  do  sistema  neuroendócrino  e 

disfunção no sistema imunológico.  Assim,  as  alterações  levam a dificuldade  de manter  a 

homeostase corporal e as condições adequadas de saúde. Este quadro aumenta o risco de 

ocorrência  de  desfechos  clínicos  adversos  -  declínio  funcional,  quedas,  hospitalização, 

institucionalização e morte (BRASIL, 2006).

A dependência que surge pode ser de caráter físico, social, cultural ou psíquico e pode 

interferir na realização de atividades simples da vida como às relacionadas ao autocuidado 

como alimentar-se, vestir-se, controlar os esfíncteres, banhar-se, locomover-se, a até situações 

mais complexas como a exclusão social decorrente de uma aposentadoria ou até mesmo a 

baixo-estima decorrente da sensação de invalidez, etc.

Porém este  quadro  de  dependência  não  é  necessariamente  definitivo,  depende  do 

contexto  sócio-cultural  que  o  idoso  está  inserido,  da  sua  capacidade  de  superação,  sua 

condição  física,  daí  a  necessidade  de  uma  avaliação  multidimensional  (CALDAS,  2003; 

DUARTE, 2003).

Duarte  (2003)  afirma  que  devido  ao  aumento  das  perdas  de  funções  e  das 

incapacidades,  os  idosos  poderão  vivenciar  situações  de  debilidades  que  precisam  ser 

compensadas,  e  se  possível,  eliminadas  ou  evitadas.  Esta  compensação  das  perdas 

significativas ocorrerá pela mudança da forma de agir e na busca pela adequação à sua nova 

condição e quando possível na transformação desta situação. Sendo assim, torna-se necessária 

a avaliação da dependência  para relacionar  as incapacidades  com as doenças  e analisar  o 

quanto esse processo irá interferir no sistema de saúde, na família e na qualidade de vida dos 

idosos.  Ao  identificar  esses  aspectos  permite-se  a  realização  de  um  diagnóstico,  um 

prognóstico e um julgamento adequado. Assim, serão estabelecidos os tratamentos e cuidados 

necessários para desenvolver as intervenções propostas de forma eficiente e eficaz.

Quando se atende o idoso inserido no domicílio, compreende-se que ele se encontra 

em sua essência, no seu meio social, junto aos seus familiares, e identifica-se a importância de 

uma  rede  de  suporte  social,  que  inclui  profissionais  capacitados,  além  de  uma  atenção 

humanizada com orientação, acompanhamento e apoio domiciliar, com respeito às culturas 
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locais, às diversidades do envelhecer e à diminuição das barreiras arquitetônicas (BRASIL, 

2006a).

Percebe-se que a assistência  à  saúde do idoso vai  além de práticas  curativas  e  de 

prevenção de agravos em saúde, passa-se a considerar o contexto social em que o mesmo está 

inserido,  seus  anseios,  sentimentos  e  problemas,  e  perceber  além do  que,  o  processo  de 

envelhecimento não envolve apenas a pessoa idosa, mas seus familiares e os profissionais 

(DUARTE et al, 2005).

A responsabilidade  de desenvolver  os  cuidados para com o idoso aumenta  com o 

envelhecimento e, de fato, altera a dinâmica familiar. À medida que o processo de doença 

e/ou dependência vai se instaurando, os papéis dos membros da família vão sendo mudados. 

A família ou um cuidador contratado passa a realizar atividades com o idoso e isso altera o dia 

a dia do domicílio (CALDAS, 2003).

Assim, o processo do cuidado em domicílio ao idoso reflete diretamente na família, 

assim como a forma de ser da família reflete nos cuidados deste idoso. Observa-se tal fato ao 

perceber  os  aspectos  sociais,  culturais  e emocionais  no cuidado ao idoso (FERNANDES; 

FRAGOSO, 2005).

Esse  processo  acontece  pela  influência  da  cultura  ser  preponderante  nas  relações 

estabelecidas na sociedade. Segundo Morin (2002, p. 19):

(...)  se  a  cultura contém um saber  coletivo acumulado em memória  social,  se é 
portadora de princípios, modelos, esquemas de conhecimento, se gera uma visão de 
mundo, se a linguagem e o mito  são partes constitutivas da cultura, então a cultura 
não  comporta  somente  uma dimensão  cognitiva:  é  uma máquina  cognitiva  cuja 
práxis é cognitiva(...)

 Com isso identifica-se que os saberes de uma determinada população, a influência na 

forma que ela irá desenvolver sua prática, seu modo de viver, e certamente a realização do 

cuidar inserido neste processo terá grande influência dos aspectos culturais e sociais.

Desse modo também ocorre influência sobre a atuação dos profissionais de saúde da 

família, em especial no domicílio, sendo necessário o apoio da equipe de saúde da família, 

considerando que o contexto familiar, permeado pelos seus aspectos culturais e sociais, deve 

receber orientação, capacitação e supervisão da família na assistência prestada ao idoso na 

busca  desses  profissionais  pela  compreensão  do  contexto  domiciliar  no  qual  prestam  os 

cuidados ao idosos. 

Neste contexto, o enfermeiro como integrante da Equipe de Saúde da Família realiza 

uma avaliação das condições de saúde, funcional, mental e social tanto da família quanto do 

idoso e, a partir disso, detecta as situações que precisam de intervenções, prepara o plano de 
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cuidados e assim avalia os resultados obtidos. E ainda fortalece subsídios educativos para que 

os indivíduos possam prestar um melhor cuidado, orientando acerca da higiene, controle de 

eliminações fisiológicas, sono, conforto, prevenção de aparecimento de úlceras de pressão e 

administração  de  medicamentos  (KARSCH, 2003;  BRASIL,  2006c;  ALVARENGA et  al, 

2007).

Dessa forma, o estudo sobre a o cuidado do enfermeiro ao idoso no domicílio bem 

como a influência dos aspectos culturais e sociais no cuidado da família no domicílio torna-se 

relevante por tratar-se de um problema presente na população idosa e fazer parte da realidade 

de saúde pública  brasileira  no âmbito  da atenção básica.  Sabe-se que o conhecimento  da 

cultura,  e  neste  caso da família  e do próprio idoso,  propicia  uma compreensão global  do 

comportamento  social  de  um  grupo  particular  ou  de  um  grupo  de  pessoas  na  qual  se 

consideram crenças, valores, ideais, normas, linguagem própria, rituais, padrões de interação, 

dentre outros. E nessa perspectiva teórica e cultura, torna-se possível o desenvolvimento mais 

compreensivo dos cuidados de enfermagem.

Além disso,  poder  contribuir  com informações  e  orientações  junto  a  familiares  e 

assistir esses idosos em seus domicílios, através de uma equipe multiprofissional de maneira 

que,  o  idoso  possa  ser  visto  em  sua  multidimensionalidades,  favorece  a  utilização  de 

estratégias que complementam a atuação do enfermeiro na assistência a saúde do idoso na 

comunidade.

 Assim com base nas minhas experiências vivenciadas como estudante e bolsista de 

iniciação  científica  quando  acompanhei  e  realizei  visitas  domiciliárias  gerontólogicas  nas 

unidades  de  saúde  da  família  no  município  de  Natal;  como  também  minha  atuação 

profissional  em  uma  unidade  mista  do  interior  do  Rio  Grande  do  Norte  no  qual  tenho 

desenvolvido algumas ações na atenção a idosos chegando a visitar algumas casas e famílias, 

caracterizando a intersetorialidade dos serviços. Esses idosos muitas vezes buscam assistência 

hospitalar  por  complicações  surgidas  no  domicilio,  ou  que  não  foram tratadas  no  tempo 

devido. E ao observar durante o internamento dos idosos seu estado de saúde e no momento 

da alta hospitalar, quando a equipe hospitalar entrega o idoso às equipes de saúde da família e 

aos familiares, observou-se a necessidade de conhecer como realizar o cuidado à pessoa idosa 

no domicílio. Sendo assim surgiram os seguintes questionamentos:

• Como é desenvolvido o cuidar do enfermeiro e da família à pessoa idosa no 

domicílio? 

• Como  os  aspectos  culturais  e  sociais  familiares  influenciam  no  cuidado  à 

pessoa idosa no domicílio?
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• Como os aspectos culturais e sociais influenciam na realização dos cuidados do 

enfermeiro à pessoa idosa no domicílio?

Assim, de acordo com as questões acima, construiu-se os seguintes objetivos:

1.1 – Objetivo geral

• Analisar o cuidado de enfermagem e da familia à pessoa idosa no domicílio 

com vistas à identificação das influências socioculturais.

1.2 – Objetivos específicos

• Descrever a influência dos aspectos culturais e sociais no cuidar da família a 

pessoa idosa no domicílio;

• Descrever a influência dos aspectos culturais e sociais do contexto familiar no 

cuidar do enfermeiro a pessoa idosa no domicílio.

Nesta perspectiva, é importante o desenvolvimento de estudos referentes ao cuidar de 

idosos e a influência de aspectos culturais na abordagem de questões presentes no contexto de 

atenção primária de saúde para que precocemente sejam identificadas as necessidades deste 

grupo  e  assim  contribuir  na  realização  de  intervenções  apropriadas  ao  idoso  no  âmbito 

domiciliar.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Para uma melhor compreensão sobre os conhecimentos técnicos da prática do cuidar 

da enfermagem e da família ao idoso em domicílio, este capítulo apresentará alguns tópicos 

relacionados  ao tema central  como:  sociedade,  cultura,  antropologia,  políticas  públicas  de 

atenção à pessoa idosa, autonomia, capacidade funcional, além de outras questões, inerentes à 

assistência de enfermagem e da família em especial à pessoa idosa. 

O  estudo  terá  como  referencial  metodológico  a  etnografia,  na  tentativa  de 

compreender os aspectos culturais que interferem nas relações entre a pessoa idosa, família e 

o enfermeiro em domicílio, conforme o propósito do nosso estudo.

2.1 – Sociedade, cultura e antropologia

A compreensão da cultura pode ocorre de várias formas e de acordo com quem a estar 

interpretando;  ela  pode apresentar-se  como  um fenômeno  ou como  um conceito.   Como 

fenômeno, ela é a marca da sociedade humana e como conceito habita os diversos territórios 

do conhecimento científico, principalmente no grupo das ciências humanas.

A primeira vez que a palavra cultura foi trabalhada como um conceito antropológico 

foi com o inglês Tylor (1993) que definiu a palavra “culture” como sendo um complexo que 

inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem, como membro de uma sociedade. Ele defendia que a cultura 

é um fenômeno natural e sendo assim pode ser objeto de estudos sistemáticos.

Na área de conhecimento da antropologia, várias correntes emergiram e cada uma tem 

uma visão acerca da cultura, e dentre elas destacam-se o evolucionismo, o funcionalismo e o 

estruturalismo. A corrente evolucionista, que predominou durante o século XIX e XX explica 

que o homem evolui, se torna “civilizado” e possui mais cultura. Segundo DaMatta (1993) 

esta corrente defende que as sociedades humanas precisam ser confrontadas através de seus 

costumes  que  têm  uma  origem,  uma  substância,  uma  individualidade  e  um  fim,  e  se 

desenvolviam de  modo  unidimensional,  apresentando uma evolução  dos  seus  sistemas   a 

partir do mais simples para o mais complexo, numa escala hierárquica sem retorno. Acredita-

se que se tratava de uma sociedade desconhecida, porém contemporânea ao seu tempo, que 
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ficava  restrita  a  um  determinado  tempo  ao  qual  essa  sociedade  já  havia  passado  pelas 

situações.

A corrente funcionalista sobre a cultura por sua vez, é a corrente considerada como um 

dos  ramos  do  positivismo  sociológico  baseada  na  compreensão  da  estrutura  social  e  da 

diversidade cultural,  e considera que as sociedades são como totalidades que se compõem 

como  organismos  vivos  e  têm  seus  mecanismos  de  controle  para  ajustar  as  influências 

eventuais de elementos externos e internos que ameacem o seu equilíbrio (MINAYO, 2008).

Malinowski (1984), um dos antropólogos do funcionalismo, afirma que a antropologia 

científica permite realizar a análise funcional, e com isso define a forma, a significação de 

uma  idéia  habitual  ou  intenção  comum.  A  cultura  envolve  uma  base  de  combinações 

intencionais, concretas e organizadas de seres humanos em grupos de atividades estáveis. Não 

obstante,  na  sua  concepção,  a  cultura  desenvolve  sistemas  de  conhecimento,  valores 

econômicos  e  sociais,  crenças  e  convicções  baseadas  no  sobrenatural,  determinando  as 

preferências de cada cultura, estruturação social, formas de relações, relações entre gêneros e 

outras.

A corrente estruturalista, por sua vez, tem como um dos seus maiores teóricos Claude 

Lévi-Strauss.  Ele  considerava  que  a  cultura  é  como  um  sistema  estrutural,  um  sistema 

simbólico de uma criação acumulativa da mente humana. Os estruturalistas afirmam que uma 

sociedade que se estrutura a partir de diversos preceitos culturais, podendo ser conflitantes ou 

complementares entre si (ALMEIDA, 2009).

Lévi-Strauss (1982) inicia a discussão sobre cultura após fazer a distinção entre estado 

de natureza e estado de sociedade. O autor afirma que o estado de sociedade está ligado à 

cultura e que esta, por sua vez, não se sobrepõe ao estado de natureza, mas sim transforma a 

realidade dos indivíduos. Ele afirma que se os animais forem isolados poderão voltar ao seu 

estado de  natureza,  mas  o homem não.  Na realidade,  o  critério  mais  seguro que permite 

distinguir um processo natural de um cultural é a ausência de regras. Mas no momento que se 

passa  a  conviver  em  grupo,  relações  se  estabelecem  e  consequentemente  regras  se 

estabelecem, não necessariamente proibições, mas são as situações que levam ao surgimento 

de normas a serem seguidas, sendo a linguagem, a ferramenta fundamental para que a cultura 

se instaure.

Para Morin (2002, p.19), um dos conceitos de cultura é “organizada/organizadora via 

o veículo cognitivo da linguagem, a partir do capital cognitivo dos conhecimentos adquiridos, 

das competências apreendidas, das experiências vividas, da memória histórica e das crenças 

míticas da sociedade”. Ele afirma ainda que:
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Penso que, em todas as culturas, o conhecimento cotidiano é uma mistura singular 
de  percepções  sensoriais  e  de  construções  ideo-culturais,  de  racionalidades  e 
racionalizações,  de  intuições  verdadeiras  e  falsas,  de  induções  justificadas  e 
errôneas,  de  silogismos  e  de  paralogismos,  de  idéias  recebidas  e  de  idéias 
inventadas, de saberes  profundos, e sabedorias ancestrais de fontes misteriosas e de 
superstições infundadas, de crenças inculcadas e de opiniões pessoais. Ele é com 
freqüência bastante limitado em relação aos conhecimentos  científicos, mas estes 
são com freqüência muito limitados em relação a esse conhecimento vulgar ingênuo. 
De qualquer maneira, o leitor verá, não estou do lado dos escribas e dos fariseus, do 
lado dos preciosistas e dos Diafoirus, do lado dos que, por função e profissão, crêem 
ser  detentores  das  Luzes.  (...)  Enfim,  assim  como  quis  lembrar  que  todo 
conhecimento  humano  emerge  incessantemente  do  mundo  da  vida,  no  sentido 
biológico  do  termo  (...),  insisto  em  observar  que  todo  conhecimento  filosófico, 
científico ou poético emerge da vida cultural comum (p.12).

Ainda  sobre  a  conceituação  de  cultura,  Geertz (1989)  afirma  que  a  cultura  das 

sociedades pode ser definida como um universo de significados que permite aos indivíduos de 

um grupo determinado interpretar a própria experiência e guiar suas ações, ou seja, a cultura 

permeia a vida do homem, conduzindo suas percepções, emoções e ações nas suas diferentes 

etapas de vida. 

Entre outros estudos sobre cultura, a etnografia tem o significado de escrever sobre um 

tipo ou uma sociedade particular,  que tem por fim o estudo e a descrição dos povos, sua 

língua,  raça,  religião,  e  manifestações  materiais  de  suas  atividades.  Enquanto  campo  de 

investigação é utilizado por antropólogos, para compreender  a relação cultura e sociedade 

(MATOS, 2001). 

Os  estudos  etnográficos  realizam uma  abordagem holística  da  cultura,  observa  os 

sistemas de significados existentes entre as estruturas sociais e a ação humana, como também 

analisa  os  indivíduos  considerando  a  participação  ativa  e  dinâmica  das  mudanças  das 

estruturais sociais. Além disso, permite estabelecer observações e conclusões sobre as formas 

de vida, relações com o ambiente, formas sociais, hierarquia, ou seja, estudam os modelos do 

pensamento e comportamento humano na sua vida diária. Este tipo de abordagem focaliza o 

trabalho  de  campo  em pequenas  comunidades  isoladas,  estabelecendo  um contato  direto, 

pessoal, analisando sua estrutura cultural e social. (BAZTÁN, 1995; MATOS, 2001).

Geertz (1989) afirma ainda que praticar etnografia não é somente estabelecer relações 

e fazer levantamento sobre uma sociedade, mas obter uma “descrição densa” de um grupo de 

pessoas, acerca do que elas fazem e o significado das perspectivas imediatas que elas têm do 

que fazem. Pois, base nesses significados e símbolos, os indivíduos definem seu mundo e faz 

a interpretação das suas realidades e com isso, demonstram que a cultura não é um poder, mas 

algo que pode ser atribuído os processos sociais, aos comportamentos e as instituições a partir  

de valores e aprendizagens, transmitidos pela sociedade entre as gerações.
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2.2 – Políticas de saúde e de atenção à pessoa idosa

Em 1982 a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a Primeira Assembléia 

Mundial  sobre o Envelhecimento em Viena,  na Áustria.  Neste encontro foi elaborado um 

documento que serviu para nortear as políticas sociais em países em desenvolvimento. Foram 

feitas recomendações relacionadas à questão social que envolve os idosos como a política de 

renda,  incluindo  a  previdência  social,  a  política  de  ação  social,  compreendendo  a  saúde, 

habitação, equipamentos urbanos e integração social, além da educação permanente, lazer e 

sensibilização nos meios de comunicação (ONU, 1982). 

Os efeitos da transição demográfica no Brasil  passam a ser observados a partir  da 

década de 80 e geram reflexos para as políticas públicas da década de 90. O Brasil desde o seu 

descobrimento  se  caracterizava  como  um país  jovem,  e  assuntos  que  hoje  são  ligados  a 

terceira  idade  como  preocupações  com  aposentadorias  e  pensões  eram  assuntos 

eminentemente vinculados a questões trabalhistas e sindicais. 

Na então década de 80 os idosos representavam cerca de 6,1% da população brasileira, 

e projeções afirmavam que num futuro próximo, a partir do ano 2000, a população de 60 anos 

ou mais cresceria a taxas oito vezes superiores às taxas de crescimento da população jovem; o 

Brasil seria o quinto ou sexto país com maior população idosa no mundo. Com a mudança do 

perfil da população a sociedade civil e o Estado precisaram realizar mudanças estruturais para 

se adequar esta demanda crescente (DEBERT, 1997).

Questões  como aposentadorias  e  pensões,  qualidade  de vida  na velhice,  condições 

sociais a que esses idosos estavam submetidos, direitos e respeito a essa faixa etária passaram 

a exigir  amplas discussões.  Segundo Simões (1998) na década de 90 o movimento social 

conhecido  como  “mobilização  pelos  147%”  foi  a  primeira  vez  em que  efetivamente,  os 

aposentados e pensionistas saíram em busca de seus interesses. Foi neste mesmo evento que 

despertou-se  para  a  relação  entre  ser  idoso  e  ser  aposentado.  Antes  os  aposentados  e 

pensionistas não caracterizavam de fato “os velhos”, eram apenas adultos que completavam 

seu tempo de serviço, porém neste período de transição demográfica brasileira, se confundiam 

e já integravam um único grupo, o dos “idosos aposentados”.

As  mudanças  de  base  legais  que  passaram  a  atingir  essa  faixa  etária  emergente 

começaram a se configurar a partir da Constituição Federativa do Brasil (CF) em 1988, com 

maior evidencia nos capítulo II e VII da constituição que tratam da garantia de seguridade 

social  e  necessidade  de  respeitos  as  pessoas  idosas  principalmente  pela  família, 

respectivamente (BRASIL, 1988).
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Em 1990 através  das Leis  Orgânicas  da Saúde (8.080 e 8.142) fica estabelecida  a 

forma  e  as  condições  para  realizar  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes de saúde no Brasil. Esta nova 

legislação descreve o sistema de saúde que já havia sido idealizado desde a CF de 1988: o 

Sistema Único de Saúde (SUS), com princípios pautados na universalidade dos serviços, na 

integralidade das ações e na sua equidade para os usuários.

A criação do SUS visou atender as prerrogativas existentes na CF de 1988, que em seu 

artigo 197 ressalta “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Para viabilizar o que foi garantido pela constituinte neste artigo, o governo teve que 

redirecionar a forma de fazer saúde. As práticas de saúde desenvolvidas até a década de 80 

baseavam-se no modelo biomédico e, a partir desta nova realidade as suas ações passam a ser 

baseadas no modelo de vigilância à saúde.

O modelo biomédico percebe a saúde como ausência de doença e com isso visa à 

busca incessante pela cura, concepção em que a vida deixou de ser objeto central, e a forma 

humana passou a ser vista como máquina. Com isso valorizam-se medicamentos, tecnologia, 

o individuo é visto fora de sua realidade e o local onde se soluciona todos os problemas de 

saúde é o hospital (KOIFMAN, 2001). Diferentemente do modelo de vigilância à saúde, que 

segundo Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998) se caracteriza pela,
(...)  incorporação  de  novos  sujeitos,  extrapolando  o  conjunto  de  profissionais  e 
trabalhadores de saúde ao envolver a população organizada, o que corresponde à 
ampliação do objeto, que abarca, além das determinações clínico epidemiológicas no 
âmbito individual e coletivo, as determinações sociais que afetam os distintos grupos 
populacionais em função de suas condições de vida. (...)

Desse modo este modelo atual focaliza a qualidade de vida e desenvolvimento global 

das práticas de saúde. Ele focaliza a participação da comunidade e da família, através de um 

modelo de saúde coletivo, com a atuação de vários profissionais nos vários níveis de atenção 

à saúde. Para organizar esta estrutura e sistematizar a sua assistência, o SUS estabelece três 

níveis de complexidade: atenção básica, porta de entrada do sistema; média complexidade e 

alta complexidade.  Assim, Merhy (2001) afirma que o maior desafio da transformação da 

atenção sanitária brasileira é a mudança de foco: antes centrada no procedimento,  passa a 

centrar no usuário.

Essas mudanças no modo de fazer saúde para a pessoa idosa no Brasil foi de suma 

importância, pois essa parte da população começou a ser vista de forma mais adequada. O 
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Brasil  por  ser  caracterizado até  pouco tempo como um país jovem,  não possuía políticas 

públicas  direcionadas  a  esse  grupo  etário,  mas  as  mudanças  de  seu  cenário  social  e 

populacional  associadas  às  novas  demandas,  fizeram  com  que  fossem  necessários  o 

redirecionamento e uma nova assistência em saúde.

Associado a melhoria na base legal acerca da saúde, é estabelecida a Lei Orgânica da 

Assistência Social  nº 8.742 em 7 de dezembro de 1993 que tem como objetivo prover as 

mínimas condições sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, tais como a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício ao idoso 

que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, além de caso necessário outros benefícios podem ser estabelecidos.

Em 1994 através da lei nº 8.842 foi estabelecida a Política Nacional do Idoso (PNI) 

que afirma ser dever da família, da sociedade e do estado assegurar ao idoso todos os direitos 

da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-

estar e o direito à vida. Ela prevê ações governamentais, em diversas áreas, focalizando a área 

da saúde (BRASIL, 1994; MOIMAZ, 2009).

Com a promulgação da PNI em 1994, várias garantias foram asseguradas de modo a 

criar  condições  para  promover  autonomia,  integração  e  participação  efetiva  do  idoso  na 

sociedade. Em relação à saúde, no capítulo IV artigo 10 inciso II da PNI, foi reafirmado o 

direito e organização do SUS já garantido a toda população – agora para o grupo de pessoas 

idosas: assistência à saúde nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde; 

prevenção  de  agravos,  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde  do  idoso,  mediante 

programas  e  medidas  profiláticas;  adoção  e  aplicação  das  normas  de  funcionamento  às 

instituições  geriátricas  e  similares,  com fiscalização  pelos  gestores  do  Sistema  Único  de 

Saúde, além da elaboração de normas de serviços geriátricos hospitalares; desenvolvimento 

de formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, e dos 

Municípios e entre os Centros de Referência em Geriatria e Gerontologia para treinamento de 

equipes interprofissionais;  inclusão da Geriatria como especialidade clínica,  para efeito de 

concursos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais; realização de estudos 

para  detectar  o  caráter  epidemiológico  de  determinadas  doenças  do  idoso,  com  vistas  a 

prevenção, tratamento e reabilitação; e criação de serviços alternativos de saúde para o idoso 

(BRASIL, 1994).

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em 1998, coordenou um Estudo 

sobre  Envelhecimento,  Saúde  e  Bem-Estar  (SABE)  em sete  grandes  cidades  da  América 

Latina  e  no  Caribe  e  na  26ª  Conferência  Sanitária  Pan-Americana  o  tema  Saúde  e 
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Envelhecimento foi amplamente discutido, no qual o idoso foi considerando um ser ativo da 

sociedade (ONU, 2002; OPAS, 2002).

Ao considerar esta necessidade na área de atenção à saúde da pessoa idosa, em 1999, a 

Portaria  GM  nº  1.395  anuncia  a  Política  Nacional  de  Saúde  do  Idoso,  na  qual  solicita 

elaboração e readequação de planos, projetos e atividades e dos órgãos federais da saúde. Em 

2002, através da Portaria GM nº 702, implanta-se as Redes Estaduais de Assistência à Saúde 

do Idoso, tendo como base as condições de gestão e a divisão de responsabilidades e assim as 

normas para cadastramento de Centros de Referência.

Em 2003 através da Lei nº 10.741, de 19 de outubro de 2003, foi criado o Estatuto do 

Idoso, considerado um marco importante nas lutas sociais e políticas deste grupo etário da 

população, o qual estabeleceu as diretrizes que garantem a dignidade e a cidadania da pessoa 

idosa, através de direitos assegurados e com isso o Brasil está permitindo que as condições de 

integração social, respeito e qualidade de vida aos idosos sejam construídas. Em seu capítulo 

IV, reafirma-se o papel do SUS na garantia da atenção à saúde da pessoa idosa de forma 

integral, em todos os níveis de atenção. E no artigo 3 e no 37 reitera o papel da família em 

relação  ao  idoso  afirmando  que  a  prioridade  do  atendimento  ao  idoso  é  na  família  em 

detrimento do asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção 

da própria sobrevivência. Percebe-se que a ressalva para esses aspectos visam a manutenção 

dos vínculos familiares e comunitários.

Portanto, para garantir a implementação da política nacional do idoso, observadas as 

linhas de ação e as diretrizes conforme dispõe a Lei no 10.741, cria-se o Conselho Nacional 

dos  Direitos  do  Idoso  (CNDI)  através  do  decreto  5.109  de  2004,  com  o  propósito  de 

acompanhar e avaliar a sua execução das ações relacionadas aos idosos, elaborar as diretrizes, 

instrumentos,  normas  e  prioridades  da  política  nacional  do idoso,  bem como,  controlar  e 

fiscalizar as ações de execução das ações governamentais nas três esferas de governo assim 

como acompanhar os conselhos do idoso nos estados e municípios.

Em fevereiro de 2006, foi publicado, por meio da Portaria GM nº 399, o documento 

das Diretrizes do Pacto pela Saúde, constituindo-se três eixos: Pacto de Gestão, Pacto em 

Defesa do SUS e Pacto pela Vida. Com base no eixo de Pacto pela Vida foi organizada uma 

agenda  de  compromisso  que,  particularmente  no  que  diz  respeito  à  população  idosa, 

representa  um  grande  avanço,  pois  coloca  a  saúde  da  pessoa  idosa  como  uma  das  seis 

prioridades pactuadas entre as três esferas de governo, sendo apresentada uma série de ações 

que visam à implementação de forma efetiva de algumas das diretrizes da Política Nacional 

de Atenção à Saúde do Idoso (BRASIL, 2006a).
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No mesmo  ano,  foi  estabelecida  a  portaria  GM nº  687  de  30  de  março  de  2006 

implemetando  a  Política  Nacional  de  Promoção  da  Saúde,  que  em  relação  à  saúde  da 

população idosa, reforça a importância da promoção da saúde através de ações locais que 

visem diminuição dos índices de morbi-mortalidade, a manutenção de uma vida saudável e 

com qualidade (BRASIL, 2006b).

Como instrumento de auxílio na operacionalização da assistência à pessoa idosa em 

2006 foi lançado o caderno de atenção básica de número 19 que trata sobre “Envelhecimento 

e  saúde  da  pessoa  idosa”,  o  qual  trata  das  normas  e  manuais  técnicos  que  orientam  a 

implementação dessa política,  bem como,  a avaliação global  na atenção básica da pessoa 

idosa. Por sua vez, a portaria 2.528 de 19 de outubro de 2006 aprova a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) como instrumento para reavaliar e readequar a política que foi 

lançada em 1999 adaptando-a às mudanças do SUS.  E em 2007, através da portaria GM nº 91 

de 10 de janeiro de 2007 o governo regulamenta a unificação do processo de pactuação de 

indicadores e estabelece os indicadores do Pacto pela Saúde, e dentre as ações previstas está 

implementação da caderneta de saúde da pessoa idosa. Este instrumento visa propiciar um 

levantamento  periódico  de determinadas  condições  da pessoa idosa e  outros aspectos  que 

possam interferir no seu bem-estar. Dentre os pontos relevantes está o auxilio que ela fornece 

para  os  profissionais  identificarem a  fragilidade  da  pessoa  idosa  em avaliação  (BRASIL, 

2006; BRASIL, 2006e; BRASIL, 2007).

Entretanto, as respostas esperadas para o atendimento a pessoa idosa no Sistema Único 

de Saúde ainda são pouco efetivas e eficazes às demandas de saúde dessa faixa etária da 

população  brasileira,  pois,  apesar  dos  avanços  legais,  na  prática,  essas  ações  ainda  são 

insatisfatórias. Os níveis de atenção a saúde do SUS não acompanharam a qualidade prevista 

na legislação brasileira, que busca uma reforma no setor saúde, visando à construção de um 

sistema de serviços de saúde democrático, universal, igualitário e integral. Desse modo a rede 

de  defesa  e  proteção  da  pessoa  idosa  deverá  ser  construída  a  partir  de  parcerias  e  co-

responsabilidades dos órgãos que compõem a gestão pública e a sociedade.
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2.3 – Estratégia Saúde da Família (ESF)

Para orientar e organizar a mudança do modelo de saúde brasileiro em 1994 o governo 

cria o Programa de Saúde da Família (PSF). Nos primeiros anos, recebeu esta denominação e,  

posteriormente,  em sua fase de consolidação,  transformado de programa para a Estratégia 

Saúde da Família (ESF), para provocar reflexões e mudanças nas instituições, nos padrões de 

pensamento e comportamento dos profissionais e na comunidade. Ela busca a vigilância em 

saúde no sentido de garantir os princípios de territorialização, longitudinalidade no cuidado, 

intersetorialidade,  descentralização,  co-responsabilização  e  eqüidade,  priorizando  grupos 

populacionais  do  SUS.  Para  tanto  o  seu  foco  é  a  atenção  básica,  pois  é  neste  nível  de 

complexidade que se consegue envolver os usuários dentro do seu meio social. Tal fato ocorre 

por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que coloca as equipes multiprofissionais 

mais  perto  dos  domicílios  e  das  famílias  (BRASIL,  2008;  CHIESA;  FRACOLLI,  2004; 

COSTA et al, 2009).

A atenção básica segundo o Ministério da Saúde (2007) é:

Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 
promoção  e  a  proteção  da  saúde,  a  prevenção  de  agravos,  o  diagnóstico,  o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do 
exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma 
de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território  em  que  vivem  essas  populações.  Utiliza  tecnologias  de  elevada 
complexidade  e baixa densidade,  que devem resolver  os  problemas de  saúde de 
maior  freqüência  e  relevância  em  seu  território.  É  o  contato  preferencial  dos 
usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade  e  da  coordenação  do  cuidado,  do  vínculo  e  continuidade,  da 
integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 
social.

E através  da  portaria  GM  nº  648  de  28  de  Março  de  2006  o  governo  brasileiro 

estabelece a Política Nacional de Atenção Básica reiterando como base a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) como programas de 

reestruturação  da  atenção  básica  brasileira.  Neste  documento  reafirma-se  que  a  Atenção 

Básica deve se constituir  na porta  de entrada preferencial  e  centro ordenador do Sistema 

Único de Saúde (SUS), sendo o ponto de partida para a estruturação dos sistemas locais de 

saúde (BRASIL, 2006c).

O usuário ao ser atendido na atenção básica será visto de modo singular, complexo e 

integral, inserido no seu meio sócio-cultural, na busca pela prevenção e tratamento de doenças 

e a redução de danos ou de sofrimentos com enfoque em um modo de vida mais saudável.
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Dessa maneira, ao considerar a pessoa idosa na perspectiva da ESF, observa-se haver 

necessidade para uma participação mais ativa na melhoria de sua qualidade de vida através de 

medidas promoção da saúde, na identificação precoce de agravos para desenvolver a proteção 

necessária,  bem como,  com medidas  de reabilitação  voltadas  a  evitar  a  sua apartação do 

convívio familiar e social.

A ESF destaca, ainda, a importância de se alertar a comunidade sobre os fatores de 

risco a  que  as  pessoas  idosas  se  expõem,  no domicílio  e  fora dele,  bem como de serem 

identificadas formas de intervenção para sua eliminação ou minimização, sempre em parceria 

com o próprio idoso, com a população de idosos e os membros de sua família.

Sabe-se  que  muitos  idosos  e  famílias  encontram-se  em situação  de  grande 

vulnerabilidade social, daí exigir da ESF um acompanhamento adequado. Faz-se necessário 

realizar uma avaliação do ambiente em que vivem, através do uso da visita domiciliária. Ela é 

um instrumento de suma importância na avaliação das condições e necessidades de saúde, 

pois contribui para a promoção à saúde, e possibilita aos profissionais da equipe uma visão 

integral  do indivíduo no meio em que vive,  percebendo-se sua situação histórico-cultural, 

social e econômica. A partir dessa abordagem, a equipe se torna mais segura para realizar o 

planejamento de suas ações na orientação e educação a cerca dos cuidados básicos de saúde 

do idoso (MAZZA, 1994).

Em caso de necessidade de agravos que precisem de cuidados mais especializados a 

ESF também oferece atendimento domiciliar (AD). Segundo Duarte e Diogo (2000) o AD 

compreende os vários serviços realizados no domicílio e destinados ao suporte terapêutico do 

paciente  em  resposta  a  algumas  demandas:  assistência  individualizada  para  diminuir 

iatrogenias  assistidas,  orientação para desenvolver  cuidados com indivíduos  no domicílio, 

possibilitar cliente/família na manutenção do controle sobre o processo de tomadas de decisão 

relacionadas ao cuidado à saúde, diminuição dos custos quando comparados com os custos 

hospitalares,  maior  envolvimento  do  cliente/família  com o  planejamento  e  execução  dos 

cuidados necessários.

A AD pode ocorrer de várias formas dependendo do grau de complexidade do estado 

do  indivíduo,  através  de  orientações  de  promoção  à  saúde  e  prevenção  de  agravos  no 

domicílio  quando  realizado  por  profissionais  da  ESF,  através  da  prestação  de  serviços 

especializados com atendimentos realizados no domicílio, pelas dificuldades de locomoção. 

Cita-se como exemplo o atendimento de fisioterapia ou um atendimento mais específico da 

ESF, como de odontologia, coleta de exames, curativos; além de internação domiciliar em 

casos em que se desenvolvem os mesmos cuidados que receberia se estivesse internado num 
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hospital.  A internação  domiciliar  se  caracteriza,  tanto  em termos  de qualidade  quanto  de 

quantidade, em casos de restrição ao leito, situações de baixa gravidade e risco, para doenças 

crônicas que necessitam de cuidados de enfermagem, pacientes terminais,  crianças e idosos, 

que se ressentem mais do afastamento da família, além de pacientes de saúde mental (VAZ, 

1994).

Para  manter  esses  usuários  mais  próximos  da  família,  a  portaria  que  estabelece  a 

política de atenção básica no Brasil introduz a assistência domiciliar entre as atribuições da 

equipe de saúde da família e para dar suporte a esta, o Ministério da Saúde institui a portaria 

GM nº  2.529  em 19  de  outubro  de  2006.  Esta  portaria  define  a  criação  de  serviços  de 

internação domiciliar no âmbito do SUS, para desempenhar atividades prestadas no domicílio 

a pessoas clinicamente estáveis que exijam cuidados mais intensivos que os ambulatoriais, 

mas que possam ser mantidas em casa, por equipe exclusiva para este fim. São formadas por 

equipes multiprofissionais de internação domiciliar a cada cem mil habitantes, compostas, no 

mínimo, por médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem (BRASIL, 2006d).

Sabe-se da necessidade de mudança das práticas de saúde e da reorientação do modelo 

tecnoassistencial,  e que esses são campos em que o SUS ainda não foi capaz de produzir  

avanços significativos. A realidade mostra que no momento há uma dificuldade em realizar o 

fluxo de referência  e contra-referência  no SUS, o que resulta  em dificuldade de acesso a 

exames e atendimento especializado ao idoso, insuficiência de recursos para a rede e também 

o desconhecimento dos serviços disponíveis na rede (FEUERWERKER, 2005). 

De  acordo  com os  princípios  e  diretrizes  do  SUS,  na  atenção  a  população  idosa, 

necessita-se  que  a  sociedade  construa  uma  idéia  de  solidariedade  para  auxiliar  no 

envelhecimento  ativo,  de  modo  a  preservar  a  autonomia  do  sujeito,  promover  uma  rede 

estruturada de apoio social e garantir a atenção multi e interdisciplinar nos serviços de saúde e 

estruturá-los,  sob  a  ótica  do  atendimento  integral,  humanizado  e  de  qualidade  para  essa 

população (ARAÚJO; ARAÚJO; MAGALHÃES, 2007).

Sendo  assim,  os  profissionais  que  atuam  na  atenção  básica  devem  saber  da 

importância de manter a pessoa idosa na sua rotina familiar e na vida em comunidade afim da 

manutenção de seu equilíbrio físico e mental, pois preconiza a independência funcional e a 

autonomia.  E  com  isso  desenvolve-se  uma  assistência  resolutiva,  integral  e  humanizada 

(SILVESTRE; COSTA NETO, 2003).
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2.4 – Velhice e cultura

O envelhecimento é um processo multidimensional que atinge todos os seres vivos. A 

velhice  resulta  de  várias  transformações  tanto  no  indivíduo  quanto  nas  relações  por  ele 

estabelecidas  na sociedade.  A atitude  da  sociedade  para  com os  idosos  apresenta-se com 

várias facetas, fato observado ao longo da história da humanidade. Segundo Lima e Viegas 

(1988) o envelhecimento é um processo biológico ligado à visão cultural e social do contexto 

no qual o individuo se insere.

Nesse sentido,  para Debert  (1998) o envelhecimento tem como objeto resultante,  a 

velhice considerada como uma categoria culturalmente produzida, que está diretamente ligada 

às mudanças resultantes dos processos biológicos, e que levam à sociedade a refletir sobre a 

posição sócio-político-econômica das pessoas idosas, o tratamento a que estão submetidos e 

sob que aspectos precisam se adequar para identificar os problemas sociais que surgem. 

Percebe-se portanto, que a velhice é algo mais do que as transformações ocorridas no 

corpo biológico, é também cultural  e, em relação à pessoa idosa, o corpo físico com suas 

várias transformações coloca limites e influencia na inserção social do ser. Porém a forma de 

enfrentar essas transformações varia de acordo com a cultura e os valores de cada sociedade, e 

de acordo com os seus conceitos sobre a velhice. 

Considera-se  que  uma  abordagem  antropológica  contribui  para  um  melhor 

entendimento e/ou interpretação das questões relativas à velhice, possibilitando a ampliação 

desse conhecimento, de maneira que permita a apreensão das experiências subjetivas e de sua 

interação com os diversos elementos de um contexto social, sendo possível observar a forma 

de envelhecer de uma sociedade, os seus significados, as suas experiências de vida e mesmo 

como vive esse idoso (UCHÔA, 2003).

Quando se identifica à posição das sociedades primitivas perante o velho percebe-se 

que  elas  variam  de  acordo  com  as  relações  e  os  papéis  sociais  de  cada  indivíduo  na 

comunidade. Assim, entende-se que na velhice está a memória de sua cultura, com os idosos 

sendo  instrumentos  de  transmissão  para  às  novas  gerações  de  conhecimentos  e  saberes 

acumulados mesmo que, os membros de sua comunidade os humilhassem e os maltratassem 

como se esses fossem um fardo a carregar, fato comum e presente ocorre principalmente nas 

sociedades menos favorecidas (BEAUVOIR, 1990; MAFFIOLETTI, 2005).

A história descreve que o idoso tem sido mais valorizado nas sociedades ricas do que 

nas pobres, tendo em vista a questão econômica sobre o seu sustento e, mais nas sociedades 

sedentárias do que nas nômades, que além da questão do sustento tem a questão do transporte. 
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Fato que muitas vezes resultavam no abandono desses idosos. Por outro lado, o valor dado a 

pessoa idosa também relaciona-se com a cultura, o saber e os conhecimentos ligados à magia 

e ou a religiosidade, possibilitando a criação de relações de autoridade e de privilégios. Tais 

aspectos, presentes em uma sociedade que valoriza a magia e a religiosidade e a proximidade 

da  pessoa  idosa  com a  morte,  inspiram respeito  e  medo  na  sociedade,  tendo em vista  a 

admiração  pelos  longos  anos  vividos  e  crença  de  sua  proximidade  com  o  sobrenatural, 

respectivamente (BEAUVOIR, 1990).

Quando se avalia, por exemplo, que algumas sociedades mais concentradas no oriente 

em relação  as  do  ocidente,  percebe-se  que  as  mesmas  visualizam o  velho  como  um ser 

integrante da coletividade que com o passar do tempo se aproxima dos seus ancestrais, e por 

isso deve ser respeitado. Contrário ao atual estágio da sociedade contemporânea na qual, o 

idoso é visto como um flagelo da sociedade, e a velhice é vista como um processo penoso, no 

qual o indivíduo enfraquece a cada dia até chegar à morte sendo essa forma de encarar o 

envelhecimento relacionada à forma de ver a morte. No oriente, portanto, a morte seria uma 

passagem na qual o indivíduo transfere-se para uma nova dimensão, sendo necessária uma 

preparação para tal,  enquanto  que  no ocidente,  a  morte  é  vista  de  forma  negativa,  como 

finitude e assim não é um fato desejado na vida do indivíduo (MASSA, 2008).

Porém Uchôa (2003), afirma que as sociedades não ocidentais apesar de terem um 

respeito aos idosos, com o processo de modernização dos costumes, esses idosos têm perdido 

o seu papel central na sociedade oriental.

Segundo Beauvoir (1990) à medida que a sociedade vai se tornando mais avançada 

e/ou equilibrada, civilizada, se aproxima da cientificidade e distancia-se do misticismo, e com 

isso a sua relação com a velhice se modifica. O velho é valorizado não pela proximidade com 

o sobrenatural,  mas pela cultura que acumulou e pode transmitir.  Além disso, destinam-se 

para eles atividades dentro dos seus limites físicos e não expressam grande prestígio.

A partir dessas afirmações constata-se uma diversidade de formas de envelhecer em 

diferentes  sociedades  e  sua  relação  com a  transformação  social,  com isso,  a  velhice  e  o 

envelhecimento deixam de ser encarados como fatos naturais,  para serem encarados como 

fenômenos sociais influenciados pela cultura. Corroborando com tais afirmações, Beauvoir 

(1990, p.66) afirma que,
(...) a maior parte das sociedades não deixa os velhos morrerem como bichos. Sua 
morte é cercada de um cerimonial para o qual se reivindica, ou se finge reivindicar,  
seu  ‘consentimento’.  Por  outro  ângulo,  muitas  sociedades  respeitam  as  pessoas 
idosas  enquanto estão lúcidas  e  robustas,  mas livram-se delas  quando se tornam 
decrépitas e senis.
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De acordo com a autora citada, há evidência da forma como a sociedade relaciona-se 

com os idosos e retrata a questão da exclusão, enfatizando que tal situação para com esses 

idosos, depende da cultura.

Com isso os aspectos sociais, políticos  e econômicos tanto influenciam quanto são 

influenciados pelo processo de envelhecimento atual da sociedade. No século passado, houve 

um aumento considerável de idosos, e se no passado à velhice sempre foi algo debatido e 

analisado, na atual conjuntura o tema tem permanecido ainda mais em evidência.

Segundo Lemos e Medeiros (2006) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2010), o envelhecimento da sociedade atual está relacionado ao desenvolvimento social e da 

ciência,  que  passa  a  desenvolver  condições  para  prolongar  a  vida.  Tal  fato  resulta  numa 

melhoria da qualidade de vida da população, na dimunuição da taxa de fecundidade e da taxa 

de mortalidade, sendo o próprio envelhecimento populacional resultado desse processo.

Portanto,  com  essa  nova  realidade,  à  qual  se  depara  a  atual  sociedade,  questões 

relacionadas à promoção da saúde e do bem estar dos idosos, bem como sobre a integração 

intergeracional,  a  desconstrução  de  preconceitos  em  relação  à  idade  cronológica,  às 

preocupações  econômicas  acerca  da  aposentadoria  ao  final  da  vida,  ou,  a  busca  por  um 

envelhecimento  ativo,  são  questões  que  permeiam a  velhice  da  sociedade  contemporânea 

atualmente em debate principalmente, a partir de meados do século XX.

Para  alguns  estudiosos  do  envelhecimento,  há  uma  impressão  de  que  a  sociedade 

contemporânea,  ainda não está preparada para enfrentar essa demanda crescente de idosos 

resultante da transição demográfica. 

Silva (2006) afirma que o fato da sociedade ocidental contemporânea se baseiar nas 

relações capitalistas de trabalho, os idosos passam a ser substituídos, por pessoas mais jovens 

nos seus postos de trabalho, o que faz com que os mesmos sejam colocados à margem da 

sociedade.  Tal  processo  ocorre  de  forma  brusca,  sem  que  a  substituição  na  atividade 

profissional ocorra de forma gradual, de modo a resultar em exclusão não só econômica, mas 

acima de tudo social na vida desses indivíduos.

Segundo Pinheiro Júnior (2005) essa exclusão social, também considerada um tipo de 

violência, muitas vezes não se manifesta de forma concreta, em vários casos elas ocorrem de 

forma  disfarçada  e  simbólica,  revestida  por  um caráter  assistencialista,  cujo discurso  não 

demonstra que tais situações ocorram, porém, na realidade,  um grande número de pessoas 

idosas estão vivendo em condições desumanas sem condições para seu auto-sustento.

No imaginário social a velhice é muitas vezes vista como uma carga econômica, seja 

para a família ou para a sociedade ou até mesmo para o próprio idoso, e que pode levar a 
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mudanças no dia a dia da família como se fosse necessariamente um problema (MINAYO; 

COIMBRA JR., 2002).  

No Brasil, a velhice encontra-se em processo de descoberta por parte da sociedade, 

principalmente  nas  últimas  décadas,  devido  mudanças  na  pirâmide  demográfica,  com 

diminuição da população jovem em relação ao número de idosos. Os indivíduos passaram a 

conviver com os idosos além dos limites privados, ou seja, do seio familiar, e com isso a 

sociedade está tendo que adequar os espaços públicos para esta nova realidade. Nessa nova 

conjuntura,  o  país  necessita  desenvolver  políticas  sociais  voltadas  para  esse  segmento  da 

população, pois por muito tempo ele se viu como um país jovem (BARROS, 1998).

Portanto, o atual envelhecimento é um assunto do mundo atual. No Brasil, vem sendo 

discutido principalmente nas últimas décadas devido à transição demográfica da população 

ocorrida  no  século  XX,  com  a  mudança  dos  índices  de  mortalidade  e  natalidade  antes 

elevados e  com populações  predominantemente  jovens,  para índices  reduzidos.  Tais  fatos 

gerou aumento da proporção de pessoas idosas, acompanhadas pela mudança do enfoque nas 

doenças  infecto-contagiosas  para  as  doenças  crônico-degenerativas.  (KALACHE;  VERA; 

RAMOS, 1987). 
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2.5 – Autonomia e capacidade funcional em idosos

As  mudanças  ocorridas  na  população  devido  à  transição  demográfica  de  uma 

população mais  jovem para  uma população  mais  idosa,  gera  transformações  no perfil  de 

doenças da população. As doenças crônicas e múltiplas, que são próprias do envelhecimento, 

estão ganhando maior expressividade.

Sabe-se que envelhecer não é necessariamente adoecer. O indivíduo pode envelhecer 

de  forma  natural,  sabendo conviver  com as  limitações  impostas,  como  também pode ser 

acometido  por  processos  de  adoecimento  que  levam  à  situação  de  dependência,  sendo 

necessário o apoio da sociedade e da família.  Desse modo é importante ter uma visão do 

envelhecimento como processo, e dos idosos como indivíduos acometidos por ele.

O  envelhecimento  gera  um  processo  de  alterações  morfológicas,  fisiológicas, 

bioquímicas  e  psicológicas  que  produzem  uma  diminuição  do  desempenho  do  sistema 

orgânico e, com isso uma diminuição da capacidade funcional e alterações na inserção social 

do idoso. A capacidade funcional é a capacidade do indivíduo realizar atividades físicas e 

mentais  necessárias para a manutenção de suas atividades básicas e instrumentais  da vida 

diária,  ou seja:  tomar  banho, vestir-se,  realizar  higiene pessoal,  transferir-se,  alimentar-se, 

manter a continência, preparar refeições, manter controle financeiro, tomar remédios, arrumar 

a  casa  fazer  compras  usar  o  transporte  coletivo,  usar  o  telefone  e  caminhar  uma  certa 

distância.  Quando  ocorrem  alterações  na  capacidade  funcional,  leva  em  alguns  casos,  a 

situações de dependência funcional (BRASIL, 2006).

A dependência  pode ser  temporária  ou definitiva,  mas  ela  torna-se  mais  relevante 

quando interfere no cotidiano das pessoas. Segundo Pavarini e Néri (2000) dependência é “a 

incapacidade  da  pessoa  funcionar  satisfatoriamente  sem  ajuda,  quer  devido  a  limitações 

físico-funcionais, quer devido a limitações cognitivas.” 

Baltes e Silvenberg (1995) apud Mazza (2008) afirmam que a dependência funcional 

resulta tanto em mudança fisiológica quanto em mudança social,  havendo assim interação 

entre  fatores  biológicos  e  ambientais.  Elas  afirmam  ainda  que  os  principais  tipos  de 

dependências  são:  dependência  estruturada,  dependência  comportamental  e  dependência 

física.

A dependência estruturada é a perda do trabalho e/ou da aposentadoria, alterando a 

estrutura social. Tal processo pode gerar perda da autonomia e do direito de escolha deixando 

o idoso dependente do sistema social.
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A  dependência  física  é  a  incapacidade  funcional,  impedindo-o  de  realizar  suas 

atividades  de vida diária.  Ela  é resultante  de transtornos degenerativos  cerebrais,  acidente 

vascular cerebral ou outra doença incapacitante. Vale salientar que a incapacidade orgânica 

nem  sempre  é  condição  necessária  para  depender  de  outros  indivíduos,  porém  para  a 

sociedade  a  dependência  física  em um idoso  torna-o  um indivíduo  incompetente  para  o 

sistema social

A dependência comportamental é a mais temida pelo idoso, tendo em vista que ela é a 

socialmente induzida independente da dependência física. O ambiente onde ele vive é o ponto 

importante para direcionar esse tipo de dependência, ele pode ser negligente ou superprotetor. 

Dessa forma a cultura dos que rodeiam o idoso é preponderante para adequar a realidade. 

Muitas vezes a dependência comportamental é precedida da dependência física.

Sabe-se  que  os  idosos  fazem parte  do  contexto  social  e  sua  inserção  neste  faz-se 

necessário para que possam desenvolver  suas  atividades  dentro  de  seus  limites  e  possam 

manter sua qualidade de vida. Assim, o acompanhamento no domicílio por parte da atenção 

básica faz-se necessário para avaliar a capacidade funcional e assim identificar as condições 

como grau de dependência e autonomia para prestar uma melhor assistência ao identificar os 

cuidados necessários.

Um aspecto importante  a  ser avaliado e  considerado são as alterações  dos  hábitos 

culturais desses idosos em relação a toda a sua vida. Ao iniciar um processo de dependência 

ocorrem mudanças na forma de viver. O idoso precisa alterar os seus hábitos alimentares, 

vestimentas, atividades diárias, e em alguns casos não pode mais desempenhar atividades que 

antes os levavam a sensações prazerosas, além de necessitarem passar por situações que vão 

de encontro à sua formação cultural, como precisar despir-se defronte de outros familiares, 

passar de chefe da casa à dependente daqueles que antes estavam sob seu comando.

Segundo  Brasil  (2006),  estudos  relatam  que  a  dependência  para  desenvolver  as 

atividades de vida diária (AVD) tende a aumentar ao longo dos anos. Por volta dos 60 anos 

5% apresentam algum grau de  dependência  e  entre  os  idosos  com 90 ou mais  anos  esta 

dependência aumenta para cerca de 50%.

Desse  modo,  a  preservação  da  independência,  entendida  como  manutenção  da 

capacidade funcional, é viver sem ajuda para as atividades instrumentais de vida diária e de 

auto cuidado. Em relação ao idoso ela torna-se bastante relevante, pois permite um olhar em 

sua saúde física e mental, sua independência na vida diária, e ainda uma integração com o 

social,  por  permitir  avaliar  o  suporte  familiar  e  financeiro,  fatores  importantes  que  se 

comprometidos, podem afetar a capacidade funcional do idoso.
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Segundo  o  Ministério  da  Saúde  (2006)  existem  várias  escalas  para  avaliar  a 

capacidade funcional. A mais utilizada e também a primeira que foi desenvolvida foi à escala 

de  Katz.  Esta  foi  planejada  para  medir  a  habilidade  do  indivíduo  em desempenhar  suas 

atividades  cotidianas  de  forma  independente  e  assim  determinar  as  intervenções  de 

reabilitação quando necessárias, ou seja, as atividades de vida diária (AVD). Posteriormente, 

Lawton desenvolveu um instrumento para avaliar as atividades instrumentais de vida diária 

(AIVD),  ele  permite  avaliar  atividades  mais  complexas  cuja  independência  para  o  seu 

desempenho está  diretamente  relacionada à  capacidade  de vida comunitária  independente. 

Existe também o instrumento denominado Medida de Independência Funcional (MIF), que 

vem sendo adotado e que procura quantificar a ajuda necessária mostrando-se, muito útil no 

planejamento  assistencial,  enquanto  que  os  dois  anteriormente  citados  avaliam  mais  a 

necessidade de ajuda de terceiros ou não.

Essas escalas são instrumentos  importantes  para avaliar  a influência da capacidade 

funcional  no dia  a dia dos idosos e seus familiares.  Pois se sabe que muitos  idosos com 

limitações funcionais permanecem no domicílio e com isso necessita-se de uma estrutura de 

apoio para desenvolver suas necessidades básicas.

Além disso,  sabe-se  que  quando  o  grau  de  dependência  do  idoso  no  domicílio  é 

intenso,  necessita-se  de  uma  adequação  no  ambiente  familiar  para  prestar  os  cuidados 

necessários  para  que  o  mesmo  tenha  a  assistência  adequada.  O  contexto  sócio-cultural-

econômico, em muitos casos, dificulta a busca de soluções para a manutenção do idoso em 

seu ambiente doméstico. Esta dependência gera alteração da dinâmica familiar, pois necessita 

de rearranjos financeiros, emocionais e sociais e isso pode levar a problemas familiares, dada 

à maior demanda por cuidados e serviços de saúde, pela complexidade do cuidado no interior 

dos  domicílios.  Dessa  forma,  o  acompanhamento  da  equipe  de  saúde  é  de  extrema 

importância para fornecer as orientações necessárias para melhorar a condição do idoso e dá 

suporte a família (FARO, 2001).

O acompanhamento  desta  realidade  é  uma  das  atribuições  da  equipe  de  saúde  da 

família.  Eles  desempenham  atividades  que  visam  à  vigilância  à  saúde,  focalizando  a 

promoção  da  saúde,  a  prevenção  de  agravos  e  a  reabilitação  dos  indivíduos  inseridos 

diretamente na área adscrita.  Esse acompanhamento ocorre na perspectiva de realizar uma 

atenção integral humanizada, e para realizá-lo considera-se a realidade local e valoriza-se as 

diferentes  necessidades dos indivíduos.  Assim,  a  independência  e a autonomia  são metas, 

consideradas por Veras et al (2002) importantes no novo paradigma da atenção à saúde da 

pessoa idosa, a serem alcançadas, de modo que o apoio deve ser oferecido a população nessa 
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faixa etária  e é uma das funções da equipe de saúde.  Além disso,  este  trabalho deve ser 

desenvolvido em conjunto com o idoso e a família.

2.6 – A família e o cuidar de pessoas idosas no domicílio

A família é uma unidade social complexa, e para reconhecer a forma de relacionar-se 

dos indivíduos que a compõem, é necessária uma melhor compreensão de sua realidade, seu 

meio, pois cada família cria o seu próprio ambiente e suas relações. De acordo com Pelzer e 

Fernandes (1996, p. 340),
A família é a esfera íntima da existência que une por laços consangüíneos ou por 
afetividades os seres humanos. Como unidade básica de relacionamentos é a fonte 
primária  de  suporte  social,  onde  se  almeja  uma  atmosfera  afetiva  comum,  de 
aquisição de competência e de interação entre seus membros.

Nesse  sentido,  sabe-se que  cada  pessoa tem uma função em seu  grupo familiar  e 

qualquer situação que envolva os seus integrantes  gera reflexos sobre os demais e toda a 

unidade familiar sobre interferência dos processos podendo gerar mudanças e readequações.

O  idoso  como  um  dos  integrantes  do  grupo  familiar,  tem  seu  papel  relacionado 

diretamente  ao  contexto  sociocultural  em  que  se  insere,  pode  ser  um  detentor  de 

conhecimentos para transmiti-los para as próximas gerações ou um provedor financeiro da 

família; ou mesmo um ser social sem papel definido na sociedade ou simplesmente um pouco 

de cada coisa, mas se por alguma circunstância da vida apresenta um grau de dependência 

certamente precisará do suporte familiar.

Segundo Lacerda  e  Oliniski  (2004)  o  cuidado  domiciliar  é  centrado  no  indivíduo 

assistido,  na família,  em suas respectivas inter-relações  e no contexto doméstico,  sendo o 

domicílio considerado como um “porto seguro” no qual se encontram sentimentos, desejos, 

aspirações, atitudes e comportamentos. O que permite caracterizá-lo como o local mais íntimo 

em que se vive e onde se encontra a essência do ser humano, contudo por um motivo ou 

outro, nem sempre se envelhece junto aos familiares.

Sabe-se da existência de instituições de longa permanência para idosos (ILPI), mas no 

Brasil a grande maioria dos idosos reside com suas famílias e as próprias políticas públicas 

estimulam para a  manutenção dos idosos em seus  domicílios  como forma de estimular  a 

manutenção dos laços familiares e dá suporte emocional (BRASIL, 2006).

Caldas (2003) afirma que a família e os amigos são a primeira fonte de cuidados. O 

maior indicador para a institucionalização e outras formas asilamento entre idosos é a falta de 
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suporte familiar  e a inexistência de doença. E o fato de morar só, para o idoso, tem sido 

associado a um decréscimo na sua qualidade de vida, no agravamento da morbidade e, até 

mesmo, num indicador de risco de mortalidade.

Quando  a  família  está  diante  de  idosos  com  certo  grau  de  dependência,  novos 

rearranjos familiares são necessários, tendo em vista que os papéis dos membros da família 

são modificados.  Os familiares necessitam desempenhar  cuidados nas atividades  diária  do 

idoso como auxílio na alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina entre outros; auxilio 

na recuperação e na qualidade de vida, tornando-se assim “cuidadores” ou designando um 

“cuidador  contratado”  para  desempenhar  este  papel.  Independente  se  será  os  próprios 

membros da família ou uma pessoa contratada, todas essas circunstâncias alteram o dia a dia 

do contexto domiciliar e a família por sua vez passa a imprimir aspectos sociais, culturais e 

emocionais na assistência ao idoso. 

Além disso, não é somente a ação da prestar cuidados diretos ao idoso que leva a toda 

a problemática da assistência prestada no domicílio. As necessidades materiais e emocionais 

dos  indivíduos  que  compõem  o  grupo  familiar  têm  grande  reflexo  no  processo,  e  são 

profundamente influenciados pelos seus valores, crenças, visão de mundo na formação das 

formas de cuidar (CALDAS, 2003). Um desses aspectos materiais, inclui recursos financeiros, 

questões de moradia, transporte e acesso a serviços de saúde. Além disso, algumas famílias 

são muito pobres, sem condições de fornecer as necessidades básicas ao idoso e em alguns 

casos a única renda da família é a do próprio idoso; outras precisam trabalhar e não tem com 

quem deixar o idoso que necessita de cuidados, e não possuem dinheiro suficiente para pagar 

um cuidador. 

No Brasil, o envelhecimento populacional aumentou sua intensidade num momento de 

dificuldade econômica, e com isso os idosos dependentes de menor poder aquisitivo ficam 

desamparados e carentes, principalmente devido as políticas públicas que amparam este grupo 

ainda estarem sendo implementadas na prática.  Assim, a família vem progressivamente se 

tornando a única fonte de recursos disponível para o cuidado do idoso dependente (KARSCH, 

2003).

Atualmente  existe  todo um estímulo  para  que o idoso seja  amparado  em seu seio 

familiar de modo a mantê-lo no domicílio. A própria constituição federal brasileira em seu 

artigo 299 afirma que “os filhos maiores têm o dever de assistir e amparar os pais na velhice, 

carência  ou  enfermidade”,  e  afirma  ainda  no  parágrafo  I  deste  mesmo  artigo  que  “os 

programas de amparo ao idoso serão executados preferencialmente em seus lares”. 
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 Sabe-se que ato o de cuidar é algo voluntário do indivíduo, mas por tratar-se de seres 

humanos envolve sentimentos diversos e contraditórios como raiva, culpa, medo, angústia, 

confusão,  cansaço,  estresse,  tristeza,  nervosismo,  irritação  e  choro.  Toda essa  erupção de 

sensações  ocorre  de  forma  natural  e  devem ser  compreendida,  pois  faz  parte  da  relação 

cuidador e pessoa cuidada (BRASIL, 2006). 

Karsch  (2003)  e  Santos  (2003)  afirmam que  cuidar  do  idoso  no domicílio  é  com 

certeza, uma situação que deve ser preservada e estimulada, porém, cuidar de um indivíduo 

idoso e  incapacitado durante  24 horas  sem pausa é  humanamente  contra  indicado para a 

saúde, pois são situações de sobrecarga de tarefas e podem levar ao adoecimento do próprio 

cuidador. Tal fato ocorre em razão da família ser desassistida pelo poder público e assumem 

sozinha essa responsabilidade de forma integral.

Outra  situação  é  a  pouca  compreensão  sobre  as  informações  transmitidas  pelos 

profissionais  da  saúde,  seja  durante  a  alta  hospitalar  em  caso  de  internação,  seja  pelos 

profissionais que realizam atendimentos na atenção básica nas unidades de saúde ou mesmo 

através de visita domiciliária.

Tais situações exemplificadas indicam que a assistência prestada ao idoso nem sempre 

seja adequada.  Leal (2000) afirma que a família cuidadora necessita de orientação e suporte 

dos profissionais a fim de fortalecê-la e orientá-la, quando ela se encontra em processo de 

fragilização. Essas informações vão desde orientação de cuidados, passando pela forma de 

manter  o  ambiente  domiciliar,  até  atingir  o  suporte  emocional  e  a  rede  de  cuidados  aos 

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

Resta e Budó ( 2004) reiteram que:

(...) a família de forma alguma deve ser excluída do processo de cuidado, uma vez 
que faz parte da vida do indivíduo, é sua referência de amor, confiança, e, muitas 
vezes, é motivo de sua existência.  Logo, é necessário perceber que a situação de 
doença gera ansiedade e incertezas, apontando para a necessidade de o profissional 
conhecer  a  família,  seus  valores,  crenças,  visão de  mundo que influenciam suas 
formas de cuidar. A partir daí poderá então orientar e assistir o paciente e a família 
de uma maneira mais adequada e integrada às suas necessidades e à sua cultura.

Segundo a afirmação das autoras citadas, estas, além de reafirmarem a importância da 

família, elas reforçam a idéia da necessidade da participação dos profissionais da saúde no 

suporte  a  assistência  no  domicílio.  Assim sendo para  o  desenvolvimento  de  uma  melhor 

assistência é necessário que os profissionais entrem no domicílio, pois é lá o local em que será 

possível  observar  o  modo  como as  pessoas  enfrentam a  situação de  doença  em seu  seio 

familiar, bem como os recursos disponíveis, os problemas oriundos do cotidiano, seus valores, 
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crenças, forma de viver. Portanto, os profissionais que trabalham na atenção básica e integram 

o Programa de Saúde da Família (PSF), necessitam conhecer esta realidade, considerando que 

as suas atividades se desenvolvem na comunidade.

Segundo Nardi e Oliveira (2008), na prestação da assistência ao idoso, o PSF tem a 

função  de  integrar  profissionais  e  família,  contribuir  e  auxiliar  na  detecção  dos  recursos 

necessários para melhorar a qualidade da assistência e de vida do idoso e de seu cuidador 

dentro da realidade em que eles estão inseridos.  

O instrumento  utilizado pelos  profissionais  para conhecer  essa realidade  é a  visita 

domiciliária  que  segundo  Souza,  Lopes  e  Barbosa  (2004),  é  o  meio  que  permite  o 

reconhecimento dos indivíduos, suas famílias e a comunidade para direcionar  as ações de 

promoção  da  saúde  e  prevenção  de  agravos,  realizadas  mediante  processo  racional,  com 

objetivos definidos e pautados nos princípios de eficiência. Em relação ao idoso possibilita 

conhecer  sua  realidade  e  sua  família  in  loco,  permite  a  orientação  das  pessoas  em  sua 

realidade e consequentemente melhora a assistência à saúde, além de fortalecer os vínculos 

entre cliente, terapêutica e profissionais.

Além  disso,  o  reconhecimento  do  domicílio  permite  a  troca  de  experiência  entre 

cuidadores/família e equipe, assegura momentos de troca de sentimentos e reconhecimento 

dos problemas e leva a reflexão e reconceituação da forma de assistir o idoso, principalmente 

aqueles  que são dependentes  da família  para desenvolver  suas  atividades  básicas  de  vida 

diária (DELLAROZA, 2005).

2.7 – O cuidar e a enfermagem

O cuidar é algo intrínseco aos seres vivos. Desde que surge a vida, o “tomar de conta”, 

o instinto de conservação faz com que os seres busquem a manutenção da existência.  Os 

homens, seres vivos racionais, não são diferentes. Pelo contrário, a sua capacidade intelectual 

busca incessantemente essa conservação.

Collière (1989, p. 28 e 29) afirma que “cuidar é, pois, manter a vida garantindo a 

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

na  sua  manifestação”.  Através  desse  conceito,  a  autora  citada  revela  a  necessidade  de 

desenvolver ações para garantir a existência dos seres vivos e que estas são realizadas das 

mais diferentes formas. Ela afirma ainda que:
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Cuidar  é  um ato individual  que  prestamos  a  nós própios,  desde  que  adquirimos 
autonomia mas é, igualmente, um ato de reciprocidade que somos levados a prestar 
a toda pessoa que, temporária  ou definitivamente,  tem necessidade de ajuda para 
assumir as suas necessidades vitais (...) (p.235-236)

Sabe-se que a enfermagem tem papel importante na atenção à saúde dos indivíduos, 

fato este plausível de ocorrer por ela ter como objeto de estudo e prática o cuidado humano. 

De acordo com Waldow,  Lopes  e  Meyef  (1995) o cuidado humano  envolve  valores  que 

priorizam aspectos como amor, paz, respeito e liberdade entre o assistente e o assistido, e que 

deve considerar as particularidades e a realidade da prática,  principalmente no Brasil.  Ela 

afirma ainda que não é o sujeito e o objeto do cuidar/cuidado o diferencial entre as profissões 

de  saúde,  mas  a  forma  como  cada  ser  expressa  o  cuidar/cuidado.  A  relação  entre  a 

enfermagem  e  o  cuidar/cuidado  vem  sendo  estabelecida  antes  mesmo  desta  ciência  ser 

considerada profissão.

Segundo Rossi (1991), o cuidado é algo que faz parte do ser humano,e que ao longo da 

história, devido as desigualdades de sexo, era uma atribuição predominantemente feminina, 

tendo  em vista  as  condições  culturais  estabelecidas  pelos  valores  da  sociedade  quanto  à 

divisão  de  tarefas.  Até  o  século  XVII,  o  cuidar  era  uma  prática  domiciliar.  Quando  era 

necessário isolar o doente, excluindo-o da sociedade esta prática era remetida aos hospitais, e 

quem desenvolvia essa assistência eram as irmãs de caridade ou mulheres marginalizadas pela 

sociedade,  como se fosse uma representação do trabalho doméstico  e  com um caráter  de 

filantrópico e de caridade. 

Após esse período, com o advento das idéias  modernas,  desenvolve-se a ciência  e 

juntamente com ela o curar. Este curar surge como uma intervenção na doença do indivíduo, 

através do saber médico, e juntamente a este processo emerge o ambiente hospitalar como 

espaço de vigilância atrelado a necessidade de um cuidar controlado pelo curar.

Collière (1989, p.32) refere que frente ao problema da vida e da morte, o cuidar torna-

se  tratar  de  doença,  e  para  isso  é  necessário  pessoas  para  assegurar  a  investigação  e  o 

tratamento da doença. A partir disso, a enfermagem inicia sua construção enquanto ciência e 

profissão. Surge inicialmente muito ligada ao papel mulher-enfermeira, auxiliar do médico, 

que lentamente foi se distanciando do desenvolvimento das ações ligadas a valores morais e 

religiosos e adaptando-se ao modelo biomédico.  Nessa perspectiva,  focaliza-se na doença, 

separando de relações como corpo e espírito, homem e meio, deixando de lado fatores como 

condições de vida e os anseios dos indivíduos. 

Mas  ao  longo dessa  caminhada,  a  enfermagem passou  a  buscar  sua  identidade,  a 

interrogar-se  quanto  à  natureza  dos  seus  cuidados  para  compreender  o  seu  processo  de 
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trabalho,  suas  atribuições  e  competências.  A  busca  pela  formação,  pelo  conhecimento 

científico, faz com que esses profissionais passem a construir seu corpo de conhecimento e 

campo de atuação independente da prática de outros profissionais de saúde.

Nesta  construção,  percebeu-se a necessidade de agregar  elementos  que no passado 

foram deixados de lado, para assim fortalecer o processo de cuidados de enfermagem. Esses 

elementos seriam o conhecimento, a tecnologia e as crenças e valores (COLLIÈRE, 1989).

O conhecimento enquanto necessidade de se adquirir informações tanto do indivíduo a 

ser cuidado como dos meios para o exercício desse cuidado. O indivíduo não é unicamente o 

corpo,  mas  o  meio  que  o  rodeia,  o  seu  grupo  familiar,  a  sua  condição  de  vida,  a  sua 

linguagem, a sua cultura. Para prestar um cuidado adequado, o enfermeiro precisa deter o 

conhecimento científico sobre o problema ou a situação que envolve o indivíduo, para isso é 

necessário fazer leituras científicas e organizar suas ações na realização do cuidado de forma 

sistematizada.

A tecnologia é a aplicação dos conhecimentos através de instrumentos aplicados pelos 

profissionais nos indivíduos envolvidos no cuidado. Esses instrumentos vão desde o uso do 

próprio corpo do indivíduo, a forma de falar do profissional e o modo de resolver as situações, 

até os equipamentos de última geração.

As crenças e os valores dos indivíduos assistidos são elementos importantes que por 

muito  tempo  foram  deixados  de  lado.  Eles  são  subsídios  importantes  para  fortalecer  o 

conhecimento  do  profissional  e  promover  o  desenvolvimento  dos  cuidados  de  forma 

adequada, levando o necessário ao enfermeiro para compreender esses elementos, pois caso 

isso não ocorra a linguagem entre profissional e o indivíduo não será realizada e a mensagem 

não  será  transmitida.  Ainda  sobre  o  processo  de  cuidar  pelo  enfermeiro,  Collière  (1989) 

complementa afirmando que,

Os  hábitos  de  vida  e  as  crenças  constituem  elementos  de  pemanência,  de 
estabilidade do grupo. São um referente de segurança, garantindo o sentimento de 
pertença, permitindo constituir uma identidade através de maneiras de proceder, que 
determinam maneiras de se situar, de se identificar. (p.274)

Hoje se sabe que a o cuidar de enfermagem é muito mais que auxiliar no tratamento de 

uma doença e sua prática ultrapassa algo fechado ou rígido. Os cuidados de enfermagem são 

parte  de  ações  maiores  e  mais  complexas  que  atende  o  indivíduo  em sua  integralidade, 

evitando uma visão fragmentada do mesmo. Esses cuidados aplicam-se e estão presentes em 

várias áreas, seja na saúde pública,  seja em domicílio  ou no hospital,  e tem como alvo a 

vigilância  em saúde das pessoas,  valorizando as  suas relações  interpessoais,  seus  hábitos, 
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condições de vida e suas situações de saúde. E o cuidar de enfermagem realizado no ambiente 

natural dos indivíduos, ou seja, em seu contexto diário, no seu domicílio, tem sido cada vez 

mais valorizado.

2.8 – A abordagem cultural nos cuidados de enfermagem em domicílio

Ao considerar a perspectiva cultural e a enfermagem, em 1985 foi criada a teoria de 

enfermagem sistematizada por Madeleine Leininger denominada de Teoria Transcultural da 

Enfermagem.  Nesta  teoria,  Leininger  (1991) define cultura como sendo “valores,  crenças, 

normas e modos de vida de um determinado grupo aprendidos, compartilhados e transmitidos 

e que orientam seu pensamento, suas decisões e suas ações de maneira padronizada”.

Com base neste conceito a autora relaciona a cultura com os cuidados realizados e 

compreende  que  a  forma  de  desempenhá-los  depende  da  estrutura  cultural  na  qual  os 

indivíduos  estão  imersos  considerando  que  diferentes  culturas,  percebem,  conhecem  e 

praticam o cuidado de formas diferentes, apesar da existência de pontos comuns em todas as 

culturas.   Além do  que,  a  existência  de  uma  diversidade  do  cuidado  cultural retrata  as 

variações e/ou diferenças nos significados, padrões, valores, modo de vida ou símbolos do 

cuidado dentro ou entre os grupos que estão realizando o cuidado (LEININGER, 1991).

Na sua teoria, Leininger (1991) define cuidado como sendo “O fenômeno abstrato e 

concreto  relacionado  com a  assistência,  o  apoio  ou  a  capacitação  de  experiências  ou  de 

comportamentos para outros ou por outros com necessidades evidentes ou antecipadas para 

melhorar uma condição humana ou forma de vida”.

O enfermeiro como profissional da saúde realiza o que ela chama de ajustamento do 

cuidado cultural,  ou seja,  fornece ações e  decisões  profissionais  assistenciais,  apoiadoras, 

facilitadoras  ou capacitadoras  que dão suporte  às  pessoas  de uma determinada cultura  na 

adaptação de a uma determinada situação para resultar em benefício para a saúde de quem 

está sendo cuidado. Tal processo com base nos sistemas de cuidados profissionais levaria à 

repadronização do cuidado cultural, no qual o indivíduo que recebeu a ajuda profissional 

modifica sua forma de vida para um padrão de saúde com base nas orientações prestadas. Mas 

esta situação deve ocorrer respeitando a visão de mundo, o contexto ambiental, as dimensões  

culturais e de estrutura social e o sistema de cuidados genéricos das pessoas envolvidas, de 

modo a considerar os valores culturais e as crenças do indivíduo que irá cuidar do outro, 

assim como o do indivíduo que receberá o cuidado (LEININGER, 1991).
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George (2000) afirma que ao considerar esta teoria, quando o paciente não recebe o 

atendimento de enfermagem como Leininger prioriza, ou seja, caso não sejam respeitados o 

modo de vida, as crenças e os valores do cliente, o indivíduo demonstrará sinais de estresse, 

conflitos culturais, preocupações éticas ou morais e não comprometimento com a saúde e com 

o atendimento realizado.

O modelo  adotado é  o  Sunrise,  que é  visto  como um mapa  cognitivo  que vai  do 

aspecto mais abstrato para o menos abstrato. Ele considera desde aspectos gerais da sociedade 

e do meio que o indivíduo está inserido até o próprio indivíduo que está sendo cuidado. Ele 

faz uma descrição dos componentes  da teoria  de diversidade e  universalidade do cuidado 

cultural.

Através desta teoria busca-se identificar e descobrir a essência e os significados do 

cuidado, de modo a auxiliar  o estudo de como os componentes utilizados para compor o 

modelo Sunrise  influenciam  o  estado  de  saúde  e  o  atendimento  proporcionados  aos 

indivíduos,  famílias,  grupos,  comunidades,  instituições  de  uma  determinada  cultura 

(GEORGE, 2000).

Ao realizar  o atendimento de enfermagem em domicílio o enfermeiro necessita ter 

suporte  para  manter  o  acompanhamento  da  forma  como  a  família  segue  realizando  os 

cuidados  necessários  e  sempre  que  possível,  fornecer  subsídios  educativos  aos 

cuidadores/família,  ao  grupo  familiar  e  a  comunidade  para  que  todos  sejam  capazes  de 

realizar os cuidados de forma adequada. E para isso, é importante conhecer a cultura desses 

cuidadores, como também, compreender o meio no qual o idoso está inserido.

A assistência à saúde da pessoa idosa envolve desde cuidados no domicílio até uma 

assistência de alta complexidade perpassando pela família e, para isso, é necessário que os 

profissionais da saúde sejam capacitados para fornecer tal suporte. 

No âmbito da assistência de enfermagem para idosos incluem-se os cuidados para o 

atendimento das necessidades humanas, das adaptações e das mudanças que ocorrem ao longo 

da vida, nas dimensões biológica, psicológica, social, cultural e espiritual, centralizados no 

processo de saúde-doença do idoso e considerando seu ambiente e meio social.

O enfermeiro que desenvolve suas ações na atenção básica, através da ESF, possui 

dentre  outras  atribuições  o  acompanhamento  dos  indivíduos  no  âmbito  domiciliar,  para 

promover a saúde e prevenir agravos, bem como acompanha toda a família em seu processo 

saúde-doença (BRASIL, 2006c).

Entende-se que os cuidados de enfermagem prestados à pessoa idosa incluem uma 

avaliação global do idoso, a qual envolve não somente o idoso, mas o ambiente domiciliar, o 
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contexto familiar, o cuidador/família e a equipe multiprofissional, num conjunto de elementos 

e/ou aspectos que em seu conjunto, possibilitam atendê-lo em sua integralidade (DIOGO; 

PASCHOAL; CINTRA, 2000).

Modelo Sunrise proposto por Madeleine Leininger (1991)

                                                                Fonte: GEORGE (2000)
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3 CAMINHO METODOLÓGICO

Trata-se  de  um  estudo  do  tipo  descritivo  e  abordagem  qualitativa,  orientado  por 

princípios da etnografia com vistas à compreensão sobre o cuidar de enfermagem e da família 

para a pessoa idosa em domicílio considerando a influência dos aspectos socioculturais. 

A  sua  abordagem  qualitativa  de  acordo  com  Minayo  (2008)  permite  identificar 

características do objeto, estabelecer conceitos e categorias, o uso variado de técnicas para 

obtenção  das  informações,  além  de  realizar  análises  específicas  e  contextualizadas.  Essa 

estrutura de técnicas e procedimentos guiados remete à consciência histórica do sujeito, cria 

uma identidade  entre  o sujeito  e  objeto de investigação,  ambos,  seres humanos com suas 

diferenças sociais e culturais, identificados como pesquisado e pesquisador, por desenvolver 

uma interação e, por fim, a parcialidade da ciência, submetida a interesses, valores e visão de 

mundos distintos.

Por sua vez, a exploração e a descrição da realidade pelos princípios da etnografia são 

ressaltados  por segundo Bogdan e Bilken (1999), como sendo um recurso ao conceito de 

cultura,  usado comoo principal  instrumento  organizativo  e  conceptual  de interpretação de 

dados que caracteriza a etnografia.  Ela consiste numa “descrição profunda” que permite a 

exposição de diferentes interpretações da vida e do senso comum, pois os seus objetivos são 

de apreender os significados dos membros de uma cultura e expondo-os às pessoas exteriores 

a esta realidade. 

A pesquisa com base na etnografia, utiliza técnicas que aproximam o pesquisador do 

objeto, como a observação, a entrevista, além do diário de campo, e possibilitam uma maior 

interação entre pesquisador e pesquisado. Este método segundo Baztán (1995) consiste em 

estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear 

campos,  utilizar  diários,  como é  o  caso  do  diário  de  campo,  instrumento  importante  por 

realizar observações in loco das manifestações naturais de seu objeto de estudo. 

Desse modo a técnica de observação e a coleta das informações têm início quando o 

pesquisador observador entra em cena, e passa a interagir com objeto investigado, de modo a 

poder estabelecer relações entre os comportamentos observados e os motivos e os propósitos 

que orientaram a pesquisa. O que proporciona o pesquisador a necessidade de desenvolver um 

processo  etnográfico  para  atingir  o  produto  que  é  a  realização  do  estudo.  Esse  processo 

etnográfico se constitui do trabalho de campo envolvendo observação da comunidade por um 

espaço  de  tempo,  e  possui  os  seguintes  passos:  a  demarcação  do  campo  (seleção  da 

comunidade, definição do objeto a ser estudado, ou seja, o projeto de pesquisa); a preparação 
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e documentação (levantamento de informações sobre o objeto de estudo); a investigação (ida 

ao local do estudo para realizar a coleta de material através da observação da comunidade); e 

a conclusão (elaboração do relatório da pesquisa e saída do campo de estudo). Essas etapas 

permitem que o etnógrafo entre em contato direto com as pessoas da comunidade e com isso 

tenham  facilidade  de  conhecer  e  se  sensibilizar  com  a  estrutura  cultural  e  social  da 

comunidade.  

Este método tem como objeto principal a linguagem dos indivíduos, para a partir daí 

captar a cultura da realidade que eles estão imersos. Busca-se os códigos formais, relações 

lógicas,  oposições  binárias,  conjunto  de  contrastes  e  regras  de  assimetria.  São  os  traços 

formais estruturais de uma sociedade que se busca conhecer (KAPLAN; MANNERS, 1975).

3.1 – Conhecendo o local do estudo  

         

A escolha deste local de estudo aconteceu por tratar-se do município no qual trabalho 

há três anos e, no qual exerço minhas atividades profissionais em uma unidade mista de saúde 

(de suporte à atenção básica) onde ocorrem ações intersetoriais entre os níveis de atenção em 

saúde e com isso aproximando as relações entre os profissionais de saúde, e ampliando a rede 

dos serviços à comunidade.

O local de realização desse estudo foi o município de Santana do Matos, RN, distante 

200 km da capital,  situada no sertão potiguar  na região central  do estado, com uma área 

territorial de 1.420 Km2 de extensão, colocando-o como o terceiro maior município do estado 

em extensão territorial. Atualmente tem uma população aproximada de 14.570 habitantes, dos 

quais metade vive na sede do município ((SANTANA DO MATOS, 2006; SIAB, 2009).

            Possui um clima seco e árido e caracteriza-se por uma vegetação de caatinga na maior 

parte de sua extensão geográfica.  Devido sua extensão territorial, abrange ainda uma porção 

da  Serra  de  Santana,  única  área  do  município  com características  diferentes  do  restante. 

Enquanto em grande parte do município, inclusive na sua sede, as temperaturas alcançarem 

em volta dos 35º C, com muito calor, escassez de água e plantas da caatinga, na Serra de 

Santana o clima é mais ameno, possui chuvas mais freqüentes e abundância de frutas como 

caju,  pinha,  fruta  pão.  Enquanto  nas  áreas  mais  áridas  predominam  as  propriedades 

particulares,  na Serra  de  Santana  predominam os  assentamentos  que surgiram a partir  da 

distribuição de terras para os sem-terra.
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Em  relação  ao  setor  da  economia  da  cidade,  constituído  pelos  setores  primários, 

secundários e terciários, destaca-se o setor terciário, através dos serviços do comércio local 

(feiras  livres)  e  de  administração  da  Prefeitura  Municipal  através  dos  serviços  públicos 

ligados principalmente à educação e à saúde.

 O setor primário, através da agricultura de subsistência e da criação de gado que serve 

de apoio para a população na produção dos seus derivados como a carne de sol, o leite, a 

manteiga  do  sertão  e  dos  queijos  de  manteiga  e  de  coalho,  oriundos  das  queijeiras  dos 

arredores da cidade e dos sítios. 

A feira ocorre no município aos sábados, esta é responsável pela movimentação da 

economia local e da vida dos santanenses, pois as pessoas que moram na zona rural nesta 

ocasião se direcionam para a sede do município, gerando uma mudança na rotina diária da 

cidade.   

Em relação ao sistema público de educação, o município oferece da educação infantil 

ao  ensino  médio  distribuídos  tanto  na  zona  urbana  quanto  na  zona  rural.  Uma  situação 

específica da educação desse município que ainda acontece na zona rural, é a existência de 

grupos escolares que se caracterizam por realizar atividades educacionais em uma única turma 

com estudantes de vários níveis. Essa forma de ensino apesar de ultrapassada ainda ocorre no 

município devido a extensão territorial e pela falta de entendimento da população quanto a 

necessidade de fechar esses grupos e implementar a nucleação do ensino nos distritos, fato 

que vem sendo trabalhado pela prefeitura junto a população. Apesar disso, devido à falta de 

entendimento de algumas pessoas, chega-se a afirmar que se a prefeitura fechar esses grupos, 

ela será responsável pela destruição da educação do município.

           Quanto aos serviços públicos de saúde, o município possui atendimento ambulatorial  

de fisioterapia,  de psicologia e laboratorial.  Possui uma unidade mista  com 26 leitos,  que 

realiza pronto atendimento e tem internação de casos de clínica médica, pediatria, obstetrícia e 

pequenas  cirurgias.  Quando a população necessita  de serviços  de maior  complexidade  ou 

especialistas é encaminhada para Caicó, Natal ou Mossoró.  

Possui 100% de sua área atendida pela Estratégia de Saúde da Família, com um total 

de sete equipes de saúde da família, sendo duas equipes na zona urbana (Nova Aparecida e 

Santa Luzia) e cinco na zona rural (Acauã, Barão de Serra Branca, Coroas Limpas, Santa 

Tereza, São José da Passagem). Infelizmente, devido a distância do município dos grandes 

centros  urbanos,  nem  sempre  as  equipes  estão  completas,  pois  muitas  vezes  faltam 

profissionais, principalmente o médico. 
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O total de famílias do município é 4.253 famílias atendidas pela ESF. E o número de 

idosos que residem no município é 2.315 idosos. Destes 1098 são homens e 1217 mulheres 

(SIAB, 2009).

           A implantação da ESF no município ocorreu em 2001, inicialmente com 05 equipes da  

Estratégia Saúde da Família (ESF), e em 2006 foram introduzidas mais 02 equipes com o 

propósito  de aumentar  a  cobertura  da população principalmente  na zona rural.  Apesar  da 

metade da população viver na zona urbana, houve a necessidade de um maior número de 

equipes  na  zona  rural  devido  à  extensão  territorial.  Esse  aumento  permite  uma  melhor 

cobertura  da  atenção  básica  em saúde,  e  com isso  estima-se  que  as  unidades  básicas  do 

programa de saúde da família são capazes de resolver 85% dos problemas de saúde em sua 

comunidade,  prevenindo  doenças,  evitando  internações  desnecessárias  e  melhorando  a 

qualidade de vida da população (COSTA, 2004).
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a) História de Santana do Matos: terras de Santana

A  cidade de Santana do Matos, teve início a partir da Fazenda Bom Bocadinho, de 

propriedade do português Manoel José de Matos; a fazenda estava começando a dar sinais de 

prosperidade quando uma forte seca atingiu toda a região prejudicando a lavoura e levando a 

morte  do  gado.  Manoel  de  Matos,  homem  religioso,  prometeu  erguer  uma  capela  em 

homenagem a Nossa Senhora de Santana se a seca terminasse. A seca passou, a Fazenda Bom 

Bocadinho  voltou  a  crescer  e  a  capela  em homenagem a  Nossa  Senhora  de  Santana  foi 

construída (SANTANA DO MATOS, 2006).

Surgiu então, nas imediações da capela o então povoado denominado de Santana do Pé 

da Serra que posteriormente passa a se chamar Santana do Matos, em homenagem a santa e ao 

dono da  propriedade  a  que  deu origem.  Com o  desenvolvimento  do  povoado  criou-se  o 

distrito por alvará em 13 de agosto de 1831. Em virtude da resolução Provincial no. 9 de 13 de 

outubro  de  1836,  foi  criado  o  município  com a  denominação  de  Santana  do  Matos,  em 

território desmembrado do município de Açu, RN. Mas, outra lei de 07 de março de 1853, 

extinguiu o município de Santana do Matos e, tudo voltou a estaca zero, passando o mesmo a 

ser novamente dependente do município de Açu (SANTANA DO MATOS, 2006). 

Finalmente, em 06 de agosto de 1855, depois de muitas lutas políticas aconteceu a 

Emancipação Política do município através da lei  no  314, oriunda do deputado Manoel de 

Melo Montenegro Pessoa, e sancionada pelo presidente da província Antônio Bernardo de 

Passos, que definitivamente restaura a legalidade do município de Santana do Matos.

Sobre  as  tradições  e  festas  religiosas  da  cultura  do  município,  o  mês  de  julho  é 

referendado no calendário  de  comemorações,  como o período mais  esperado,  tanto  pelos 

santanenses que residem no município, quanto pelos que se encontram fora deste, mas que 

escolhem este período para retornar a cidade. Este é o período em que se comemora a festa 

religiosa da padroeira da cidade, Nossa Senhora de Santana, e, juntamente às festividades da 

santa,  ocorre  à  vaquejada1 da  cidade.  No  “fim  de  semana  da  festa”  a  cidade  fica 

irreconhecível, segundo os santanenses, estima-se que a população seja três vezes maior em 

relação à  população residente,  sendo necessário  reforço  policial,  organização e  apoio  dos 

serviços hospitalares para atender à demanda.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Atividade, considerada esporte para alguns, comum no nordeste brasileiro que consiste em um vaqueiro competidor e outro 
auxiliar correrem a cavalo atrás de um boi para o competidor puxar a cauda deste e o boi cair levantando as quatro patas  
dentro da linha de limite  estabelecida na arena.  As competições  ocorrem durante o dia e  a noite  ocorre  festas  e  muita  
descontração entre os competidores e os expectadores.
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As pessoas da cidade são conhecidas como: hospitaleiras, acolhedoras e simpáticas, e 

seus idosos não são diferentes. É comum no início da manhã ou no fim da tarde ao andar pela 

cidade,  encontrar  idosos  sentados  em suas  cadeiras  nas  calçadas  em frente  às  suas  casas 

cumprimentando a todos que passam por ali, sem esquecer que alguns também armam suas 

redes entre as árvores e lá tiram a cesta vespertina. 

Para animar o cotidiano de vida das pessoas de maior idade, existe um forró semanal 

que ocorre no centro do idoso organizado pela Secretaria de Assistência Social do município e 

uma academia itinerante de atividades físicas está para ser instalada ainda este ano, com apoio 

do Ministério das Cidades e do Ministério da Saúde.

Santana do Matos, possui 12,7 % de população idosa  que está acima dos 80 anos, que 

caracteriza uma longevidade elevada de seus moradores. E com isso, aumenta a prevalência 

de doenças crônico-degenerativas, observadas num alto atendimento de usuários acometidos 

por: pneumonia, doenças reumáticas, cardiopatias, acidentes vasculares encefálicos e câncer 

(SANTANA DO MATOS, 2010).

Um fato comentado na cidade é a cerca da incidência dos vários tipos de câncer na 

população. Sabe-se que um dos fatores que interferem é a alta radiação solar sobre a região e, 

segundo alguns moradores da cidade,  essa incidência ocorre também devido existência  de 

pedras  na  cidade  que  eles  acreditam que emitem radioatividade  para  a  população,  o  que 

aumentaria  a  exposição  da  população  e  com  isso  o  aumento  do  número  de  casos  no 

município. Sobre essa questão, que tem importância epidemiológica, não foi possível levantar 

maiores informações acerca do assunto na secretaria de municipal de saúde. 

3.2 – Participantes do estudo

Os sujeitos participantes deste estudo foram os idosos domiciliados, com condições 

cognitivas normais, quais sejam: de manter diálogo e articular idéias sem apresentar nenhuma 

alteração física ou mental; seus familiares mais próximos, que na maioria das vezes exerciam 

o papel de cuidadores; e os enfermeiros da ESF que os visitaram os idosos e familiare a partir 

de  solicitação  própria  da  família  ou  da  identificação  de  necessidade  feita  pelo  agente 

comunitário de saúde.

Os idosos e seus familiares  foram escolhidos a partir  dos dois critérios para visita 

domiciliária, sem estabelecimento prévio de um número determinado, conforme os princípios 
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do estudo qualitativo.   Apenas os enfermeiros que compõem as sete equipes de saúde da 

família, foram escolhidos de forma intencional.

Para o constituição portanto do grupo de idosos e familiares, a pesquisadora se inseriu 

na rotina das visitas domiciliárias agendadas pelos enfermeiros da ESF, o que possibilitou o 

primeiro contato com a família e com a pessoa idosa e, na qual a pesquisadora a princípio 

comportou-se como expectadora,  mesmo sendo também uma profissional  do município  e 

muitas vezes já tendo atendido aquele ou aquela idosa. Especificadamente,  nesse primeiro 

momento exerceu o papel de observadora da realidade, analisando a situação. 

            Ao final da visita, a pesquisadora, fazia o convite, questionando a pessoa idosa e seus  

familiares, sobre a possibilidade de participar de um estudo, fazendo esclarecimentos acerca 

dos assuntos que seriam abordados como os cuidados de enfermagem e da família realizados 

aos idosos em domicílio. E, com àqueles que acenaram positivamente, agendou-se a primeira 

encontro para o início da investigação propriamente dita.

         As entrevistas realizaram-se com um número de participantes que responderam aos 

objetivos  propostos  e  foram  realizadas  até  o  momento  em  que  evidenciou-se   que  as 

informações se repetiam, sem acrescentar novos resultados. 

            A escolha dos participantes atendeu as normas da pesquisa qualitativa, tendo como 

foco o aprofundamento, a abrangência e a diversidade no processo de compreensão ao invés 

de buscar atingir um número tal de participantes de alcance a representatividade visando à 

generalização dos seus resultados. 

Por  sua  vez,  a  amostra  referente  aos  participantes  enfermeiros,  intencionalmente 

correspondeu à população de enfermeiros integrantes das sete equipes de saúde da família, 

contudo, no dia estabelecido para a reunião do grupo, uma delas não pode estar presente, 

ficando ao todo 06 enfermeiros participantes. 

             Para a constituição do grupo de idosos e familiares, considerou-se a dimensão  

populacional do município, no qual a área urbana possui população 50% e a zona rural possui 

os outros 50%, ou seja, duas equipes são responsáveis por metade da população do município 

e  as  outras  cinco  pela  outra  metade,  com isso  estabeleceu-se  que  o  número  de  idosos  e 

famílias selecionados por equipe da zona urbana seria o dobro do número de idosos de cada 

equipe da zona rural.

             Assim organizou-se e se constituiu como realizar as visitas aos domicílios: 01 família 

e 01 idoso por equipe da zona rural e 02 famílias e 02 idosos por equipe da zona urbana, para 

poder atender melhor a distribuição populacional. Porém, durante a visita a uma idosa uma da 

zona rural o seu esposo, também idoso, foi bastante participativo durante a entrevista e a sua 
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inclusão entre os participantes aconteceu naturalmente. Assim, participaram 10 idosos (04 da 

zona urbana e 06 da zona rural), 09 famílias (04 da zona urbana e 05 da zona rural) e 06 

enfermeiros totalizando uma amostra de 16 participantes efetivos e os 09 grupos familiares, 

ou seja, uns 25 participantes.

O grupo familiar  foi  composto  por familiares  e  cuidadores  que estavam durante a 

realização das entrevistas e que interagiram fornecendo informações importantes acerca dos 

assuntos abordados. 

3.3 – Aspectos éticos e os recursos utilizados para realizar o estudo

A realização  desse  estudo  seguiu  as  diretrizes  e  normas  sobre  pesquisa  em seres 

humanos segundo a resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196/96 do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 1996).

Antes  do  desenvolvimento  dos  procedimentos  de  coleta  das  informações,  foi 

encaminhada  uma  Carta  de  Anuência  (apêndice  01)  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de 

Santana  do  Matos  informando-lhes  sobre  o  estudo  e  os  seus  objetivos,  bem  como,  a 

solicitação de permissão para sua realização em residências  de idosos pertencentes  a área 

adscrita das unidades de saúde da família do município. Após a autorização da Secretaria de 

Saúde do município, o projeto, devidamente instruído foi encaminhado ao Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP – UFRN), que recebeu autorização e 

parecer  favorável  do  Protocolo  sob  o  nº  155/09.  Depois  de  realizado  os  trâmites  legais 

exigidos pelo CEP – UFRN teve início a fase da coleta das informações propriamente dita.

Para  o  desenvolvimento  do  processo  de  coleta  das  informações,  utilizou-se  como 

técnicas: a observação, a entrevista, o diário de campo e o grupo focal. Todas as conversas 

foram gravadas com ajuda de um MP4. Como complemento, se fez algumas fotografias das 

famílias e dos locais visitados, com permissão de todos os envolvidos.

A  técnica  de  observação  permite  que  ao  observador  compreender  a  realidade, 

percebendo  os  aspectos  que  envolvem a  situação,  podendo  registrá-los  e  analisá-los.  De 

acordo com Malinowski (1975), é necessário que o observador cientista esteja preparado para 

se colocar sob o ponto de vista do grupo ou da comunidade estudada, através da abertura com 

o grupo, da sensibilidade para sua cultura e sua lógica, como também enfatiza a necessidade 

de interação social e de conhecimento da situação de pesquisa.

 Nessa perspectiva, Malinowski (1975, p.137) afirma: 
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Há uma série de fenômenos de grande importância que não podem ser registrados 
através de perguntas, devem ser observados na sua realidade. Incluem-se a rotina de 
um dia de trabalho, os detalhes do cuidado com o corpo, da maneira de comer e 
preparar as refeições; o tom das conversas e da vida social das casas da aldeia, a 
existência de grandes amizades e hostilidades e de simpatias e antipatias entre as 
pessoas; a maneira sutil, mas inquestionável em que as vaidades e ambições pessoais 
se refletem no comportamento dos indivíduos e nas reações emocionais dos que os 
rodeiam.

Por sua vez, a técnica da entrevista realizada com os idosos e familiares refere-se a 

uma  modalidade  que  possibilita  o  uso  de  questões  abertas  e  fechadas  e  permite  ao 

entrevistado  falar  sobre  o  tema  de  forma  livre,  sem  necessariamente  dar  respostas  ou 

condições  prefixadas  pelo  pesquisador,  de  modo  que  a  sua  construção  envolve  tanto  o 

pesquisador quanto os atores sociais envolvidos. 

Ainda foi utilizado como instrumento o diário de campo, que permite ao pesquisador, 

o registro das informações não planejadas e observadas, e às vezes não inseridas no roteiro da 

entrevista:  as  conversas  informais,  as  expressões,  comportamentos,  gestos,  tudo  que  se 

relacionar com o tema da pesquisa. 

O grupo focal realizado junto aos enfermeiros seguiu um roteiro de entrevista, mas os 

profissionais conversaram abertamente sobre o tema. Foi um momento rico em informações, e 

contemplou os objetivos propostos. Segundo Minayo (2008), esta técnica é caracterizada por 

ser  uma  conversa  com  grupos  homogêneos,  mediante  um  roteiro  que  vai  do  geral  ao 

específico,  em um ambiente  não diretivo,  sob a  coordenação de  um moderador  capaz  de 

conseguir a participação e o ponto de vista de cada participante.

Dessa maneira, os instrumentos foram utilizados numa perspectiva antropológica, com 

o intuito de investigar situações não-aparentes, para tornar possíveis descrições minuciosas 

por meio de um vocabulário que possa expressar os comportamentos como atos simbólicos. 

Durante a pesquisa de campo, foram considerados os participantes e as suas relações com o 

contexto a ser estudado, pois se trata muito mais do que simplesmente falar com os atores 

sociais, mas sim um diálogo que estabelece com eles (GEERTZ, 1989).
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3.4 – O caminho percorrido

Considerando que o estudo envolveu dois grupos de participantes não homogêneos, a 

coleta de dados teve quatro momentos: 

1º momento: Inserção na realidade e sistematização das idéias 

Tratou-se  da  inserção  do  pesquisador  na  realidade  estudada  em  dois  momentos 

subseqüentes: Compreende desde o acompanhamento as visitas domiciliares dos enfermeiros 

da ESF, já fazendo uso da observação sobre o trabalho dos enfermeiros desenvolvidos junto a 

familiares  e idosos no domicílio,  até o seu contato inicial  com os prováveis participantes, 

convidando-os  a  participarem  fazendo  com  eles  o  agendamento  dos  próximos  encontros 

(planejamento das entrevistas). 

Essa  inserção  no  contexto  do  estudo  tem  início  há  três  anos  quando  comecei  a 

trabalhar como enfermeira no município, o que de certa forma, facilitou todo o percurso feito 

pelo pesquisador e mesmo considerando os passos científicos exigidos, certamente que para o 

tipo de estudo em apreço, se faz necessário, uma imersão prévia dessa realidade. 

 Para definir os participantes idosos da pesquisa, de forma aleatória,  fez-se contato 

com os enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família para acompanhá-los na realização das 

visitas domiciliárias agendadas aos idosos, momento que propiciava esse primeiro contato.

As  enfermeiras  também  tomarem  ciência  da  necessidade  de  sua  participação  na 

realização do grupo focal sobre as visitas realizadas aos idosos, de forma que, também se 

agendou uma data acessível a todas para a realização desse encontro. 

2º momento: Imersão na realidade profissional do enfermeiro – ambiente domiciliar e 

família do idoso 

Após  contato  com  os  enfermeiros  da  Estratégia  de  Saúde  da  Família  que 

acompanhavam idosos no domicílio, e agendou-se com eles o acompanhamento a algumas 

visitas domiciliárias (VD). No acompanhamento destas visitas, com base na observação ao 

local  visitado a  pesquisadora focalizava  os  seguintes  aspectos:  -Identificção  dos  usuários, 

seus familiares e cuidadores, considerando dados como idade, sexo, problemas de saúde e 

observando a organização familiar e a forma como a mesma recebe a equipe da ESF em sua 

casa, assim como, a sua compreensão sobre a situação de saúde/doença do idoso, o tratamento 

e os cuidados necessários realizados pela família e, os possíveis comentários sobre cura e o 
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futuro em saúde esperado nas respectivas situações. Outras demonstrações como, a satisfação, 

por contribuir para o tratamento familiar ou ainda as dúvidas do tratamento e/ou evolução 

desse processo, especificamente junto à pessoa idosa que ajudam.

Na finalização da VD pela equipe da ESF, a pesquisadora por já ser conhecida pela 

comunidade, expôs sobre o seu trabalho a ser realizado, os seus objetivos e importância e, 

fazia o convite para participação aos idosos e familiares.  Caso houvesse resposta positiva, 

agendava-se naquele momento, o próximo encontro no qual, se daria início as entrevistas. 

Com ressalva para o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 02), que 

era  descrito  cuidadosamente  para  os  participantes,  algiumas  vezes,  re-lido  e,  após  toda  a 

compreensão e aceite final, assinados ou com digital grafada, confirmando a sua participação.

Todas as primeiras visitas realizadas pela pesquisadora foram feitas na presença dos 

enfermeiros, sem ser algo planejado ou proposital, apenas, procurou-se otimizar as idas à área 

rural, na utilização do carro oficial da prefeitura e, na maioria das vezes houve coincidência 

com o trabalho por elas desenvolvidos. Ressaltando, todas as equipes da ESF foram visitadas 

e tiveram os enfermeiros incluídos no estudo tal como proposto.

 Portanto, habitualmente nas visitas domiciliares da zona rural, a pesquisadora juntava-

se aos profissionais da ESF e seguia no carro destinado ao transporte dos mesmos. Já na zona 

urbana,  o  transporte  utilizado  era  particular,  da  própria  pesquisadora.  Nessas  atividades 

conjuntas, com a equipe da ESF, permitiu um conhecimento maior da rotina dos profissionais, 

perceber as dificuldades e a relação existente entre a população e a equipe.

Considero que esses contatos possibilitaram uma interação inicial nas relações entre a 

pesquisadora e as pessoas que residiam no domicílio, favorecendo uma continuidade para o 

estudo de forma mais segura, pois a presença da pesquisadora no ambiente domiciliar junta 

aos enfermeiros e/ou agentes de saúde, ajudaram para a credibilidade do estudo, por se tratar 

de profissionais da ESF da área adscrita já conhecidos de toda a comunidade.

3º momento: Imersão da realidade dos idosos e dos familiares cuidadores

A pesquisadora  realizou  visitas  domiciliárias  às  famílias  dos  idosos  quantas  vezes 

foram  necessárias  para  coletar  as  informações  necessárias.  Essas  visitas  domiciliárias 

ocorreram entre  três  a  quatro  vezes  junto  a  cada  idoso  e  sua  família  a  fim  de  se  obter 

informações  e  realizar  observação  sobre  a  temática  em discussão.  Foram visitadas  cinco 

famílias na zona rural e quatro na zona urbana. A pesquisadora foi bem recebida em todos os 

domicílios por onde passou, ao ponto de posteriormente encontrar com os idosos e familiares 

em outros ambientes, como no hospital, nas ruas, e esses questionarem e solicitarem sobre o 
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seu retorno aos domicílios e, até atualizando a pesquisadora sobre situações acontecidas  nos 

últimos dias.

Além disso, a cada visita observava-se a dinâmica dos domicílios, a estrutura das casas 

e das famílias, a presença de outras pessoas na dinâmica do lar e, com isso, novas informações 

foram sendo adquiridas enriquecendo o estudo.

4º momento: Encontro com os enfermeiros da ESF

Foi realizado um encontro com seis enfermeiros das equipes da Estratégia de Saúde da 

Família, no qual se expôs os objetivos do estudo e sua importância e, aplicou-se a técnica de 

grupo focal, cujo tema de discussão foi os cuidados de enfermagem por eles realizados na 

visita domiciliária a pessoa idosa.  Algumas questões norteadoras auxiliaram na discussão a 

seguir: - Como os enfermeiros realizam o atendimento ao idoso no domicílio? – Que fatores 

existentes no domicílio dificultam o trabalho dos profissionais no domicílio, em especial o de 

enfermagem? 

Esta etapa de coleta de informações refere-se ao cuidar de enfermagem a pessoa idosa 

em  domicílio,  realizada  através  de  grupo  focal.  Foi  um  momento  interativo  entre  as 

enfermeiras participantes e cada uma delas pode se colocar sobre o trabalho que desenvolvem 

na ESF, especificamente no atendimento da pessoa idosa em domicílio.

Observou-se  que  elas  estavam à  vontade  e  a  experiência  de  constituir  este  grupo 

permitiu uma reflexão sobre como as ações desses profissionais estavam sendo realizadas e se 

eles precisariam alterá-las na sua prática diária.

A realização do grupo focal aconteceu na primeira semana de agosto de 2010.

3.5 – Tratamento dos resultados

As informações obtidas a partir dos idosos e familiares acerca de seu modo de vida e 

do contexto domiciliar em que vivem serão apresentadas em forma de narrativa descritiva e 

de acordo com os conceitos de Boris Cyrulnik. Ele afirma que quando um indivíduo conta a 

sua história ou fala sobre sua condição de vida auxilia na formação da própria imagem e que, 

esta forma de escrita, tem duplo efeito: na função da identidade e no tratamento das emoções. 

Quando se trata de idosos, os relatos alternam entre lições de vida e criações em busca de 

acontecimento (CYRULNIK, 2009). 

A análise das informações obtidas a partir das entrevistas com os idosos e familiares, e 

com o grupo focal das enfermeiras,  seguirá alguns princípios  da análise interpretativa de 
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Geertz (1989), na busca dos significados e símbolos próprios da cultura da velhice de idosos e 

dos seus familiares, bem como, da cultura de cuidados que são realizados, tanto pela família, 

como pelos enfermeiros que os atendem em domicílio. Também os princípios de cultura com 

base  em  Morin  (2002),  como  complemento  de  uma  visão  mais  ampliada  dos  aspectos 

culturais desse estudo.

A discussão e análise dos resultados serão feitas após o tratamento dos resultados pela 

análise de conteúdo temática, conceituada por Bardin (2000) um método de análise de dados 

que visa tratá-los de modo a extrair resultados significativos e válidos. Essa forma de análise 

foi adaptada por Minayo (2008). Ela implica num primeiro momento, em conjunto fases cujo 

início parte da ordenação dos dados que inclui,  desde as entrevistas,  como o conjunto do 

material de observação e dos documentos populares e institucionais, referentes ao foco central 

de estudo; num segundo momento, na classificação de dados, que constitui-se nos dados que 

emergem  do  campo  empírico  e  já  traz  em  seu  interior  uma  construção  de  indagações, 

respostas, complexificando o processo de construção do conhecimento. Esse tipo de análise 

busca o tema das palavras.

 O tema da palavra está ligado a uma afirmação a respeito de um determinado assunto. 

Ele é  a  unidade de significação que se liberta  naturalmente  de um texto analisado e que 

permite se descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação, cuja a presença ou 

freqüência  signifiquem  alguma  coisa  para  o  objeto  analítico  visado,  caracterizando  as 

unidades de significação. A presença desses temas significa estruturas de relevância, valores 

de referência e modelos de comportamento presentes ou subjacentes no discurso (MINAYO, 

2008).  Para  a  citada  autora,  a  análise  temática  se  divide  em  três  etapas:  pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.

A pré-análise consiste na escolha dos documentos a serem analisados e na retomada 

dos  objetivos  iniciais  da pesquisa.  Esta  etapa é  baseada em três  tarefas:  leitura  flutuante, 

momento em que o pesquisador entra em contato direto e intenso com o material de campo, 

envolvendo-se com o conteúdo; constituição do corpus, conhecimento das informações que 

foram obtidas de modo a responder a algumas normas de validade da pesquisa qualitativa que 

é  exaustividade,  representatividade,  homogeneidade  e  pertinência;  formulação  e 

reformulação de hipóteses e objetivos, que consiste na retomada a etapa exploratória, com 

base em leitura exaustiva do material as indagações iniciais. É nesta etapa que se determinam 

as  unidades de registro  (palavra-chave ou frase) e as  unidades de contexto (delimitação do 

contexto para compreensão das unidades de registro) para estabelecer os recortes de modo a 
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formar a  categorização,  e  permitir  a  codificação  e os conceitos  teóricos que orientarão a 

análise.

A  segunda  etapa  é  a  exploração  do  material  que  consiste  essencialmente  numa 

operação classificatória  que visa alcançar  o  núcleo de compreensão do texto.  Para isso o 

pesquisador deve encontrar as  categorias dentro da pesquisa, para assim reduzir o texto em 

palavras e expressões significativas.

E  a  terceira  etapa,  a  fase  do  tratamento  dos  resultados  e  interpretação  que  se 

caracteriza  pelas  operações  estatísticas  simples  ou  complexas  de  modo  a  organizar  as 

informações  obtidas.  A  partir  disso,  permite-se  inferir,  realizar  interpretações,  e  inter-

relacionar com a literatura.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo é destinado à apresentação e a análise dos resultados da pesquisa e a 

discussão  das  informações  obtidas  junto  à  literatura.  As  informações  obtidas  acerca  dos 

cuidados  realizados  para  idosos  por  familiares,  assim  como,  as  informações  obtidas  dos 

idosos  sobre  a  sua  rotina  diária  no  domicílio,  os  cuidados  que  recebe  de  profissionais  e 

cuidadores familiares, além dos aspectos sociais e/ou culturais, são apresentados em forma de 

narrativa seguida da apresentação das categorias temáticas originárias da análise de conteúdo 

temática.   E na sequência se analisa  as categorias  temáticas  oriundas da análise  sobre os 

cuidados realizados pelos enfermeiros com idosos em domicílio. 

A fim de garantir a manutenção da individualidade e a privacidade dos entrevistados, 

todos os  participantes  da  pesquisa receberam pseudônimos.  Os  idosos  e  familiares  foram 

tratados com nomes de santos, tendo em vista a influência da religiosidade desde a origem da 

cidade onde foi desenvolvido o estudo. Já os enfermeiros receberam denominações de flores 

das plantas nativas da caatinga, pois a cidade localiza-se no sertão do Rio Grande do Norte e 

esses  profissionais  possuem  a  capacidade  de  embelezar  as  áreas  por  eles  assistidas,  ao 

enfrentar  as  adversidades  profissionais  e  geográficas  da  região  e  com  isso,  através  da 

perseverança  e  determinação  podem construir  e  transformar  a  saúde  pública  nas  regiões 

menos favorecidas e de difícil acesso. 
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4.1 – Idosos, familiares e o contexto domiciliar

SANTA BÁRBARA

Idosa de 86 anos, reside no bairro de Nova Aparecida na zona urbana de Santana do 

Matos. É sem escolaridade, católica, viúva, branca, magra, de olhos claros. É hipertensa, ex-

fumante e já teve alguns acidentes vasculares encefálicos. Com semblante sereno, transmite 

tranqüilidade  e  está  sempre  sorrindo.  Nasceu  na  zona  rural  de  Santana  do  Matos, 

provavelmente  na  região  do  Sítio  Barro  Vermelho.  Perdeu seus  pais  ainda  jovem,  sendo 

criada por tios. Aos 17 anos casou-se com um homem que era conhecido por ser alto. Com ele 

teve 15 filhos, dos quais se criaram 14, sendo 08 mulheres e 06 homens. Teve ao longo da 

vida três ou quatro abortos. Sua família está espalhada por várias partes do Brasil, mas seus 

filhos  residem  alguns  em  Natal,  outros  em  Santana  do  Matos  distribuídos  na  sede  do 

município e na zona rural, e outros em João Pessoa. Residiu grande parte da sua vida na Serra 

de Santana e depois já próximo de ficar viúva veio para a sede do município com alguns 

filhos e seu esposo que ainda era vivo.

Ao longo da vida foi trabalhou muito no roçado como agricultora e como ela mesmo 

diz: “eu era muito forte quando era nova...trabalhei muito.(...) Dei de comer muito, a filho”. 

Tanto ela quanto o marido batalharam para criar os filhos, e como resultado conseguiram 

comprar a casa onde ela reside até hoje. As filhas relatam que o pai delas também era muito 

trabalhador, que mesmo doente, sequelado de trombose ia para o roçado trabalhar. Ele faleceu 

a 22 anos de complicações resultantes de um acidente vascular encefálico (AVE). Hoje ela 

reside com duas filhas solteiras e um filho que ela criou e que está separado da esposa, mas 

recebe visita constante dos netos, bisnetos, vizinhos e dos outros filhos.

É muito ligada a Santa Rosa, uma das filhas solteiras. É com ela que Santa Bárbara 

dorme todas as noites na mesma cama. A bisneta brinca com Santa Bárbara perguntando se 

ela deixa Santa Rosa se casar e esta diz que não. Conta-se que uma vez Santa Rosa foi passar 

uns dias na Serra de Santana para ajudar aos irmãos. Santa Bárbara chorava todo dia com 

saudade dela, precisou mandar buscar Santa Rosa. Quando ela chegou em casa Santa Bárbara 

chorou, mas agora de alegria.

A  idosa  ainda  responde  a  questionamentos,  mas  com  frases  curtas.  Em  alguns 

momentos  estabelece  diálogos  com  a  pesquisadora,  mas  quem  respondeu  a  maioria  das 

perguntas  foram suas  filhas  e  uma bisneta.  Estas  referem que a  idosa  vem apresentando 
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esquecimento nos últimos anos, e que a situação se agravou há cerca de um ano quando a 

idosa teve um AVE. 

No dia que a idosa passou mal, ficou sem responder aos estímulos dos familiares e 

com febre, estava chovendo e tinha chovido muito dias antes em Santana. Então, a casa da 

idosa fica próxima a um dos açudes da cidade e este estava sangrando e deixou a região da 

casa ilhada. Para prestar socorro a família colocou a idosa em uma canoa e atravessou para 

levar ela ao hospital. A idosa referia muito medo de ser transportada por canoas ou barcos, 

mas nem percebeu a travessia por está desacordada.

Devido este problema a idosa passou uns dias internada e depois passou mais uns dez 

dias na casa de uma das filhas. Quando ela foi melhorando começou a pedir para ir pra casa, 

chegando a chorar e sem que a filha percebe-se uma vez já estava no portão saindo, e quando 

a filha perguntou: “mulher e a senhora ia fugindo pra onde?”, ela respondeu: “Ora, você tava 

ai bem quetinha eu ia pra minha casa”. Então diminuiu as chuvas e levaram ela para casa,  

quando ela chegou era uma alegria só.

Além  da  alternância  entre  momentos  de  lucidez  e  de  esquecimento,  desde  este 

episódio e nos últimos sete meses a idosa não consegue mais realizar as atividades de vida 

diária. Antes disso, a idosa caminhava sozinha e cozinhava, deixava as filhas arrumarem a 

casa, mas cozinhar só ela quem podia. Apesar das filhas que com ela reside realizar o cuidado 

diário  como  auxiliar  no  banho,  preparar  as  refeições  procurando  deixá-la  hipossódica, 

administrar  os  medicamentos,  quando  é  necessário  acompanhar  a  idosa  para  o  hospital, 

administrar o dinheiro ou levá-la para realizar exames quem fazem são a filha que reside mais 

ao centro na casa da qual ela ficou após ter sido internada e a bisneta que reside próximo à 

idosa. Dessa forma o cuidar da idosa é compartilhado pelos filhos que residem na sede do 

município, não tendo um cuidador específico, e ainda recebem auxilio dos vizinhos que estão 

sempre a postos para uma eventualidade.

A renda da família é de dois salários mínimos: a pensão que a idosa recebe referente 

ao esposo falecido e a aposentadoria de uma das filhas que era agricultora; e também a ajuda 

dos demais filhos da idosa.

As filhas relatam que a idosa sempre foi tranqüila, alegre e muito querida por todos. 

Quando foi questionada do que sentia falta de quando era mais jovem, ela respondeu que 

sentia falta de tudo, mas as filhas dizem que o que ela gostava de fazer era conversar bastante, 

ir à missa, visitar pessoas que estavam doentes, ir a velórios. Até hoje não se levanta sem 

antes rezar. Não gostava de dançar. Era cozinheira de mão cheia e a neta brinca com ela 
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perguntando se ela sente falta de comer Tejo bem torrado como ela fazia e ela respondeu: Eu 

sinto! (...) Torrava, bem torradinho! Bem torradinho mermo! 

Quando jovem ela também ”pegou menino”. Quando ela residia na Serra de Santana 

ela pegou de uma só pessoa dez meninos, e as pessoas a procuravam até de meia noite. Outra 

coisa que ela fez era benzer. Uma das pessoas que ela curava era o próprio esposo, pois era 

uma das preocupações que permeou a vida da idosa. Uma das filhas narrou a situação:

 Às vezes ela se preocupava um pouco com papai, eles tinha uma lua sabe. Assim de 
passar  cinco  dias  seis  dias  sem tirar  conversa...ai  ela  se  preocupava  muito  com 
aquilo. Ai ele tinha um problema de enxaqueca, era dor de cabeça grande que ele 
tinha.  Era  quando  ele  vinha  falar  com  ela  direito  era  quando  tava  com  essa 
enxaqueca, por que ela era quem curava ele, pegava umas folhas daquele pinhão 
brabo e botava na cabeça dele e amarrava com uma fraldinha na cabeça dele...ai 
aquilo parece que curava ele num sei o que fazia porque  quando ela tirava a aquela 
fralda da cabeça dele aquelas folhas estavam tudo seca, podia fazer assim que se 
desmanchava. (...) Era assim que ela curava ele. Era! (...) Quando ele falava.

As fortes crises de enxaqueca do esposo também era tratada com “umas frutinhas com 

o  nome  de  anistrelado”.  Nunca  faltava  na  residência,  pois  Santa  Bárbara  sempre 

providenciava quando ia na feira e comprava aos mangaieiros1.

Além das dores de cabeça forte, ele teve outros AVC antes do que resultou sua morte. 

As filhas relatam que a primeira vez que ele teve foi quando ele estava indo trabalhar:

Mamãe contava muito que ele levantou-se de madrugada fez o café pra sair para o 
trabalho, aí quando ele tomou o café e saiu na porta que abriu a porta ai apanhou 
esse negoço. Ai ela contava que ele chegou no quarto com a boca no ouvido, ai ela 
foi e gritou pelos os meninos e os meninos acordaram tudim. Ai viram aquilo mas ai 
ele continuou trabalhando com aquele jeito(...)

Ele melhorou do quadro que se encontrava quando procurou um médico uns quinze 

dias depois e este receitou para ele tomar óleo de mocotó e água ardente da Alemanha. Ele 

tomou esses remédios até a sua morte.

A idosa por sua vez não faz muito uso de plantas medicinais. Ela gosta de chá de 

capim santo e de boldo. O médico da equipe de saúde orientou o chá da flor de laranjeira para  

auxiliar a idosa a relaxar. Para tratar a hipertensão, os AVC e auxiliar no sono noturno, a 

idosa faz uso de hidrocloritiazida, inalapril, furosemida, AAS, bromazepan e vitaminas.

Quando a família  e a idosa se reporta aos profissionais da equipe de saúde é com 

bastante carinho. Demonstra muita confiança na enfermeira e no médico da área, o qual a 

idosa trata como o “galeguinho dos zói azul”, e que a agente de saúde  passa  mensalmente  na
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1Vendedores ambulantes que negociam plantas e raízes principalmente em feiras livres
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casa e o médico e a enfermeira vez por outra também.

A casa é simples, aconchegante e alegre. Fica localizada próximo à parede do açude, já 

na saída da sede do município para a Serra de Santana. Possui características comuns às casas 

do município: piso de cimento liso, imagens de santos nas paredes, fotografias de parentes, 

passarinhos, panelas de alumínio expostas em suporte de metal, alternância entre o fogão a 

lenha e o a gás para economizar nas despesas. Ao chegar sempre encontrará algumas das 

filhas da idosa conversando ou prestando algum cuidado a ela e os vizinhos quando passam na 

frente páram para ter notícias de Santa Bárbara.

SÃO JOSÉ

Idoso de 89 anos, residia em Residência, povoado do distrito de São José da Passagem 

localizado na zona rural de Santana do Matos a 25km da sede. Nasceu em Guarabira–PB, e 

veio ele mais dois amigos para trabalhar na região de Santa Maria, povoado de Santana do 

Matos.  Faleceu  dia  12.07.2010,  enquanto  o  estudo  estava  sendo  realizado.  Era  sem 

escolaridade,  católico,  agricultor  aposentado,  branco,  magro,  de  olhos  castanhos,  não 

apresentava ter mais de 70 anos. Era hipertenso, tinha problema cardíaco, e tinha um provável 

problema de próstata. Alcoolista, chegava beber um litro de cachaça. Além disso, gostava de 

jogos de azar.

Ele foi casado por 66 anos com uma idosa simpática, magra, de cabelos grisalhos. Ela 

tem 86 anos e demonstrava muito amor nos olhos quando estava com o idoso ou mesmo após 

sua morte. Eles se conheceram “lá pras bandas” de Santa Maria e se casaram na capela do 

distrito de São José da Passagem no dia 24 de Dezembro de 1944. Ele tinha 20 anos e ela 

tinha uns 15 anos. Casaram sem que os familiares soubessem na igreja, mas nunca casaram no 

cartório.  Tiveram quatro  filhos,  três  homens e  uma filha.  Esta  última fugiu de casa,  pois 

queria namorar e São José era “grosso” e fazia “zoada”. Então a filha foi embora aos 15 anos 

e não deu mais notícias. Segundo a nora a filha sabe onde a família está, mas eles não sabem 

onde ela está. Irão iniciar uma busca para que a idosa a encontre.

O casal de idosos residia com um filho solteiro. Ambos aposentados, esta era a renda 

mensal da casa. Próximo a eles, mora seu filho que é casado com a mulher que assumiu todo 

o  cuidado  quando  São  José  ficou  doente.  Todos  os  filhos  são  agricultores,  e  o  casado 

atualmente está trabalhando como motorista, transportando alunos dos vários sítios da região 

para a sede do município, o que rende ao mesmo um salário e meio ao mês.
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São José que  sempre  foi  considerado um homem forte  e  trabalhador,  nos  últimos 

tempos a sua condição de saúde começou a complicar. Ele que não aceitava sair de Santana 

para realizar  exames,  ainda  foi  a  Angicos  onde o cardiologista  diagnosticou insuficiência 

cardíaca.  Porém o problema da próstata nunca foi diagnosticado,  pois o idoso negou-se a 

viajar para Caicó para realizar os exames e assim identificar o problema. Estava fazendo uso 

de sonda vesical  de demora  (SVD) desde o início  do ano,  pois  não conseguia realizar  a 

micção, provavelmente devido a alguma complicação relacionada à próstata.

No mês de março deu entrada no hospital municipal devido uma pneumonia e falta de 

apetite. Permaneceu internado por 10 dias. Não aceitava alimentar-se quando estava interno, 

por muito pouco não se colocou uma sonda nasogástrica para alimentá-lo. Após esse período 

retornou ao lar,  para alegria  de sua esposa,  também idosa e cinco anos mais  jovem. Esta 

estava  muito  triste,  sem se alimentar  direito  por  está  distante  do marido,  e  os  familiares 

relatam que ela que parecia interna.

Ao retornar ao lar, São José apresentou uma melhora considerável do seu estado de 

saúde. Passou a comer bem, a responder de forma coerente às indagações e a perceberas 

pessoas que o rodeava. Quando chegamos para realizar a primeira visita, Santa Lúcia, a nora 

do idoso relatou que ele ficou querendo saber quem estava chegando. E quando entramos, ele 

demonstrou  alegria  em nos  ver,  em especial  o  motorista,  pois  ele  brincou com São José 

dizendo ser o prefeito de Bodó deixando-o emocionado. Depois o próprio idoso percebendo a 

brincadeira reconheceu-o, pois o motorista era ainda de sua família. 

Ele  continuou  fazendo  uso  de  SVD  e  a  utilizar  os  seguintes  medicamentos: 

espirinolactona, dacqua, captopril, omeprazol e digoxina. Até o mês de maio apresentou-se 

estável, comendo bem, consciente da sua condição. Quanto à necessidade de usar a SVD o 

idoso dizia que “é muito ruim!!”, mas argumentava que precisava pois “fazer na roupa, tenho 

ate vergonha de chegar alguém aqui”, demonstrando entender a sua necessidade. Sabia que 

precisava tomar bastante água, mas não gostava e reclamava por os familiares o pressionar.

Porém no fim de maio o seu estado de saúde piorou. Ele teve dois AVC e apresentou 

tremores como se estivesse convulsionando. Deu várias entradas no hospital. Após a última 

ida ao hospital, ele passou 33 dias no domicílio e foi a óbito.

Nos últimos  dias  no domicílio  ele  estava totalmente  dependente.  Quem assumiu o 

cuidado nos últimos meses de vida de São José foi Santa Lúcia. Ela tem 35 anos, é do lar, 

católica, simpática e cursou até o ensino fundamental. Reside em uma casa próxima à de São 

José com o esposo, um filho e um cunhado, este filho de São José. Quando ela passou a cuidar 
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de fato do idoso, ela tinha que organizar as duas casas, pois a idosa esposa de São José não 

permitia que o levassem para a casa do filho, o queria perto dela. 

Ela relata que foi uma situação difícil,  quem a ajudava diretamente no cuidar eram 

duas vizinhas, um delas é aposentada na área da enfermagem. Ajudavam na hora do banho, 

para fazer o curativo e ficavam com o idoso quando a tarde a cuidadora precisava voltar para 

sua casa.  Os filhos não ajudavam diretamente  no cuidar,  pois à noite  São José ficava na 

responsabilidade deles  e o único pedido era que realizassem a mudança  de decúbito para 

evitar o surgimento das úlceras de pressão e eles não realizavam. Ela diz que “do jeito que eu 

deixava amanhecia o dia porque eles não mexia”, e que disse ainda “sei que ele precisava 

muito de viração e isso daí foi feito muito pouco foi isso que agravou”. Ao pedir para ela 

descrever seus sentimentos ela relatou:

Eu ficava  desesperada,  pedindo pelo amor de Deus uma pessoa  pra cuidar  dele, 
porque não agüentava mais cuidar dele, ver aquele sofrimento dele...olhe eu perdi 
vários  quilos  (...) eu  não  dormia,  eu  queria  ser  tranqüila,  que  nada!!   Eu  não 
conseguia  comer...eu  sou  uma  pessoa  que  enfrento  tudo...não  tenho  medo....  eu 
viajava sozinha (...) eu vendia roupa nessa época da festa de Santana, mas eu parei  
com a doença dele ....(...)

A vizinha do idoso, que é aposentada na área de enfermagem, diz que sempre disse a 

nora de São José quando ela estava desesperada que ela não se desesperasse, pois quando ela 

se  casou  já  sabia  que  ele  tinha  pai  e  mãe  e  que  não  tinha  filhas  para  ajudar  caso  eles 

adoecessem, e que seria ela que iria enfrentar. E ainda disse em relação aos pais da nora “e 

você ainda vai enfrentar seu pai e sua mãe...Deus queira que eles não cheguem aquele ponto, 

mas se chegar você vai enfrentar...sabe por que... porque é filha e tem que enfrentar(....)”.

O último mês do idoso foi de bastante sofrimento. Continuou usando SVD, porém já 

não se alimentava,  colocou uma sonda nasográstrica,  ficou restrito no leito,  precisando de 

cuidados constantes. Após a complicação do quadro do idoso, fiz uma visita e orientei quando 

a necessidade de adquirir um colchão de ar e de realizar a mudança de decúbito. 

Nesse período o idoso já estava com áreas hiperemiadas. Dias depois o médico da 

equipe  e  a  enfermeira  informaram que o  idoso  estava  com úlceras  nas  costas,  nas  áreas 

laterais das pernas, nos pés, nos braços, ou seja, por todo o corpo. A vizinha que é da área de 

enfermagem relatou que: 

(...) era nos braços, nas costas, em todo canto só não tinha nos pés e no cotovelos 
(...) agente ultimamente quando pegava ele para tomar banho ele tava com o corpo 
todo patacado de roxo (...) a pele dele estava tão fina aí só tava dando mesmo de 
toalha no leito mesmo (...)  eu disse a elas ninguém vai por mais a mão nele nós 
conduzia ele pra subir  no lençol  pra virar pra cá  no lençol, pra fazer o curativo no 
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lençol... ninguém ponha a mão... foi muito difícil eu perdi o compadre de meu pai eu 
perdi um amigo, eu.....(em choro)

Os curativos  eram realizados  diariamente,  e  a  úlcera  na  região  sacra  infeccionou, 

precisando de desbritamento pela equipe,  “dava no osso”.  Nos dias em que o médico e a 

enfermeira passavam pelo domicílio eles realizavam o curativo e nos demais dias deixavam o 

material  e a vizinha da área de enfermagem os realizava.  Ela descreve o seguinte sobre a 

úlcera e sobre o curativo:

(...) sabe o que eu fiz.... eu abri as valas no meio... eu fazia assim com a pince aí eu  
limpava muito... eu botava muito óleo. O odor era muito forte...eu ia abrindo uma 
valasinha...chega era fofo (...) eu fazia com óleo e soro (...) essa semana  eu fiz  um 
remendo, não foi um curativo não foi um remendo mesmo nas costas de São José 
desse tamanho (...) fazendo assim na ponta do esparadrapo pra não pegar pra não 
arrancar porque virava aquelas pipocas d’água  de onde saia água e largava o couro.

Essa situação perdurou até  o dia  de sua morte,  pois de fato a  situação dele  só se 

agravou: 
(...) ficou paradinho paradinho...aí você nem sabia se ele tava com dor nem falava.. 
nada  só ali  em cima mesmo...só assim uns  15  dias  antes  dele  morrer  que  você 
quando mexia com ele não gemia, mas antes ele gemia “ai, ai” agente via que a cada 
dia ele ia mudando... eu pra mim ele nem ouvia...não via...agente batia nos olhos 
dele  Renata ele nem mexia 

Ele era um homem muito querido por todos, recebia muitas visitas, a casa vivia cheia. 

Porém algumas dessas visitas  diziam coisas não muito agradáveis  e  a vizinha da área de 

enfermagem retrucava:
 (...) ele escutava tudo!! Tinha as oiça boa...o povo dizia esse daí tá esperando só a 
hora, ahh esse daí  não amanhece o dia ....aí eu disse minha gente vocês tem que 
dizer coisas boas.... eu dizia  assim.... seu São José  num tá escutando não ne? ....eh, 
pois  amanhã o senhor vai se levantar porque DEUS quer

Cinco dias antes a família já estava se preparando para a sua partida. Uma parente do 

idoso chegou a afirmar que ele estava diferente, e que achava que ele não duraria nem esse 

tempo. O que de fato não viveu, morreu três dias depois. Como é comum na área, velas eram 

acesas constantemente por parentes para que quando chegasse a hora da morte dele existir luz. 

Então  três  dias  depois  durante  a  visita  da  equipe  de  saúde,  enquanto  ela  estava 

realizando o curativo, São José deu o último suspiro: “(...) o velho acabou de falecer nas mãos 

de Dr..., aquilo deu um alivio, porque sei que ele morreu na mão da diligência não faltou nada 

pra ele porque morreu na mão do médico(...)”. A família afirmou que a equipe apoiou todo o 

processo: “(...)Toda semana Dr.... vinha aqui...às vezes não era nem o dia dele passar e ele 
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passava...  ele  vinha  pra  Caiçara,  de  São José  e  passava  pra  fazer  a  visita.  A enfermeira 

também da segunda até a quinta(...)”.

Visitei a residência dois dias após a morte do idoso. A casa simples, branca, de piso de 

cimento, com poucos móveis estava ainda mais vazia. São José tinha partido. Seu quarto já 

estava desmontado, a cama já não possuía mais colchão. O fogo de lenha já estava aceso na 

cozinha  para  a  idosa  de  86  anos  preparar  o  café  para  o  jantar.  Era  possível  perceber  o 

sofrimento dos familiares pela perda do idoso, a saudade da esposa que tanto o amava, mas 

percebia-se também o alívio por saber que ele estava livre daquele sofrimento: “É a vida é 

assim ....ele tinha quase 90 anos minha gente 90 anos (...) o sofrimento dele era tão grande...  

eu dizia minha filha tenha paciência tudo que tem começo tem fim, vai chegar a hora”.

SÃO JORGE E SANTA TEREZA

São Jorge e Santa Tereza são casados. Ele tem 84 anos e ela 80 anos. São primos 

carnais,  casaram no civil  e na igreja e relatam que se o padre soubesse não os casariam, 

precisaram dizer que eram só parentes. Quando começaram a namorar Santa Tereza morava 

no Sítio Juazeiro e São Jorge no Sitio Camarão, sítios vizinhos localizados no distrito de 

Coroas Limpas. São Jorge conta que para ir para a casa dela precisava atravessar um açude e 

chegava todo molhado, além disso uma vez quase morreu afogado. Ele conta o seguinte sobre 

sua cerimônia de casamento: “(...) Casei de 12h morrendo de fome, quando acabei de casar fui 

comer fava lá em Pureza. Foi fava com tocim, eu saí morrendo de fome, passei fome pra 

danado mais escapei..(risos)”. Hoje eles residem na Varzinha, povoado do distrito de Santa 

Tereza localizado na zona rural de Santana do Matos a 9 km da sede do município. 

A casa fica dentro dos 15 hectares de terra pertencentes aos idosos. Ela foi construída 

a 6 anos, está localizada numa porção mais alta da região da Varzinha. É bastante ampla, 

clara, tem paredes brancas, fotografias de santos na parede da sala, piso de cimento, alpendre 

grande,  passarinhos  em gaiolas  na  sala,  um cachorro  preto  sempre  próximo das  pessoas, 

panelas penduradas na parede, pote com água para beber, potes com água acumulada para 

lavar roupas, plantas no quintal para fazer chá como cidreira, louro e capim-santo, plantação 

ao longe de capim para dá ao gado, ou seja, um sítio. Ventilada e aconchegante, a idosa revela 

que passa grande parte da tarde sentada no alpendre, e que não quer sair de lá por nada, pois é 

muito satisfeita com aquela vida. Nela residem o casal de idosos, um filho e sua esposa, uma 

neta e um neto.
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Ao conversar com o casal de idosos se percebe que eles são alegres. Sempre realizam 

no sítio  noites  de cantoria  com violeiros  e  comemoram os  aniversários  da família.  Santa 

Tereza é mais calada e tranqüila, e São Jorge bastante extrovertido, falante e engraçado. Vez 

por  outra  eles  discutem,  pois  São Jorge “aperreia”  Santa Tereza,  mas  é  aquela  discussão 

característica de quem se gosta e que possui muita intimidade e cumplicidade. Eles possuem 

quatro filhos biológicos vivos, pois foram 20 filhos dos quais 15 morreram ainda criança e 

teve um aborto, e depois adotaram mais um. Todos os filhos biológicos já estão com mais de 

40 anos, são dois homens e duas mulheres, eles apresentam alguns problemas cognitivos, uns 

possuem dificuldade de aprendizado, outros possuem a fala nasalada. Uma das filhas relata 

que eles  nasceram com problemas  e  muitos  filhos  morreram por  seus  pais  serem primos 

legítimos.

A renda familiar é de em média dois salários mínimos, equivalente a aposentadoria 

dos idosos e a bolsa família dos netos (R$112,00). Às vezes entra uma verba a mais quando o 

inverno é bom e permite a colheita da plantação, ou quando se vende algum dos animais. 

Quem movimenta  o dinheiro  de Santa Tereza é  a  filha mais  velha  que mora  na sede do 

município. Ela que compra as frutas e faz a feira para mandar para o sítio. São Jorge vai toda 

semana a sede do município aos sábados para participar da feira livre e comprar o que achar 

necessário. Além do sítio, eles possuem uma casa na sede do município onde residem duas 

filhas e o filho adotivo com a esposa.

São acompanhados mensalmente pela agente de saúde, mas revelam que só receberam 

a visita da enfermeira na casa uma vez, e que o médico nunca foi lá, até porque a área está  

sem médico. O que precisam procuram no posto de saúde e pedem a filha mais velha trabalha 

na secretaria municipal de saúde.

Santa Tereza foi agricultora e dona de casa, sua rotina era ir para o roçado, organizar o 

lar  e  cuidar  das  crianças.  Sem escolaridade,  freqüentou  muito  pouco  a  escola,  aprendeu 

algumas letras, mas diz  que esqueceu. Ao invés de estuda ia trabalhar como a filha relatou: 

“Os pai dela botava ela para trabalhar de 12 horas ia pra rua ai trabalha de camisão apanhado mií, as  

moças tudinho. (...) trabalhando de camisão por mode o calor apanhado mií. Trabalhava na enchada  

pra  não  apanhar  (...)”.  Nasceu  no Sítio  Tapuia  no  dia  22  de  outubro  de  1930,  é  católica, 

aposentada, branca, baixa, de olhos claros. Hoje com 80 anos já é aposentada, ainda é bastante 

independente, mas não vai mais para o roçado e já não cuida mais da casa sozinha. A nora dos 

idosos, Santa Rosa, é quem auxilia Santa Tereza nos afazeres domésticos. Antes era a idosa 

que cozinhava e Santa Rosa arrumava a casa, mas ultimamente Santa Tereza tem referido 

cansaço, e a nora assumiu esta tarefa. A única coisa que Santa Tereza não deixou de fazer foi 
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lavar a roupa dela e de seu esposo, São Jorge. Um fato interessante é que no quintal existem 

duas bancadas de tábuas e vários potes. Santa Rosa me explicou que uma bancada de tábua é 

sua e a outra é de Santa Tereza para sobre elas lavarem as roupas, e os potes que se encontram 

ao longo do quintal são para lavar as roupas e os mais próximos da cozinha são para lavar a 

louça (todos os potes estavam tampados). Ela relata ainda que a filha que reside em Santana 

comprou um “tanquinho”, ou seja, uma máquina de lavar pequena para Santa Tereza, mas esta 

se nega a utilizar. 

A idosa é hipertensa, o que faz com que ela faça uso de hidrocloritiazida, e que exista 

todo um cuidado com a alimentação da idosa. Não toma nenhuma medicação além da usada 

para controlar a pressão. Quando fica nervosa, principalmente quando fica preocupada com os 

filhos, tem dor no estômago, ela própria afirma ser gastrite nervosa Já teve erisipela, e relata  

que vez por outra a perna que foi acometida pela doença dói. Tem história de arranhadura por 

gato e acredita que a perna dói por causa disso também. Referiu sentir apenas falta de dançar. 

São Jorge disse que vez por outra ela ainda dança com a mãe da esposa do filho que reside 

com eles, pois elas são muito amigas e em dias de festa no sítio elas ainda se animam.

Relata que assim que casou vivia muito só, pois São Jorge precisava viajar para matar 

o gado. Nesse período, vivia de cuidar do roçado e dos filhos e revela que via espíritos com 

uma certa freqüência.  Ela conta que quando morava na Cajarana uma senhora vinha para 

junto  da  cama  dela  e  levantava  a  cabeceira  do  colchão.  Essa  senhora  que  aparecia 

principalmente a noite, tinha sido uma vizinha que morreu e os familiares venderam o colchão 

para Santa Tereza e São Jorge:

a veía por certo queria vê se levava o colchão mas não podia, levanta o colchão do 
lado de minha cabeceira que eu ficava quase sentada. (...)Outra vez ela véi ai meu 
filho era pequeno encostado na cama, São Jorge deitado...eu do lado que ela tava e  
São Jorge do outro lado, eu chamava São Jorge com a língua grossa não podia falar, 
cutucava ela pra mostrar ela, mas o que ele não sabia porque não via, só quem via 
era eu, lá no fim da rede olhando pra mim.

São Jorge revela que também vê espíritos, e que via mais quando era marchante, pois 

saía a noite para viajar: “Vejo, converso (...) e se precisar botar dentro da cova eu vou botar 

(...) Já vi de tanta forma.Vejo quando vou andando pelo mundo, ai a poeira sobe...Ai eu digo 

que diabo é isso.”

São  Jorge  é  um  senhor  trabalhador,  saudável,  detentor  de  muita  força  e  energia. 

Nasceu na Varzinha no dia 02 de Julho de 1926. Foi marchante quando mais jovem, o que fez 

com que sua família morasse em várias regiões do município. Dentre as regiões por onde eles 
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passaram ele  cita:  Camarão,  Carajana,  Serra  de  Santana,  Bela  Vista  e  a  Varzinha.  Sem 

escolaridade, passou pela escola uns poucos dias. Afirma que seu pai não aceitava e dizia “vai 

trabalhar homi” , pois São Jorge disse que  “papai queria era tudo burro, porque...só a finada Zefa 

sabia lê por causa de cumpadre José. Ela sabia lê mais os outros nem um sabia.” Quando mais jovem 

bebia, mas não pertubava ninguém quando chegava alcoolizado. Não faz uso de nenhuma 

medicação,  possui afirma que não tem nenhuma patologia  que necessite  de tratamento,  e 

afirma  ainda  que  não  precisa,  pois  o  melhor  remédio  é  água  gelada.  Tanto  que  está 

apresentando um problema nos olhos, provavelmente catarata,  “Tô ruim dos olhos…tenho 

que fazer raspagem...to com cataraca…”, diz que um já apresentou melhora, mas que um dos 

olhoso  continua  lacrimejando,  mas  afirma:  “É  chora  direto,  vou  danar  água  gelada...ai 

disinframa. Esse aqui melhorou, mas esse ainda ta desmantelado”. Relata que tem dificuldade 

de defecar, mas não se preocupa, pois quando dá vontade retira com as mãos. A filha que 

reside na cidade relata que já trouxe luvas para que ele não suje as mãos, mas ele impaciente 

diz que não usou ainda, mas vai usar. Ele é tão “astucioso”, que há um ano ele foi submetido a 

uma cirurgia para tirar uma hérnia, a médica orientou que ele passasse 90 dias de repouso sem 

trabalhar. Basta dizer que antes de completar o período de repouso, ele cavou um buraco para 

construir  uma  cisterna:  “Foi  62  dias...e  a  mulher  disse  que  era  com  90  dias.  Mas  eu 

trabalho...”. 

Ele possui uma disposição que nem pessoas jovens possuem. Diz que Santa Tereza 

diminuiu o “rojão” dela nos afazeres de casa, mas ela não faz uma caminhada, enquanto que 

ele anda três léguas e meia para a sede do município, o que equivale a 9 km. Diariamente ele 

levanta dois tambores de 20 litros para colocar água para o gado. Sua “lida” diária inicia às 3h 

da manhã. Ele acorda, faz o café e sai para o roçado. Por volta das 11h ele retorna, almoça e 

às 14h volta a trabalhar. Só chega a casa no final do dia às 17h, janta e dorme cedo, pois o dia 

seguinte será de muita luta novamente.

Expansivo  para  falar,  gesticula  bastante  com as  mãos  e  demonstra  empolgação  e 

facilidade ao relatar suas histórias. Ele conta que foi muito namorador quando jovem, mas 

estivesse onde estivesse voltava para casa, pois ele tinha a mulher dele:

Por que uma muié só não dava conversa, tinha que ser milhagem. (...) Quanto mais 
mulher,  mais  eu  me  agradava.  (...)  Nesse  tempo os  caba  que  era  machante  era 
querido das muiéres.(...) nunca dormi debaixo dos braços de uma rapariga...eu vinha 
pra aqui... nunca dormi nos braços de muié nenhuma, porque nesse tempo eu fazia o 
chafurdo e vinha pra casa.

Por mais que ele fosse adúltero ele não aceitava, que desrespeitassem a sua esposa, e 

por ela ser mulher ele agüentaria, pois para ele matrimônio algo para a vida toda: “Vixe se 
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mexer com minha véia eu mando pro inferno. Primeiro é a minha mulher eu sou cachorro 

porque...mas ela num é...eu falava respeite minha mulher e pronto. Por que era muito muié 

mermo. (...)E eu deixo muito ela, tinha que agüentar os chifres calada mesmo.”

Santa Tereza escutando tudo e de forma bem tranqüila disse “Eu nunca deixei ele por 

se eu deixasse de que eu ia viver...(...) Num tinha de que eu viver porque não tinha trabalho.  

Não podia trabalhar por os filhos era tudo pequeno”. Mas quando questionada se fosse hoje 

ela disse afirmou que “Deixava naum de jeito nenhum”. O que reafirmou que por mais que ela 

diga que não gostava da situação, que não tinha condições de deixá-lo por não ter trabalho e 

muitos filhos, ela gosta dele pois se fosse hoje não o deixava do mesmo jeito. Então São Jorge 

reitera que ter outras mulheres não era problema porque quem ele amava era Santa Tereza: 

“Deixava não que eu tenho modos. Ela qué bem a eu e eu quero a ela, pra que miór. Né não! 

Nunca mais empreguei  meu bem em fêmea nenhuma, só me lembrava da minha véia.”

São Jorge relata que teve uma infância difícil, pois o pai dele era muito ignorante, e 

batia nos filhos e na mãe dele, ele disse “Apanhei que só um jumento”. Afirma que não foi 

defendia os familiares das surras, pois iria levar “péia” também, e era pequeno. Uma vez uma 

irmã de Santa Tereza, Mariinha disse Josefa, irmã de São Jorge tinha roubado ela, então o pai 

sem ter  certeza  ou conferir  se  a  história  era  verdade bateu  na filha  e  na esposa  que foi  

defender a filha: 

Papai  deu uma surra  em finada  Josefa  quase mata  ela  e  mamãe apanharam que 
ficaram encarreada de sangue, porque a senhora finada mariinha irmã de mamãe 
disse que ela tinha roubado ela...ai começou a peã pra cima apanhou mãe, apanhou 
filha,  muié, apanhou tudo. Papai era muito bruto e estúpido.(...)  Por que se uma 
pessoa vim dizer uma coisa de um filho meu eu vou vê a realidade. Ela morreu  
pedindo perdão a minha irmã, minha tia. Ai, minha irmã dizia perdou não mariinha 
porque agente apanhou pra morrer...meu pai do mesmo jeito.

O modo que cresceu, influenciou na criação de seus filhos. Pouco bateu nos filhos e 

respeitou a vontade deles. Acha que não os criou de forma totalmente correta, pois deu tanta 

liberdade que eles saíam para as festas, faziam o que queriam sem ter que pedir autorização. 

O que não aconteceria se fosse o pai dele. Com seu jeito despojado, São Jorge na mesma hora 

disse que as filhas adoram festa, e que uma delas já namorou com bebo e com doido, que o 

filho que mora com ele deveria casar no civil e no padre, pois é o certo para assim constituir  

uma família e disse ainda que o filho mais novo adotivo dá preocupações direto a eles por não 

querer nada com a vida.

Declaram uma posição política a favor dos governantes que fazem algo em prol da 

população  mais  carente  e  necessitada,  principalmente  as  que  vivem  em  regiões 
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desfavorecidas. E apesar de toda simplicidade e humildade da família, percebe-se a sabedoria 

quanto aos valores sociais, morais das pessoas e a cultura da região.

Santa Tereza quando mais  jovem recitava  versos que ela  diz  que aprendeu com o 

“cumpadre Véi Joca”, irmão de São Jorge. Hoje disse que esqueceu, e quem aprendeu foi a 

filha mais velha do casal de idosos. Joca, irmão de São Jorge, era sem escolaridade, mas de 

grande conhecimento. Ele criava os versos com base no dia a dia de Santana do Matos e pedia 

para um primo escrevê-los e depois ler para as pessoas. Enquanto os versos eram declamados 

nas festas, ele vendia as folhinhas:

Ele tirou os versos da fazenda de véi João, era trinta e cinco fazenda, vendia as 
folhas tudim. (...) Vendia ia pra festas liam e o povo comprando. (...) Ele mesmo não 
lia não, ele mandava o primo lê.  (...) Ele não lia, guardava os verso na cabeça e 
quando ia passando as paginas ele via, por ele não sabia lê. Ele num sabia lê nada 
guardava tudo na cabeça. (...) Criava de cabeça e olhava do papel. E ia passando as 
paginas que o primo dele lia. Ele mesmo ia passando as paginas, uma beleza era a 
memória dele.

A vida desses idosos é cheia de cultura e alegria. Relatam que há pouco tempo teve 

uma noite de cantoria com violeiros e já estão se preparando para o aniversário de Santa 

Tereza que acontecerá em outubro. São Jorge e Santa Tereza afirmam que gostam de viver 

daquela forma e São Jorge reitera, “pois eu não tenho nada, esse negócio de tristeza.(...) eu 

boto de lado”.

SANTANA

Idosa de 84 anos, residente no Assentamento Acauã, na região da Serra de Santana que 

faz  parte  do  município  de Santana  do Matos,  localizado  a  23km da  sede.  Esta  área  tem 

temperatura mais amena que o restante do município, permitindo o cultivo de frutas como 

caju, pinha, além de outras plantações. Possuía dificuldade de acesso a água, mas a situação 

foi resolvida com a chegada de uma adutora.  

Nasceu no Sítio Marrecas em Cruzeta–RN. É sem escolaridade, católica, agricultora 

aposentada,  branca,  magra,  lúcida  com momentos  de  desorientação,  depressiva,  transmite 

sofrimento ao conversar. Hipertensa, diabética, dependente na realização das atividades de 

vida diária,  não deambula,  devido fratura de fêmur em ambas as pernas.  Foi fulmante de 

cachimbo e mascava fumo. Mora com Santa Luzia (sua filha), o genro e o neto de 13 anos. A 

casa onde reside atualmente é de outra filha da idosa que mora no Rio de Janeiro. Esta só vem 
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de ano em ano ao RN, e  disse que os  familiares  podem ficar  na casa “até  quando Deus 

quiser”. A casa é antiga, mas é bastante aconchegante,  limpa e organizada.  A cozinha foi 

recentemente reformada e o banheiro também. Foi feito um fogão a lenha novo para a cozinha 

e no banheiro o esposo da filha do Rio de Janeiro mandou colocar um chuveiro elétrico para 

que Santana não sinta frio ao tomar banho.

Sua história de vida é permeada de muito sofrimento. Casou-se aos 27 anos com um 

jovem que na época tinha 18 anos. Alega que não pode casar oficialmente e na igreja pela 

diferença de idade. Com ele teve 07 filhos, dentre os quais duas filhas gêmeas. Uma delas 

morreu com 6 meses de vida, apresentou diarréia e febre, adoeceu num dia e morreu no outro. 

E a que sobreviveu é Santa Luzia, com quem vive hoje. Todos os filhos nasceram em casa e 

que “pegava” ele era a mãe de Santana, que era tida como parteira na região. Nessa época ela 

morava no Sítio Margarida em Cruzeta – RN e lá residiu por 40 anos. 

Tanto ela quanto o esposo eram agricultores. Moravam numa casinha feita pelo pais 

do  esposo.  Ela  sabia  também fazer  queijo  e  vez  por  outra  precisava  ir  para  locais  mais  

afastados para fazer queijo ou trabalhar no roçado das pessoas da região de Cruzeta, às vezes 

levava  alguns  dos  filhos  para  ajudar.  Não  vivia  muito  em casa,  quem fazia  os  afazeres 

domésticos eram as filhas e essas vez por outra “arengavam” entre si. Na época da semana 

santa organizava a casa e preparava bolos untados com folha de bananeira. 

Neste período possuía muitas preocupações. Passou por muitas necessidades para dá 

de comer aos filhos; quando o esposo estava sem trabalho, segundo Santa Luzia “ela metia o 

pé”; e, além disso, o esposo dela bebia, era “mulherengo”, e as filhas começaram a aparecer 

com filhos dentro de casa. Diante dessas situações, entre uma preocupação e outra começou a 

desenvolver quadros depressivos.

Depois disso, o esposo foi embora para Goiás tentar a vida, onde passou 6 meses. Lá 

ele tinha uns irmãos que arranjaram serviço para ele na agricultura. Mas logo ele voltou e 

parte da família foi embora para Macaíba. Viveram lá alguns anos até que o esposo da idosa 

foi morar na zona rural de São Vicente, onde arranjou outra esposa.

Santana  ficou  morando  com  duas  filhas  em Macaíba.  Ela  já  estava  apresentando 

depressão, e começou a desenvolver os sintomas da diabetes e da hipertensão. Quando ela se 

estressava com alguma coisa ficava andando dentro de casa de um lado para o outro e tomava 

água com açúcar,  “garapa”.  Além disso, sempre usou remédios e tem muita fé neles. Ela 

sempre teve personalidade forte. Não adiantava dizer que ela não podia fazer tal coisa, pois 

ela só fazia o que queria. Segundo Santa Luzia,  mesmo a idosa residindo em Macaíba,  o 

acompanhamento de saúde com os médicos era realizado em São Vicente, cidade próxima a 
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Currais Novos e Cruzeta, e era ela que a acompanhava. A idosa não gostava de esperar para 

ser atendida pelos médicos, chegando a se deitar no chão e reclamar: 

(...)  porque lá ela andava...  no que se agoniava, haja tomar garapa de açúcar (...)  
minha fia e Nossa Senhora eu sofria tanto, quando mamãe andava que agente ia pro 
médico ela queria  entrar  antes  das  pessoas queria  se  deitar  no chão  do hospital  
(risos)agora ela era aperreada ela era dessas aguniada  aí quando ela veio, eu fiz  um 
tratamento com Doutor: Salomão e ela tomava um monte remédio até hoje. 

Ela era tanto de fazer acontecer do jeito que ela queria que hoje ela tem um dedo 

“aleijado” que segundo  Santa Luzia ficou assim por que ela fez por onde ficar. Conta-se que 

ela tinha uma vizinha que tinha o dedo torno e Santana achava bonito. Ela amarrou o dedo e 

ele  ficou do jeito  que ela  queria:  torto.  Santa Luzia  diz  que isso aconteceu porque Jesus 

permitiu: 
Foi  minha vizinha tinha uma veia  que tinha o dedo assim aleijado e eu  achava  
engraçado  ai  fui  e  abarrei,  abarrei...o  dedo ai  veio  o  panarisso  eu  acho que  foi 
mandado por Jesus cristo que eu aleijei. 

Santana

 Ela achava  bonito o da  mulher  aleijado,  o  da  mulher  era  assim ...  ai  ela  foi  e 
amarrou. Ai foi e saiu esse negócio que eu não sei não ela mesmo que sabe esse tal 
de panarisso.(...) é que eu acho que deu alguma coisa no nervo assim ai foi e aleijou 
(...) Foi e ela ta dizendo que acha que foi Jesus que pegou e... (...) As coisas de Jesus 
eu não sei não só Ele mesmo.

 Santa Luzia  

Foi ainda em Macaíba que Santana caiu pela  primeira  vez e fraturou o fêmur:  “O 

primeiro foi na coalhada ela ainda nem era aposentada (...) ela tomava conta de um sobrinho 

meu pra minha irmã trabalhar aí o menino derramou coalhada aí ela foi pegar o pano pra 

enxugar” (Santa Luzia). Depois disso ela se recuperou e andava com a ajuda de uma bengala. 

Então onze anos depois, ela caiu novamente e faturou o outro fêmur. Nesta época ela já estava 

residindo com Santa Luzia em uma fazenda em São Vicente,  “a segunda vez agente não 

morava aqui não morava na fazenda ela tinha mania ela sempre foi agoniada ela só vivia 

deitada também antes dela cair a primeira vez ela ainda conseguia andar com um pauzinho, 

mas andava aí lá na fazenda ela colocou leite com bolacha aí ela não conseguia comer quieta 

não aí ela saiu no meio da casa. Não deu outra quando o leite derramou, ela caiu”. Na verdade 

ela já tinha caído várias outras vezes na garagem quando iam tirar o carro ou chegava alguém 

que ela queria ver, no chuveiro quando estava tomando banho, mas não tinha acontecido nada 

mais sério.

Santa Luzia foi uma filha que sempre deu suporte a família, mas a distancia, pois saiu 

de casa cedo para trabalhar. Foi morar em Currais Novos na casa de Santa Edwiges, uma 
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senhora que para ela foi como uma mãe, que ela descreve como “uma pessoa boa que Deus 

tirou”.  Santa Edwiges há cerca de 2 anos devido complicações de uma hepatite C adquirida 

por transfusão sanguínea devido uma histerectomia. Tanto Santa Luzia quanto um compadre 

dela, que estava visitando o domicilio durante a visita da pesquisadora, afirmaram que Santa 

Edwiges era uma pessoa que gostava de ajudar os outros, tinha bom coração, independente de 

religião. Ela era ficou viúva jovem e foi que criou os filhos. Estes se toraram evangélicos e 

não permitiam que nenhum animal fosse morto nas terras deles. Conta-se que ela intervia 

junto aos filhos para que eles compreendessem as atitudes de seus trabalhadores, pois eles não 

faziam por mão, só que para eles caçar um animal não era uma maldade,  mas em alguns 

momentos  uma  necessidade.  Santa  Luzia  engravidou  jovem  e  separou-se  do  pai  do  seu 

primeiro filho. Nesse período ela morava com Santa Edwiges em Currais Novos. 

Casou-se novamente,  teve mais  dois filhos.  Saiu de Currais  Novos e foi cuidar da 

fazenda da patroa na zona rural de São Vicente. O filho mais velho, ficou em Currais Novos, 

pois a patroa arranjou uma bolsa de estudos numa escola de qualidade na cidade,  e Santa 

Luzia só permitiu se separar dele se ele fosse semanalmente encontrá-la na fazenda. Hoje ele 

casou e reside na cidade de Tenente Laurentino, o filho do meio foi morar com a irmã de 

Santa Luzia no Rio de Janeiro onde trabalha na fábrica de jóias de prata da tia. Este envia  

dinheiro para ajudar a mãe. E o filho mais novo mora com Santa Luzia, tem 13 anos, estuda e 

ajuda ao pai no roçado.

Alguns anos após o nascimento do seu segundo filho, Santana estava precisando de 

auxilio, principalmente para cuidar da saúde, e foi morar com eles. Santa Luzia diz que a 

idosa estava com a diabetes tão descompensada que chegou ceguinha que não reconheceu 

nem o genro. Após realizar os tratamentos necessários, com idas e vindas aos médicos, ao 

ponto da família dizer que Santa Luzia, não morava mais em casa, o estado de saúde da idosa 

estabilizou,  e  ela  passou  a  fazer  uso  de  Lorax,  Haldol  e  hidrocloritiazida.  A  diabetes  é 

controlada através da alimentação. No inicio a família estranhou muito a presença da idosa. 

Ela já estava poliqueixosa, depressiva e era “agoniada”. Essa forma de agir da idosa, fazia 

com que os netos às vezes dissessem “vó pelo amor de Deus”. Já o esposo de Santa Luzia, 

segundo ela diz que “tem paciência de Jó porque tem dias que eu estou muito estressada não 

tem quem me agüente”. 

Quando ela foi morar com a família de Santa Luzia, ela ainda andava sozinha, mas já 

estava querendo ficar  reservada,  sem conversar  muito e sempre  se queixava de dores:  “o 

negocio dela é ela se deitar aí ela quando se aguniava era naquele alpendre uma vez ela teve 



75

raiva do neto... ela armou a rede dez vez... armava, desarmava, armava, desamarva.... aí nas 

dez vez ....começaram a rir ....aí ela ficou brava”.

Após a segunda queda, a idosa ficou com receio de andar, ainda se tentou ajudá-la a 

voltar a andar com o auxilio de um andajar, mas ela ficou com medo de cair novamente. 

Então, do jeito que se colocar ela fica, nem sentar não senta sozinha. Hoje passa quase que o 

dia  inteiro  em uma  rede,  realizando  apenas  pequenos  movimentos.  Não gosta  de  assistir 

televisão, não quer ir para o alpendre, e quando a levam, com poucos minutos ela pede para 

entrar.  Passa  grande  parte  do  tempo  dizendo  frases  como  “eu  vou  morrer”,  “eu  tô  me 

apagando”, “tô esperando a morte”, “ to muito mal”, “ai, ai, ai”.  Pede remédio várias vezes 

ao longo do dia.

Ao conversar com a idosa percebe-se um desânimo para viver. Ela refere sentir falta 

de trabalhar no roçado e fazer queijo, mas só queria fazer se fosse boa. Tem medo da morte e 

sente falta dos familiares, gostaria que todos estivessem com ela sempre. Diz que acha ruim 

viver assim e que chega até a chorar só de pensar. Santa Luzia relata que ela quer que todos 

estejam próximo dela, mas que quando está todo mundo junto, ela começa a falar que só 

imagina que isso vai acontecer novamente no velório dela.

Além  disso,  não  se  podem  dizer  os  problemas  da  família,  pois  ela  fica  muito 

angustiada e até hoje não sabe que seu esposo está junto com outra mulher. Ele raramente vai 

visitar  Santana  e  quando  vai  Santa  Luzia  diz  que  ela  fica  muito  agitada,  ao  ponto  de 

desorientar. Outro aspecto que mexe muito com a idosa é a condição de vida e de saúde de um 

dos  seus  filhos  que  vive  em São Paulo.  Ele  teve  problemas  psiquiátricos  desde  jovem e 

sempre fez uso de psicotrópicos. Mesmo assim casou e teve três filhos. Hoje a mulher dele o 

deixou, ele caiu em depressão, bebe muito e está obeso. Este ano esteve na casa da mãe e 

disse que qualquer coisa vai vir de vez para morar na Serra.

Apesar  de  todas  as  dificuldades  para  enfrentar  a  situação  para  realizar  o  cuidar, 

principalmente em relação ao psiquismo da idosa, Santa Luzia cuida muito bem dela, sem 

deixar faltar nada, e acima de tudo com sorriso no rosto e alegria. Procura distrair da rotina 

saindo às vezes de casa, fazendo artesanato,  mas já está tão acostumada que nem sempre 

consegue. Ela diz que: 

é difícil (...) tem muita ou a pessoa tem ou toma um remédio controlado (risos). Olhe 
eu me acho uma pessoa forte, porque nesse embalo que eu venho...  é porque eu 
pego tecido, eu vivo muito fechada (...) é muito difícil pra mim, é tanto que eu me 
acostumei  quando  o  pessoal...  que  eu  chego  no  canto  assim  é  agoniada  pra  ir 
embora.... Meu Deus do céu deixe de ser agoniada... meu negocio é vim pra casa...  
assim negócio com tecido negócio com jornal no fim eu não termino nada, mas pelo 
menos estou ocupada... se não vixe...
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Sua  rotina  nos  últimos  anos  se  resume  a  cuidar  da  idosa.  Acorda  cedo,  dá  os 

medicamentos da idosa que se inicia às 6h da manha, apesar que a idosa já está pedindo desde 

às 5h. Dá o banho diariamente com a ajuda de uma vizinha, a qual paga 15 reis por semana e 

a presenteia mensalmente. Cozinha para todos da casa. Só sai de casa para resolver algo se 

tiver alguém para ficar com sua mãe e após ela fazer as refeições e tomar as medicações, pois 

tem medo que ela se engasgue. Quando foi questionada acerca do que a levou a assumir o 

cuidado, ela diz que quando se tratava da saúde da idosa, sempre era ela. Ela relata que o seu 

esposo não ajuda muito, pois sai para trabalhar, mas se precisar ele ajuda, principalmente a 

noite  para  colocar  Santana  na  cama.  Assim  como  filho  mais  novo  também.  Os  demais 

familiares não ajudam muito, somente uma outra filha de Santana que mensalmente retira a 

aposentadoria da idosa, compra os materiais de higiene para a idosa, a alimentação e vai quase 

que toda semana visitar a mãe.

Dessa forma a renda mensal da família é entre um e dois salários mínimos, pois é a 

aposentadoria da idosa, 90 reais de bolsa família, o “apurado” da semana quando o esposo de 

Santa Luzia consegue trabalho e a ajuda que o filho do meio manda do Rio de Janeiro.

Ao conversar com o filho mais novo de Santa Luzia ele disse que pouco conversa com 

a avó, que ela só faz chamar pela mãe dele mesmo. Ele acha que sua mãe é paciente, pois para 

agüentar o que ela agüenta deve ser porque ela tem paciência. Quando foi questionado se já 

tinha pensado que no futuro poderia ser ele cuidando da mãe dele, ele disse que já pensou sim 

e que ele cuidaria da mãe dele também, assim como sua mãe cuida da mãe dela.

Em relação ao suporte da equipe de saúde da família a família gosta muito, pois a 

equipe dá orientações quando como cuidar da água, da alimentação da idosa, consegue que se 

façam  exames  e  faz  com  que  a  idosa  não  precise  sair  de  casa  para  ser  consultada,  

principalmente para pegar as receitas das medicações controladas. Santa Luzia diz que era 

complicado sair com a idosa principalmente na atual situação dela. Ela diz que “melhorou 

cem por  cento  porque  era  um sofrimento  pra  ela  e  outro  pra  mim...sair  com ela  (...)  é 

melhorou muito.  A médica já esteve na residência,  assim como a enfermeira,  e que passa 

frequentemente é a agente de saúde que ainda verifica a pressão da idosa. 

Apesar das dificuldades de realizar os cuidados em Santana, todos na casa parecem 

aceitar bem a situação e fazem tudo para não faltar nada. Santa Luzia não sai muito de casa 

devido à situação de sua mãe, mas percebe-se o quanto ela é querida por todos que moram na 

região, pois sempre aparece alguém para visitá-la e fazer companhia.
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SANTA RITA

Idosa de 72 anos, reside em Barão de Serra Branca,  distrito de Santana do Matos, 

localizado na zona rural a 18km da sede. Nasceu no Sítio Bangué, próximo ao distrito onde 

mora hoje. É alfabetizada, estudou uns 3 anos de sua vida, católica, agricultora aposentada, 

branca, forte com 79kg, de olhos castanhos, usa óculos. É hipertensa e diabética há quase 20 

anos, tem artrite, artrose, osteoporose, gastrite crônica, hérnia hiatal e uma lesão nas costas 

que a está incomodando até para se encostar em uma cadeira. Faz uso diário de glibenclamida, 

furosemida,  propanolol,  digoxina,  insulina  duas  vezes  ao  dia.  É  bastante  independente, 

engraçada na forma de conversar, tem queixas quanto a sua saúde, pois apresenta tonturas que 

muitas vezes atrapalha suas atividades de vida diária, mas sempre tem colocações que coloca 

um tom de brincadeira na sua problemática diária.

A casa onde vive é própria, tem uma varanda na frente, é toda na cerâmica, limpa, 

organizada e possui panelas muito bem areadas expostas em um suporte de ferro. A casa era 

de taipa e barro, e um dos genros da idosa reformou e entregou a idosa, ela diz que não gastou 

uma prata. Na casa tem um cachorro idoso, como diz Santa Rita “caduco”, que ela diz não ser 

dela, é de um dos filhos. Atualmente vive na companhia do bisneto Domingos Sávio de 11 

anos que criou e com o filho Cosme. A renda da casa é a aposentadoria da idosa, a pensão que 

recebe  do  primeiro  marido  e  ajudas  que  recebe  das  filhas  que  moram  em  Natal  e  em 

Canguaretama.

A vida da idosa foi permeada por muitas idas e vindas. Ela foi casada duas vezes, e 

ficou viúva das duas vezes. O segundo esposo tinha mais saúde que ela, ao ponto dela achar 

que nunca ele  morreria  antes  dela,  pois  ela  que vivia  para morrer.  Teve 7 filhos,  quatro 

mulheres, três homens, um dos homens ela deu assim que nasceu, criou um neto (o tem como 

um filho) e cria um bisneto (filho do neto que ela criou). Grande parte de sua vida morou no 

Sítio Bangué com sua mãe. Com isso a mãe da idosa era chamada de mãe pelos netos e Santa 

Rita era chamada de Neném, e até hoje é tratada dessa forma pelos filhos, exceto o neto e o 

bisneto que criou que a chamam de mainha.

Em Barão além do filho que mora com ela, reside o neto que ela criou Damião. Este 

tem uma relação consensual  com uma mulher,  tem uma filha com ela e mora numa casa 

próxima à de Santa Rita. Apesar de ser jovem, é o pai de Domingos Sávio e tem uma filha de 

2 anos. É eletricista,  fez o curso por correspondência,  sempre arranja trabalho até mesmo 

prestando serviço para a prefeitura, e além disso, negocia mercadorias como colcha de cama, 

toalhas, redes de porta em porta em vários municípios da região. Ele dava preocupações para 
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a idosa, pois quando bebia ficava violento e uma das vezes foi chamado pela juíza e caso não 

parasse de beber e tumultuar os bares do povoado responderia judicialmente. Então após isso 

ele não bebeu mais, e deixou de dá preocupações.

A esposa de Damião, recebe mensalmente da idosa, uma quantia para diariamente ir à 

casa da idosa ajudar nos afazeres  domésticos,  pois de maio de 2010 para cá a idosa está 

sentindo dores nas mãos e está com dificuldade principalmente para lavar as roupas. Apesar 

disso, Santa Rita continua cozinhando e quando necessário Domingos Sávio e Cosme ajudam. 

O primeiro fica responsável para lavar o banheiro e o alpendre do quintal e Cosme faz tudo 

que a idosa pedir: lava louças, arruma casa, varre, passa pano, tudo mesmo: “Ele cuida direito 

de mim abasta o que ele faz dentro de casa, é muita vantagem o que ele faz”.

Cosme também tem uma companheira e uma filha de 2 anos, mas elas residem com a 

sogra dele, pois aconteceu alguns problemas de saúde com Santa Rita e com isso ele não saiu 

de casa. Não tem emprego, vive de bicos, muitas vezes faz o transporte de pessoas doentes de 

Barão de Serra Branca para o hospital na sede do município. Quando descreve Cosme, Santa 

Rita faz da seguinte forma: 

minha filha aquele ali, sei lá, é uma macieza do fim do mundo, aquele homem tudo 
pra ele é macio, ele não tem vexame pra ele, pra Cosme ele não tem vexame (risos)  
o jeito dele é aquele, não tem vexame não (...) nem liga, nem liga a vida, eu não sei,  
Cosme não se importa com nada, Cosme tem uma filha, tem uma muier, mas não se 
importa não. Cosme só vai sentir falta de uma muier (...) só vai arranjar uma casa 
pra morar quando eu morrer, enquanto eu for viva a muier de Cosme suba e desça e  
dele se esqueça

A grande paixão de Santa Rita é o bisneto Domingos Sávio de 11 anos. Ele é um 

menino de 22kg, inteligente, esperto, ativo, dá trabalho a idosa por não gostar de alimentos 

saudáveis e por ser muito “traquino”. Ele é fruto de um relacionamento entre dois netos da 

idosa. Reside com a idosa, apesar do pai Damião ter a guarda do menino na justiça e residir 

também em Barão. Ela o cria desde pequeno, reclama que a guarda deveria ter sido colocada 

logo para o nome dela e há três anos teve um problema sério com sua neta que incentivada 

pela filha da idosa queria a guarda de Domingos Sávio. Santa Rita ficou tão chateada que só 

voltou a falar com a filha este ano no dia das mães. Quando fala do bisneto percebe-se um 

brilho nos olhos dela, um amor imenso, ao ponto dela reclamar dele e daqui a pouco está 

dizendo  que  ele  é  seus  pés  e  suas  mãos.  Além  disso,  não  aceita  que  Damião  bata  em 

Domingos Sávio, o que aquele faz ver por outra com o filho, ao ponto de ameaçar denunciar a 

polícia.  E o sentimento  parece ser recíproco,  pois ao conversar com a criança percebe-se 

muito carinho dele para com a idosa e demonstra não querer sair da casa de Santa Rita: 
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É meus pés e minhas mãos. (...) É de todos os mandados. É de fazer pagamento no 
supermercado, é tudo. (...) Eu jurei de entregar ele ao pai, ele nem quer saber de 
morar  na casa  do pai,  tá  pensando depois  que eu estou fazendo o juramento de 
entregar ele ao pai ele tá melhorando, viu? Isso é uma pestinha, isso me atenta tanto 
pra comprar fiado ali no supermercado que é uma praga mesmo (...)Eu mando ele ir 
pro supermercado quase toda hora pra  ir comprar, ele vai pagar minhas contas do 
supermercado com dinheiro, seiscentos, setecentos reais quem vai pagar é ele  (...) 
Esse ai conhece mais dinheiro do que feijão. Tem um defeito, não come comer de 
panela é por isso que ele me atenta tanto porque ele não come comer de panela 
Domingos Sávio não come feijão, Domingos Sávio não come arroz não come um 
pedaço de carne, não come um pedaço de frango (...) se for assado ainda come um 
pedaço de frango, carne assada também, não quer carne cozinhada, diz ele que come 
se for cozinhada sem ser torrada, sabe?

No período em que ela passou pelos problemas de justiça pela guarda de Domingos 

Sávio ela cogitou ir morar  em Natal para fazer tratamento médico devido seus problemas 

ósseos, mas desistiu, e seguiu o conselho de Cosme que disse “acabe com esse negócio! O 

que é que danado a senhora vai ver ai, aqui a senhora anda na casa de um vizinho, de outro e 

ai a senhora vai viver presa ai vai adoecer muito mais.” Ela diz que tomou o conselho dele e 

percebeu que ele tinha razão.

Santa Rita refere está meio esquecida, pois não sabe onde colocou 50 reais. Mas ao 

conversar com ela percebe-se que ela está bem, muito consciente e com conversa coerente e 

orientada. Mas um problema que a preocupa é ela sentir muita tontura, e a noite tem crises 

com calafrio, tem tremores e fica com dificuldade de falar: “eu converso arizia, besteira muier 

(...) e minha língua emboloando, minha língua fica assim um bolo e os lábios assim tremendo, 

sabe?  Dá crise  perigosa,  muita  crise  perigosa”.  Além disso,  as  tonturas  ocorrem também 

durante o dia, daí ela não atualmente não sai muito sozinha com medo de cair na rua. Ela 

relata que há uns três anos ela acordou de manhã, começou a arrumar a cama e passou mal, ao 

ponto de cair bater o braço na parede, bater na cama e cair no chão: “Foi quebrei o braço.  

Tonta ... foi uma tontura. Me levantei tonta aí eu sou teimosa viu, aí fui arrumar a casa minha 

fia.. ahh levei uma queda. Me deu uma tontura que eu não pude mais ir pra cama, aí bati na  

parede, da parede bati na cama, da cama caí no chão e quebrei o braço.”

Esses problemas de saúde de Santa Rita fazem com que ela diga que o que ela sente 

falta de tudo, ou seja, em fazer as coisas dela como lavar roupas, engomar, poder cozinhar. A 

família se preocupa com a situação, e mesmo Cosme dizendo que “ela se cuida sozinha”, ele 

mesmo, Damião, Domingos Sávio e os outros filhos se preocupam com Santa Rita, e por 

menor que seja a intercorrência  que aconteça com ela, todos buscam resolver. Uma das filhas 

da idosa trabalha como empregada doméstica na casa de um pessoal que em farmácias. Então 

sempre que necessário adquirir medicamentos e até seringas para tomar a insulina, a filha 
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consegue enviar a idosa sem custo para a idosa. Além disso se necessário todos os filhos se 

deslocam de Natal,  Canguaretama,  Santana do Matos, para poder socorrer ela.  Santa Rita 

relata que uma vez passou mal e chegou uma história para uma das filhas dela em Natal que 

ela estava para morrer:
(...)  quando  vê  eu  doente,  endoidece  e  Domingos  Sávio  pior  ...  afe  Maria  e 
Domingos Sávio pior.  (...)  minhas filhas são tudo boa pra  mim (...)  é  tudo com 
cuidado em mim, é tudo (...)  quando eu tou doente só falta endoidecer daculá pra 
cá, teve uma doida, essa que falou comigo da derradeira vez. A ultima vez que eu 
me  internei  em  Santana,  ai  inventaram  lá  uma  mentira,  eu  sei  lá  quem  djabo 
inventou aquela mentira, ai telefonaram pra lá, mas eu sei quem foi que inventou, foi 
outra filha minha que inventou essa mentira, que eu tava passando mal já tinha não 
sei quantas paradas (...) a muie saiu de lá a meia noite mais um filho meu numa 
moto, amanheceram o dia no hospital, quando ela chegou  eu tava sentada, tinha 
tomado banho.

Na verdade a idosa tem conhecimento de toda a sua realidade e que ela mesma poderia 

se  ajudar.  Mas  ela  mesma  se  intitula  de  perigosa,  pois  ela  muitas  vezes  não  segue  as 

orientações da equipe de saúde, principalmente em relação à alimentação:

É... E perigosa.  A véia aqui é perigosa demais. Eu num nego não. A veia aqui é  
perigosa. Eu num tenho amor a vida não. Já era amor a vida(...). Eu faço muita coisa 
errada  que não era pra eu fazer.  Muita (...)Eu num vou negar porque...  eu faço.  
Quando num tem nada preparado, do jeito que eu faço pros outros e boto pra mim 
(...)Num gosto de verdura. É o que eu podia comer é verdura. Essas coisas, esses  
negócios  de  cenoura,  batatinha,  essas  coisas  eu  num gosto.  Nem compro.  Nem 
comprar, eu num compro. Quando eu compro, se perde aí. Eu compro com 15, 20 
dias eu boto no lixo.(...) fruta eu compro. Compro laranja, compro maçã, compro 
melancia.  De  manhazinha  pra  eu  comer  melancia,  né  essas  coisas  toda...  Um 
pedacinho assim, né. Aí eu como num ponto. (...)Comer bolacha cream cracker, eu 
num gosto de bolacha cream cracker, aborreci. Num da pra botar nem na boca uma 
bolacha cream cracker. E água e sal, principalmente. Se eu botar uma na boca ainda 
é daquela fortaleza. Num dá.

A idosa reconhece que não ajuda para melhorar do seu estado e que não tem medo da 

morte, pois se tivesse não fazia o que faz: “Eu num tenho medo de morrer, minha fia. Se eu 

tivesse  medo  de  morrer,  eu  num  faço  o  que  eu  faço.”  Quando  questionada  se  realiza 

caminhadas responde que “Eu num posso mais caminhar não, minha fia. Eu num caminho 

mais não porque eu não posso caminhar. Eu num vou sair de casa sozinha, tem um menino 

pra ir mais eu, mas eu num vou, vou nada. Eu caí no meio do caminho, eu num me levanto.  

Eu levo queda... É pior do que imbu pra cair, menina.”

Apesar  de  não  colaborar  com  o  seu  tratamento,  tem  uma  boa  relação  com  os 

profissionais da equipe de saúde da família, em especial com o médico. Ela brinca com ele e 

tem uma relação muito aberta. Afirma que os profissionais sempre a orienta como se cuidar e 

que tem facilidade de acesso ao posto, apesar de que eles pouco vão ao domicilio da idosa.
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SANTA CLARA

Idosa de 82 anos, residente no Centro da sede do município de Santana do Matos. É 

sem escolaridade,  protestante,  viúva,  pensionista,  parda,  forte,  olhos  escuros.  É  diabética, 

depressiva e de três anos para cá iniciou um processo de esquecimento de fatos passados e 

principalmente  de  fatos  presentes.  Faz  uso  de  alprazolan  e  metformina.  Em  seus  olhos 

percebe-se tristeza, a idosa é pouco comunicativa, quando estimulada a falar e a relembrar o 

passado e sua família começa a chorar.

Nasceu em Santana do Matos em 10 de Outubro de 1928, acredita-se que foi na sede 

do município, pois a filha diz  foi na sede, mas não tem certeza e a idosa quando questionada 

diz “Nem me lembro mais onde foi que nasci”. Casou-se com Santo Agostinho, teve 18 filhos 

e criaram-se 9. Santo Agostinho era agricultor, trabalhava para fazendeiros, morou um tempo 

com a família no Sítio Barro Vermelho e passou parte de sua vida trabalhando na Maísa em 

Mossoró. No período que ficou fora de Santana do Matos, Santa Clara ficava indo e vindo 

entre as duas cidades. Enquanto estava em Mossoró fazia bolos para vender e quando estava 

em Santana fazia comida para vender, tinha um restaurante e ajudava as pessoas a debulhar 

feijão na feira. Há dezessete anos ficou viúva, na época era aposentada por invalidez e como 

não recebia décimo terceiro, optou por ficar com a pensão do esposo e continuou residindo na 

casa que mora até hoje. 

A casa foi comprada por Santo Agostinho a mais de 50 anos, e a família foi morar nela 

depois que vieram do Sítio Barro Vermelho. A casa atualmente é bem conservada, toda na 

cerâmica, limpa e organizada. Santa Maria, a filha que reside com a idosa, conta que veio 

morar com ela em novembro de 2009 e que quando chegou a casa estava mal cuidada e que 

para organizá-la fez um empréstimo no nome da mãe e reformou a casa.

Santa Maria nasceu em Santana do Matos no dia 02 de Junho de 1971. É a filha caçula 

de Santa Clara. Aos sete anos foi morar com a irmã mais velha em Mossoró e lá ficou até os 

18 anos. Depois foi morar na sede do Município de Mossoró. Nesse período trabalhou na 

fábrica de castanha da Maísa,  em uma empresa prestadora de serviço para Petrobras e na 

prefeitura, casou-se e teve uma filha. Anos depois se separou, o pai de sua filha faleceu e ela 

passou  a  receber  uma  pensão  de  meio  salário  mínimo  para  a  filha.  Convertida  ao 

protestantismo há 10 anos, em 2008 foi embora para Natal, lá conheceu São Judas, que era 

pastor,  e  se  “juntaram”.  Ambos estavam desempregados.  Santa Maria  juntamente  com os 

irmãos perceberam que precisavam organizar alguma pessoa para acompanhar Santa Clara e 
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como ela  era  a  que  estava  mais  disponível  foi  quem veio  com a família  para  morar  em 

Santana do Matos.

Santa Clara após a morte do seu esposo ficou morando sozinha na casa e no município 

de Santana só tinha um filho,  os demais  todos moravam em Natal,  Mossoró e Baraúnas. 

Conta-se que a idosa sempre foi uma pessoa alegre, comunicativa, muito querida por todos, 

mas de três anos para cá ela começou a apresentar episódios de desorientação, referindo ver 

alucinações  e  pessoas  que  já  morreram.  Então  um neto  dela  ficou  a  acompanhando,  era 

responsável por organizar as refeições. Mas ano passado a situação se agravou e os filhos da 

idosa preferiram que algum deles fosse morar com ela, pois ela já não tinha mais condições de 

residir sozinha. Santa Clara quando questionada sobre sua filha ter vindo para cuidar dela ela 

diz “quem é que ia fazer as coisas pra mim? tem que ser ela”.

Santa Maria relatou o seguinte: 

(..)  eu  tenho  um  sobrinho  que  dava  comer  a  ela,  sabe?  Cuidava  dela,  mas  aí  
ultimamente tava quase abandonada,  aí  eu tive que vir. (...)  a  gente  nunca  deve 
dizer: dessa água não beberei.  É porque duas coisas que eu sempre dizia: que eu 
nunca ia morar aqui, que eu não gostava daqui e nunca me botasse pra cuidar de 
gente idoso que eu num gostava.  Aí Deus trabalha no coração que é pra ver que 
num é do jeito que a gente quer, num é? É do jeito do que, de que Deus quer, num é 
verdade? Você nunca pode dizer que você num vai fazer isso porque você num sabe 
o dia de amanhã. (...)  Pois é, eu sempre dizia que nunca ia morar aqui porque não 
gostava daqui e você vê, Deus me trouxe pra cá pra cuidar da minha mãe. É assim 
mermo.

Então, quando foi em novembro do ano passado Santa Maria, que estava grávida, foi 

residir com seu esposo e sua filha, esta está com12 anos de idade. A renda da casa é a pensão 

da idosa e a meia pensão da filha de Santa Maria. Hoje na casa reside também o bebê, uma 

menina, de Santa Maria que já está com 7 meses.

Santa Maria conta que sua vida mudou muito, pois quando ela não morava com a mãe 

ela saía mais, ia mais para a igreja. Hoje passa grande parte do tempo em casa mesmo, sempre 

fazendo os afazeres de casa e cuidando da alimentação da idosa. Segundo Santa Maria, Santa 

Clara converteu-se ao protestantismo também, mas que não gosta de sair de casa e quando vai 

a igreja pede logo para voltar.

Na verdade Santa Clara atualmente não interage muito com as pessoas. Prefere ficar 

grande parte do tempo em sua rede. A rede fica na cozinha, pois Santa Clara diz que “É, desde 

pequena que eu durmo na cozinha, era quatorze, quatorze filho na minha casa. Eu ficava na 

cozinha (...)  cresci,  me casei,  fiquei de dormir aqui na cama na minha cozinha.  Porque é 

calorento e aqui não, vem um ventinho bom”. Santa Maria diz que já tentou retirar a rede da 
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cozinha, mas a idosa não quer e até chora. Para tentar fazer com que ela não fique só na rede,  

Santa Maria diz que a coloca na calçada, mas com pouco tempo ela pede para ir para a rede 

referindo está com dores nas pernas e que ainda: 

Ah, mas ela num quer, a caminhada que ela dá é daqui pra ali pra botar na concha do 
lixo, pra botar o lixo de manhã lá fora e apanhar as folhas que cai aqui, sabe? Pronto, 
a não ser lavar as calcinha dela ali ou o vestidinho quando ela toma banho de tarde. 
Ela mermo lava, eu mando ela lavar que é pra ela... Pra fazer atividade, pra num 
ficar direto dentro de uma rede. ... (...) eu acho também o mais sério, que eu acho 
mais sério nela assim é o esquecimento, sabe? Às vezes ela esquece das coisas

O estado de saúde da idosa é aparentemente estável, ela anda sozinha,  se alimenta 

sozinha, apesar que percebe-se tristeza no olhar e ela refere sentir muito sono e apresenta 

alternância  de  lucidez  e  esquecimento.  Ela  quando  precisa  fazer  exame  e  consultas 

especializadas vai para Mossoró. Em uma dessas consultas foi que um médico “de cabeça” 

passou Alprazolan e disse que a idosa provavelmente tinha Doença de Alzheimer. Mas apesar 

disso a idosa mesmo diz: ”To bem, durmo bem, como bem, num tenho bucho inchado, num 

tenho” e Santa Maria afirma que ela não dá trabalho e diz que “(...) desde que eu cheguei ela é 

assim, sabe? Tem dias até que ela não, mas tem dias que se esquece. Num conhece as coisas, 

num se lembre que comeu. Dei comer a ela agora, daqui a 20 minutos ela quer comer. (...) 

Mas de aperrear, essas coisa assim, num aperreia em nada. Tá sempre na rede dela, a gente 

sente assim porque é triste, num é, a vida numa situação dessa, tá direto deitada, sentada, num 

tem o que, alegria de nada, num é?”.

Em relação à equipe de saúde e se esta vai visitar a família, Santa Maria diz que a 

agente de saúde passa sempre  na casa,  seja para saber  o  estado de saúde da idosa como 

também para acompanhar  a  sua filhinha  de sete  meses.  Que a  enfermeira  e  o  médico  já 

passaram lá uma vez também e que quando precisa de algo, como por exemplo a solicitação 

de medicação controlada, vai ao posto.

As  visitas  realizadas  pela  pesquisadora  foram  próximo  ao  período  da  festa  da 

padroeira da cidade e Santa Clara e Santa Maria relataram que muitos familiares foram para lá 

passar a festa, cerca de 30 pessoas. Quando a idosa falou sobre o assunto, chorou várias vezes 

dizendo: “Agora daqui que chegue o ano que entra pra eles vir de novo, né, sei nem se sou 

viva. É. O ano que entra, né, quando vierem de novo. Eu já me acho tão “véia”. Quando as 

outras chegam, pra mim é uma alegria, quando saem é uma tristeza, mulher, a casa fica um 

oco (...)”.
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Ela relata também que não tem medo de morrer e que vai levando a vida como Deus 

quer: “Não, vejo o povo morrer, imagine que eu também vou morrer, eu e a senhora, ninguém 

só sabe, a gente só sabe do dia de hoje, né? Mas é isso “mermo”, a gente vai levando a vida  

do jeito que Deus quer, né?”.

A idosa e sua família transmitem a sensação que as coisas com o tempo mudam e 

mudam,  e  que  a  vida  nos  leva  a  caminhos  e  a  adaptações  inesperadas.  Mas  que  com 

serenidade e enfrentamento tudo vai se encaixando e se reconfigurando.

SANTA CATARINA

Idosa de 79 anos, residente no povoado de Bom Jesus, zona rural, localizado a 7 km da 

sede  do  município  de  Santana  do  Matos.  É  alfabetizada,  católica,  casada,  agricultora 

aposentada, independente na realização das atividades de vida diária.  É branca, baixa, um 

pouco forte,  olhos azuis.  É diabética,  hipertensa  e de um ano e meio  para cá iniciou um 

processo de esquecimento de fatos passados e principalmente de fatos presentes. Segundo 

familiares, os médicos do município chegaram a suspeitar de Mal de Alzheimer, mas a idosa 

não  foi  encaminhada  a  um  especialista  e  não  tem  diagnóstico  definido.  Faz  uso  de 

glibenclamida,  captopril,  bromazepan  e  amitriptilina.  Além  disso,  há  dois  anos  atrás 

apresentou sintomas respiratórios clínicos sugestivos de tuberculose, porém o caso não foi 

confirmado a partir do escarro. E ainda possui episódios de erisipela de repetição precisando 

de monitoramento constante da situação. 

Santa Catarina nasceu no dia 22 de novembro de 1931 no Sitio São Luiz, próximo ao 

povoado de Bom Jesus e Coroas Limpas. Aos seis anos perdeu a mãe e foi ser criada por tios.  

Os outros irmãos foram entregues para outros tios e alguns ficaram com o pai dela que se 

casou novamente. Aos 25 anos casou-se com São Pedro, este tinha 22 anos e foram morar em 

Bom Jesus. Tiveram 11 filhos, dos quais sobreviveram 5 e ainda ocorreram 5 abortos. São 

Pedro brinca dizendo que “é nesse tempo não existia televisão as pessoas dormia cedo”. E faz 

ainda uma observação importante em relação à mortalidade infantil comparando a de antes 

com a que ocorre hoje:

assim do mês de maio pra junho que menino nutrido gordo aqui em casa morreu 
menino com mais de ano gordo sadio mesmo brincando dava aquelas desidratação 
do  dia  pra  outro  (...)  Uma disenteria.  Era...  você  só  via  passar  gente  aqui  com 
caixãozinho de anjo na cabeça e hoje acabou-se eu quero que você veja um anjo 
passando. (...)  Era uma coisa demais hoje num morre é difícil uma realidade do 
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mundo  morrer  uma  criança  (...)  é,  quando  nasce  aquela  criança  já  tem  todo  o 
cuidado de remédio de tudo no mundo é diferente antigamente não tinha nada de 
remédio tinha coisa nenhuma

Eles sempre viveram da agricultura. Santa Catarina para ir para o roçado vestida com 

“camisa comprida e chapeuzão de palha”, e ainda assim ela icava muito “encarnada” quando 

voltava devido o sol e a cor da pele. Ela apanhava algodão, feijão, plantava, só não limpava o 

terreno. Mas em contrapartida limpava toda a casa e os “terrero” e fazia a alimentação da 

família e lavava roupa no rio, sabia fazer colchas e panos de prato de crochê. Segundo uma 

das filhas ela “trabalhou tanto que está aí doente antes do tempo”. 

Atualmente vive com São Pedro, sua filha e cuidadora Santa Ágatha, com um neto 

(filho de Santa Ágatha) e uma moça que ajuda Santa Ágatha nos afazeres domésticos. A casa 

onde residem é bem conservada, limpa e organizada. Fica na margem da RN-041 que liga 

Santana  do Matos  à  BR-304,  é  amarela,  possui  uma pequena varanda na  frente,  na qual 

geralmente observa-se cadeiras de balanço ou uma rede armada ocupadas por idosos. Possui 

vários móveis e eletrodomésticos, aparentando que a família tem condição boa de vida.

São  Pedro  que  na  década  de  70  para  aumentar  renda  familiar  passou  a  trabalhar 

também como vigia do Projeto Sertanejo e na década de 80 foi para o Pará com os filhos 

solteiros e Santa Catarina para cuidar de uma fazenda de um primo. Lá, parte dos filhos casou 

e Santa Catarina começou a apresentar  os primeiros  sinais de hipertensão e diabetes.  Foi 

quando São Pedro e a família precisaram se mudara para a sede do município de Tucuruí pelo 

estado de saúde de Santa Catarina, pois ele diz que “aí se ela tivesse uma crise e tivesse que 

vim no trator  era  melhor  matar  logo num era?  (pela  dificuldade  de  transporte)  ai  pronto 

viemos simbora pra Tucuruí. Passei um tempo na cidade pra pode vim para aqui... ai viemos 

embora  pra qui  aí  viemo simbora”. Nesse período Santa  Catarina  se  aposentou e  a  filha 

chamada Santa Ágatha engravidou no Pará, o pai da criança quis casar, mas ela não e que 

retornaria para o nordeste quando a família retornasse.

No fim da década de 90, parte da família retornou para Bom Jesus, pois um casal de 

idosos, os tios de São Pedro que o tinha como filho, pediram que eles voltassem para cuidar 

deles, já que não tinham filhos biológicos. Eles retornaram, anos depois o casal faleceu. Esse 

casal possuía muita terra, exatamente as terras onde se encontra o povoado de Bom Jesus, e 

antes de falecer, passaram as terras para o nome de São Pedro.

Santa Ágatha retornou com a família e agora tinha um filho. Ao chegar novamente em 

Santana do Matos, não quis ficar dependente dos pais e passou a vender colchas, panos de 

prato, redes, perfumes para complementar a renda família. Inicialmente ajudava aos pais a 
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cuidar dos tios. Após o falecimento deles, passou a organizar o orçamento e os pagamentos da 

família. São Pedro diz que:

(...) Santa Ágatha trabalha, ela faz o comércio daqui a Bodó, nessas estradas todo 
mês ela vai lá (...)  tem uma friguisia grande (...) e agora eu vou dar cinco mil a ela  
pra ela  ajeitar  uma lojinha pra vender as  coisas em casa mesmo...  (...)  é ter um 
pontinho em casa mesmo tudo que ela pega é pra casa (...) é pra cumer e comprar  
coisas pra casa ela tem maior prazer, ninguém se lembra de comprar nada... tudo é 
ela mesmo quem resolve é ela... negocio da rua, do banco tudo quem resolve é ela 
mesmo (...) É boto na mão dela e pronto...

Dentro desta nova realidade a família passou a ser “dona” das terras onde se localiza 

todo o povoado de Bom Jesus. Como muitas outras famílias moravam no local eles passaram 

a vender os pedaços de terra para as famílias interessadas. Com isso a renda da família é a 

aposentadoria dos dois idosos, um salário mínimo que Santa Ágatha recebe de pensão para o 

filho, o lucro das vendas de Santa Ágatha, e os recursos gerados quando se vende algum gado, 

colheita ou terra.

São Pedro ainda manteve relações extra conjugais públicas, uma com uma mulher de 

Santana do Matos com quem tem uma filha e com uma irmã de Santa Catarina,com quem teve 

3 filhos. O fato é que atualmente ele vive em casa, é muito querido por todos e a família 

constituída entre São Pedro e Santa Catarina não encara essas relações que existiram com 

raiva, rancor ou desafeto. Pelo contrário, os filhos de todas as relações se dão super bem entre 

si, os próprios familiares relataram que não tem problemas, e que em alguns momentos os 

filhos de mães diferentes se dão melhor do que os da mesma mãe. Alem disso, na segunda 

visita realizada pela pesquisadora a irmã de Santa Catarina que teve a relação com São Pedro 

estava na casa passando uns dias.

Atualmente o que mais preocupa a família é a situação de saúde de Santa Catarina. A 

idosa apresenta erisipela por repetição e para tratar Santa Ágatha comprou “folha de insulina” 

para fazer chá e dar compressa e fruta”none” para fazer uma substância liquido-gelatinosa 

para colocar sobre a perna. O uso das plantas medicinais segundo a família deu certo e a perna 

melhorou consideravelmente, fato observado durante as visitas realizadas:

você num viu como que tava as perna dela aquele caroção bem grandão  que 
já caiu (...) Num usei mais não ( óleo de girassol)  tô usando o chá, lavando 
com o chá (chá da folha de insulina) e passando o none (...) Tava (usando 
óleo de girassol) aí parou o óleo, pra usar isso aí caiu aquele caroço

Santa Ágatha
Nos olhos da idosa percebe-se um vazio, não que ela apresente um olhar apático, mas 

passa a sensação de que está fora da realidade. Santa Catarina diz que “eu não gosto de viver 

assim sem fazer nada”. A família relata que antes ela fazia crochê, ligava o som de casa, dançava, 
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pedia para ir para o forró dos idosos. Hoje não lembra mais do forró e o crochê deixou de fazer quando  

a visão ficou ruim. Mas a própria família incentivou a idosa a ficar ociosa, pois dizem que ela não 

precisa fazer mais nada não, já fez tudo que tinha de fazer, agora é para deixar os outros fazerem por  

ela:
Foi mas ultimamente ela não ta com essas alegria toda não.. (...) Era alegre, via um 
som vivia dançando ai no meio da casa, mas agora (...) ela se zanga porque quer 
fazer as coisas num sabe mais fazer nada, num sabe lavar uma louça mais ai pra  
gente deixar lavar e depois lavar de novo (...)  Ai não, sabe lavar a louça não sabe 
fazer nada ai não se conforma de ficar sem fazer nada mulher era pra agradecer a 
Deus que tem quem faça a senhora fica só olhando pro tempo, né não? tem tantos ai 
que é obrigado  fazer né velhinhas tem que fazer por conta que não tem quem  faça  
ai ela tem tudo não mão, é remédio na mão, roupinha lavada e passada ai acha ruim 
porque tem que tá.(...) ai quer fazer as coisa sem poder. 

 Santa Ágatha

Desde que ela passou a apresentar os episódios de desorientação a família passou há 

realizar o dia a dia baseada nas ações da idosa, pois precisa de vigilância constante. Várias são 

a situações que preocupam a família,  e,  além disso percebe-se que nem sempre a família 

compreende o estado da idosa, nem tem paciência: 

é porque ela tem mania de ficar com a vassoura com a vassoura na mão... ela fica  
lembrando do tempo que varria os terrero

Santa Ágatha  

é mãe anda pra mexer nas coisas é com ela mesmo... (...)é de manhã ela levanta pega 
a vassoura... ela não pode porque já teve tuberculose duas vezes e essa puera(pueira) 
é fina do terrero (...) mas é teimosa é teimosa as vez foge atravessa a pista agente 
não ver ela pega MP4, celular, ela esconde minha filha e é difícil de  achar se ela 
pegar uma coisa em cima da mesa esconde o relógio

Santa Ágatha

passa a noite que nem um furacão dentro de casa pra cima e pra baixo parece que os 
remédios não tão fazendo efeito

Santa Ágatha

Agora quando é de manha ela levanta na hora que toma café já...aí dorme dorme até 
quase a hora do almoço aí levanta toma banho e dorme de novo aí quando é a noite 
passa a noite todinha aí eu digo acho que vou trocar o no lugar de dar o remédio de  
noite vou dar de dia pra de noite ela dormir é a noite todinha zanzando dentro de 
casa

Santa Agatha

é eu tenho cuidado pra ela não sair né, tem um maior cuidado... de noite a gente  se  
deita dorme até pouco mal porque as vezes eu me levanto pra ver os punhos da rede  
que não vejo pronto ai a gente fica doido procurando ela dento de casa e ela andando 
dentro de casa  preocupado é porque toma o remédio né... parece que não tá sirvindo 
ela vai  num sei quantas vezes pro  banheiro,  abre uma gaveta, um guarda roupa 
abre uma porta, pega uma roupa suja do cesto coloca na gaveta com limpa e tira 
limpa e bota no cesto,é preciso ter todo o cuidado tem  cuidado ela (Santa Ágatha) 
tem cuidado  e  eu Um dia desses  ela  tava  pedindo uma caixa de  fósforo   para 
acender uma lamparina em? nem lamparina aí tem eu digo mulher nem existe mais 
isso,  não mais num tem que acender..  eu digo não tem é da trabalho trabalho e 
cuidado né...é mais um cuidado né que a gente tem , as vezes ela liga um fogão, liga 
a boca do fogão (...) dela fazer um arte vi pra o fogão ligar a boca do fogão tudo 
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precisa de cuidado né? É tanto Nininha como Novinha com cuidado nela agente toda 
vida com os olhos em cima dela pra num dar tanto trabalho fazer um arte

São Pedro

Essa semana eu mais Santa Ágatha  foi  luta   ela  sentou-se  na rede com a rede 
dobrada e ela dependurada foi eu e Santa Ágatha pra suspender ela ajudar ela.(...) 
Lembra nada (Santa Catarina), ela não lembra nada  ela pode fazer uma coisa  aqui 
que ela não lembra mais agente diz Vanda o que  você fez ela diz não eu nem 
cheguei perto sabe de nada não.

São Pedro

Santa Ágatha fala também que sempre está supervisionando as atividades diárias da 

idosa, apesar dela realizar algumas atividades sozinha: “anda só, toma banho só, só assim de vez 

em quando eu dou um banho”.Ela afirma ainda que por ter  ficado solteira assumiu o cuidado da 

família e, consequentemente o de Santa Catarina:

Sempre tem uma (filha) né pra ficar.(...) É ruim tem dias que agente se zanga né? 
Tem dias que a gente num ta com saco pra quilo, mas não tem uma vida normal, pra  
mim ta bom ... não é sacrifício nenhum  né? é ruim se tivesse cuidado dos outros 
mas de pai e mãe, mais na frente né Deus da a recompensa.

Ás vezes a gente se estressa por que se estressa mesmo. Faz parte né.   Não me 
arrependi de nada por não ter casado, nem no dia que eu quero às vezes pra uma 
festa vou, quando quero sair assim viajar vou me arrependi de nada não, eu me 
zango porque se zanga mesmo.

Como ela ajudou a cuidar dos tios de São Pedro ela compara o cuidar que precisa ter 

com Santa Catarina com o que ajudou a prestar aos outros dois idosos:

é muito trabalho sabia que é muito trabalho muita paciência que hoje já mesmo já 
me desesperei que tem porque precisa ter muita paciência porque quando você cuida 
de um idoso você não pode bater você num pode... e é diferente de um criança que 
pode botar de castigo dana a peia pra cima né? De um idoso é diferente e quanto 
mais  principalmente  sendo  teimoso  quanto  mais  você  ta  falando  pra  não  fazer 
alguma coisa mais se faz é que falta paciência mermo... é muito difícil já cuidei de 
outros por aí, mas pra mim agora só os de casa e pronto... 

(Cuidei) de um tio meu e de uma tia(...) era os que era dono dessa terra.(...) ele (o 
tio) pelo menos não teimava tanto não porque se botasse um comer comia se não 
botasse, também não pedia era muito... dava muito trabalho assim que ele era muito 
alto muito pesado ai az vezes ele fazia cocô na roupa na cama pra pessoa trocar tinha 
que dar banho naquela cadeira também tinha botar  naquela cadeira pra dar banho lá 
no quarto agente teve que furar um buraco na parede pra poder lavar  (...) é trabalho 
mas só que é outra coisa (...) não é igual a ela que a gente deixa aqui quando pensa 
que não ela ta lá  atravessando a pista ai vem um visinho a gente chama  vai busca  
deixa aqui de novo quando pensa que não ta de novo a gente tem as obrigação aqui é 
muita coisa pra fazer e antes aqui ainda vivia tudo limpo, hoje não da não pra limpar 
os móveis toda semana tem como não, porque não da tempo não, chega lava a roupa 
num dia, no outro ta um monte, aí tem que trocar aqueles pano do quarto dela das 
rede tudo ai é muito cansado. (Por está em processo de demência) é tira as coisas do  
lugar num sabe onde bota... 
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(Santa Catarina) fez uma coisa muito errada, que eu sei que ela tem noção do que ta 
fazendo tem coisa que tem noção acho que faz assim tipo assim um capricho num 
sabe mas que sabe o que ta fazendo tem.

A família afirma que ao longo de todo o processo de cuidar da idosa, a equipe de 

saúde da família oferece suporte e que esse modelo de atenção a saúde melhorou bastante a 

assistência prestada:
A agente vem aqui  direto  tirar  a  pressão  dela  e  tudo...é  e  aquela  menina  lá  do 
hospital né...aquela enfermeira até a dotora vem aqui,é vem aqui direto toda semana 
ela vinha quando vem pro posto passa por aqui né...as vez tem visita delas no posto 
aí elas incosta aqui

São Pedro

(A atenção a saúde hoje) é melhor, as vezes nem tá esperando chega.(antes) Tinha 
que ir pra lá (hospital ) hoje não antes qualquer coisinha tinha que pegar um carro  
pra ir né? porque Santa Catarina pra ir pro hospital tem que pegar um carro pra ir... 
mas os medico vindo aqui num é importante né que já evitar ter que sair.

São Pedro

 O Programa de Saúde da Família é muito bom...  logo que é perto né fica mais 
atendido, mas tem canto por aí...

 Filha do casal de idosos

A enfermeira vem sempre aqui ela é muito cuidadosa, as vezes quando ela não vem 
se mãe sentir alguma coisa se precisar eu ligo ela me atende muito bem e vem ai 
daqui que é meia descansada mesmo que ela deixou uma vez pra verificar a pressão 
dela uma vez por semana até hoje, as daqui ... remédio a ente tem que pegar lá né 
que isso já é o certo né a gente tem que procurar, mas chamar pra verificar a pressão 
sempre é essa espera.

 Santa Ágatha

O doutor que ficou acompanhando ela e sempre ele vem aqui em casa ou vem que 
teja de plantão ou não ele vem ele passa aqui pra saber como ela tá, saber se ta 
precisando de alguma coisa, mas não sei se é porque é parente né, mas sempre ele 
teve esse atenção.

Santa Ágatha

Outro aspecto que meche com a família é Santa Catarina referir ver e falar com os 

mortos, pois a família fica sem saber do que se trata, uns não ligam outros tem medo:

sim um dia desse foi engraçado foi no carnaval (...) eu escuto aquele negoço ela 
batendo aí puxou meu lençol tem um homem ali  te chamando aí eu meti dos pés 
passei...eu disse mãe cadê esse homem? Tá sim ele tava ali  em pé lhe chamando... a 
senhora quem atenda ele porque eu não quero falar com ele não (RISOS) aí voltei 
deitei de novo nesse dia ela passou a noite todinha andando aí abre a porta quando  
eu acordei tava com a janela da cozinha aberta, a porta eu disse meu Deus do Céu 
mais é assim só falta... uma perturbação... 

Santa Ágatha

um dia morreu um senhor de idade aí ela nem conhecia o senhor aí ela disse que o 
homem  tinha  vindo  visitar  ela  dizer  que  tinha  morrido  pior  que  nem  eu  nem 
ela(irmã) sabia e ninguém veio aqui (...)dá medo entendeu...

Ajudante de Santa Ágatha nos afazeres domésticos
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 pois é eu só vim saber que ele tinha morrido quando cheguei na rua aí quando eu 
cheguei ela veio perguntando se eu tinha ido pro enterro do homem porque ele tinha 
vindo aqui eu disse vai pra lá com essas conversa que é desse jeito

Santa Ágatha

Essa família retrata a dificuldade de cuidar de um idoso em processo de demência, 

suas dificuldades e desafios a serem superados. Além disso, a necessidade de uma rede de 

suporte que permita o diagnóstico e o melhor tratamento, para que as pessoas que possuem 

essa patologia tenham o acompanhamento adequado e consigam ter uma melhor qualidade de 

vida. 

SANTA MARTA

Idosa  de  77  anos,  residente  no  bairro  Santa  Luzia,  na  zona  urbana  da  sede  do 

município  de  Santana  do  Matos.  Alfabetizada  funcional,  católica,  casada,  agricultora 

aposentada, branca, cabelos grisalhos, corcunda, olhos escuros e pequenos. Possui um quadro 

de  erisipela  por  repetição  que  atinge  ambas  as  pernas.  Apresenta-se  sempre  alegre, 

brincalhona, com uma resposta pronta para todos questionamentos, ativa e refere só precisar 

de ajuda quando está com algum problema de saúde.

Nasceu no Sítio Timbaúba, na zona rural de Santana do Matos em 02 de Maio de 

1933. Casou-se com Frei Damião, teve 06 filhos, dois quais morreram 3 e criaram-se 3, duas 

mulheres  e  um homem.  E  ainda  ocorreram 02  abortos.  Para  esse  casamento  ocorrer  foi 

necessário muita  conversa e  convencimento.  Santa Marta  conta  que  alguns anos após ter 

nascido se mudou com seus pais para o Tapuia, uma região da zona rural de Santana. Lá ela 

aproveitou a juventude, quando tinha uns 17 anos teve propostas de casamento, sempre ia 

para comemorações de aniversários e casamentos. Ela diz que não ia para forrós não, pois sua 

mãe era muito exigente e não permitia:

(...) eu nu casei nova com 17 anos porque eu num quis. Mas fulano pelejou para me 
pedir eu disse nem peça que eu num quero me casar,eu gozei tanto, dancei. Olhe 
com 17 anos juro na Hóstia o rapaz doido pra mim pedir eu digo peça não que é 
trabai (trabalho) perdido... vou gozar minha vida. Agora mamãe nuna butou.. era eu 
e uma subrinha minha que hoje em dia ela mora em Parnamirim (...) ela com 15 de 
idade, ela é irmã minha de criação aí mamãe nunca butou nós duas na frente pra ir 
pro forró,  mas aniversaro,  festa  de casamento  nós ia  na  boca da  noite  só vinha 
quando o dia amanhecia (...) gozei muito, tinha um amigo meu que me aperriava 
Santa Marta vai ficar no caritó,  vai ficar no caritó você já tá veia, eu disse eu quero 
me casar é veia me casei nessa idade ainda.
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Os anos foram passando e ela arranjou outros namorados, que segundo ela “só gostava 

de gente moreno” e esse detalhe dava problema com a mãe dela que não queria. Então um compadre 

da mãe dela chamou a mãe dela para visitar um rapaz que tinha vindo da cidade de Santana com o 

irmão para morar no Tapuia. Esse rapaz, que é Frei Damião, tinha passado um ano, seis meses e três  

dias no sul do país, quando retornou a Santana casou-se e tinha acabado de se separar da esposa, pois  

esta tinha sido adultera e esta tinha deixado ele. Então num domingo, foi Santa Marta e a mãe dela  

visitá-lo. Lá os dois jovens conversaram bastante. Ele apesar de ser dois anos mais jovem que Santa  

Marta, contou toda a sua sina de viagens, sua separação e a vontade de arranjar outra esposa. Santa  

Marta diz que disse “nu dando certo com a primera procura ota”. Então ele passou a se interessar por  

ela, mas ela não queria, pois já tinha outro namorado. A mãe dela ficou chateada, pois não queria ela  

com o namorado que ela tinha por ele ser negro. O sobrinho de Frei Damião começou a pressionar e 

ela relutava:

mais eu nem queria ele porque eu tinha meu namorado ai por essa palavra que eu 
disse procura ota ele ficou animado aí disse pro subrin dele que era doidin por mim 
aí ele disse a mim aí eu disse quero não num quero não que eu tenho meu namorado 
aí ele disse namore Santa Marta com Frei Damião, namore, eu disse eu não. Aí um 
dia mamãe disse a amiga dela quem presta ela num quer como Frei Damião agora tá 
namorando aquele nego...

Certa vez ela foi pegar água em uma cacimba e lá se encontrou com Frei Damião que 

também tinha ido pegar um galão de água. E nesse encontro ele disse “Santa Marta você quer 

casar comigo?”.  Ela respondeu que ia  pensar  e com 15 dias,  deu a resposta  dizendo que 

aceitava. Então Santa Marta foi e acabou o namoro com o outro. Frei Damião foi para São 

Rafael, trouxe um par de alianças, uma roupa, um par de calçados e um vidro de perfume e a 

presenteou. Passaram-se mais quinze dias e ele foi para a casa de Santa Marta, pediu ela em 

casamento e prepararam toda a festa:

ele chegou no dia de domingo lá em casa  bem cedin e eu tinha ido pro roçado 
apanhar feijão verde mais mamãe e papai isso era em Tapúia aí quando eu cheguei... 
aí quando eu cheguei aí eu fiz café e fui da ele lá fora aí ele foi e disse Santa Marta  
eu ainda não me achei com corage de pedir você aí eu fui e disse quer uns cabelo  
dos meus? (risos) Quer uns cabelos dos meus? (dizendo que ela tinha coragem e se 
ele queria um pouco da dela) Ele achou graça e disse não.... bem isso foi no dia de 
domingo aí nós criava uma vaca o curral das vaca era pregado com  a parede da 
casa. (...) era uma coisa de 2 pra 3 hora, aí mamãe foi dar água as vacas ficou eu em  
casa e ele e meu pai e um irmão meu,  aí ele tava com vergonha de pedir eu na frente 
de mamãe, bem aí quando mamãe foi dar água as vaca (...) ele chegou a papai e 
disse seu  Antôi  eu gosto de Santa Marta queria que o senhor me desse ela em 
casamento, aí papai ficou calado, aí meu irmão foi e disse papai Frei  Damião tá 
falando aí, ele disse o que é? Aí ele foi e disse tornou a dizer a ele e ele(pai) ficou 
calado... mamãe chegou aí meu irmão disse a mamãe, aí  mamãe foi e disse é o 
siguinte:  desde de manhã que Frei Damião tá aqui em casa, eu num sou bicho não, 
num sou bicho não, você deixou eu sair pra pedir Santa Marta, Santa Marta só num 
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tem pai não ela tem mãe  também (...) aí ele disse a senhora me desculpe e por causa 
que a senhora sabe eu num tenho... quando tem  muita gente a gente se acanha, tem 
vergonha. Ela puxou a cadeira pra junto dele e disse agora eu num tenho vergonha 
de nada eu vou declarar a tudin aí foi e disse é eu num gostei de você pedir ela eu 
fora da ausência (...), mas com certeza eu faço o casamento. Aí ele quiria casar logo, 
mãe disse não... eu vou butar uns bicho  pra ingordar eu so tenho uma só filha eu  
quero da um almoço ao povo. A mais eu queria casar logo (disse Frei Damião)...  
mãe disse  vai  ter  de  esperar.Aí  botou  4 criação  no  capim elefante  pra  ingordar 
passou parece um mês as criação comendo capim elefante e tudo aí meu irmão um 
que era carpinteiro aqui na rua, comprou uma banda de cervado, comprou galinha, 
tinha pirú era uma festa de pobre mas foi uma festa falada... foi carne. Aí passaram a 
noite comendo num sei quantas mesadas também fizeram num sei quantas buchada, 
subrimesa  tudo  tinha  ela(mãe)  fez  uma  festa  porque  disse  que  so  tinha  uma 
fia(filha)... 

 No dia da festa, antes dela acontecer, eles foram para a sede do município a cavalo, 

onde casaram no civil. Santa Marta conta que nesse dia chorou muito, pois ia ter que deixar a 

mãe dela, pois para ela era Jesus no céu e a mãe na Terra. Apesar de ter se casado, não deixou 

de dá suporte a mãe dela. Alguns anos depois todos se mudaram para a sede do município e 

Santa Marta continuou lavando e passando as roupas da mãe.

Os anos foram se passando e certo dia estava ocorrendo um comício de Aluízio Alves 

na cidade. A mãe de Santa Marta tinha ido com um filho e três netos a pé para uma missa que 

tava ocorrendo em Timbaúba e estava voltando para casa. Foi quando passou um rapaz e 

avisou que elas tivessem cuidado, pois a cidade tava muito movimentada e tinha um carro que 

estava vindo “disparado”. Mas não demorou muito e ela foi atropelada: 

a luz do carro incandeou a vista dela aí ela saiu do meio fio e fio pro meio da estrada  
aí o carro pegou ela de cheio a pancada foi nos peito dela torou o braço dela, foi na 
testa,  quebrou os dente dela,  mas ela  ainda deu duas palavra  aí  quando a poera 
assentou aí esse irmão meu que vinha  apanhou ela que tava lá(...) botou no colo ela 
cheia de sangue e aja ela limpar os zoi(olhos) dela o que ela disse foi duas palavra  
ela disse: Santa Marta como quem diz assim na hora que eu subesse  duma coisa 
dessa, mas ela só fez dizer assim Maria aí o oto irmão meu chegou

Faziam um mês e meio que Santa Marta tinha tido bebê. Ela relata que passou uns 5 

dias sem se alimentar direito, só fumava e tomava café. Muitos anos depois o pai dela faleceu 

também, e naquele tempo podia deixar pensão para familiares, então ele deixou para o neto de 

Santa Marta que tinha problemas neurológicos. Anos depois esse tipo de benefício foi cortado 

pelo governo e como o rapaz tinha problemas neurológicos, foi aposentado.

Atualmente Santa Marta reside com o esposo e três netos, dos quais um é o possui 

problemas neurológicos. É a chefe da família. Sempre está preocupada com a alimentação da 

família  e  as  necessidades  dela.  Em relação  a  sua  alimentação  diz  que  só  como  arroz  e 

macarrão com carne, não gosta de frutas nem verduras nem de feijão. Vez por outra apresenta 
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anemia,  e esta já foi tratada com transfusão sanguínea,  inclusive da última vez que ficou 

internada e foram administradas duas bolsas de concentrado de hemácias. Atualmente faz uso 

de sulfato ferroso e ácido fólico

Sua casa é simples e bastante humilde, refletindo as dificuldades financeiras e sociais 

que a família enfrenta. Não é muito higienizada, tem vários animais, inclusive na cozinha, é 

passarinho, gato e devido à falta de limpeza adequada aparece até roedores. No quintal ainda 

cria galinha e tem uma pequena plantação. Para cozinhar os alimentos, faz uso de fogão à gás, 

mas o feijão em alguns momentos utiliza o carvão par economizar. Apesar de a renda familiar 

ser de três salários mínimos (aposentadorias dos idosos e do neto), os filhos dos idosos que 

não residem com eles passam por muitas  necessidades financeiras e sociais,  pois nenhum 

deles possui trabalho, cada um possui famílias com mais de 4 pessoas e com isso não têm 

sustento próprio. Precisam do suporte, que no caso são os pais.

Outro problema que preocupa a família é o etilismo do único filho homem de Santa 

Marta. Ele é um rapaz trabalhador, querido por todos da cidade, mas como fica sob efeito do 

álcool,  não  consegue  emprego  e  leva  preocupação  para  os  pais.  Ele  pediu  que  a  idosa 

comprasse uma moto no nome dela para ele. Prometeu que não ia beber, principalmente se 

estivesse na moto. Ela atendeu o pedido, mas ele continuou a beber e Santa Marta afirma que 

está só esperando uma notícia ruim, noticias de acidente. A moto foi comprada financiada e 

ainda falta 5 anos para quitá-la.

Santa Marta, além disso, possui uma corcunda acentuada nas costas devido uma queda 

que ela sofreu. Ela não quis ir para o hospital, preferiu ficar se tratando em casa e ficar com a 

corcunda: 
olhe a mangueira tava no pote ele (um dos netos) ia passando, mas antes eu tivesse 
deixado  ao  menos  ele  cair.  (risos)  eu  apanhei  o  menino  botei  no  braço  quem 
enganchou os pés foi eu  cai e aleijei meus quarto (...)  cai de joei (joelhos) num 
batente... os ossos dos quarto fez track (som dos ossos quebrando)!! Eu cai de papo 
pra cima e alejei, aí três osso dos pinhaço saiu... tá aqui pra quem quiser ver o nó 
(...) Foi nada  (para o hospital), eu tomava mastruz com leite, (...) Fui não os meus 
irmão mandaram, mas eu num gosto de hospital...eu tomava era matruz com leite 
(...) que é bom , que é bom, mas colou ruim  demais

 Então,  devido esse problema na coluna,  a  idosa quando precisa ficar  internada  no 

hospital devido suas erisipelas por repetição, sobre bastante por ter receio de deitar em camas 

altas, e o período que fica interna fica dormindo em cadeiras. Assim, sempre que possível, 

prefere realizar o tratamento em casa. 

Quando as  visitas  foram realizadas,  fazia  uns  15 dias  que  ela  tinha  saído  de uma 

internação devido uma erisipela. Estava fazendo uso de antibiótico oral e realizando curativo 
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do modo que achava ser adequado. A lesão se localizava no terço inferior da perna direita, a 

idosa estava amarrando um pano só para proteger, lavando com uma substância que ela chama 

de “gorda”, que é uma garrafada de mistura de água de cajueiro com água de ameixa e estava  

colocando óleo  de  copaíba.  Mas o processo de limpeza  não estava  sendo feito  de forma 

adequada e então a enfermeira, a pedido do médico, foi ao domicílio orientar como fazer a 

limpeza da lesão e o curativo. A idosa diz que já teve outras lesões e que ficou boa utilizando 

produtos naturais:

Oie oie isso aqui voce ta vendo essa mancha? Essa mancha aqui? Isso aqui eu vou 
dizer era uma pipoca roxa aí meu marido troxe um melão desse tamain bonito da 
vazante já faz muito ano... desse tamain(tamanho) aí o povo tem uma historia de 
dizer que agente comendo com a bagaça pode num seja o que for  daquele objeto em 
cima daquela ferida aí o que foi que eu fiz eu rapei o melão botei um prato chein  
botei açúcar a comi acabar botei a aguinha do melão em cima (...) tava desse tamain 
chega tava roxa ao ia pra dotor Assis com a péia por cima homem fui carregada  
igual a porco... aí dotor Assis disse viche Maria (RISOS) aí ele puxou aquela péia 
era desse tamain oie aí ele puxou a peia e mandou lavar bem lavado aí deu uma 
pomada a mim ai disse: a senhora todo dia vai fazer curativo...eu disse eu sei qual é  
o curativo que eu vou fazer mandei fazer uma garrafa de gorda de jurema preta, com 
cajuero e armexa (ameixa) graças  a Deus sabe como é um papel de cigarro? Eu 
cubria ela a ferida mode a mosca com papel de cigarro e num sarou muler... bem 
grandona aqui ficou só a mancha dela com papel de cigarro (...) quanto mais reza 
com os puder de Jesus ela sarou...

Como a idosa está em tratamento, não está podendo fazer todas tarefas de casa e quem 

a ajuda nessa situação é  Santa Emília,  sua filha.  Esta  é  sem escolaridade,  desempregada, 

reside em um conjunto habitacional construído recentemente pelo governo federal em parceria 

com a prefeitura. Este conjunto fica um pouco distante da casa de Santa Marta, e como Santa 

Emília fica dividida entre as duas residências ela precisa se desdobrar. Ela refere que tem 

problema de hérnia, que é difícil cuidar das duas casas e que assumiu o cuidado da idosa 

quando esta precisa por ser a única filha mulher que reside no município já que a outra reside 

em Mossoró e o homem, mesmo morando em Santana, é homem e o dever de cuidar é da 

mulher.  O  filho  só  ajuda  mais  quando  a  mãe  adoece  e  precisa  de  ajuda  para  resolver 

problemas externos, junto a outros serviços. Ela diz também que com o envelhecimento dos 

pais dela as coisas ainda continuaram do mesmo jeito de antes, eles ainda são ativos e ela 

sempre deu um suporte:

Pra mim ta do mesmo jeito, é porque a gente como filho tem...do jeito que eu posso 
fazer  os zotos (OUTROS) tem direto como filho e filha. (...)  Porque o seguinte  
como muler que mora aqui por enquanto sou eu, assim no causo de doença tanto 
dele como dela do jeito que eu posso fazer, a ota  também pode fazer vim fazer né?  
que eu também não tenho saúde, e eu tenho minha casa também e tem que tomar 
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conta dos meus filhos. Esse menino meu tem 21 anos, ai se eu sair de casa, quem vai 
fazer as coisas pra ele? Lavar uma roupa, Cuidar do comer tem que ficar dentro de 
casa também.

Ele faz num causo de doenças mamãe tá doente  ele faz ele tando bom (significa não 
está bebado), ele vai em cima mesmo resolver os problemas dela

é pouco difícil de eu ta direto aqui porque eu tenho minha casa, e o peso da casa lá é 
grande, quando eu tenho tempo que  eu resolvo as coisas lá ai eu passo cá  (...) É 
porque eu não posso ta direto aqui, fica um pouco difícil. tem vez que lá em casa só 
falto correr doida  eu chego aqui de onze, onze e tanto. Ai não tem capacidade de tá 
todo dia  bem cedo aqui.  (...)  a  pessoa  que  é  dona de  casa  ainda  eu  tenho essa 
menina  mora lá comigo, mas a filha dela num deixa ela fazer nada dentro de casa 
quando ela tá dormindo é que ela me ajuda a fazer  alguma coisa...

eu cuidar casa, lavar roupa fazer uma coisa fazer outra  e ainda vim pra cá. Quando 
chega aqui, às vezes to cansada, qualquer coisinha eu me estresso saio de casa já 
cansada... é difícil muler um pouco difícil. E to canso de dizer a mamãe, quando eu 
posso fazer eu faço, porque eu não tenho saúde não muler eu vivo duente. Eu tenho 
hérnia,  minha é hérnia é quese no umbigo eu tenho poblema de ovário eu tenho 
policisto nesse ovário eu sou doente também. Já faço sem puder.

O neto dela que tem problemas neurológicos ajuda também, é ele quem enche os potes 

de água e quem varre, ele não deixa ninguém varrer. E mesmo doente Santa Marta ajuda em 

alguns afazeres. Uma curiosidade é que a família fala “barrer” ao invés de varrer:

Quando eu chego aqui, o menino (neto com problemas neurológicos) é que barre a 
casa, ele não deixa ninguém barrer. Ele num deixa não ninguém barrer não agente 
quer barrer a casa ele não dar ele mete a vassoura na gente...

 Ai mamãe já ta cuidando do almoço, ai quando eu chego tem a carne dela pra assar, 
eu asso, passo no liquificador, depois do almoço lavo a louça, quando é pra arear um 
copo eu areio, lavo o banheiro. Ai quando termina eu vou cuidar das coisas dela aí já 
é a hora deu ir pra casa  (...)  O almoço quem faz é ela (Santa Marta) e lavar  a louça 
do lanche  do almoço quem lava é eu quando eu tou aqui (...)

Em relação à equipe de saúde da família,  Santa Emília diz que eles não vem com 

muita freqüência. Nesse caso em que a idosa está com uma úlcera, ela acha que a equipe 

deveria ser mais presente, tanto para orientar o curativo quanto para fazê-lo, já que ela nem 

demais familiares não sabem e as dificuldades impedem da idosa ir ao posto de saúde:

É difícil as vez vem mas é difícil num  é direto. Nesse caso do probrema dessa perna 
dela tem que ser ela, a enfermeira eu num sei nunca trabaei em hospital tem que 
cuidar né...eu faço o que eu  sei, mas é mior (melhor) ela vim mas agente vai acha 
difice porque é  só ela num tem outras pessoa que  era pra ter pelo menos umas duas 
pessoa  ali  né?  Aí  fica  difice...  (Santa  Marta  ir  ao  posto)  num pode  ir  como se 
vinhece um carro ela ia,mas pra subir em moto é maior luta pra conseguir descer (...) 
fica um pouco difice porque esse povo idoso era pra elas vim, porque esse povo 
idoso é difícil de sair de casa, ao não ser quem tem carro. E quem num tem?

Santa Emília
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Quando ou quando não vem ... quando era o Dr.  era  dotor aqui que consultava ai eu 
mandava o recado, ele vinha aqui na minha casa.  ... ele vei  bem duas ou trei vez ai 
ele disse quando a senhora precisar pode me chamar, mas Dr. ta na outra região. Aí 
agora quem tá e esse dotora. Eu me consultei com ela uma vez, uma vez só  antes 
deu adoecer dessa perna que eu me consultei a ela

Santa Marta

A família retrata as dificuldades sociais que enfrenta para dá suporte à idosa, como 

também a dependência de toda a família em relação aos idosos, principalmente financeira. E 

ainda refere à necessidade do suporte da equipe de saúde. Mas independente dessas situações, 

é perceptível a vontade de Santa Marta de lutar, a sua determinação em sua voz firme o que 

demonstra segurança e vontade de vencer os intempéries da vida.

SANTA CECÍLIA

Idosa  de  85  anos,  residente  no  bairro  Santa  Luzia,  na  zona  urbana  da  sede  do 

município de Santana do Matos. Sem escolaridade, católica, viúva, agricultora aposentada, 

branca, cabelos brancos, olhos azuis e vivos. Não consegue andar sozinha, passa grande parte 

do tempo em uma rede armada na área de serviço da casa. Ficou debilitada quando a cerca de 

três anos atrás sofreu 4 quedas em uma semana.  Nesse mesmo período começou a apresentar 

episódios  de esquecimento.  Apesar  disso,  ainda  consegue interagir  com as  pessoas  que a 

rodeia, respondendo a questionamentos com frases curtas; consegue explicar quando algo a 

incomoda. Geralmente se apresenta calma ou sorrindo, porém quando é manuseada chora, 

pois a mesma tem “problemas nos osso”, osteoporose, e por isso ela sente dores. Ela prefere 

ficar com as pernas penduradas, mesmo quando está deitada. Além disso, a idosa tem infecção 

urinária por repetição e devido à posição na rede começou a apresentar uma úlcera de pressão 

no ombro, mas que já está sendo tratada e em processo de cicatrização, assim como a úlcera 

de pressão que possui na região sacra. A única medicação que faz uso é o neozine (8 gotas por 

dia) para auxiliar  no sono. No passado teve um problema de câncer  de ovário e realizou 

histerectomia.

Não se sabe detalhes sobre a vida da idosa, pois a mesma interage pouco e a família 

não sabe muitas informações. Sabe-se apenas que ela nasceu no Sítio Pinturas no dia 19 de 

fevereiro de 1925, onde passou grande parte do tempo. Ainda lá se casou, teve 09 filhos, 6 

mulheres e 3 homens. Desses, restam 7, pois já morreu um filho e uma filha. Não foi possível 

saber  há  quanto  tempo  a  idosa  está  residindo  na  sede  do  município.  Quando  jovem, 
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apresentava muita  tontura e tinha muita  caspa,  achava-se que ela  tinha labirintite  e que o 

quadro se agravava por a mesma ser muito preocupada com os filhos. Atualmente a idosa 

mora com sua filha Santa Helena. Esta filha ao longo da vida sempre deu apoio aos pais. Ela 

conta que a mãe era trabalhava bastante,  que os filhos a obedeciam, pois ela era firme e 

exigente,  e que hoje se encontra  em um estado que não consegue nem se auto-cuidar.  A 

conversa entre a idosa e filha flui de modo a tentar fazer com que a idosa interaja:

Ou  mulher  trabalhadeira,  né  mamãe.  Se  lembra  mamãe,  a  senhora  apanhava 
algodão, feijão. Ia com uma trouxa de roupa. Passava sabão naquela roupa todinha, 
deixava aquela roupa branca. Era luta. Hoje ta veia num cuida nem da senhora.O 
pau comia, se teimasse, nera não mamãe. Era escreveu num leu, o pau comeu. Nera?

Santa Helena

O esposo da idosa, que também era agricultor, faleceu há cerca de 12 anos atrás de 

complicações  ligadas  a  um acidente  vascular  encefálico.  Quando  toda  essa  problemática 

aconteceu, Santa Cecília residia com outra filha, Rosário. Apesar desta filha ser caprichosa, 

não tinha uma pessoa específica para prestar uma assistência adequada, então Santa Helena 

relata: 

Quando eu morava lá naquela rua ali que papai adoeceu de trombose... no dia que 
papai adoeceu de trombose eu tava no hospital. Eu ia marcar o períneo pra fazer. Eu 
já lavava a roupa dela. Lava quatro ou cinco paninho, sabe? E ia me deitar porque 
num agüentava..  aquele  peso  assim na barriga.  Parecia  que  ia  arriar,  minha fia. 
Parecia que ia arriar. Eu digo: mas eu vou fazer! É ou viver ou morrer. Porque eu 
num dou a vida a meu pai. Se for pra ele vier, ele vive.. e se for pra ele morrer, é a  
vontade de Deus né? Pronto. Aí ele foi pra Natal, por lá ele fez uns tratamento lá.  
Como é que chama... é fisioterapia, né? Ficou lá na casa do meu primo, aí Rosário 
esquentou, carregou ele. Quando ele chegou lá, eu tava operada. Pronto. Ele morreu 
a míngua.. morreu a míngua. Depois disso, quando eu completei três mês que eu me 
operei, comecei a ir pra lá. Trazia de sacola de roupa, minha fia, pra lavar. Chegava  
lá era uma ruma de roupa por cima das parede! O povo num liga, mulher! Chegava 
lá, óia o poço de mijo, que ia lá no pé daquela parede. O mijo chega era amarelo.

Inicialmente a idosa continuou residindo com Rosário, mas Santa Helena sempre dava 

uma força. Até que a idosa pediu para ir morar com Santa Helena, mas só passou 3 meses:

(na casa de Rosário) ela não agüentava o neto, uma ruma de neto, ela tinha que criar, 
aí eles dizia: você num é minha mãe. Aí ela ficou com raiva. Porque os daqui, se os 
daqui disser, eu meto lhe os coro. A avó tem direito... uns bichão, minha fia. Aí ela 
inventou de morar mais eu, quando papai morreu. Ela tava devendo a bodega, aí 
quando ela pagou tudo que tava, ela voltou pra casa dela. 

Ela  retornou  a  casa  de  Rosário,  mas  já  estava  começando  apresentar  sinais  de 

dependência funcional. Passaram-se alguns anos e ela foi morar com uma neta. Depois foi 
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morar com Santa Helena, onde ficou por 3 anos. Nesse período Santa Helena precisava ir 

trabalhar, pois é merendeira em uma creche do município, e a partir das 12h, sua outra filha 

Santa Joana D’Arc vinha ficar com ela. Só que ela demorava, a idosa ficava muito tempo 

numa posição e começou a apresentar úlcera de pressão na região sacra. Além disso como 

Santa Joana D’Arc demorava a chegar na casa de Santa Helena, a idosa ficava sozinha com o 

neto, filho de Santa Helena que tem problemas psiquiátricos. E o esposo de Santa Helena 

chegou  a  conversar  com Santa  Joana  “D’Arc:  Santa  Joana  D’Arc,  Santa  Helena  sai  pra 

trabalhar, sua mãe fica ai toda mijada. Ela disse: ah, eu também tenho meu fi, tenho meu 

marido pra ajudar em casa”. Então iniciou-se um dilema: a idosa deveria ir para casa de outra 

filha? De fato foi o que ocorreu. Santa Joana D’Arc resolveu “eu vou levar mamãe pra morar 

mais  eu”.  E  para  evitar  outros  problemas,  como  acharem  que  Santa  Helena  estava  só 

interessada na aposentadoria da idosa, Santa Helena achou melhor que ela fosse.

Então que assumiu a idosa foi Santa Joana D’Arc. Porém como esta vivia de aluguel,  

pois não tinha uma casa própria desde que veio de Macaíba de volta para Santana do Matos, 

Santa Helena sugeriu que ela juntamente com a mãe fosse para a casa que era da idosa e que 

quem estava morando lá era a filha de Rosário. Assim surgiu um impasse familiar: Rosário 

ficou  extremamente  chateada  com  Santa  Helena  com  a  situação  e  disse  que  “quando 

morresse,  se  se  encontrasse  comigo  (Santa  Helena)...e  as  almas  tivessem vergonha,  nem 

falava!”.

Assim ela foi morar com Santa Joana D’Arc. Mas os problemas não terminaram, só 

aumentaram. Lá ela vivia na rede, sem roupas devido o calor segundo a família. Santa Helena 

ficou aperreada com a situação e não agüentando mais resolveu trazê-la de volta para sua 

casa: 

Aqui é outra ferida! Os mês que ela passou na casa da irmã, mulher, você num sabe 
que ela passou? Oito mês que ela passou. Toda hora que eu olho pra essa ferida de 
mamãe, eu sinto assim.. se eu soubesse que ela ia deixar feito, eu não tinha deixado 
ela levar ela pra lá! (...)minha fia, pelo amor de Deus! Eu cheguei lá, olhe, era isso 
(tamanho da ferida)... Você só faltava ver o osso assim dos pinhaços já dela, com 
aqueles beição grosso! Parecia uma bicheira veia. Você nunca viu bicheira feia que 
você não... (...) minha fia, pois era sem mentira nenhuma, pois era desse tamanho.. 
quase tamanho da boca de uma xícara! (...) Quando eu fui lá, que eu comecei a ir lá  
e dar banho nela, quando eu vi.. Meu Deus! Eu num quero nem parar pra pensar pra 
minha  pressão  não  subir.  Porque  eu  tenho  problema  de  pressão,  né?  Eu  tomo 
remédio.. aí eu fiquei. Disse: eu vou carregar mamãe pra cá de novo! Mas sei que foi 
luta, minha fia. Só deu confusão! A irmã e a sobrinha se intrigou comigo. (...) eu 
sofri pra sarar essas feridas. Ai meu Deus do céu! Eu botava a mão na cabeça e  
dizia: meu Deus o que é que eu vou fazer! Eu dizia: o sangue de Jesus vai lavar e vai 
sarar, se Deus quiser! Mulher, ela chegou de lá morta. (...) Eu trouxe ela, cuidei dela. 
Você se lembra quando ela veio pra aqui? Com umas feridinhas pequenininha, nera? 
Mulher, mas essas daqui não! Era desse tamanho, olhe! Aquele rombo feio. Essas 
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dos quartos, hoje um dedo assim.. eu meço assim.. mas um dedo assim nessa dos 
quartos, era quase dois dedo aberto. Você acredita? (...) Ela vivia lá mulher, sabe 
como ela vivia lá? Nua, nua, nua, despida dentro de uma rede. Tudo isso se agitava 
comigo. Disseram que eu chateava muito, num sei o quê... Num calor desse num 
tinha pra que mamãe de roupa... Eu digo ela não e bicho bruto. Se uma veia dessa 
morre de uma hora pra outra, né não! Eu quero ver ela viver nua aqui. (...) mulher,  
quando ela veio de lá, ela veio alejada assim. Cherando quase as viria. Ai hoje eu 
puxo ela assim. Digo: mulher se aprume. Ela diz: você vai me matar. Eu digo: é pro 
seu bem, mulher. Pra você num alejar. So sei que as fia virem, acharam ela agora 
outra. Mulher o bucho dela, ói, chega era aquelas preguinha. Num tinha, olhe, essas 
bainha,  esses  corinho  não.  Quando  ela  chorava  chega  era  quatro  peinha  assim 
incuida. Chega era seco o bucho dela. Mulher, mas ela dizia que ela comia quatro  
vez. Mas ela ia dar comer a ela, era 9 hora. Era 9 hora. A pessoa ir comer de 9 
hora..nem eu agüento. 9 hora a pessoa ta com vontade de comer é mais.

Então  a  idosa  retornou  para  a  casa  de  Santa  Helena  em Maio  de  2010,  onde  se 

encontra até o momento. Hoje a renda familiar da casa é a aposentadoria da idosa, o salário de 

Santa Helena e a aposentadoria do esposo da cuidadora. Residem na casa Santa Helena, Santa 

Cecília, o esposo de Santa Helena e o filho da cuidadora portador de problemas psiquiátricos. 

E vez por outra outros filhos de Santa Helena aparecem pela casa, como no momento está 

uma filha com o neto de Santa Helena. Esta fica dividindo o tempo entre Natal e Santana do 

Matos.

A casa que abriga a família é aconchegante. O piso é todo na cerâmica, paredes bem 

conservadas e tem um quintal  onde galinhas são criadas.  O quintal  não é tão organizado, 

possuindo certa sujidade. A área de serviço é ampla e arejada, e é o local onde a idosa fica 

durante todo o dia.  A filha afirma saber que lá não é o local apropriado para a idosa, mas que 

o quarto que seria dela é quente para ela. Nesta área de serviço possui uma cama, mas não é 

utilizada porque a idosa não agüenta, fica chorando, pois prefere a rede.

Santa Helena, filha que atualmente presta os cuidados diretos a Santa Cecília nasceu 

no Sítio  Pinturas  em 13 de  janeiro  de  1951.  Aos 19  anos se  casou,  foi  morar  no  Barro 

Vermelho e depois foi morar em Santana. Teve 7 filhos, eles estão distribuídos por Macau, 

Macaíba, São Paulo, Natal e Santana do Matos.

Sem escolaridade, entrou para ser funcionária da prefeitura no tempo em que não era 

necessário concurso. Apesar disso, procura cumprir  com o seu dever na creche onde atua 

como merendeira, pois quando está com dificuldades de ir trabalhar devido o cuidado com a 

mãe, quem vai em seu lugar é sua filha. No fim deste ano pretende se aposentar. É preocupada 

com a condição financeira  dos  filhos,  e  sempre  que possível  os  ajuda.  É hipertensa,  tem 

sobrepeso e afirma ser ansiosa, e com isso come ainda mais. É católica, mas não vai muito à 
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missa principalmente por não ter com quem deixar à idosa. Fala muito em Deus e demonstra 

temê-lo desde sempre: 

Eu toda vida gostei de muito de evangelho. Desde que morava lá no sitio. (...) toda  
vida eu gostei de ouvir a palavra de Deus, pelo radio... quando chegava a semana 
santa passava só aquelas musicas religiosa. Eu toda vida gostei. (...) Hoje eu to presa 
com ela. Num posso mais ir. Eu vou uma missa ali, quando tem ali na capela, aí eu 
vou no domingo. Quando eu chego ela ta dormindo. Mas só a noite não da pra eu 
sair. As vez quando eu to aqui, a gente vai ali na sala, ela já começa a chorar! Aí eu  
venho aqui: ei mulher, a senhora pensa que ta só? Ela diz: é! Ta não mulher, a nós 
tamo aqui assistindo. Aí ela diz: onde é a cama? Eu digo: é aqui, mulher. Olhe aqui a 
cama! A senhora acha que se morasse aqui, e eu não morasse aqui, tinha aqui essa 
cama?

Santa Helena

Ela demonstra preocupação em como realizar o cuidado em relação à sua mãe e afirma 

que mesmo o filho dela, que tem problemas, não querendo inicialmente a ida da idosa para 

sua casa ela enfrenta a situação assim mesmo: “eu digo eu confio quase em Jesus que meu fio 

num vai dizer nadinha. É meu fio, você é meu fio, ela é minha mãe. Num é não? Queria 

eu...queria eu que tivesse uma filha que cuidasse dela. Eu num tinha trazido ela pra cá não. Se 

tivesse uma filha que cuidasse do mesmo jeito que eu cuido”. E afirma que o esposo dela não 

se incomoda com a presença da idosa na casa deles, e até a ajuda. Só queria que deixasse a 

idosa  com  Santa  Joana  D’Arc  para  que  ela  tivesse  um  ganho,  já  que  ficaria  com  a 

aposentadoria da idosa.

Mas o fato é que Santa Cecília está na casa de Santa Helena. Esta se preocupa com 

todos os detalhes em relação à idosa: com as roupas, a alimentação, a higiene, com o sono, 

com o conforto, com o surgimento e tratamento com as úlceras de pressão, com o risco de 

queda, com o pudor da idosa principalmente para manter a idosa sempre vestida, ou seja, com 

todos os detalhes:

Eu dou um bocado de feijão a ela. Mulher, eu num dava.. eu só dava a ela mamão...
(...) essa semana eu fiz a verdura. Machuquei, misturei com mamão, duas banana, 
uma colherzinha de arroz e feijão. Ela comeu esse comer todinho. Aí se botar só a 
verdura machucada, ela já num gosta! (...)Todo sábado eu compro 5 ou 6 mamão pra 
ela. Ta aí. Parece que ainda tem um na geladeira ou é dois. Eu compro. Num vou ser 
dona de dinheiro dela e dar  só feijão puro a ela não. Deus me livre!  Não! Tem 
mucilon, Danone. Eu perguntei a medica, a medica disse que eu podia dar Danone a 
ela. Porque ela gosta minha fia. Pra dar comer, ela num abre muito a boca, não.  
Acho que ela já tá aborrecendo a papa de mucilon, mas quando é o Danone, ó, o 
biquin é direto aberto!

Santa Helena

Você deixar tudo limpinho. Isso aí, a bacia, ói, toda vida que ela faz xixi eu tenho 
que limpar (as roupas). Boto água sanitária, boto sabão Omo, passo uma bucha...

Santa Helena
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Eu num boto não (...) se eu botasse essa fralda nela... se eu botasse essa fralda nela, 
tava o pipiu lá que cor (vermelho) na casa da filha dela? Era fralda que botavam!

Santa Helena

Eu boto ela naquela cadeira ali. Eu boto um paninho, né? De vez por outro eu troco 
o paninho. Mamãe aqui é limpinha. Vive bem cuidada. Aquela enfermeira já disse. 
Cheguei essa semana na casa de uma veia ali... falar da vida alheia é pecado, num é 
não? Era um cheiro tão grande de mijo... bem que a enfermeira disse: “Santa Helena, 
te casa que a gente chega que faz dó!”.

Santa Helena

Pra você ver, no dia que eu fechei a cortina dela, ela toma o remédio, mas ela ainda 
num dorme direito. Ela vai dormir de 10 hora da noite. Mas também o outro dia, se 
for possível ela dorme o dia todin, só acorda porque eu chamo ela. Eu chamo ela, 
porque se for pra ela se acordar, ela num se acorda fácil não.

 Santa Helena

(...) mas eu num posso deixar ela só, que eu tenho medo dela cair. deixo nada. Deus 
me livre. Eu prefiro cair uma queda do que mamãe cair. Deus me livre.

Santa Helena

é minha fia. Pra ela ouvir as fala dos omi, do povo. (...)ela começa a puxar. Ela 
começa a puxar a roupa.

Santa Helena

Um aspecto que a preocupa bastante é o cuidado com as úlceras. A idosa possui uma 

úlcera na região sacra e outra no ombro. Além de uma lesão que a idosa possui na região 

escapular que Santa Helena acha que o médico pode retirar. Para tratar as úlceras ela não usa 

medicamentos alopáticos, mas sim água de ameixa e óleo dos “crentes”. A água de ameixa ela 

mesmo prepara e tem cuidado para evitar infecção devido manuseio inadequado:

Minha menina comprou o óleo dos crente.
Santa Helena

Mulher, agora a gaze tinha se acabado, eu não faço mais. Eu passo com uma lãzinha, 
sabe..  eu  pego  o  óleo...  (...)eu  passo  óleo  e  passo  água  da  ameixa.  É  pra  ficar 
brilhante! Eu passei da outra vez!

Santa Helena

olhe, eu cozinho. É umas uma casquinha. Eu cozinho, olhe, deixo ela esfriar. Eu tava 
botando  ali,  porque  Flor  de  Xique  Xique  disse  que  não  era  pra  botar  nada  na 
geladeira, mas tava ficando azeda. Ai pode ficar azeda e pode não prestar, não é 
não? Eu boto na geladeira!

Santa Helena

só presta  cozinhado que mata os  micróbio (...)esse  ai  eu  comprei  na  feira,  todo 
mundo pega! Aí ferve que mata os micróbio.

Esposo de Santa Helena

Eu trouxe ela, cuidei dela. Ate de noite eu me levanto pra passar óleo nessa ferida  
dela!  Ate  de  noite!  Lavo  com essa  água  ai.  A medica  ficou  assim,  disse  é,  eu 
também não aprovo muito isso não. Eu disse é mulher, mas eu passo! Ta.. num tem 
quem faça eu não passar! Porque eu já sarei a outra com essa água!

Santa Helena
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Apesar de tudo ela afirma que não é fácil prestar os cuidados, pois requer muito tempo 

e dedicação. Quem às vezes a ajuda é uma nora ou a filha:

É minha fia, é luta pesada. tem dia que ela num dá muito trabalho não, mas tem dia  
que ela dá. Mijou na rede, trocou, nem vou estender pra botar de novo, né? 

Eu que sou acostumada. No dia que a medica veio aqui eu fui ajudar, ela disse:”ah,  
mas Santa Helena já ta por dentro de tudo!”. (...) Mas no dia que a minha fia for 
embora, eu num quero mais ninguém aqui não. Tem a minha nora ali, eu vou me 
virar com ela. Amanhece o dia, eu me levanto cedo. Eu me levanto aqui um é nem 6 
hora. 6 hora eu já to com um monte de roupa ensaboada. De junho pra cá, menina 
ela fez xixi demais. Eu num uso fralda num é porque eu num possa comprar não. É 
porque as ferida dela arrebenta. Deus me livre! Enquanto Jesus me der coragem. Aí 
lavo ao no tanque, lavo na mão.. só sei que a luta é pesada, minha fia. Só sabe só eu,  
mesmo. Aí minha fia vai trabalhar, aí eu fico com ela.

Santa Helena relata que a idosa estava chamando muitas palavras chula e que chamou 

o padre e após a presença do mesmo ela diminuiu: Ela melhorou muito. Ela chamava muito 

nome. Depois que o padre veio aqui e deu uma lição a ela, ela deixou de chamar. Ela chamava 

muito nome. Eu mexia com ela sabe. Chamava “diabo, nojento”. 

Em relação à presença da equipe de saúde da família na casa, Santa Helena afirma que 

os profissionais de saúde sempre se fazem presentes e que melhorou em relação ao passado, 

pois não existia isso de ir de casa em casa. Esse acompanhamento ocorre desde que mesmo 

quando ela estava na outra área, pois sempre recebia sempre a visita da enfermeira da outra 

equipe. Atualmente quem mais visita é a agente de saúde e já recebeu visita da enfermeira e 

da médica. Além disso, deixou bem claro que não pretende levar a idosa para Natal caso seja 

necessário, pois a faria sofrer, seria muito doloroso:

Vem aquela  menina  que mora ali...  como é o nome dela...  (...)  Ela  teve  aqui  a  
semana passada. (...)é ela vem. No dia que ela veio, no dia que ela veio, eu tinha 
recebido um exame dela.

Foi  a  médica  quem passou  todos  os  exames  pra  ela  fazer.  Todos  exames!  (...) 
melhorou (a assistência),  minha fia.  Naquele  dia eu só..  eu só fiz  o exame dela 
porque a menina da saúde tava aqui. “pode ir que eu falo com a menina pra senhora  
ir mostrar.”. eu ainda ia apelar pra segunda-feira! Aí foi o tempo que a enfermeira  
chegou aqui. Eu digo: “Ô beleza!”. Ela disse: “pode ir que eu vou passar lá e vou 
dizer a menina que a senhora vai mostrar esse exame”.

(...) eu disse a médica. Eu digo: “pra Natal eu num levo ela não.”

Toda essa responsabilidade com a mãe faz com que ela reflita sobre sua velhice e o 

amor que os filhos sente para com a mãe:
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Era... coisa boa é mãe, né mulher! Já veia né, doente, mais muito esperta. é amor de  
mãe. (...) eu sei que quando eu ficar veia, vai haver muita briga! A minha fia tem a 
V...,  que já é mais controlada.  A M....  é a mais descansada,  a R....,  que quando 
chegar esse tempo, R... já vai ter completado 40 ano que é a mais velha. Mas tem 
meu fi aqui que mamãe ama de coração, meu Deus!

 

Santa Helena demonstra também vontade de num futuro ir morar em Macaíba, onde 

seu filho do coração mora, e se possível levar a mãe. Mas essa vontade não é acompanhada 

por seu esposo que quer continuar a morar em Santana. Na verdade, essas questões só serão 

resolvidas e vencidas ao longo do tempo. O importante é continuar prestando os cuidados 

adequados a Santa Cecília e isso Santa Helena prioriza e reforça quando diz “coisa boa é 

mãe”.
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4.2 – O encontro das categorias temáticas

Após a análise de conteúdo temática dos resultados, definida por Bardin (2009) e a 

sistemática  de  Minayo  (2004)  já  explicitada  anteriormente  nesse  estudo,  possibilitou-se  a 

emersão de categorias de conteúdo temáticas encontradas a partir das informações que foram 

tratadas e interpretadas à luz do referencial teórico e metodológico.

As categorias a seguir acerca do cuidar da família e de enfermagem à pessoa idosa no 

domicílio  surgiram  naturalmente  a  partir  da  definição  dos  eixos  temáticos  explícitos  e 

presentes nas questões norteadoras, tanto durante as entrevistas aos idosos e familiares quanto 

no grupo focal com as enfermeiras.

4.2.1 – O cuidar da família à pessoa idosa no domicílio

Participaram  das  entrevistas  realizadas  nos  domicílios  09  grupos  familiares  e  10 

idosos. Inicialmente seria um idoso de cada grupo familiar, mas devido à participação ativa do 

esposo de uma das idosas durante a entrevista, este idoso se tornou sujeito relevante e foi 

incluído  no estudo.  Após o tratamento  dos  dados emergiram 03 eixos  temáticos:  como é 

cuidada a pessoa idosa no domicílio pelos familiares; mudanças no dia a dia da família e da 

pessoa idosa; equipe de saúde da família na visão dos idosos e familiares.

De cada eixo  temático,  foi  possível  apreender  categorias  que serão apresentadas  e 

discutidas a seguir:

EIXOS TEMÁTICOS CATEGORIAS
Como  é  o  cuidar  à  pessoa  idosa  no 
domicílio

 Cuidados realizados no domicílio
 Cultura e cuidar

Mudanças  no  dia  a  dia  da  família  e  da 
pessoa idosa

 Rotina da pessoa idosa
 A família e demandas do cuidar

Equipe  de  saúde  da  família  na  visão  dos 
idosos e familiares

 Ações da equipe de saúde da família 
no domicilio

 Avaliação  das  ações  e  a  relação  da 
equipe  de  saúde  da  família  com  o 
domicílio

Quadro 01: Eixos temáticos e categorias temáticas originárias das entrevistas aos idosos e familiares sobre os 
cuidados realizados no domicílio junto a pessoa idosa, Santana do Matos, RN, 2010.
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COMO É O CUIDAR À PESSOA IDOSA NO DOMICÍLIO

 CUIDADOS REALIZADOS NO DOMICÍLIO

Os idosos acompanhados no estudo possuem graus de dependências que se diferem 

entre si em relação a realização das atividades de vida diária.  Enquanto São Jorge realiza 

todas  as  suas  atividades  e  trabalha  ativamente  na  agricultura,  Santana  é  dependente.  As 

doenças mais frequentes apresentadas por eles foram diabetes e hipertensão (6 idosos são 

hipertensos e 4 são diabéticos). Dentre eles 4 possuem diminuição de memória, seja a passada 

quanto a presente, mas nenhum deles ainda apresenta diagnóstico fechado de doenças senis; 5 

fazem uso de psicotrópicos e um idoso não está fazendo uso de nenhuma medicação.

O cuidado junto aos idosos do estudo é realizado por familiares, ou seja, cuidadores 

informais, dos quais 8 idosos são acompanhados por filhos ( 7 filhas e 1 filho) e 2 por noras. 

Sobre cuidadores de idosos, estudo atual realizado por Nardi e Oliveira (2008) encontraram 

em seus estudos a predominância dos filhos; e Yuaso (2000), Karsch (2003), Gonçalves et al 

(2006), Pavarani et al (2006) e Perlini e Faro (2007) identificam a predominância de pessoas 

do sexo feminino prestando esses cuidados. Eles citam ainda o cuidado sendo o papel do 

cônjuge na prestação desses cuidados, mas esta característica não foi encontrada dentre os 

idosos estudados.

A participação da figura feminina nas ações do cuidar está culturalmente inserida na 

sociedade desde a sua formação, como afirma Collière (1989, pag. 40 e 41):

Durante milhares e milhares de anos, a prática de cuidados correntes, isto é, todos os 
cuidados  que  suportam  a  vida  de  todos  os  dias,  liga-se  fundamentalmente  às 
atividades das mulheres.  É ela que dá à luz, é ela que tem o encargo de “tomar 
conta” de tudo o que mantém a vida cotidiana nos seus mais pequenos pormenores.  
(...) “tomar de conta”, “cuidar” dão testemunho de um conjunto de atividades que se 
propõem garantir ou compensar as funções vitais (comer, beber, vestir-se, levantar-
se, andar, comunicar). Esses cuidados, que tecem a trama da vida de todos os dias a 
ponto de ter criado, consoante os climas e os lugares, em conjunto de hábitos de 
vida, de rituais e crenças (...)”.

A simbologia da mulher como responsável pelo cuidar foi percebida na pesquisa. Até 

no caso em que o filho é o cuidador principal da mãe, por mais que ele realize as atividades 

dentro de casa, é a esposa dele que ajuda a mãe nos afazeres domésticos. Essa participação da 

mulher ficou evidenciada na fala da vizinha de São José ao se referir a Santa Lúcia e no 

discurso de Santa Emília:
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“ele não tinha uma filha mulher pra cuidar... a única filha mulher era a nora..”
  vizinha de São José

“Porque não tinha quem olhasse pra ele(seu Sebastião) só tinha eu (Santa Lúcia) 
aqui perto e os meninos (filhos do idoso) tudo homem NE”

         Santa Lúcia

“Porque o seguinte,  como mulher que mora aqui por enquanto sou eu, assim no 
causo de doença tanto dele (pai) como dela(mãe) do jeito que eu posso fazer, a ota 
(filha)  também pode fazer vim fazer né? Que eu também não tenho saúde, e eu 
tenho minha casa também e tem que tomar conta dos meus filhos. Esse menino meu 
tem 21 anos, ai se eu sair de casa, quem vai fazer as coisas pra ele? Lavar uma 
roupa, cuidar do comer tem que ficar dentro de casa também”.

Santa Emília
 

Quanto aos cuidados realizados pelas famílias, esses variam de acordo com o grau de 

dependência do idoso em relação aos familiares. Existem aqueles menos dependentes e os 

independentes, que precisam de um suporte familiar, muitas vezes auxiliando nas tarefas de 

casa, supervisionando as ações para prevenir ocorrências de acidentes e auxiliando-os numa 

intercorrência ou quando preciso. Já aqueles mais dependentes, precisam de toda assistência, 

envolvendo  a  realização  das  atividades  de  vida  diária  do  idoso  como  alimentação, 

administração de medicamentos, troca de roupas, locomoção, higienização, consultas médicas 

e na realização de exames,  limpeza após eliminações  fisiológicas,  evitar  acidentes e até a 

realização de curativos. Além da manutenção do ambiente em que o idoso está inserido de 

forma confortável e adequado, como observa-se a seguir: 

“Você deixar tudo limpinho. Isso aí, a bacia, ói, toda vida que ela faz xixi eu tenho 
que limpar (as roupas). Boto água sanitária, boto sabão Omo, passo uma bucha...”

Santa Helena

“eu dou banho nela assim cedo...(...) o horário que eu dou é 6 porque passou um 
remédio de 6 da manhã e 6 da noite aí eu aproveito e dou o outro”

Santa Luzia

“(...) mas eu num posso deixar ela só, que eu tenho medo dela cair. deixo nada. Deus 
me livre. Eu prefiro cair uma queda do que mamãe cair. Deus me livre.”

Santa Helena

  “eu ficava preocupada com medo de dar uma comida e ele passar mal de eu não 
está fazendo direito né? eu ficava daquilo não está certo.... sempre a vizinha estava 
aqui ajeitando (...)”

 Santa Lúcia

“ela lavava ela passava ela dava banho mais eu,  ajudava ela a fazer curativo. Do 
meio para o fim quando eu chegava aqui ela já tinha feito o curativo (...) ele estava  
naquele estado... agente pegava ele e colocava na cadeira pra dar banho... eu dizia 
Santa  Lúcia  hoje  tem  que  dar  um  banho  com  sabão  porque  tava  muito  assim 
...demais tem que lavar com sabão (...), limpava o colchão de ar”

Vizinha de São José
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“Ela (a médica) passou uns exames. Eu fiz hoje. A menina veio fazer hoje, a dona 
daquele laboratório.”

Santa Helena 

“Eu vou trocar a fralda que ela mijou! Foi só eu sair e ela mijou.”
Santa Helena

“Eu boto ela naquela cadeira ali. Eu boto um paninho, né? De vez por outro eu troco 
o paninho. Mamãe aqui é limpinha. Vive bem cuidada. Aquela enfermeira já disse. 
Cheguei essa semana na casa de uma veia ali... falar da vida alheia é pecado, num é 
não? Era um cheiro tão grande de mijo... bem que a enfermeira disse: “Santa Helena, 
te casa que a gente chega que faz dó!”.   (...)Eu dou um bocado de feijão a ela.  
Mulher, eu num dava.. eu só dava a ela mamão...(...) essa semana eu fiz a verdura.  
Machuquei, misturei com mamão, duas banana, uma colherzinha de arroz e feijão. 
Ela comeu esse comer todinho. Aí se botar só a verdura machucada,  ela já num 
gosta! (...)Todo sábado eu compro 5 ou 6 mamão pra ela. Ta aí. Parece que ainda 
tem um na geladeira ou é dois. Eu compro. Num vou ser dona de dinheiro dela e dar  
só feijão puro a ela não. Deus me livre! Não! Tem mucilon, Danone. Eu perguntei a 
medica, a medica disse que eu podia dar Danone a ela. Porque ela gosta minha fia.  
Pra dar comer, ela num abre muito a boca, não. Acho que ela já tá aborrecendo a 
papa de mucilon, mas quando é o Danone, ó, o biquin é direto aberto!”

Santa Helena

Esses cuidados citados acima foram também destacados por Perlini  e Faro (2007), 

Nardi e Oliveira (2009), Mascarenhas e Barros (2009). Sabe-se que quando o idoso encontra-

se  dependente,  parte  do  tempo  dos  familiares  diminui  por  tomar  para  si  a  tarefa  de  ser 

cuidador principal, passa a ser ocupado para a realização desses cuidados. No estudo, dos 4 

idosos dependentes, 3 exigiam dedicação em tempo integral para prestar os cuidados e ajudar 

nos afazeres domésticos.

Um aspecto citado por Santa Helena e que não caracteriza o cuidar habitual, é que ela 

não utiliza fralda descartável em Santa Cecília. Ela justifica que não usa devido o calor da 

cidade e piora do estado da úlcera de pressão que a idosa possui na região sacra. A idosa faz 

as eliminações vesicais na rede e abaixo dela existe uma bacia que capta a urina. Ela procura 

trocar sempre a rede de dormir, para proporcionar um ambiente adequado para a idosa. Ela diz 

“Mulher, Flor de Xique Xique disse que eu botasse... omi é pra tu botar fralda nessa véia! 

Mulher, pra que? Tem uma ali, tem uma caixa ali... Naqueles dia que tava chovendo eu botei 

duas. Mulher, ela piorou assim do dia pra noite essa ferida, porque se não fosse isso ela já tava 

sarada! Eu digo: eu num boto nunca mais, nunca mais eu boto fralda nela!”. Entende-se que 

apesar do cuidador familiar ter pouco preparo para as questões mais complexas, muitas ações 

são resolvidas pela sua observação junto aos cuidados realizados.

Na verdade a forma de cuidar varia de família para família,  por mais que existam 

semelhanças entre quais serão os cuidados prestados, a forma de realizá-los ocorre de acordo 

com os costumes, crenças, hábitos e valores da família que prestam a assistência em loco. 
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 CULTURA E CUIDAR

A partir da inserção do profissional no domicílio, os valores, as crenças e os aspectos 

simbólicos dos indivíduos tornam-se mais evidentes e emergem facilmente do que quando as 

pessoas estão em ambientes públicos e coletivos. Quando o idoso está no seu ambiente de 

origem,  os  seus  aspectos  culturais,  religiosos,  sociais  influenciam  muito  mais  o  cuidar 

realizado pelos familiares e pelos profissionais do que quando eles se encontram internados 

ou em instituições de longa permanência. Tal fato permite que o idoso seja ele mesmo, com 

anseios  e  vontades,  quando  este  é  detentor  de  cognição  conservada,  e  quando  este  é 

dependente dos familiares são as características dos familiares que se evidenciam.

A influência dos saberes populares como uso de plantas medicinais para melhorar a 

condição de saúde, a religiosidade como forma de conseguir alívio para as dores e força para 

suportar  as  dificuldades,  a  forma de ver  a  morte  e  ainda  o estilo  de vida  da família  são 

aspectos que interferem na forma de cuidar no domicílio. Alcântara (2007) em seu estudo 

revela que desde o cuidar de pássaros em domicílio, o uso de óleos para massagem e a crença 

em anjos interferem no processo saúde doença. Santos (2003) e  Sommerhalder (2001) em 

seus estudos perceberam que o envolvimento com a religiosidade e com a espiritualidade 

permite  que  familiares  e  idosos  ultrapasse  as  dificuldades  e  crie  forças  para  vencer  os 

obstáculos relacionados aos sofrimentos da vida.

Nesse sentido, o uso de plantas medicinais foram observados como uso terapêutico e 

citados em 7 dos 9 grupos familiares visitados. Foram citadas situações que usam as plantas 

em tratamento de úlceras, erisipela, dores de cabeça e calmantes:

“Eu passo óleo e passo água da ameixa. É pra ficar brilhante! Eu passei da outra 
vez!  (...)olhe,  eu  cozinho.  É  umas  uma  casquinha.  Eu  cozinho,  olhe,  deixo  ela 
esfriar. Eu tava botando ali, porque Flor de Xique Xique disse que não era pra botar 
nada na geladeira, mas tava ficando azeda. Ai pode ficar azeda e pode não prestar,  
não é não? Eu boto na geladeira! (...)quem tiver suas feridas, pode tratar com água 
de ameixa (...)  Ate de noite eu me levanto pra passar óleo nessa ferida dela! Ate de 
noite! Lavo com essa água ai. A medica ficou assim, disse é, eu também não aprovo  
muito isso não. Eu disse é mulher, mas eu passo! Tá.. num tem quem faça eu não  
passar! Porque eu já sarei a outra com essa água! Você se lembra quando ela veio 
pra aqui? Com umas feridinhas pequenininha, nera? Mulher, mas essas daqui não! 
Era  desse  tamanho,  olhe!  Aquele  rombo feio.  Essas  dos  quartos,  hoje  um dedo 
assim.. eu meço assim.. mas um dedo assim nessa dos quartos, era quase dois dedo 
aberto. Você acredita?”

Santa Helena

“Agora pra tal da enxaqueca que ele tinha, ele melhorava também num era tanto 
com a folha (pião brabo) que ela amarrava na cabeça dele, era com uns negocim que 
esse povo vende no manguaeiro. (...) Umas frutinhas com o nome anistrelado. (...)  
era  o  que  ele  tomava  pra  essa  enxaqueca  dele,  aqui  nunca  faltava  anistrelado, 
quando mamãe ia pra feira chegava em casa com um pacote de anistrelado. Eu ia 



109

procurar aqui porque já me disseram aqui em Santana tinha naqueles manguaeiro, e 
né que esqueci de procurar.”

Filha de Santa Bárbara

“(...) as vezes ela toma chá de flor de laranja. Dr... disse que ela podia tomar esse 
chá das flor de laranja.  (...)Um chazim de capim santo, um chazim de boldo ela 
também gosta. (...) Ela so toma chá dessa coisa mesmo. Ele disse: se lembre Santana 
que no seu tempo só tomava esse chá mesmo (...)  Esses remédios do mato servia 
mais do que esses remédio que compra. (...) Porque ele passou uns remédios pra ela 
dormir e ela tava ficando beba, com esse remédio... ai no dia que ele veio aqui eu 
dizendo a ele. Ai ele disse: não mais aquele remédio é bom é porque ela não ta  
acostumada ainda. Ele disse: pode dá o chá de laranjeira e o remédio também.”

Filha de Santa Bárbara

“Eles tomam mais chá( do que medicamentos). (...) Aqui é cidreira,louro e capim 
santo...até mastruz.”

Filha de São Jorge e Santa Tereza

“Eu trouxe um remédio caseiro lá de Caicó (...) Folha de insulina (...) Tem pequena 
tem grande (...) ...(o none) que é bom o povo diz que pra tudo é bom pra diabetes, pa 
taxa PA qualquer tipo de taxa diz que até pra animação do corpo (...)  você num viu  
como que tava as perna dela aquele caroção bem grandão  que já caiu (...) tô usando 
o chá lavando com o chá e passando o none (...)  Tava (usando óleo de girassol  
também)   aí  parou  o  óleo  pra  usar  isso  aí  caiu  aquele  caroço  (...)  tava  aquele 
vermelhão...andando no meio da casa”

Santa Ágatha

“Fui nada eu tomava mastruz com leite (após o acidente que a deixou corcunda) (...)  
Fui não os meus irmão mandaram, mas eu num gosto de hospital...eu tomava era 
matruz com leite (...) embora que com a dor eu  morria(...) cheguei a tomar mastruz 
com leite  que é bom , que é bom, mas  colou ruim  demais”

Santa Marta
 

Outro  aspecto  observado foi  acerca  da busca  pela  preservação da intimidade  e  da 

manutenção ao pudor. Santa Helena em seu discurso fala muito na necessidade que sente de 

manter Santa Cecília vestida. A idosa por sua vez também tem o mesmo cuidado:

“é minha fia. Pra ela ouvir as fala dos omi, do povo. (...)ela começa a puxar. Ela co-
meça a puxar a roupa.”

“Ela vivia lá mulher, sabe como ela vivia lá? Nua, nua, nua, despida dentro de uma 
rede. Tudo isso se agitava comigo. Disseram que eu chateava muito, num sei o quê... 
Num calor desse num tinha pra que mamãe de roupa... Eu digo ela não e bicho bru-
to. Se uma veia dessa morre de uma hora pra outra, né não! Eu quero ver ela viver  
nua aqui. Eu lavo roupa todo dia, todo dia! (...)Vesti uma essa blusinha nela. Mu-
lher, vá vestir uma roupa nela. Ela tem camisola, mas é uma luta pra vestir uma rou-
pa nela!”

Essa busca pela proteção à intimidade da idosa reflete a formação que a idosa teve ao 

longo da vida e que transmitiu esses valores para a filha. Essa preservação do corpo e da 

sexualidade  é  um aspecto  presente  até  os  dias  de  hoje.  Ericeira  (2004)  afirma  que  essa 

realidade  atual  é  resultante  da  construção  do  papel  da  mulher  ao  longo  da  história  da 

humanidade. Ela foi educada para ser submissa e a guardiã pela moral e bons costumes da 
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família. Com isso criou-se a necessidade de preservação feminina e situações que a expõem se 

tornam constrangedoras e deveriam ser combatidas, a fim de garantir a reputação da figura 

feminina.

Com relação ao culto à religião, identificou-se como aspecto importante a cultura local 

desse estudo,  9 dos 10 idosos participantes  são católicos e 1 é protestante. Por mais que eles 

não  se  digam religiosos  assíduos  à  igreja,  exceto  a  casa  da  protestante,  todas  as  demais 

possuem quadro com imagens de santos na sala. Além disso, a fé faz com que os indivíduos 

algumas vezes, superem a dor e as perdas com mais resignação e força para não desistir e 

continuarem lutando pelos seus ideais, e ainda dá força para que  as pessoas continuem com a 

missão do cuidado e  não desistam de suas tarefas. Dentre os familiares, Santa Helena é a que 

mais fala em Deus ao longo da entrevista, em várias situações:
“Quem tiver suas feridas, pode tratar com água de ameixa que...Deus é o remédio! 
(...)essa daqui mulher, mulher, eu sofri pra sarar essas feridas. Ai meu Deus do céu! 
Eu botava a mão na cabeça e dizia: meu Deus o que é que eu vou fazer! Eu dizia: o 
sangue de Jesus vai  lavar  e vai  sarar,  se  Deus quiser!  Mulher,  ela  chegou de lá 
morta. (...) Mas eu digo que num tem mais que leve ela daqui. Num tem uma filha 
mais que leve ela daqui. Ela só sai daqui no dia que Deus quiser. (...)Agora se for  
coisa pra operar, pra internar em Natal, eu num levo ela não. Deixo ela aqui pra ela  
morrer só no dia que Deus quer. Eu num me revolto não.”

“Mulher,  porque quando ela saiu daqui, forma dizer lá pela rua que mamãe saiu 
daqui tão maguinha que dava pena. Eu tive muito desgosto mulher. Mas eu entrego a 
Deus. Deus ta vendo.”

“eu posso morrer primeiro do que ela, mas hoje, graças a Deus, minha fia, a minha 
pressão parece que Deus controlou. Foi! Quando você faz a sua mãe com amor Deus 
ajuda. né não? Ate hoje, olhe. Num sinto nadinha.”

“Deus me livre. Eu prefiro cair uma queda do que mamãe cair. Deus me livre.”

“Ai comprou, pra você ver como raiz do mato hoje abaixo de Deus, primeiramente 
Deus, né? Ele ta tomando uma garrafada, que ele já ta melhor!”

“Se for pra ele vier,  ele vive.. e se for pra ele morrer,  é a vontade de Deus né? 
Pronto.
A luta é pesada! A luta é pesada! Mas eu peço a Deus coragem todo dia. Eu senti  
uma dor tão grande aqui, ói. Isso aqui meu chega é inchado, né não? Eu senti uma 
dor tão grande aqui! Eu digo: ah, meu Jesus cura essa dor! Só ele...”

“É porque as ferida dela arrebenta. Deus me livre! Enquanto Jesus me der coragem. 
Aí lavo ao no tanque, lavo na mão.. só sei que a luta é pesada, minha fia. Só sabe só  
eu, mesmo. Aí minha fia vai trabalhar, aí eu fico com ela.”

“Eu vim escorada num pau, pulando num pé só, minha fia. Com aquela dor que eu 
num podia nem pisar o pé no chão. Eu tinha mês aqui, que ela deu duas mijada. Eu 
me levantei e digo: ai meu Deus do céu, me ajude! Só fiz.. me agarrei no beço da 
rede, com essa mão aqui eu segurei a cadeira.. sem sentar nem o pé no chão.
mulher,  ói,  parece  uma coisa prometida por Deus.  Eu cacei,  eu  cacei...  pra  não 
mexer (na época de trazer a idosa para a casa dela”

“Mas esse ano, se Deus quiser, eu me aposento” (da função de merendeira).
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Mas outros familiares também falam na presença de Deus na vida deles, através de 

agradecimentos, pedidos de forças e colocando Deus como guia de suas vidas: 

“Tamo tirando muier, ele do pricipici,  essa condenada (motocicleta) virar por cima 
das pernas dele  que Deus o defenda  tora as pernas dele, mas é um home que não 
toma conselho, eu não sei não, só Jesus do céu que pode por as mãos nele  (...) eu 
quero muito bem  a meu filho porque é o filho homem que eu criei e criei duas 
menina também, mas ele não ouve os conselhos. Só Deus mesmo pra colocar a mão 
no mei só quiria achar um cristão que fizesse esse home abusar cachaça...”

Santa Marta

“a gente vivia bem na fazenda, graças a Deus não fartava nada tinha de tudo”
São Pedro

“confio  em Deus  que  quando eu  terminar  a  garrafa  de  gorda...que  eu  tenho ali  
(ficaria boa da erisipela)”

Santa Marta 

“A  gente  cria  uns  gadinho,  uma  criação...  essas  coisas,  vende  um  chão  essa 
bestera...defesazinha né? É vai se virando Graças a Deus”

São Pedro
 

“graças a Deus sabe como é um papel de cigarro? Eu cubria ela a ferida mode a 
mosca com papel de cigarro e num sarou muler...  bem grandona aqui ficou só a 
mancha dela com papel de cigarro”

Santa Marta

“não é sacrifício nenhum  né? é ruim se tivesse cuidado dos outros mas de pai e mãe, 
mais na frente né Deus da a recompensa”

Santa Ágatha

“Sou graças  a  Deus  graças  a  Deus  eu  gosto  de  assistir  minhas missa,  num vou 
agora...  mas tou me pegando com Jesus e com Santana pra mim ir pra missa  o 
meno(ao menos) lá de fora eu assisto”

Santa Marta

“É mais tem hora que a gente se zanga a gente quer segurar mais não... agente diz  
coisa que não quer dizer... depois eu vou pedir perdão a Deus que tem coisa que na 
hora falta paciência e diz coisa que não quer dizer se agüenta se agüenta mas não 
dá..”

Santa Ágatha

“vim me bora (saiu de alta)...ainda tô por aqui pelejando até Deus conceder (...) peço 
a Deus eu ficar boa vivo aborrecida de viver desse jeito...
ano passado (no aniversário) doente esse ano doente ta bom Deus quer assim no tem 
o que fazer...”

Santa Marta

“É porque duas coisas que eu sempre dizia: que eu nunca ia morar aqui, que eu não 
gostava daqui e nunca me botasse pra cuidar de gente idoso que eu num gostava. Aí 
Deus trabalha no coração que é pra ver que num é do jeito que a gente quer, num é? 
É do jeito do que, de que Deus quer, num é verdade? Você nunca pode dizer que 
você num vai fazer isso porque você num sabe o dia de amanhã.”

Santa Maria
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“Deus  me  defenda  eu  vou  morrer...POIS  É...  É  MELHOR  CUBRIR  NÉ  NÃO 
DESSE JEITO Deus é quem cobre ela..”

Santa Marta

“pedindo pelo amor de Deus uma pessoa pra cuidar dele, porque não agüentava mais 
cuidar dele, ver aquele sofrimento dele....”

Santa Lúcia

“Deus  queira  que  eles  não  cheguem  aquele  ponto,  mas  se  chegar  você  vai 
enfrentar...sabe por que... porque é filha e tem que enfrentar....”

Vizinha de São José

Essa  relação  e  credibilidade  com  a  religiosidade  foi  estudada  por  Sommerhalder 

(2006)  e  ela  afirma  que  os  idosos  utilizam o  enfrentamento  religioso  como forma  de  se 

adaptar as novas situações inseridas inerentes à velhice. 

Além disso, a religiosidade está inserida diretamente no cotidiano dos moradores da 

cidade. O momento mais esperado do ano é a festa da padroeira da cidade, a Festa de Santana, 

que anualmente acontece na segunda quinzena do mês de julho. Esse período festivo além de 

ser um momento de comemoração religiosa, é um evento que permite que familiares de várias 

partes se desloquem para o município e com isso visitem os parentes que lá vivem. É um 

momento de grande importância, e para os santanenses o mês de Julho é o mês conhecido 

como o mês de “Santana”. É o evento anual que mobiliza a cidade. O dia a dia dos idosos e da 

família é modificado devido à festa, ela favorece a interação social. Casas onde residem 3 ou 

4 pessoas, chegam a receber 20 pessoas. Esse momento festivo trás alegria para os idosos e 

familiares:

“(Estava emocionada chorando referindo está sentindo saudade) Do meu povo que é 
longe de mim. (...) É. Mas agora na festa vieram tudinho, “muié”,  mas foram-se 
embora tudo. A casa ficou um oco. (...)“muié”, a gente fica com saudade de ver a 
casa cheinha de filho, de neto, bisneto, foram tudo “simbora”. (...)Agora daqui que 
chegue o ano que entra pra eles vir de novo, né, sei nem se sou viva. É. O ano que  
entra,  né,  quando vierem de novo.  Eu já  me acho tão “véia”.  Quando as outras 
chegam, pra mim é uma alegria, quando saem é uma tristeza, mulher, a casa fica um 
oco (...)”

Santa Clara

“para a missa se Deus quiser (em comemoração à Santana)”
Santa Tereza

“Quando ela vê a casa cheia ela diz: “cadê aquele povo.”. Na festa vai encher. Vem 
meu filho de Natal, de Macaíba. (...) meu filho que ta em são Paulo, vai vim agora a 
festa se Deus quiser. Mês de Santana ele chega. La pro dia 22, ele chega.”

Santa Helena

Essa relação direta com os familiares é importante e permite a inserção do idoso no 

contato com outras pessoas.  No núcleo familiar de São Jorge e Santa Tereza percebe-se que eles 
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tiveram  e  procuram  ainda  ter  uma  vida  social  ativa,  pois  sempre  que  podem  comemoram  os 

aniversários dos familiares e sempre que possível realizam noites animadas ao som de violeiros. No  

passado faziam festas com declamações de versos. Santa Tereza aprendeu a declamar versos com um 

irmão de São Jorge. Segundo a família ele era um poeta, apesar de não ter estudo, construía os versos e 

pedia  para  um primo  ler.  Santa  Tereza  que  muitas  vezes  declamou  seus  versos,  diz  que  hoje  já 

esqueceu, que não sabe mais. Quem aprendeu também foi sua filha e esta declamou:

“Eu tenho verso de Vicente de João Barbosa. Vicente de João Barbosa teve uma foto 
mesquinha no dia que consultou  Josefa de Marroquinha, e disse agora eu vou beber 
e cai no meí do caminho, José de Marroquinha foi numa festa venosa que fui de 
caminhão, passiei de automóvel foi uma festa falada de uma ovelha pelada e água de 
trinta e oito, foi uma festa de ovelha pelada de água de trinta e oito, foi uma festa 
falada do sitio do gavião, vei gente de toda parte São Vicente e camarão. Vem gente 
de todo canto vazão e Gavião, vamos deixar Marroquinha vamos falar na vazinha 
que de lá vem um rapaz sobrinha de Rosinha vem muito furioso bebendo  muito 
água ardente,  dizendo aqui estou sozinho mas tarde levei um fora, já que levei um 
fora vou sair do meio do povo, Marroquinha ainda disse você não beba Vicente que 
você é muito moço não pode com água ardente, apenas dei um conselho, quando 
você ficar vermelho é porque a água está bem quente, seguindo pra São Vicente 
avistei Joaquim Noló, eu vi uma voz dizer parai  o seu motor, porque Vicente ta  
fazendo barragem na boca  do corredor,  Assis  voltou pra  trás  dizendo que  ia  lá, 
Marroquinha por favor venha cá, venha cá venha sozinho que no meio do caminho 
que a poeira é de amargar,  quando Marroquim chegou que foi vendo o desmantelo 
foi gritando por Rosinha foi gritando vem cá e venha ligeiro que Vicente ta cagado 
no tronco do Cajueiro,  quando Rosinha chegou com sua cara torta foi dizendo a 
Marroquinha quem dá um jeito ai é Joca. Marroquinha ainda disse levemos o caba 
pra  porta,  eu  nunca  que  tinha  visto  um  cabra  véi  cagar  vê  oito,  levemos  pro 
cacimbão que de merda vinha a gosto, pra lavar esse cabra não houve barra de sabão 
e água de trinta e oito, nesse caso no sitio de gavião terra de João Gabriel homi de  
bom coração, nesse caso foi na cerca, na berada da cerca no roçado do Bião. Agora 
caros ouvinte vamos vê o verso terminar,  porque poeta também come e também 
precisa ganhar, porque poeta também come também precisa ganhar.”

Ainda sobre aspectos ligados à espiritualidade, Sommerhalder (2006) reforça que tanto 

a  religiosidade  quanto  a  espiritualidade  são  amortecedores  na  avaliação  de  impactos  dos 

eventos de vida estressantes, e que são recursos adaptativos muito utilizados por idosos. 

A respeito, alguns relatos foram citados pelos participantes deste estudo ocorridos na 

presença de espíritos ocasionais ao longo da vida dos idosos e familiares. Para São Jorge e 

Santa Tereza a presença de espíritos, estiveram presentes em várias épocas de suas vidas. 

Segundo os mesmos,

“(São Jorge) Tinha ido matar uma criação. Era eu sozinha...(pausa) a veía por certo 
queria vê se levava o colchão mas não podia, levanta o colchão do lado de minha 
cabeceira que eu ficava quase sentada.”

Santa Tereza 
“Por que você num dia não leva esse colchão porqueira, eu paguei mas... que levar o 
colchão leve. “

São Jorge
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“Outra vez ela véi ai José era pequeno encostado na cama, Joaquim deitado...eu do 
lado que ela tava e Joaquim do outro lado, eu chamava Joaquim com a língua grossa 
não podia falar, cutucava ela pra mostrar ela, mas o que ele não sabia porque não 
via, só quem via era eu, lá no fim da rede olhando pra mim.”

Santa Tereza

Enquanto  São  Jorge,  Santa  Tereza  e  familiares  encaram isso  com naturalidade,  a 

família de Santa Catarina, não gosta do assunto. Dizem que nos últimos tempos ela diz está 

vendo pessoas que morreram, ficam receosos e isso os assustam:

“Ela disse que conversa com pessoa que já morreu num sei quanto tempo tem uma 
atrás que visita ela... num sei (...)  faz até medo as conversa dela (RISOS)”

Ajudante de Santa Ágatha
 mas não tem nada não converse com ela

Santa Ágatha 
“nam, eu tenho é medo das conversa dela historia que viu num ei quem que morreu 

há num sei quantos anos atrás”
Ajudante de Santa Ágatha

“(...)  um dia  desse  foi  engraçado  foi  no  carnaval  ne  tava  ela(ajudante  de  Santa 
Ágatha) nem ele (filho de Santa Ágatha).(...)  aí eu vou durmir no quarto de dele 
(filho)  porque se ela chamar é mais perto né se eu vir ela mexendo é mais perto... aí  
eu escuto aquele negoço ela batendo aí  puxou meu lençol,  (então  diz)  tem um 
homem ali  te chamando aí eu meti dos pés passei...eu disse mãe cadê esse homem? 
Tá sim ele tava ali  em pé lhe chamando... a senhora quem atenda ele porque eu não 
quero falar com ele não (RISOS)”

Santa Ágatha
 “um dia morreu um senhor de idade aí ela nem conhecia o senhor aí ela disse que o 
homem  tinha  vindo  visitar  ela  dizer  que  tinha  morrido  pior  que  nem  eu  nem 
ela(irmã) sabia e ninguém veio aqui”

Ajudante de Santa Ágatha 
“pois é eu só vim saber que ele tinha morrido quando cheguei na rua aí quando eu 
cheguei ela veio perguntando se eu tinha ido pro enterro do homem porque ele tinha 
vindo aqui eu disse vai pra lá com essas conversa”

Santa Ágatha 
dá medo entendeu... já morreu a muito tempo

Ajudante de Santa Ágatha 
é desse jeito

Santa Ágatha

Em relação à morte, muitos referiram temê-la, enquanto que outros não. As sensações 

emergem por  não se saber  o que esperar.  Essa dúvida faz com que o homem através  da 

história, busque desvendar os mistérios que envolvem a sua existência. Os sentimentos que 

surgem a respeito do assunto não envolvem apenas a morte das pessoas, mas também a morte  

de  entes  queridos.  À  medida  que  o  ser  envelhece,  mais  ele  passa  a  refletir  sobre  essa 

realidade, pois os idosos começam a pensar que é uma realidade mais próxima de ocorrer. 

Assim,  entender  a  forma  como  o  outro  encara  a  morte  faz  com  que  os  que  se 

encontrem ao redor precisem compreender o jeito de ser do outro e como agir com a mesma 

perante tais circunstâncias. Gutierrez e Ciampone (2007) reforçam essa necessidade ao dizer 
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que “cada realidade cultural tem a sua lógica interna, por isso é relevante conhecê-la para 

atribuir sentido às suas práticas, costumes, concepções e as transformações pelas quais estas 

passam”.

Esse temor à morte pode às vezes, levar essas pessoas ao extremo de tentar solucionar 

os problemas de saúde de modo a impedir à morte chegar, mesmo que sendo difícil, como 

acontece com Santana. A filha de Santa Luzia, fala que a mãe gosta tanto de remédio e que 

fala tantas vezes ao dia que está morrendo que quando ela estiver ruim de fato, nem todo 

mundo irá acreditar, mas que isso se dá devido ao medo de morrer da idosa. E, quando a 

família  está reunida,  ao invés dela ficar  feliz,  começa a lembrar  que no momento de sua 

morte, todos vão estar juntos em seu velório:
Tô bem pertinho de morrer (...) tô me acabando

Santana
Tá nada. Olhe minha fia, antes, é porque eu já me acostumei mais se não eu já era 
quase internada (RISOS), juro a você quando ela começava aí eu tou com uma dor 
eu lá ia dar remédio e ainda continua né se eu fosse eu já tava internada minha fia 
porque ela diz vou morrer eu disse a ela oie quando for pra senhora morrer ninguém 
vai saber porque toda hora ela tá morrendo aí nunca sabe se é verdade(RISOS) (...) o 
povo já sabe já num tou dizendo a você quando for pra ela morrer ninguém vai 
não(risos) quando ela tiver dizendo assim eu tou morrendo agente vai achar que ela 
tá brincando

Santa Luzia
aí foi que reclamou e dá uma agonia ela diz quando ver muita gente  ela lembra  de 
quando morrer que é muita gente (...)o povo dela já quando se reúne todo mundo ela 
fica  aguniada  porque  só  se  lembra...  pode?  Quando  tem muita  gente  ela  fica...  
quando ver muita gente ela se aguneia (...)  é num intendo (...)pronto é não ocupa a  
mente em nada (...)  colocar ela na área ela diz aí  eu quero me deitar...  medo de 
morrer

Santa Luzia

Diferente  de  Santa  Luzia,  as  idosas  Santa  Catarina  e  Santa  Rita  consideram a  morte  um 

processo natural, assim como a filha de Santa Cecília, Santa Helena. Santa Bárbara tinha receio de 

morrer, mas pediu para ir para casa após um internamento, pois se fosse para morrer que morresse em 

casa:  

Não (tenho medo) eu sei que tenho que morrer...
Santa Catarina

Eu num tenho medo de morrer, minha fia. Se eu tivesse medo de morrer, eu num 
faço o que eu faço. (...) Eu faço muita coisa errada que não era pra eu fazer. Muita!

Santa Rita

Agora se for coisa pra operar, pra internar em Natal, eu num levo ela não. Deixo ela 
aqui pra ela morrer só no dia que Deus quer. Eu num me revolto não. Uma veia 
dessa, mulher. Sair daqui pra Natal.

Santa Helena
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Já vai fazer 12 anos que papai morreu. Tem dia que ela diz assim: Joca, Joca. Ai eu 
digo: papai morreu, mulher!  Se num tiver cuidado, ele vem buscar a senhora! Eu 
deixo ele levar a senhora! A senhora quer ir lá pronde ele ta, no outro mundo? Ela 
diz: Deus me livre!

Filha de Santa Bárbara

Ai ela botou pra chorar, ela chorou ai disse que queria vim embora pra casinha dela, 
queria morrer na casinha dela. Ai eu disse é o jeito que tem nós levar ela pra casa.

Filha de Santa Bárbara

No  sentido  de  prolongar  a  vida  que  muitos  já  consideram  no  fim,  Gutierrez  e 

Ciampone (2007) colocam ainda que alguns ,os próprios profissionais da saúde concordam 

com Santa Helena e Santa Bárbara, a fim de evitar a distanásia, ou seja, o prolongamento 

inútil e que não beneficia o paciente, e pode levar ao sofrimento tanto à família quanto à 

própria pessoa. Apesar de ser um assunto de difícil compreensão, a sociedade já discute com 

mais naturalidade essa possibilidade.

Ao vivenciar o processo de morte de um dos idosos participantes deste estudo, o de 

São José, percebe-se que sua família de certa forma se sentiu aliviada, frente ao sofrimento 

que  ele  estava  vivendo.  Os  parentes  revelaram que durante  o  ato  de  morrer  foi  possível 

acender  a  vela,  prática  costumeira  na  região,  como  símbolo  que  dá  luz  ao  ser  que  está 

mudando de plano:

o sofrimento dele (...) sem agente puder dá jeito eu acredito que ele está melhor 
aonde está eu já disse a ela(esposa) que o caso dele era aquele Dr... conversa com 
ela que....só Jesus podia levantar daquela situação e ela estava bem ciente ela sabia 
que tinha q ir  mesmo.

Santa Lúcia

Ficava...ela (uma pessoa) ficava direto com a vela direto pensando que ele ia morrer.
Santa Lúcia

Gonçalves e Miranda (2004) reforçam a ideia de que a morte em alguns momentos é 

um alívio para os familiares, seja por achar que o ente querido não está mais sofrendo, seja 

devido o peso que ele estava carregando e que estava sem conseguir suportar. 

A  compreensão  desses  símbolos  percebidos  através  da  realidade  de  cada  grupo 

familiar  é  importante,  pois  permite  conhecer  como  as  pessoas  vivenciam suas  crenças  e 

valores. Somente conhecendo o outro é que se constrói a melhor forma de cuidar.
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MUDANÇAS NO DIA A DIA DA FAMÍLIA E DA PESSOA IDOSA

 ROTINA DA PESSOA IDOSA

O dia a dia de uma pessoa idosa varia de acordo com a condição de saúde, sua autonomia e 

capacidade funcional. Quanto melhor sua condição de saúde e manutenção da capacidade funcional,  

mais independente é o idoso e menos mudanças na sua rotina de sua vida, em relação ao período da  

juventude, e menos interferências são exercidas sobre a rotina dos familiares.

Ao longo das visitas os familiares e alguns idosos hoje dependentes sempre fazem alusão a 

como eles eram antes, durante a sua juventude:

viver dentro de casa sem sai, não... é eu sou uma pessoa que ia lavar roupa lá no rio, 
em todo canto (...) onde tinha água, eu ia lavar roupa, pelos açude ai (...) apanhava 
algodão, feijão toda hora.  (...) eu limpava o mato todinho de inchada (...) as vez eu 
tava varrendo terrero por ali aí o Oto(OUTRO) passava pro almoço aí recramava 
que eu tava varrendo terrero (...) Toda hora, (hoje) acho rim ficar sem fazer nada.

Santa Catarina

Começava de madrugada era ela trabalhou muito..num pode fazer nada (hoje), ela 
fez muito crochê muita colcha, pano isso ai até o ano trazado ela fazia.

Filha de São Pedro e Santa Catarina

eu era muito forte  quando era  nova...trabalhei  muito.(...)  Dei  de comer muito,  a 
filho.

Santana
Vivia mais no meio do mundo tinha uma época que meu pai não tinha emprego ela 
metia o pé.

Santa Luzia

Antes disso (AVE) ela caminhava, cozinhava... ela não deixava as meninas cozinhar, 
as  meninas  arrumava  a  casa  mas  ela  que  cozinhava  (...)  Pra  missa  ela  gostava 
demais...gosta de missa,  de visitar  uma pessoa que tava doente,  uma pessoa que 
faleceu era com ela mesmo. Ai agora nem uma missa não vai. (...) Assim de uns 7 
meses pra cá...porque ela mudou muito. Porque depois que ela teve aquilo ela ainda 
tomava banho com as mãos dela. Agora não! Molhava uma panela não botava comer 
no fogo, mas olhava a panela, ela andava por dentro de casa e para as casas dos 
vizinhos. Mas de um tempo desse pra cá ela ficou pior...

 Filha de Santa Bárbara

Ela ta muito mudada (se referindo a Santa Tereza), num faz nem uma caminhada ali 
fora. Dança pra veí é bom por causa das pernas.

São Jorge

Sobre o aspecto em discussão Silva (2006), observou que com o tempo e devido a sua 

saída  do  mercado  de  trabalho,  ocorre  à  perda  do  seu  papel  social,  ocasionando-lhes 

sentimentos de inutilidade, marginalidade e prejudicando a sua identidade social e diminuindo 

a  sua  autoestima.  Entende-se  que  a  pessoa  idosa  necessita  estar  em contato  com outras 
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pessoas, realizando atividades que lhe dê prazer no dia a dia, para permanecer mais motivado 

e valorizado. Em vários momentos,  os idosos estudados demonstraram desmotivação para 

viver, mostrando-se angustiados por não ter o que fazer.

Sommerhalder (2006) afirma que “o comprometimento da saúde do idoso nem sempre 

leva à perda da independência funcional, mas amiúde é percebido como se fosse determinante 

da perda da capacidade de tomar decisões por si e da independência moral”. Essa situação fica 

mais  evidente  quando  o  idoso  permanece  com certa  independência,  mas  que  precisa  de 

suporte  da família,  como é o caso de alguns idosos desse estudo, como  Santa  Rita,  Santa 

Catarina, Santa Tereza, São Jorge, Santa Marta e Santa Clara. Que não é o que ocorre com outros  

idosos  que,  por  apresentarem  um  maior  grau  de  dependência  permanece  ligado  a  uma  rotina 

diretamente atrelada à do familiar que é o caso de Santa Bárbara, São José, Santa Cecília e Santana.

Nesse sentido, quando o idoso tem certo nível de independência, por mais que tenha 

alguma demência,  existem familiares  que procuram mantê-lo  ativo  socialmente.  Beauvoir 

(1989, p.333) afirma que é necessário manter o idoso ativo, seja qual for a natureza dessas 

atividades, pois elas trazem melhoria às funções vitais em geral. Essa realidade ocorre com 

Santa Clara, na qual a filha Santa Maria, quer mantê-la atuante, tendo em vista como a idosa 

vivia antes e como se encontra hoje, por mais que seja a própria idosa que não queira fazer, 

diz  que  já  trabalhou  muito  e  geralmente  se  encontre  numa  posição  passiva.  Além disso, 

Santana por mais que seja dependente, é lúcida e reclama muito ao longo do dia. E sempre 

que a filha procura colocá-la no alpendre esta pede para ir para sua rede:

A gente coloca ela na cadeira ela quer... você sabe o que é isso... o negocio dela é ela 
se deitar (...)e mesmo assim mia fia tem dias que ela fica sozinha aí pronto não tem 
como colocar ela passa pouco tempo  quer sair logo olhe eu dou banho nela assim 
cedo... eu levo ela pra ir aí ela diz chegue chegue me leve

Santa Luzia

Direto sentada numa rede, calada. (...)  acho que é devido a esse problema que ela 
tem, eu acho, assim, que é tipo uma depressão, sei lá, a pessoa ficar direto sentada  
numa rede, num ter força pra nada. Num anda, às vez, mando ela lavar as calcinha  
dela pra ela fazer um movimento, andar, varrer aqui, mas tem dia que ela ta cansada. 
Pra ir botar um lixo ali ela num vai. Todo dia eu mando ela ir botar um lixo ali pra 
ver se ela anda, faz movimento, sabe, porque tem que se movimentar, né? (...) Ah, 
mas ela num quer, a caminhada que ela dá é daqui pra ali pra botar na concha do 
lixo, pra botar o lixo de manhã lá fora e apanhar as folhas que cai aqui, sabe? Pronto, 
a não ser lavar as calcinha dela ali ou o vestidinho quando ela toma banho de tarde. 
(...) Ela “mermo” lava, eu mando ela lavar que é pra ela...(...) Pra fazer atividade, pra 
num ficar  direto dentro de uma rede.  (silêncio).  (...)Essa rede ela  num troca por 
nada. Levo ela de tarde pra sentar ali, num passa cinco minutos ela vem pra rede.

Santa Maria
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Seis horas ela já toma café, aí quando dá oito horas ela come de novo. (...) Aí dorme, 
acorda, ela merendou agorinha, era nove horas, aí foi dormir, acordou agora que eu 
chamei. (risos) Agora é só o almoço de onze horas. (...) Come demais. É porque a 
diabetes dela é daquela que quanto mais você come mais você tem fome, entendeu? 
Então tem que dar. (...)

Santa Maria

 eu acho também o mais sério, que eu acho mais sério nela assim é o esquecimento, 
sabe? Às vezes ela esquece das coisas. (...) É, é só dor nas pernas mesmo. É porque 
é devido ela ta sentada direto na rede, entendeu? Acho que é isso, se ela andasse  
mesmo, assim, né, toda tarde fosse na casa de alguém... É. ...nas amigas dela.

Santa Maria

Tem ora que ela sabe de tudo, sabe o nome de todo mundo, mas tem dias que não 
sabe de nada...ai ela fica só assim olhando pra gente olha pra um olha pra outro.

Filha de Santa Bárbara

Ela caminha todo dia, todo dia nessa parede do açude.. É por perto! (...) Consegue 
sozinha sentar na cama e às vezes ela levanta só (...) Dorme cedo, agora acorda num 
sei quantas vezes a noite. Agora de dia já amanhecendo o dia ela acorda 9 horas. Ai 
por isso que ela fica com sono pra dormir a tarde. (...) 

 Filha de Santa Bárbara

Esses aspectos são mais perceptíveis quando elas lembram como Santa Clara era antes 

e como se comporta hoje:

Mulher, assim, eu acho que sofre devido a essa doença, quem é que não sofre, num 
é? Assim, a vida que ela levou, ela sempre foi trabalhadeira, saía daqui ia pra feira 
que ela ajudava um homem a desbuiar feijão, sempre o povo ali, principalmente de 
Dr.... ela era muito conhecida, ele sempre falava com ela, assim, ela andava muito, 
trabalhou muito e hoje pra ta num estado desse, num é, quem é que não sofre?

Santa Maria

Tão conversadeira (...)Faz 18 anos que eu moro aqui (...), mas Ave Maria, sentava 
eu, ela ficava contando, sabe, as coisas, eu achava bom demais, a gente mangava 
porque ela era conversadeira. (...)

Vizinha de Santa Clara

Eu  já  “drumi”  um  soninho.  Depois  do  almoço,  antes  do  almoço  toda  vida  eu 
“drumo” um pouquinho. (...) É, eu varro aqui, apanho as folha, eu vou botar por lá e  
venho, dar uma caminhada, né? (...) Qualquer um dia eu vou na rua, espiar lá na 
feira. (...) É, vejo o povo. Chega, Santa Clara, debulhar o feijão, eu digo num posso 
não mais debulhar o feijão porque eu to cansada. (...) Eu trabalhei muito.

Santa Clara

Para Abreu (2000), os familiares  que vivenciam o cotidiano de idosos com déficit 

cognitivo através da perda gradativa da memória devem acompanhar de perto as dificuldades 

por eles enfrentadas para desempenharem as tarefas da vida diária. Desse modo, os familiares, 

como o caso de Santa Maria, deve realizar realmente a monitoração das ações desempenhadas 

por  eles  e  a  quantidade  de  informações  fornecidas.  Gazzalle  (2004)  e  Resende  (2006) 
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confirmam que idosos com quadros depressivos, tendem a não querer realizar as tarefas que 

lhes são delegadas e preferem se isolar e não contatar com as pessoas ao seu redor. 

Por outro lado, alguns familiares por não compreenderem a necessidade dos idosos de 

se manterem utéis  e  com capacidades  funcionais,  ao invés  de estimulá-los  à  participação 

social, consideram que eles já não precisam fazer nada e que é desnecessário se manterem 

com vida social e participativa.

 Isso pôde ser observado no diálogo familiar que ocorreu no núcleo familiar de Santa 

Catarina, entre a idosa e uma de suas filhas:

se não tiver cuidado ela pega a vassoura a inchada tem loucura por uma inchada pra 
limpar mato no meio do terrero...

São Pedro
porque fazia né?...

Filha de São Pedro e Santa Catarina  
É.

Santa Catarina
 Aí hoje ela quer, mas não pode nem com a vassoura quanto mais com a inchada.A 
gente diz e ela fica braba...

Filha de São Pero e Santa Catarina
 nervosa...

Santa Catarina
 é não é braba (...) Mais não pode disse a ela

Filha de São Pedro e Santa Catarina
eu não gosto de viver assim sem fazer nada (..) Eu gosto de tá fazendo as coisa.

Santa Catarina
 Agente diz a ela já fez, mas não pode fazer mais  agente é que tem que fazer  que 
tem que mandar 

Filha de Santa Catarina e São Pedro

Esta idosa apesar de apresentar um processo de demência não diagnosticado, é lúcida e 

relata suas vontades. Ela gostava de dançar, de ir ao forró dos velhos, mas hoje não vai mais, 

pois as filhas alegam que ela não tem mais condições de ir, assim como acham que ela não 

deve mais fazer atividades manuais devido não possuir acuidade visual suficiente. A idosa diz 

“num posso fazer...as minhas renda, crochê.(...) gostava de fazer a janta da minha  cozinha 

(...)...passar uma vassoura... (...) Tem noite que durmo, tem noite que não durmo.(...) ah de 

noite não faço nada.(...)  Me levanto vou andar dento de casa”.  Em relação a sua autonomia 

no  auto  cuidar  ela  ainda  diz  “eu  faço  tudo pra  mim (...)  tomo  banho  só..(...)  Faço tudo 

sozinha.. (...) Santa Ágatha quem é a dona da casa.. (...) é...eu não posso mais fazer nada faço 

uma coisa mais no pó...”,  ela finaliza a conversa dizendo que fica triste com essa situação.

As filhas por sua vez acham que a idosa deve é agradecer por ter quem faça por ela, 

pois ela trabalhou muito na juventude e não era para querer fazer. Santa Ágatha diz que a 

rotina da idosa é a seguinte: “quando é de manãa ela levanta na hora que toma café já...aí 
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dorme, dorme até quase a hora do almoço, aí levanta toma banho e dorme de novo, aí quando 

é a noite passa a noite todinha aí eu digo acho que vou trocar e o no lugar de dar o remédio de 

noite vou dar de dia pra de noite ela durmir é a noite todinha zanzando dentro de casa”. 

Especificamente nesse caso, identifica-se a falta de conhecimento por parte da família sobre a 

importância da manutenção das capacidades funcionais e de atividades laborais no período de 

envelhecimento da pessoa idosa. 

Mas Santa Catarina não se sente satisfeita e demonstra isso, tendo em vista que a idosa 

se sente sem identidade, sem ser ela.

Santa Rita, apesar de ainda ser bastante independente, ainda reclama da realidade que 

tem hoje e as mudanças ocorridas em seu dia a dia:

Ai mudou muito, né? O camarada quando é novo e depois de veia com isso, num é 
brincadeira não viu. O camarada que vivia como eu solta no mundo trabalhando e 
viver agora assim presa, doente, sem poder nem sair de casa. (...)Eu não tenho mais 
juízo mulher, eu não tenho mais juízo. Onde boto as coisas, eu não sei mais onde  
botei. Sei não. A diabete.. agora o meu juízo é a diabete. Num tenho mais juízo não. 
Tenho só o oco na cabeça. (...)

Eu vou só (fazer compras). Vou sozinha, feito pirata. Às vezes eu nem vou lá. Eu  
mando o menino ir lá e ela manda o que eu quero. Eu num vou lá não. Só quando 
vou pagar. Eu procuro saber a conta e mando meu bisneto pagar. Nem vou... Eu 
tenho medo de andar no meio da rua. Fui ali, cheguei na casa da esquina deu uma 
tontura, virou ainda to roxa.

As queixas de Santa Rita e Santa Catarina são corroboradas pelo estudo realizado por 

Silva, Gonçalves e Costa (2009) e por Resende (2006) nos quais concluíram que a instalação 

de uma doença crônica na vida familiar e no processo de envelhecimento é uma situação que 

leva a desconforto, tensão e exige mudanças na vida cotidiana das pessoas. No geral, o idoso 

busca alternativas para manterem-se ativos, principalmente quando se é lúcido e não se quer 

perder seu valor no lar e na sociedade. 

Essa auto valorização pode ser observada também no grupo familiar de Santa Marta e 

no de São Jorge; no de Santa Marta, Frei Damião, esposo da idosa, mesmo sendo aposentado 

continua trabalhando, indo ao roçado, ao açude pescar e acordando cedo para cuidar dos seus 

passarinhos e dos gatos; Já no caso de São Jorge, a situação é mais evidente: ele não aceita 

ficar sem ter o que fazer nem em não realizar as atividades realizadas a vida toda. É disposto, 

alegre, brincalhão e independente,  fica “aperreando” Santa Tereza dizendo apesar de mais 

idoso que ela, é mais ativo. Ele chega ao ponto de não respeitar nem o período orientado pela 

médica após ter realizado uma cirurgia de hérnia. Afirma com todas as palavras que não tem 

tristeza na vida dele:
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Trabalhando aqui, trabalho direto. Levando 2 tambor de água todo dia...(...) Tenho 
que fazer, eu trabalho e volto pra casa, tenho que botar 20 litros de água para o gado. 
(...) (começou a trabalhar) Foi 62 dias e a mulher disse que era com 90 dias. Mas eu  
trabalho...

O médico disse São Jorge, um homi disposto como o senhor trabalhando suando, 
serve pra toda doença...só não serve para o câncer...serve para toda doença o homi 
que trabalha. Eu não tenho doença, porque toda doença sai no suor...ele disse. Os 
dois médico disseram.

Por eu não tenho nada, esse negócio de tristeza.(...) eu boto de lado.

Nessa busca de se manter ativo na sociedade e de acordo com Vecchia et al (2005), a 

necessidade de se preservar as relações interpessoais e culturais é fundamental para que se 

tenha qualidade de vida, ou seja, manter os vínculos construídos ao longo da vida com as 

pessoas  que  considera  importante.  Outros  aspectos  citados  pelos  estudiosos  foram:  a 

manutenção da saúde, equilíbrio emocional, acumular bens materiais e manter-se trabalhando.

A manutenção desses aspectos dentro de uma visão antropológica faz com que o idoso 

conserve sua cultura,  suas crenças  e valores.  Com a chegada da velhice ocorre de fato a 

mudança na rotina, pois o idoso na maioria das vezes se aposenta e com isso precisam se 

adequar a vida a novos horários.  Essas mudanças alteram a ordem cronológica a que eles 

estavam adaptados  e  com isso surgem sentimentos  de solidão  e  melancolia  (FERICGLA, 

1992).

 A FAMÍLIA E DEMANDAS DO CUIDAR

As famílias  têm potencial  para  a  mudança,  mas em casos de mudanças leves,  é 
provável que a família desenvolva seu potencial de resiliência para adaptar-se. Por 
outro lado, se a mudança for acentuada e, sobretudo, se for entendida como ameaça 
à estabilidade, a família ou alguns dos seus membros (...) podem desenvolver um 
comportamento preservador homeostático (...)

(SILVA; GONÇALVES; COSTA, 2010)

As transformações no seio familiar que passam a realizar o cuidado à pessoa 

idosa podem ser leves ou profundas. A família quando cuida de idosos independentes ou par-

cialmente dependentes atuam como suporte, já quando o idoso é dependente a dedicação na 

assistência direta se torna mais intensa e necessária.

Nas famílias estudadas, todos os cuidados desempenhados eram realizados pelos fami-

liares, não existia a participação de cuidadores formais na prestação dos cuidados. Dessa for-
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ma, a responsabilidade maior era de algum familiar, e este geralmente residia no mesmo do-

micílio do idoso (apenas 2 cuidadores principais não residiam com o idoso).

Durante as visitas realizadas pelos enfermeiros  e observadas pela pesquisadora aos 

idosos desse estudo, os principais aspetos identificados que modificam e interferem na rotina 

familiar foram: as circunstâncias que levam à família e o cuidador principal a assumir os cui-

dados com o idoso, a enfrentar o sofrimento em relação à condição do idoso  e o aumento de 

demandas relacionadas ao cuidar e a assistir de forma direta o preparo de alimentação adequa-

da para o idoso, a higiene, a organização das roupas, a mudança de decúbito quando necessá-

ria, a administração de medicamentos, o acompanhamento às consultas médicas e exames, a 

sobrecarga para o cuidador idoso e a dificuldade deste ter vida social; responsabilidade de or-

ganizar duas casas quando o cuidador principal não reside no mesmo domicílio do idoso; falta 

de apoio de outros membros da família, sobrecarregando apenas o familiar cuidador principal; 

a necessidade de supervisão das ações dos idosos independentes ou parcialmente dependentes; 

organização da sua rotina diária de acordo com os cuidados diários a serem prestados; condi-

ção de saúde e física dos cuidadores; falta de cooperação por parte do idoso no seu tratamento 

e na realização dos cuidados com a sua própria saúde e os aspectos financeiros da família.

Esses aspectos também foram encontrados na literatura em Fernandes e Garcia (2009), 

Orso (2008), Resende (2006), Gonçalves et al (2006), Giacomin et al (2005), Mazza e Leféve-

re (2005) e Bianco (2003).

Como todos os idosos são cuidados por familiares, o aspecto mais relevante foi o que 

levou aos familiares principais se tornarem os cuidadores. As filhas de Santa Bárbara, filha de 

Santa Catarina e a nora de Santa Tereza e São Jorge colocam que o processo foi natural, pois 

já residiam com as idosas e com isso absorveram o cuidar, por mais que em alguns momentos 

se deparem com alguma impaciência, o que consideram normal:

Sempre tem uma (filha) né pra ficar.(...) É ruim tem dias que agente se zanga né? 
Tem dias que a gente num ta com saco pra quilo, mas não tem uma vida normal, pra  
mim ta bom ... não é sacrifício nenhum  né? é ruim se tivesse cuidado dos outros 
mas de pai e mãe, mais na frente né Deus da a recompensa.

Santa Ágatha

AI DEPOIS DISSO AS MENINAS QUE ASSUMIRAM TUDO (no lar)?
 Foi! E ainda cuida dela... É anda com ela , dá banho nela (banho de água fria, a filha 
diz que não dá banho de água morna não, mesmo que algumas pessoas digam que é 
para ela dá) O comer ás vezes ela come o comer dela, as vezes não come...agente 
tem que dá o comer a ela.

Filha de Santa Bárbara

É vai fazer 14 anos que eu moro dentro de casa. (...) eles não tem trabalho das pes-
soas cuidar deles, também ela se cuida só e ele, ai num tem esses trabalho não.

 Nora de São Jorge e Santa Tereza
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Já nos casos de Santa Cecília, Santa Marta, São José, Santana e Santa Clara, foram si-

tuações da vida que fizeram com que as filhas e a nora assumissem o cuidar:

 Os mês que ela passou na casa da irmã, mulher, você num sabe que ela passou? 
Oito mês que ela passou. Toda hora que eu olho pra essa ferida de mamãe, eu sinto 
assim.. se eu soubesse que ela ia deixar feito, eu não tinha deixado ela levar ela pra 
lá! uando eu fui lá, que eu comecei a ir lá e dar banho nela, quando eu vi.. Meu  
Deus! Eu num quero nem parar pra pensar pra minha pressão não subir. Porque eu 
tenho problema  de  pressão,  né?  Eu  tomo remédio..  aí  eu  fiquei.  Disse:  eu  vou 
carregar mamãe pra cá de novo! Mas sei que foi luta, minha fia. (...) eu posso morrer 
primeiro do que ela, mas hoje, graças a Deus, minha fia, a minha pressão parece que 
Deus controlou. Foi! Quando você faz a sua mãe com amor Deus ajuda. né não?

Santa Helena

é porque a gente como filho tem...do jeito que eu posso fazer  os zotos (OUTROS)  
tem direto como filho e filha. (...) Porque o seguinte como muler que mora aqui por 
enquanto sou eu, assim no causo de doença tanto dele como dela do jeito que eu 
posso fazer, a ota  também pode fazer vim fazer né?

Santa Emília

Porque não tinha quem olhasse pra ele(São José) só tinha eu aqui perto e os meninos 
(irmãos do marido) tudo homem né.

Santa Lúcia

é sempre fui (mesmo quando morava distante) (...) quando eu morava aqui quando 
ela veio de Macaíba eu vivia andando porque pra fazer esse controle dela (da idosa) 
(...)  eu dizia que a minha casa estava sendo no mundo porque estava sendo difíce 
isso daí agora controlou mais mudou muito também porque ela não anda mais

Santa Luzia

Eu tenho um sobrinho que dava comer a ela, sabe? Cuidava dela, mas aí ultimamen-
te tava quase abandonada, aí eu tive que vir. (...) vim mesmo assim porque minhas 
irmãs queriam que eu viesse, sabe, pra cuidar dela. Eu era a única que tava, assim, 
desempregada, com o marido desempregado, a única que podia vir, né? Porque elas 
todas trabalham, tem a casa delas lá e lá em Natal eu morava de aluguel, aí num ti-
nha, e aqui eu já num vou ter que pagar aluguel. (...) Com certeza, a gente nunca 
deve dizer: dessa água não beberei. É porque duas coisas que eu sempre dizia: que 
eu nunca ia morar aqui, que eu não gostava daqui e nunca me botasse pra cuidar de 
gente idoso que eu num gostava.  Aí Deus trabalha no coração que é pra ver que 
num é do jeito que a gente quer, num é? É do jeito do que, de que Deus quer, num é 
verdade? Você nunca pode dizer que você num vai fazer isso porque você num sabe 
o dia de amanhã.

Santa Maria

A realização dos cuidados de assistência direta são mais frequentes quando o idoso é 

dependente, portanto eles estão ligados à capacidade funcional do idoso. O que não quer dizer 

que alguns desses cuidados em idosos mais independentes não devem ser realizados por ter-

ceiros ou não necessitem de supervisão. O fato é que quando a dependência é maior junto ao 

familiar cuidador, este se sobrecarrega de atribuições relacionadas ao cuidar e passam a de-

mandar mais tempo para estas tarefas deixando de fazer outras, o que reflete em mudanças na 
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rotina e diminui sua vida social, podendo tornar-se um fator estressante para  esse cuidador. 

Tais aspectos são exemplificados por alguns cuidadores entrevistados:

Quando ele caiu eu queria levar ele para minha casa ficava melhor pra mim ela não 
deixava, mulher pois a situação dele vai piorar que ela (Santa Lúcia disse à esposa  
de São José)... não queria...queria ele aqui (...) Eu ia pra casa arrumava as coisas aí 
quando era 9 horas voltava de novo (...) quando era 12 horas voltava de novo porque 
ele tomava medicação aí tinha que ser horário bem certinho uma hora dessa já estava 
aqui as 3 horas da tarde elas vinham tomavam de conta. (...) Eu sou uma pessoa que 
enfrento tudo...não tenho medo.... eu viajava sozinha(...)eu vendia roupa nessa época 
da festa de Santana, mas eu parei com a doença dele ....

Santa Lúcia

Olhe eu me acho uma pessoa forte, porque nesse embalo que eu venho  é porque eu 
pego tecido eu vivo muito fechada (...) é muito difícil pra mim é tanto que eu me 
acostumei quando o pessoal que eu chego no canto assim é agoniada pra ir embora 
meu Deus do céu deixe de ser agoniada meu negocio é vim pra casa... assim negócio 
com tecido (artesanato) negócio com jornal no fim eu não termino  nada, mas pelo 
menos estou ocupada se não vixe (...) (vai no roçado) se tiver feijão pra apanhar (...),  
na safra das castanhas aí eu vou dou o remédio dela (...) é aí vou aí de vez em quan -
do eu venho ver como ela tá. (...) eu só posso sair se tiver em mente de resolver um 
negocio eu só posso depois do almoço quando eu saio de casa eu já dou remédio pra  
dor tudo eu já digo olhe se ela pedir num der nada (...) é eu tenho que se eu quiser  
sair a noite só posso depois que der o remédio também a não ser assim que tenha 
uma pessoa. (...) é( difícil) pra mim é que sou sozinha, mas eu já me acostumei (...) 
pronto se eu for de tarde aí agora eu só posso sair mais no final de semana a não ser  
que a minha cunhada venha ficar porque o menino estuda de tarde

Santa Luzia

Hoje eu to presa com ela. Num posso mais ir. Eu vou uma missa ali, quando tem ali 
na capela, aí eu vou no domingo. Quando eu chego ela ta dormindo. Mas só a noite 
não dá pra eu sair.

Santa Helena

Eu sempre sair, assim, porque eu sou evangélica e eu sempre ia pra igreja, sabe? 
Mas devido agora eu...Aí a gente saía muito e devido a ela assim, a gente num pode, 
né? Só fico aqui mesmo (...) 

Santa Maria

é mulher.. tem vez que eu  fico estressada demais.. ai as vezes quando eu chego aqui 
eu digo.. não diga nada comigo não que eu to estressada, pego ar dentro de casa.. a  
pessoa cansa sai de casa já cansada aí chega aqui as vez vai fazer uma coisa vai fa-
zer outra  isso estressa

Santa Emília

Um fator importante observado é o auxilio de familiares na realização das atividades do 

cuidar. Existem várias situações: familiares presentes, mas que não ajudam; familiares ausen-

tes e a responsabilidade centrada no cuidador; tais circunstâncias podem gerar discussões in-

ternas que desestabilizam a família podendo transferir a responsabilidade para outro:
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Sei que ele precisava muito de viração (mudança de decúbito)  e isso daí foi feito 
muito pouco foi isso que agravou (...) 2 filhos do jeito que eu deixava amanhecia o 
dia porque eles não mexia (...)porque eu não tinha muito tempo de tá aqui... aí deixa-
va pra ele (o filho) mexer aí quando eu chegava do jeito que ficava estava.... as cos-
tas já tinham criado também (...) Eu ficava desesperada, pedindo pelo amor de Deus 
uma pessoa pra cuidar dele, porque não agüentava mais cuidar dele, ver aquele sofri-
mento dele

Santa Lúcia

aí a minha irmã é quem tira o dinheiro dela(dona Luisa) (...) é porque na época era 
muito ruim pra mim sair de casa aí tinha que ter uma pessoa aí sempre ela não tava  
aí ela é quem tira o dinheiro aí compra os remédio aí manda o dinheiro pra mim 
comprar a alimentação dela (...) ela compra os remédios e da uma parte do dinheiro 
pra mim comprar a alimentação, fralda quando faltar porque tem que ter o mês todi-
nho cuidar dela pra ter as coisas dela (...) eu não posso trabalhar e se pudesse não 
podia

Santa Luzia

Os mês que ela passou na casa da irmã, mulher, você num sabe que ela passou? Oito 
mês que ela passou.  Toda hora que eu olho pra essa ferida de mamãe,  eu sinto 
assim.. se eu soubesse que ela ia deixar feito, eu não tinha deixado ela levar ela pra 
lá!  (...)eu vou carregar mamãe pra cá de novo! Mas sei que foi luta, minha fia. Só 
deu confusão! A irmã e a sobrinha se intrigou comigo.

Santa Helena

Outras situações existentes provocam preocupações nos familiares, mesmo o idoso ten-

do certa independência. Os familiares dão suporte de forma mais distante, administram o di-

nheiro, compram algo que o lar precise, dão suporte em caso de doenças, como ocorre com 

São Jorge e Santa Tereza; e com Santa Rita:

Ai ninguém lá em casa resolve nada, você pode crer se não fosse eu. Por isso que 
mamãe me quer mais bem, porque eu resolvo tudo, de doente em Natal. (...)

Filha de Santa Tereza e São Jorge

Porque eles moravam mais junto do rio e não tinha carro pra vim e era difícil de eu  
ir até lá e de moto era complicado, mas agora já faz anos que tamo do lado de cá, eu 
me preocupava em caso de doença, mas já tem telefone. Lá em casa pega TIM. 

Filha de Santa Tereza e São Jorge

Tem, mas ela que tem que comprar o dinheiro é dela tem que falar com ela para 
comprar...no caso a filha dela é quem tira o dinheiro dela.

Santa Rosa

minhas filhas são tudo boa pra mim (...) é tudo com cuidado em mim, é tudo, (...) é  
tudo, quando eu tou doente só falta endoidecer daculá pra cá

Santa Rita

Quando se avalia estes acontecimentos diários, se percebe o quanto as pequenas coisas 

relacionadas às mudanças de comportamentos e hábitos, resultantes de algumas patologias, re-

fletem na vida das pessoas que convivem com essas situações:
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eu faço (a minha comida). Quando num tem nada preparado, do jeito que eu faço 
pros outros eu boto pra mim.

Santa Rita

Agora que saiu... diabete e não pode comer tudo ai ela se zanga se revolta porque, 
diz que vê o povo comer as coisas e ela não, ai ela diz que o comer dela é ruim, só 

boto comer ruim pra ela..
Filha de Santa Catarina

é mãe anda pra mexer nas coisas é com ela mesmo... (...)é de manhã ela levanta pega 
a vassoura... ela não pode porque já teve tuberculose duas vezes e essa puera(pueira) 
é fina do terrero (...) mas é teimosa é teimosa as vez foge atravessa a pista agente 
não ver ela pega MP4, celular, ela esconde minha filha e é difícil de  achar se ela pe-
gar uma coisa em cima da mesa esconde o relógio

Santa Ágatha

passa a noite que nem um furacão dentro de casa pra cima e pra baixo parece que os 
remédios não tão fazendo efeito (...) Agora quando é de manha ela levanta na hora 
que toma café já...aí dorme dorme até quase a hora do almoço aí levanta toma banho 
e dorme de novo aí quando é a noite passa a noite todinha aí eu digo acho que vou 
trocar o no lugar de dar o remédio de noite vou dar de dia pra de noite ela dormir é a  
noite todinha zanzando dentro de casa

Santa Ágatha

é teve um dia desses um carro ia quase pegando ela ai a gente ficou com cuidado até 
as meninas tem cuidado nela

São Pedro

ela quando não se sente bem ai vai ao médico passa três meses de dieta obedecendo 
e depois tchau, ai ela se esquece e arrocha come tudo, mas assim quando ela tá ven-
do que tá ruim, ela faz (risos) ela tá fazendo mais ou menus, pela metade, mas tá fa-
zendo.

Damião

É se eu comer comida chegada a sal ela sobe, ela é alta , ai sobe! 
Santa Tereza

Boto pouco, num boto muito naum...e quando coloco sal...(...)  aí eu tiro logo o dela.
Nora de Santa Tereza e São Jorge

É minha fia, é luta pesada. tem dia que ela num dá muito trabalho não, mas tem dia  
que ela dá. Mijou na rede, trocou, nem vou estender pra botar de novo, né?

Santa Helena

Ela tomou um abuso de carne. Ela gostava muito era de maça e mamão. Hoje ela 
não pode comer mais mamão, só se for misturada em uma vitamina de goiaba, maça. 
Ela gostava demais, mais dá uma disenteria nela. Agora se agente pegar o mamão e 
botar no liquidificador com a maça e a goiaba não dá, mas se de o mamão puro ela 
tem. A comida dela não é salgada que a pressão dela é alta. É quase insossa

Filha de Santa Bárbara

é,ela trabalha aqui, lava roupas e faz comida, pronto no dia que vocês vieram aqui,  
me deu uma tontura, que eu entrei em casa com o vizinho pegado no meu braço. 
Num gosto de verdura. É o que eu podia comer é verdura. Essas coisas, esses negó-
cios de cenoura, batatinha, essas coisas eu num gosto. Nem compro. Nem comprar, 
eu num compro. Quando eu compro, se perde aí. Eu compro com 15, 20 dias eu boto 
no lixo (...)  Comer bolacha cream crakc,  eu num gosto de bolacha cream crack, 
aborreci. Num da pra botar nem na boca uma bolacha cream crack. E água e sal, 
principalmente. Se eu botar uma na boca ainda é daquela fortaleza. Num dá (...) Me-
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nina esses meus ossos dói. Tem noite que eu vejo anoitecer e vejo o dia amanhecer. 
Os meus dedos dos pés já ta tudo aleijado, os das mãos vão aleijar também. Tão 
tudo... Até as unhas tão tortas.

Santa Rita

A questão financeira é um aspecto que interfere neste processo. Existem famílias que 

dependem diretamente da renda do idoso para sobreviver, ou seja, as aposentadorias dos ido-

sos não serão para o sustento deles, mas de toda a família que por ventura encontrem-se no 

contexto da família da pessoa idosa.

         Essa situação encontrada no nosso estudo, foi relatada também por Giacomin et al  

(2005) . Em alguns dos casos, a ajuda é para familiares que nem residem dentro de casa. Ob-

servou-se ainda que as rendas familiares variam entre um e três salários mínimos, e dos 9 gru-

pos familiares, 5 dependem diretamente da aposentadoria, 4 tem complemento de outras ren-

das. Com isso a qualidade de vida desses idosos não é adequada, nem muito menos a ideal 

que possibilite a realização do cuidar esperado, em alguns momentos falta elementos essen-

ciais:

Quando eu não tenho, eu levo daqui alguma coisa, quando lá em casa ta faltando e 
eu não tenho, ai qualquer coisa eu peço e mamãe me dá

Santa Emília

(...) quando aqui em mamãe não tem
Santa Emília

É, mas a gente as vezes fica sem açúcar mulher..ai não dá pa fazer (doce).
Santa Emília

Além disso, quando se avalia o que levou alguns desses idosos a adoecerem ou a adoe-

cer no futuro, é a forma deles viverem e não colaborarem com a prevenção de agravos:

E DOCE? Como também, DE LEITE,DESSAS COISAS? Não, é dificil eu fazer por 
que se eu fizer ai eu como. (...)u tinha feito um doce de coco  e tinha comido um po-
quinho ai Dr... disse assim Maria muier e, tem um regime ai o menino disse assim 
ela ontem comeu doce, tenha vergonha menino!

Santa Rita

ele só chegou ao quadro que chegou porque agente marcava exame,  saia o nome 
dele nas fms porque ele tinha exame em Caicó e ele não ia passava....  os exames 
agente lutava e ele não ia ....era uma pessoa que nunca ia... agente o chamava, ele 
pra ir pra Caicó e ele não ia fazer nem um exame só teve esse que nós levamos pra  
Angicos que ele estava doente do coração, mas provavelmente ele tinha problema de 
próstata, mas ele nunca fez.

Santa Lúcia
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Na realidade, suportar todas essas mudanças que já existem ou que estão por vir requer 

esforço de todos que rodeiam a pessoa idosa e em especial do familiar cuidador. Mas então se 

pergunta: como está a saúde desse indivíduo? Percebe-se que eles também precisam de cuida-

dos, pois as tensões são grandes:

Quando chega aqui, às vezes to cansada, qualquer coisinha eu me estresso saio de 
casa já cansada...  é difícil muler um pouco difícil. E to canso de dizer a mamãe, 
quando eu posso fazer eu faço, porque eu não tenho saúde não muler eu vivo duente. 
Eu tenho hérnia, minha é hérnia é quese no umbigo eu tenho poblema de ovário eu 
tenho policisto nesse ovário eu sou doente também. Já faço sem puder.

Santa Emília

é o peso, mulher. É o peso. Menina, um dia eu peguei ela deu uma dor tão grande no 
meus quarto que eu fiquei engenbrada. Ela é pesada. Ela é pesada. Ela é pesada.

Santa Helena

Já  me deu  uma dor,  ói,  aqui  nesse  pé.  Começou  aqui,  por  aqui.  Aí  eu  disse  a 
menina:”mulher eu to sentindo uma dor tão grande aqui.” Eu digo:” Mas eu vou.”.  
ela já tava aqui! Deixei ela mais João. Aí eu fui. Quando chegou lá num tive condi-
ção de passar nem.. sou eu que passo o pano na sala, sabe? Arrumo as cadeira. Eu 
vim escorada num pau, pulando num pé só, minha fia. Com aquela dor que eu num 
podia nem pisar o pé no chão. Eu tinha mês aqui, que ela deu duas mijada. Eu me le-
vantei e digo: ai meu Deus do céu, me ajude! Só fiz.. me agarrei no beço da rede, 
com essa mão aqui eu segurei a cadeira.. sem sentar nem o pé no chão. Eu num po-
dia ticar nem o pé no chão, minha fia. Troquei os pano dela duas vez, mas ela num 
ficou mijada! Aí chamei meu fi, aí fui lá na Apami. Aí eu fui lá na Apami, tomei  
aquelas injeção de voltaren. Graças a Deus ate hoje!

Santa Helena

(....) olhe eu perdi vários quilos... eu não conseguia comer porque eu via aquilo dele 
aquela ferida dele já estava assim com odor era aí eu via e do jeito que eu via a co -
mida parece que aquilo(ferida) estava na minha comida tava no meu nariz e eu não 
conseguia comer

Santa Lúcia

é muito trabalho sabia que é muito trabalho muita paciência que hoje já mesmo já 
me desesperei que tem porque precisa ter muita paciência porque quando você cuida 
de um idoso você não pode bater você num pode... e é diferente de um criança que 
pode botar de castigo dana a peia pra cima né? É de um idoso é diferente e quanto 
mais principalmente sendo teimoso quanto mais você ta falando pra não fazer algu-
ma coisa mais se faz é que falta paciência mermo... é muito difícil já cuidei de ou-
tros por aí, mas pra mim agora só os de casa e pronto...

Santa Ágatha

Na verdade quando o familiar se depara com essas demandas que requerem maior em 

empenho e adequação. De acordo com Castro e Júnior (2008) ele tende a negar e não aceitar 

essa nova realidade. Isso ocorre por que segundo Gonçalves e Miranda (2004) vivenciar a dor 

física e o sofrimento da pessoa que se ama, faz com que surjam sentimentos imprecisos, que 

trazem medo e questionamentos.

Ao considerar a realidade estudada percebeu-se que as famílias possuíam em torno de 5 

familiares por família para cada idoso, desse modo ocorre uma menor sobrecarga sobre os 
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membros da família, apesar que sempre tem um cuidador principal que direciona os cuidados 

prestados. Segundo Fericgla (1992) culturalmente a família é a referência central de vida para 

os idosos diferentemente das gerações mais jovens. Essa referência envolve aspectos afetivos, 

auxílio nos cuidados gerais do dia a dia e ainda a inserção do idoso na estrutura da sociedade 

contemporânea.

Giacomin et  al (2005) e Orso (2008) afirma ainda que passa-se a precisar cuidar de 

quem cuida. É comum o cuidador apresentar-se doente também com o passar do tempo. Nesse 

processo a equipe de saúde passa a ajudar e pode dá orientações e o apoio que esses familiares 

precisam.

 

EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA VISÃO DOS IDOSOS E FAMILIARES

 AÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DOMICÍLIO

As  ações  de  saúde  desempenhadas  pela  equipe  da  estratégia  saúde  da  família, 

relacionadas pelos idosos e familiares foram: orientações sobre o cuidar a ser realizado pela 

família, verificação de pressão , realização de curativos, realização de consultas e solicitação 

de exames dos pacientes debilitados e entrega de receitas de medicamentos controlados.

Durante as visitas, foi possível observar as ações realizadas pelas enfermeiras e pelos 

agentes  de  saúde.  As  enfermeiras  fizeram:  orientações  sobre  alimentação,  investigam  as 

medicações  que  estão  sendo  utilizadas,  verificação  de  pressão  arterial,  orientação  sobre 

realização de curativos, avaliação do estado geral do idoso, detecção de situações inadequadas 

para a saúde dos idosos, orientação sobre o tratamento da água para consumo, reconhecimento 

da realidade social da família, informações sobre a vacinação dos idosos. Já as agentes de 

saúde deram informações sobre as famílias às enfermeiras, ajudaram na verificação da pressão 

arterial, entregaram medicações, e, até uma agente de saúde ajudou uma familiar que estava 

realizando um preventivo no posto e tinha esquecido a documentação. A agente de saúde foi 

pegar o documento na casa para levar ao posto.

As ações realizadas por esses profissionais corroboram com os resultados encontrados 

nas pesquisas realizadas por Drulla et al (2009), Sakata et al (2007), Marques (2001).

Eu acho muito importante é porque ela tem muito apoio das filhas, muito carinho! E 
muita atenção, você sabe que tem muito idoso que a familia abadona deixa pra lá. E 
as meninas fazem o que ela quer, não quer tomar a vacina não, pois não toma a vaci -
na. Ela é muito querida. Eu acho importante demais que agente cria os filhos e de-
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pois precisa na velhice. Essa idade agente fica muito dependente...pois pronto, Santa 
Bárbara é muito querida! Bem cuidada, bem limpinha.

Flor de Xique Xique

Santa Rita e a alimentação? Ta comendo pouco? (...)Ela é danada. Ela come muito. 
Ela nem fala (risos)

Flor de Mandacaru

ela fez o tratamento ela tinha feito um normal quando eu cheguei  aqui em 2007 
quando foi o ano passado começou de novo só que ela fez as duas amostras de BK 
deram negativas né na amostra só que o RX era bem...  mas assim ela nunca teve 
problema de peso ela fez o tratamento direitinho... a família cuida super bem dela, 
ela é diabética (...) viu a fichinha dela tudo e o prontuário dela...aqui foi a ultima ... 
perda de memória, vontade ir pra casa outra casa que ela morou (...) tá tomando bas-
tante  água? (...)  suco de laranja que Santa Ágatha disse que a senhora gosta tá to-
mando? Tá urinando direitinho? Tá sentindo dor não?

Flor de Umbuzeiro

 Flor de Palma sempre passava e dizia como era pra fazer
Santa Lúcia

é a agente de saúde que traz os comprimidos pra senhora (conversando com a idosa)
Agente de Saúde da Serra de Santana

Fale com a agente que ela marca
Flor de Guanambi

Vem verifica a pressão dela
Filha de Santa Bárbara

Mas, assim, deixa eu te dizer, aqui é um remédio controlado, né?! (...) Então, é o se-
guinte: eu com conversar com Dr...(..) a gente podia vir aqui, sabe quando, quinta-
feira de manhã, terminasse o atendimento dava um pulinho aqui. Porque a gente tem 
que ver essa questão dessa medicação (...), ela ta dormindo muito, ela dorme o dia 
todo, num é assim?!

Flor de Xique Xique

e os exames dela que chegou...no vei os exame dela? Deixa eu dar uma olhada nos 
exame dela (...)Me diga uma coisa a senhora não come feijão? Um caldinho?

Flor de Umbuzeiro

Atadura, esparadrapo, gase,uma bisnaga de colagenase, soro  então pronto. (pedindo 
material para realizar curativo)

Flor de Umbuzeiro

Ao observar os resultados encontrados, percebe-se que as ações realizadas na atenção 

básica ainda focalizam as patologias dos idosos, apesar de que de forma incipiente, já se busca 

por  ações  como  valorização  de  promoção  de  saúde  e  prevenção  de  agravos  devem  ser 

realizadas.  A  cultura  de  valorizar  as  doenças  da  população  está  relacionada  ao  modelo 

biomédico cartesiano ainda vigente. Debert (1997) destaca que a sociedade deve compreender 

que com o crescimento do número de idosos, novas demandas políticas são necessárias, pois a 

dita “terceira idade” necessita de uma organização de inclusão social adequando-a ao mercado 
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de consumo, ao lazer, que focalize não na deteriorização do idoso, mas sim no prolongamento 

da esperança de vida.

 AVALIAÇÃO  DAS  AÇÕES  E  A  RELAÇÃO  DA  EQUIPE  DE  SAÚDE  DA 

FAMÍLIA COM O DOMICÍLIO

As relações estabelecidas entre a comunidade e a equipe de saúde da família é algo 

importante e que vem sendo valorizado. Dentro da perspectiva de vigilância em saúde esse 

contato é  primordial  e  o  reconhecimento  do ambiente  domiciliar  é  fundamental.  Marques 

(2001) e o Ministério da Saúde (2006) afirma que essa interação é necessária para que as 

ações se tornem efetivas e levem à transformação da realidade no contexto sanitário.

Quando a família é questionada sobre o contato que estabelece com os profissionais de 

saúde,  eles  fazem menção  a  encontros  nos  postos  de  saúde,  no  domicílio  e  no  hospital 

municipal.  Os idosos mais independentes  referem não receber  a visita de profissionais  de 

saúde com frequência no domicílio,  exceto o agente de saúde que foi citado em todas as 

visitas realizadas:

Não ele (médico) não vem aqui não ainda não. Vem pro posto, ai eu vou lá
Santa Rita

É porque é difícil eu ir no posto (...)Vem não, vem não! Só agente de saúde e as  
vezes a enfermeira passa aqui também. 

Santa Tereza

Não ela só passou no tempo que ela passou por aqui depois ela (enfermeira) num vei 
mais não. A agente de saúde vem, aqui aculá vem. (...) 

Santa Rosa

É. Só a agente vem. E agora, assim, pela primeira vez veio Dra.....(enfermeira). Não, 
primeira vez. Dr.... já tinha vindo uma vez.

Santa Maria

Essa maior frequência do agente comunitário de saúde no domicílio em relação aos 

demais membros da equipe foi encontrada também em Bezerra, Espírito Santo e Batista Filho 

(2005), Alves e Santos (2007). Dentro da cultura biomédica, baseada na cura e que o contato 

com  profissionais  da  saúde  só  ocorre  na  presença  de  doença.As  famílias  com  menor 

problemas de saúde, não demonstraram sentir  muito a falta dos profissionais de saúde no 

domicílio, e quando questionados sobre a presença deles no lar fazem relação entre doença e 

os profissionais ,seja com doenças no passado quanto no presente:
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É porque é difícil eu ir no posto.(...)  É eu sei que a senhora é...as vezes ela (auxiliar  
de enfermagem) passa aqui olha minha pressão. Mas eu to tomando meu remédio 
diretinho. (...) Tomo cedim antes da refeição. (...) É tomo todo dia. Agora eu tenho 
muito é verme. Tenho que fazer um exame pra verme, Num sabe? Porque eu tenho 
muito é verme até sinto friviar... ai tem que tomar um remédio, num é? Tem que me 
consultar e fazer exame de feze pra poder tomar.

Santa Tereza

Ajuda, ajuda. Sempre ta passando (agente de saúde), quando tem alguma coisa que a 
gente ta precisando, se ta doente.

Santa Maria

Quando se avalia os idosos com mais comorbidades e mais dependentes, percebe-se a 

maior frequência dos profissionais ao domicílio. Dentre os mais citados foram o médico e a 

enfermeira. 

Foi, veio (enfermeira e médica)! Flor de Umbuzeiro disse: ”Santa Helena, foi eu que 
trouxe a médica aqui”. Eu gosto muito dela!  (...) Foi a médica quem passou todos os 
exames pra ela fazer. Todos exames! (...)Naquele dia eu só.. eu só fiz o exame dela 
porque a menina da saúde tava aqui. “pode ir que eu falo com a menina pra senhora  
ir mostrar.”. eu ainda ia apelar pra segunda-feira! Porque eu recebi o exame dela era 
5 hora de uma sexta-feira, né. A médica num tava mais lá. Eu digo: “ai meu Deus, o 
que é que eu faço?”. Aí foi o tempo que a enfermeira chegou aqui. Eu digo: “Ô 
beleza!”. Ela disse: “pode ir que eu vou passar lá e vou dizer a menina que a senhora 
vai mostrar esse exame.”. Aí eu fui e levei...

Santa Helena

a medica veio uma vez só (...)que antes não davam receita sem ir po medico aí por 
Deus do céu que agora as enfermeiras vem e olha e, mas era sofrimento pra mim

Santa Luzia

É todo mês ela (agente de saúde) vem (...) Dona...(enfermeira) também! Dr... também vem aqui também.
Filha de Santa Bárbara

enfermeira até a dotora vem aqui é vem aqui direto toda semana ela vinha quando 
vem pro posto passa por aqui né...as vez tem visita delas no posto aí elas incosta 
aqui

São Pedro

Drulla  et  al  (2009) e  as  enfermeiras  deste  estudo corroboraram com  esta  ideia  e 

colocaram que devido outras demandas na unidade de saúde realizam visitas às famílias em 

caso de necessidade e solicitação, na maioria das vezes dos agentes de saúde.

Outros contatos estabelecidos entre a família e a equipe, em especial com o médico, 

ocorrem  quando  existe  intimidade  ou  algum  grau  de  parentesco  entre  o  familiar  e  o 

profissional. Essa relação se torna mais frequente por o município em estudo ser de pequeno 

porte e laços familiares e de amizades se estabelecerem com mais facilidade:
Essa semana Dr.... veio aqui

São Pedro
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Toda semana Dr...,as vezes não era nem o dia dele passar e ele passava... ele vinha  
pra  Caiçara  de  São  José  e  passava  pra  fazer  a  visita.  A enfermeira  também da 
segunda até a quinta, que na quinta ela não ia embora deixava pra vizinha fazer

Santa Lúcia

É quem mais  acompanha  ela  é  Dr....  quando os  outros  médicos  não  vem Santa 
Ágatha chama ele. (...) é ele veio quinta-feira da semana passada eu tava até aqui aí  
ele tinha dito que não vinha mais, mas disse a Vânia que na hora que precisasse 
podia chamar que ele vinha ele disse que não era direito dele vim. (...)se precisasse 
chamasse  

Filha de São Pedro e Santa Catarina

qualquer hora que eu disser Neto passe lá em casa ele vem.
 São Pedro

Dr.... que ficou acompanhando ela e sempre ele vem aqui em casa ou vem que teja 
de  plantão  ou  não  ele  vem  ele  passa  aqui  pra  saber  como  ela  tá,  saber  se  ta 
precisando de alguma coisa, mas não sei se é porque é parente né, mas sempre ele 
teve esse atenção.  (...)  A enfermeira vem sempre aqui ela é muito cuidadosa, as 
vezes quando ela não vem se mãe sentir alguma coisa se precisar eu ligo ela me 
atende muito bem

Santa Ágatha

Ele ficou ele ficou 14 dias sem comer nada, nada ...aí Dr ... chegou aqui e viu a  
situação aí botou uma sonda pelo o nariz aí ele começou a comer aí ele mandou dar 
de 3 em 3 horas

Santa Lúcia

Os sentimentos expressados e relatados pelos familiares e idosos quando recebem a 

visita do médico ou da enfermeira são de alegria, emoção e em alguns momentos de gratidão 

como se a presença de profissionais de saúde no domicílio fosse um favor e não uma prática  

profissional:
 num é nervoso é emoção. Alegria né seu São José? 

Santa Lúcia

Faz uns quinze dias mulher que ele veio. Quando ele veio ela ficou muito contente.
Filha de Santa Bárbara

 É eles (enfermeira e médico) são um amor de pessoa
Santa Bárbara

Tudo bom muito obrigado pela visita.
São José

Essa situação se deve por a humanidade está imbuída por atitudes individualistas, e no 

momento que se realiza práticas mais coletivas ou que seja desprendida mais atenção para 

com o outro, a população não entende como uma prática de saúde, mas sim como favor.

Nesse sentido, as famílias consideram que a qualidade da assistência a saúde melhorou 

nos  últimos  anos  e  que  a  implementação  do  Programa  Saúde  da  Família  teve  papel 
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importante, principalmente no caso de pessoas que não podem se deslocar para unidades de 

saúde, pois o atendimento ocorre e deve ocorrer, quando necessário, no domicílio:

hum hum da sim ainda bem ave Maria  melhorou cem por cento porque era um so-
frimento pra ela e outro pra mim  sair com ela ...melhorou muito

Santa Luzia

é melhor, as vezes nem tá esperando chega. (...) (antes) Tinha que ir pra lá hoje não 
antes qualquer coisinha tinha que pegar um carro pra ir né? porque Vanda pra ir pro 
hospital tem que pegar um carro pra ir mais os medico vindo aqui num é importante  
né que já evitar ter que sair.

São Pedro

Apesar de não ter a assistência muito boa mais também não é por eles né. (como se 
fosse culpa da prefeitura quando algo não acontece de forma adequada). A equipe se 
aproximou da população, antes precisava ir ao hospital (...) O Programa de Saúde da 
Família é muito bom... (...)  logo que é perto né fica mais atendido, mas tem canto 
por aí...

Filha de São Pedro e Santa Catarina

Valeu eles fizeram o que puderam..(...)   Toda semana...  só na segunda-feira  que 
quando ela vinha de Santana ela passava logo segunda ela passou pra pegar um ma-
terial em São José aí na volta foi que ela veio fazer.... (...)Teve um dia que o plantão 
de Dr.... era a tarde lá em São José ele deixou de ir e veio dar assistência  a ele veio  
tirar aquele negócio (NECROSE)... deixou de atender lá e veio (...)faltou nada pra 
ele porque morreu na mão do médico

Santa Lúcia

O velho acabou de falecer nas mãos de Dr... aquilo deu um alivio, porque eu sei que 
ele morreu na mão da diligência

Vizinha de São José

É difícil as vez vem mas é difícil num é direto (fazer o curativo em domicílio). Nes-
se caso do probrema dessa perna dela tem que ser ela, a enfermeira eu num sei nun-
ca trabaei em hospital tem que cuidar né...eu faço o que eu  sei, mas é mior (melhor) 
ela vim mas agente vai acha difice porque é  só ela num tem outras pessoa que  era 
pra ter pelo menos umas duas pessoa ali né? Aí fica difice... (Santa Marta ir ao pos-
to) num pode ir como se vinhece um carro ela ia,mas pra subir em moto é maior luta  
pra conseguir descer (...)  fica um pouco difice porque esse povo idoso era pra elas  
vim, porque esse povo idoso é difícil de sair de casa, ao não ser quem tem carro. E 
quem num tem?

Santa Emília

Um fato  observado é acerca  da  dificuldade  da  população  em relação  às  consultas 

especializadas,  quando  necessitam  de  um  acompanhamento  mais  aprofundado.  Dente  os 

idosos  acompanhados,  alguns  se  queixavam de  necessitar  fazer  um exame  e  não  tinham 

conseguido.  E  ainda,  durante  a  conversa,  se  percebia  a  necessidade  de  alguns  de  terem 

acompanhamento com geriatra, principalmente nos casos em que o idoso apresentava algum 

sinal demencial, e esse não existia:
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Olhe eu fiz um exame, fiz uma endoscopia sabe em qual mês? No mês de dezembro. 
Essa mostra que veio pra fazer uma biópsia ainda ta em Santana.  Eu vou lá em 
Santana só cuidar sabia.. Sabia que eu vou cortar.. lá na secretaria. Porque num tem 
cabimento não. Se fosse pra eu morrer, porque meus ossos ta ferido de um lado e de 
outro,  eu já tinha morrido.  Eu acho que eu já tou cancerosa.  Em dezembro, em 
dezembro. Repare quanto tempo faz de dezembro pra cá.

Santa Rita

Essa problemática foi apresentada também por Santos (2003) e Lourenço et al (2005). 

Eles afirmam que isso ocorre devido à necessidade do sistema de saúde público de melhorar 

sua rede de atendimento para poder assim prestar serviços de saúde de melhor qualidade para 

a população.

Debert (1997) destaca ainda a necessidade dos profissionais de saúde compreender o 

envelhecimento como um processo social e natural para realizar suas ações, considerando a 

sua cultura e o contexto social, político e econômico da região em que o idoso está inserido, 

ou seja, os movimentos sociais, a mídia e as transformações tecnológicas.
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4.2.2 – O cuidar de enfermagem à pessoa idosa no domicílio

As informações a serem apresentadas foram obtidas a partir do grupo focal que teve 

como participantes 06 enfermeiras da Estratégia Saúde da Família de Santana do Matos. Após 

o tratamento dos dados emergiram 05 eixos temáticos: como deve ser realizado o cuidado 

pelo  enfermeiro  à  pessoa  idosa  no  domicílio;  como  está  sendo  realizado  o  cuidado  do 

enfermeiro à pessoa idosa no domicílio; capacidade de interagir e atender às necessidades de 

saúde da pessoa idosa considerando o contexto domiciliar;  como melhorar  as visitas e os 

cuidados  de  enfermagem  no  domicílio;  percepção  dos  enfermeiros  quanto  aos  cuidados 

prestados ao idoso pela família no domicílio.

De cada eixo  temático,  foi  possível  apreender  categorias  que serão apresentadas  e 

discutidas a seguir:

EIXOS TEMÁTICOS CATEGORIAS
Como  deve  ser  realizado  o  cuidado  de 
enfermagem à pessoa idosa no domicílio

 Avaliação integral do idoso
 Visita domiciliária

Como  está  sendo  realizado  o  cuidado  do 
enfermeiro à pessoa idosa no domicílio

 Realização da visita domiciliária pelo 
enfermeiro
 Os  cuidados  prestados  pelo 
enfermeiro no domicílio
 Os agentes comunitários de saúde

Capacidade  de  interagir  e  atender  às 
necessidades  de  saúde  da  pessoa  idosa 
considerando o contexto domiciliar

 Conhecimento  do  contexto  para 
interação entre enfermeiro, idoso e família

Como melhorar as visitas e os cuidados de 
enfermagem no domicílio

 O enfermeiro e a estratégia  de saúde 
da família
 Educação em saúde
 Reavaliando  a  visita  domiciliária  na 
atenção básica

Percepção  dos  enfermeiros  sobre  os 
cuidados realizados ao idoso pela família no 
domicílio

 O cuidador e a forma de cuidar

Quadro 02: Eixos temáticos e categorias temáticas originárias do grupo focal com enfermeiras sobre os cuidados  
de enfermagem realizados no domicílio junto a pessoa idosa, Santana do Matos, RN, 2010.
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COMO DEVE SER REALIZADO O CUIDADO PELO ENFERMEIRO À PESSOA 

IDOSA NO DOMICÍLIO

 AVALIAÇÃO INTEGRAL DO IDOSO 

Importância  tem  e  muito,  principalmente  paciente  dependente,  tem  algumas 
atividades que agente precisa fazer com o paciente. E assim a forma de dependência,  
o próprio familiar dele, às vezes agente faz uma orientação a família, ao familiar e o 
familiar não atende né... 

 Flor de Umbuzeiro

As enfermeiras demonstraram ter conhecimento da necessidade e da importância de 

realizar os cuidados de enfermagem e que o instrumento a ser utilizado para realizá-los é a 

visita domiciliária, pois permite a investigação do contexto domiciliar. 

Por tratar-se de idoso, essa imersão no domicílio permite, segundo Flor de Mandacaru, 

a  possibilidade  do  enfermeiro  realizar  a  avaliação  integral  do  idoso  e  que  este 

acompanhamento deve ser um processo continuado. Ela afirma ainda que com a aproximação 

com a comunidade possibilita a avaliação do trabalho da equipe, já que as pessoas passam ver 

sua atuação fora da unidade de saúde. E considera ainda que a enfermagem esteja a frente dos 

demais profissionais ao considerar essa perspectiva de modelo assistencial:

Assim pelo que eu acho também é uma avaliação integral do idoso e também uma 
avaliação continuada, não é só naquele momento que o idoso tá doente que agente 
vá  fazer  uma  avaliação  de  enfermagem,  leve  o  médico,  leve  o  técnico  de 
enfermagem,  não...tem  que  ser  assim  um  processo  continuado,  isso  é  muito 
importante,  porque a enfermagem tá ao meu ver...é assim...ela tá de frente nesse 
processo. Num para ali não... É continuado...até para ver a resposta da comunidade 
para  com  agente  assim  em  relação  ao  nosso  trabalho,  porque  se  agente  tá  só 
atendendo no posto, tá despachando só medicação, medicação...como é que agente 
vai avaliar né??  Tem que ver essa parte também...

Flor de Mandacaru

A avaliação integral do idoso é preconizada pelo Ministério da Saúde de forma bem 

consistente na atenção básica para assim obter uma abordagem integral das pessoas ao longo 

do processo de envelhecimento. Para realizá-la ele afirma ser  necessário a avaliação global da 

pessoa idosa acerca de sua saúde, o suporte familiar e social ao idoso considerando assim o 

meio em que ele está inserido, o preparo da equipe de saúde da família para compreender as 

necessidades do idoso e  os recursos para desenvolver os cuidados necessários.  A atuação 

deverá  abranger  a  promoção,  proteção e  reabilitação  da  saúde,  ou seja,  deve  ir  além das 

práticas curativas e assistenciais (BRASIL, 2006).
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Em relação à enfermagem está à frente na perspectiva de realizar práticas de vigilância 

em saúde na qual considera o indivíduo com suas particularidades, com sua realidade social e 

busca desenvolver uma avaliação continuada, Angerami e Gomes (1996) afirmam que isso 

ocorre por a enfermagem ter suas bases pautadas em disciplinas de saúde pública e nelas estão 

imersos  conteúdos  que  favorecem  este  tipo  de  prática  e  influenciam  a  formação  dos 

profissionais desde o surgimento das primeiras escolas de enfermagem no Brasil. Apesar de 

ser observado que a prática de enfermagem está ligada ao modelo econômico do período 

histórico,  esta  característica  inicial  de  conservação  e  proteção  da  condição  saudável  dos 

indivíduos em detrimento a atuação somente após os problemas instalados, foi mais marcante 

na história da enfermagem e reflete sobre a formação desses profissionais.

Desse modo como reflexo da sua formação e suas atribuições na ESF, o enfermeiro 

tem  se  destacado  na  atenção  básica,  e,  além  disso,  ele  é  o  coordenador  dos  agentes 

comunitários de saúde das equipes de saúde. Marque e Silva (2004) afirmam que o enfermeiro 

tem sido uma posição de destaque entre os profissionais de saúde da ESF, principalmente na 

sua atuação na promoção da saúde e na prevenção de agravos,  principalmente através  de 

ações educativas, que é o preconizado por este nível de complexidade do SUS. 

Em relação à pessoa idosa, segundo Ministério da Saúde (2006), Silvestre e Costa 

Neto (2003),  esta equipe que é multiprofissional,  tem por objetivo conhecer a condição e 

saúde e psicossocial do idoso para a partir disso poder traçar um plano de ação. E ainda,  

apresentar os fatores de riscos existentes a que eles estão expostos na comunidade para que 

assim possa-se minimizar ou eliminá-los.

Apesar dessa situação da enfermagem, Besen et al (2007) afirma que a formação dos 

profissionais  de saúde é  uma problémática  central,  tendo em vista  que apesar  do modelo 

assistencial vigente buscar a proteção e a promoção da saúde, a formação dos profissionais 

ainda  ocorre  dentro  de  uma  perspectiva  curativista  centrada  nas  doenças  e  numa  relação 

vertical entre usuários e profissionais.

Dessa forma existe uma dificuldade para os profissionais se encaixarem a proposta da 

ESF, pois o grande desafio atual é colocar em prática as leis que regulamentam o SUS a fim 

de  levar  a  mudanças  efetivas  na  prática  de atenção  a  saúde da população (SILVESTRE; 

COSTA NETO, 2003).

Um fato importante é considerar a cultura do idoso para realizar a avaliação integral. 

Este aspecto foi bastante focalizado na teoria transcultural de Leininger, quando ela afirma 

que  o  fenômeno  do  cuidar  requer  uma  avaliação  da  subjetividade,  da  intersubjetividade, 
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espiritualidade e das experiências sobrenaturais, pois assim torna-se possível compreender e 

entender a forma de ser dos diferentes grupos (LEININGER; MCFARLAND, 2002) 

 VISITA DOMICILIÁRIA

A visita domiciliária foi colocada como algo muito importante para poder realizar os 

cuidados de enfermagem. Afirmou-se que ela deve ser bem planejada e que ela é importante 

para: aproximar do profissional com o idoso e sua família, estabelecendo um contato mais 

direto; desenvolver atendimento em saúde; conhecer e identificar as necessidades dos idosos e 

familiares;  realizar  atividades  de  orientação  à  família  no  cuidar  ao  idoso,  considerando 

aspectos  não  percebidos  por  ela.  Além  disso,  que  ela  é  uma  atribuição  e  obrigação  do 

enfermeiro, e que deve ser valorizada como qualquer outro atendimento realizado na atenção 

básica:

(...)  agente  tá  precisando  daquele  contato  mais  direto...até  porque  o  próprio 
programa saúde da família ele pede o contato mais direto...aquela visita, que ela seja 
bem  planejada,  que  seja  uma  consulta  de  enfermagem  dentro  do  domicílio,  a 
importância  eu  acho  vem  mais  para  o  atendimento  mesmo,  a  necessidade  do 
paciente, ver o idoso, não só aquele idoso que está acamado por uma lesão, mas ver  
o  idoso  que  não  está  fazendo  a  higiene  correta,  é  o  idoso  que  não  está  se 
alimentando de forma correta, é um idoso que tem outras necessidades que as vezes 
a família não percebe e agente quanto enfermeiro ou não sei...o que seja quem tá lá 
na hora do atendimento...agente começa a detectar né... 

Flor de Umbuzeiro

Eu acho assim, que a visita é tão importante quanto um atendimento de preventivo, 
quanto  uma  consulta  de  pré  natal,  e  outras  atividades,  que  nós  planejamos  e 
executamos mensal né?                                                                          

Flor de Palma

Drulla et al (2009) em seu estudo reforça que a visita domiciliária é uma ferramenta 

importante  no  cuidar  familiar.  Além disso,  Egry  e  Fonseca  (2000)  afirmam que  a  visita 

domiciliária quanto modalidade assistencial  é necessária principalmente para aproximar do 

profissional de saúde, que é o representante do SUS, da realidade de vida e saúde da família.  

Essa peculiaridade da visita é insubstituível quando comparada à prática dos profissionais 

ficarem  apenas  nas  unidades,  e  nestas  não  poderão  apreender  de  fato  a  realidade  da 

comunidade, já que não terão visão e conhecimento de fato. Assim, a atenção a saúde no 

domicilio  permite  uma  intervenção  “práxica”  no  processo  saúde-doença  da  família.  Este 

último aspecto é exatamente o objeto do processo de trabalho da ESF.

A partir disso percebe-se que o difícil não é fazer os cuidados, mas sim realizar a visita 

para poder fazê-los. Sabe-se existe uma busca pela ligação entre a necessidade de conhecer a 
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realidade  dos  indivíduos,  e  o  saber  profissional  para  desenvolver  as  ações  atreladas  aos 

cuidados  de  enfermagem  a  serem  oferecidos.  Collière  (1989)  apresenta  o  conhecimento, 

tecnologia, crenças e valores como elementos fundamentais para o processo de enfermagem, 

ou seja, saber a teoria para embasar nossa prática; os meios para intervir e desenvolver as 

ações de enfermagem; e conhecimento cultural e social do indivíduo, respectivamente.

Eu pelo menos assim, quando agente tá fazendo a visita, que agente consegue fazer 
essa visita,  que consegue conversar com o idoso (...)Agente consegue perceber a 
realidade do idoso..não é...agente consegue retirar muita coisa. (...) 

Flor de Umbuzeiro

Elas têm consciência da suas responsabilidades e que a visita domiciliária é uma das 

suas  atribuições.  Brasil  (2006) coloca  claramente  seis  atribuições  do  enfermeiro  junto  ao 

idoso para realizar uma atenção integral e dentre elas está à visita domiciliária.

Nesse  sentido,  durante  o  grupo  focal  foi  possível  perceber  uma  inquietação  das 

participantes, tendo em vista que começou a emergir a divergência entre o ideal e o real, ou 

seja, como o cuidar e a visita estavam sendo realizada contrapondo como o que deveria ser.

COMO ESTÁ SENDO REALIZADO O CUIDADO DO ENFERMEIRO À PESSOA 

IDOSA NO DOMICÍLIO

 REALIZAÇÃO DA VISITA DOMICILIÁRIA PELO ENFERMEIRO

Um horror!! (risos) não...é porque na minha área assim... Se Flor de Juazeiro tem 
seiscentos, a minha tem mil...eu não vou fazer essas contas de que cada casa tem um 
idoso porque que benza-te deus, mil idosos não dá (...)                          

Flor de Umbuzeiro

É...realmente deixa a desejar, vontade nós temos (...) 
Flor de Palma

Tá...tá  deficiente...(...)  Às  vezes  agente  quer  visitar  mais  gente  mais  não  tem 
condições...né...

Flor de Juazeiro

O que eu tô vendo...não só na minha equipe, mas nas outras também...é que esta 
visita não está sendo tão importante quanto os outros atedimentos.

Flor de Palma
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As enfermeiras avaliam de forma negativa o cuidado prestado por elas nos domicílios 

dos idosos devido à falta de condição de realizar as visitas domiciliárias. Na atual realidade as 

visitas acontecem nas casas dos idosos que realmente necessitam de alguma assistência direta 

e a ida do enfermeiro ocorre mediante indicação dos agentes de saúde:

Eu procuro fazer visita domiciliar normalmente naquelas casas que já são indicadas 
pelos agentes (...) Eu pergunto ao agente quem é que tá precisando nos dias de visita 
e visito aquelas casas (...) Que ele indica assim...num sei quem tá precisando, passou 
mal...como já teve até o caso de um senhor...um dia que o médico ficou de fazer a 
visita e não foi, quando eu cheguei lá eu nem sabia da gravidade do caso que era  
uma erisipela que ele tinha...eu forcei o senhor até a vir aqui pro hospital, porque ele 
não queria vir...aí ele chegou, quando chegou aqui ele foi encaminhado para natal, 
tava correndo risco até de amputar a perna tipo... Por falta de uma visita

Flor de Guanambi

Na indicação de um agente de saúde ou na hora que ele tá prestes talvez a...não vou 
dizer  a  morrer,  que...  O  meu  ás  vezes  até  morrendo,  né...eu  faço  quase  uma 
estremunção do paciente...mas é a realidade (....) Assim, eu acho muito complicado, 
pelo menos a minha área, eu acho complicado de fazer visita

Flor de Umbuzeiro

Eu sempre procuro na estatística ver com os agentes se tem alguém precisando de 

visita Flor de Palma

 

As visitas são realizadas mediante um problema de saúde, em situações de necessida-

de, numa perspectiva curativa, focada na doença. Essa mesma realidade foi constatada por um 

estudo realizado por Silva (2009), no qual mais de 50% das visitas acompanhadas foram foca-

das na doença. Ao observar os discursos, percebe-se que o modelo de atenção biomédico ain-

da é muito presente na prática em saúde. Por mais que se tenha consciência e uma formação 

para tentar realizar mudanças no comportamento dos indivíduos, os conceitos centrados na 

doença e na cura ainda são bastantes presentes. Besen et al (2007) percebeu esta realidade no 

estudo que realizou e também uma posição vertical e impositiva em relação à valorização do 

atendimento tanto por parte dos profissionais quanto da exigência da comunidade atendida 

quando menos esclarecida.

Segundo Vaz (1994) e Drulla et al (2009) essas visitas não devem ocorrer só para 

acompanhar  o  quadro  clínico   e  patologias  de  pacientes,  mas  também  para  conhecer  as 

condições de vida da população a partir da situação social, econômica e familiar, e aproximar 

o profissional da comunidade.

Além disso Flor de Guanambi relata:
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E inclusive ás vezes agente tem até raiva...raiva de  ir fazer, porque agente passou o 
dia todinho atendendo e aí no final do dia aí chega o agente de saúde...tem uma 
visita para fazer...aí você vai com raiva né...você vai porque é sua obrigação, mas as 
vezes a pessoa tem raiva de ir....  De porque você num diz antes porque eu tinha 
adiantado, tinha feito as coisas mais rápido....(risos) e assim vai...

Flor de Guanambi

Ela avalia que em alguns momentos surgem esses sentimentos devido à necessidade de 

cumprir  com  todas  as  atribuições  do  enfermeiro  e  só  fica  sabendo  da  visita  no  fim  do 

expediente. Além disso, as enfermeiras afirmaram que várias situações interfere  na realização 

da visita domiciliária que elas devem fazer: a extensão territorial do município; necessidade 

de organizar  a  estatística  mensal  com dados todos de atendimento  realizados;  número de 

pessoas por equipe; extensão da área geográfica de responsabilidade de cada equipe; carência 

das áreas assistidas; falta de transporte para realizar a visita na zona urbana; ocupação no 

cronograma  de  horários  destinados  com  a  visita  por  outras  atividades;  grande  número 

atribuições  do  enfermeiro;  dificuldade  de  acesso  a  alguns  domicílios  e  de  colocar  no 

cronograma na zona rural; falta de tempo e recursos para locomoção. Esses aspectos ficaram 

evidentes nos discursos: 

E até a extensão territorial, não é Flor de Palma...porque assim, agente ehhh (...) 
Flor de Mandacaru

Agente  tem os dias  de fazer  visita,  no posto,  tem, agente bota no cronograma e 
agente tem as visitas para fazer. Só que não tem só idoso, não tem só puérpera, aí  
tem várias coisas...então agente tenta sair do posto para fazer sabe...aí às vezes tem 
uma reunião  no meio  do caminho,  às  vezes  tem um atendimento  que  agente  tá 
precisando  suprir....às  vezes  acontece,  e  agente  faz  o  que...tira  do  dia  da 
visita....várias vezes eu utilizei o dia de visita....às vezes é uma estatística, que é um 
dia  de  atendimento  nosso  e  a  estatística  toma  um monte  de  tempo  dagente,  às 
vezes...vacina,  é alguma atividade que agente tem que fazer, agente geralmente tira 
do dia da visita pra tá suprindo...vocês da zona rural não sei...eu tenho que fazer  
mais ou menos isso. Porque eu não posso tirar outra atividade...eu não estou dizendo 
que a visita não seja prioridade.... É de suma importância, é de suma importância...

Flor de Umbuzeiro

No meu caso...né (risos)... você sabe que é uma área complicada porque é grande 
demais, né...geograficamente ela é enorme e também a quantidade de gente, eu tô 
com quase com seiscentas famílias (...)Assim, pra mim tá sendo difícil trabalhar

Flor de Juazeiro

A  área  é  uma  área  bem  mais  pobre  que  área  total  da  região...claro  que  zona 
rural...tem aquele lugar menos favorecido, mas vamos pensar que aqui a minha área 
é um pouco mais...atribulada....então eu não tenho como...de jeito nenhum...nem de 
fazer hiperdia de forma correta, porque é muito idoso, eu também não tenho como 
fazer todas as visitas de idosos que eu necessito não,...então assim...eu acho que falta 
muito...muito  muito  muito  muito....e  a  zona  urbana  não  tem  carro, 
né...hummm...agente tem que ir de cavalo, de moto, do que seja, entendeu?? (...) Na 
zona urbana agente vai a pé mulher...eu pelo menos....se pede um carro: não...tá com 
o pessoal da zona rural...homi então eu vou a pé, porque se eu for esperar,...não dá 
tempo...aí eu vou a pé                                                                     Flor de Umbuzeiro
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Na hora  que  agente  sai  para  fazer  uma visita....agente  tá  deixando de  fazer  um 
atendimento (no posto) para fazer uma visita... É importante a visita é...é importante 
o atendimento é..., mas só que é tanta tanta coisa pra fazer, que agente...ahhh uma 
visita...deixa  pra  depois....não..espera...não  dá  tempo...manda  outra  pessoa...mas 
sabe porque é, a sobrecarga das outras atividades, que às vezes impedem dagente 
fazer esse cuidado (ela estrala os dedos indicando intensidade, bem maior)... Melhor, 
e muito melhor...né, claro que agente tá falando em relação ao idoso, mas eu que é 
em qualquer faixa etária, que agente precise fazer uma visita né...

Flor de Umbuzeiro

É...minha área é muito extensa....a dificuldade de  pra chegar na casa desse idoso na 
área de alguns agentes de saúde...agente tem uma dificuldade muito grande, que às 
vezes o carro não vai, e agente tem que ir a pé

Flor de Juazeiro

Um dia sai o médico, um dia sai a dentista e no outro dia sai a enfermeira. Mas  
nunca  a  equipe  vai  sair  a  equipe,  o  que  seria  o  ideal.  (...)  Até  pela  cultura  do 
povo....porque  se  chega  o  povo  e  tá  todo  mundo  na  visita  né...ihh  não  tem 
ninguém...o posto hoje tá fechado...ele nem entende quando agente coloca lá: saímos 
para a visita...ele diz, ele diz que o posto está fechado, que ninguém tá trabalhando.  
(...) 

Flor de Xique Xique

Mas é a realidade...agente se não fizer uma medicação, se não fizer um preventivo, 
um  pre-natal....cadê  a  nossa  estatística??  Agente  é  cobrado  também...mas  a 
importancia  da  visita  ao  idoso  é  interessante,  mas  as  vezes  agente  cai  naquela 
história de que deixa pra depois....porque...a questão da importância....é muita coisa, 
muita atribuição.

Flor de Umbuzeiro

Mas eu acho que principalmente de nós da zona rural...porque assim como a serra 
falou nós estamos todo dia em lugares diferentes...é diferente da zona urbana que 
planeja aquele cronograma e toda semana ela bota lá visita domiciliar e....e mesmo 
assim ainda cita  que tem dificuldade  (...)  Perde muito tempo com a viagem...de 
locomoção....

Flor de Palma

Quando senta na cadeira...a nossa cadeirinha, pra levantar...olhe eu coloco o óculos 
dez vezes, dez vezes e tiro o óculos...eu tô no pé da porta pra sair, eu volto pra fazer  
alguma coisa... Porque é assim, não é que seja alguma prioridade não, mas é alguma 
coisa  que  eu  preciso  ajeitar  na  hora,  pra  não  perder  a  oportunidade,  pra  que  a 
paciente não saia sem o que foi procurar... Então aí...eu saiu umas nove e meia, dez 
horas...então  você  perde,  você  se  perde  aquele  dia...né...são  as  prioridades  que 
agente tem

Flor de umbuzeiro

Algumas dessas situações que interferem na realização da visita  foram citadas  por 

Drulla et al (2009), Silva (2009) e Sakata et al (2007). As citadas por esses estudos foram: o 

tempo disponível dentre as atividades para realizar a visita, extensão territorial da área coberta 

pela  equipe,  muitas  atribuições  na  unidade,  falta  de  veículo  para  locomoção.  Toda  essa 

problemática permeia o dia a dia desses profissionais. Ao escutar a voz e a forma que elas 

colocam suas angústias percebe-se em umas a vontade de mudar, continuar lutando, enquanto 
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que em outras o desânimo está evidente, pois já houve luta para mudar essa realidade e não ter 

conseguido êxito.

A dificuldade  de acesso aos  domicílios  devido à  falta  de transporte  foi citada  por 

Takahashi e Oliveira (2001). Ela afirma que a territorialidade proposta para a ESF, dentre 

suas várias funções,  visa eliminar  o problema da acessibilidade,  mas na prática da região 

estudada foi observada, ao longo das situações colocadas pelas enfermeiras, que apesar da 

territorialidade  das  equipes,  as áreas  cobertas  ainda  são muito  extensas,  o  que dificulta  a 

realização  das  visitas.  Santana  do  Matos,  de  acordo  com  o  número  de  habitantes  do 

município, deveria ter 06 equipes de saúde da família ao invés de 07, porém o município 

explicou a realidade territorial ao Ministério da Saúde e dessa forma conseguiu-se mais uma 

equipe. Mas mesmo assim as distâncias continuam interferindo, já que as áreas da zona rural 

em sua maioria estão a mais de 10km da sede do município e a população residente nas áreas 

não se concentram em apenas um lugar.

Um outro aspecto avaliado e que foi enfatizado pelas participantes do grupo focal foi a 

não articulação da equipe para realizar a visita do enfermeiro junto com os demais da equipe 

de saúde, principalmente o médico:

Assim eu confesso que quando eu estava sem médico, eu consegui fazer essas visitas 
e me programar.... E dá certo... Realmente eu conheço toda a minha área, todos os 
meus idosos....um tempo que eu pude estar lá e visitar...hoje com o médico já fica 
difícil....já fica difícil porque...porque eu tenho que ir pra onde ele vai....já não ando 
com o dentista, é complicado...

Flor de Palma

...mas assim, quando agente pode fazer... Né...quando agente tem....geralmente não 
vai o médico... Vai o médico uma vez, depois...vou eu...ou o inverso. 

Flor de Umbuzeiro

Assim, pra mim tava sendo difícil trabalhar (tinha médico na equipe)...hoje como 
Flor de Palma relatou aqui está sendo mais fácil...porque assim eu marco a visita e 
eu vou na casa.

Flor de Juazeiro

Já  com  o  médico  fica  mais  difícil,  porque  você  não  tem  aquela  né...aquela 
empolgação, às vezes você fica mais né...recolhida

Flor de Juazeiro

Eu fui com o Dr. para uma visita. E eu imaginei o que...eu  nunca tinha feito uma 
visita com o médico...o que foi que eu imaginei...o que Flor de Juazeiro acabou de 
dizer, né...que o médico... Na verdade, ele às vezes, tem até uma certa autoridade, o 
paciente entende mais ele, agente não consegue, fica meio que...né, meio restrito...só 
que eu já cheguei lá dizendo o que eu ia fazer...

Flor de Umbuzeiro
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Nos  discursos  ficou  evidente  que  elas  preferem fazer  as  visitas  sozinhas,  que  em 

alguns momentos sentem-se reprimidas na presença deles devido o “poder” que culturalmente 

o médico tem sobre a sociedade, e que com isso elas sentem que ele tem mais capacidade de 

convencimento que elas. O que não acontece quando elas realizam a visita sozinha.

Essa posição de realizar a visita sem os demais profissionais vai de encontro com a 

política da Estratégia Saúde da Família (2005) que preconiza o trabalho em equipe e que cada 

profissional tem sua atribuição dentro de um grupo de modo que todos são importantes e 

possuem seu valor. Além disso, a questão do “poder” do médico, reforça mais uma vez que o 

modelo biomédico, no qual ele é o detentor do conhecimento e que hierarquicamente está 

acima dos demais profissionais de saúde. Essa concepção ainda tem muita força na sociedade 

atual como observado por Besen et al (2007).

Apesar  dessa  concepção  de  “poder”  do  médico  observado,  elas  reconhecem  a 

importância da complementaridade entre os profissionais, quando Flor de Juazeiro diz: “você 

quer dá continuidade ao trabalho, mas você não pode passar medicação, você não pode né 

...solicitar  alguns  exames,  você  tenta,  mas  você  é  muito  bloqueado”.  Dessa  forma,  ela 

inicialmente relatou que acha melhor trabalhar sozinha, mas pouco tempo depois comentou 

que  tem  que  trabalhar  em  conjunto  para  atender  a  necessidade  do  idoso  e  da  família, 

refletindo assim a necessidade de trabalhar em equipe. 

Ao longo da discussão foi repetido que a visita é importante, que ela deve ser realizada 

e  não deve  ser  deixada  em segundo plano.  Já  que  se  sabe  que  ela  é  uma  atribuição  do 

enfermeiro, e que quando é necessário deve ser realizada. As próprias enfermeiras frente às 

dificuldades  de  realizar  reconhecem  que  falham  e  que  não  estão  realizando-a  de  forma 

adequada:

É isso exatamente o que eu tô dizendo, agente não está dando a devida importância
Flor de Palma

Não sei Flor de Palma se a palavra é não está dando a devida importância
Flor de Umbuzeiro

Não assim... Agente deixa brecha para as falhas possam acontecer
Flor de Palma

Ah aí eu concordo.... Agente deixa brecha para as falhas possam 
acontecer...aí...pronto

Flor de Umbuzeiro

Essa  situação  nos  mostra  que  o  que  se  necessita  fazer  é  sistematizar  a  forma  de 

trabalho e trabalhar na formação dos profissionais para modificar a concepção deles frente à 

visita e quanto à forma de atuação na equipe de saúde da atenção básica.
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 OS CUIDADOS PRESTADOS PELO ENFERMEIRO NO DOMICÍLIO

Ontem mesmo eu  fiz  visita,  o  que,  em sete  casas,  sete  idosos.  Então  assim foi 
bom...entendesse, eu achei que foi produtivo. 

Flor de Juazeiro

Você vai visitar um idoso hipertenso, chega lá, isso aconteceu comigo...aí ela disse 
eu tô com uma coisa ruim, uma tontura, dor no estômago, ela tem 87 anos,  aí eu  
disse tá comendo alguma coisa salgada, esses dias de festas, comeu alguma coisa 
salgada? (...) Então eu disse, olhe que foi alguma coisa que a senhora comeu, vamo 
ver, vamo conversar, vamo pensar aqui... 

Flor de Xique Xique

Nós  queremos  ir  lá  investigar  pra  ver  se  realmente  tão  tomando  a  medicação 
corretamente,  se  não  tem  outro  agravo  que  agente  possa  tá  observando, 
acompanhando (...) Um idoso que necessite de realizar algum curativo, tá fazendo 
uso de sonda seja vesical ou seja naso, tá acamado, tá totalmente dependente...eu  
sempre procuro investigar... 

Flor de Palma

O  meu  cuidar  quanto  na  minha  área  (equipe)...eu  eu...eu  acho  péssimo  (...)Eu 
também não tenho como fazer todas as visitas de idosos que eu necessito não,...

Flor de Umbuzeiro

De acordo com o grupo focal das enfermeiras os cuidados de enfermagem ao idoso são 

realizados de forma satisfatória quando se consegue fazer as visitas ao domicílio. Atingir os 

objetivos propostos com base em metas estabelecidas com satisfação, foi um aspecto estudado 

por Imogene King e em sua teoria intitulada “Consecução de meta”,  ela afirma que se as 

metas são atingidas existirá satisfação tanto pelo usuário quanto pelo profissional (GEORGE, 

2000).

Percebeu-se também que os cuidados realizados são aqueles ligados a assistência a 

saúde.  Citaram  como  exemplos  de  cuidados  de  enfermagem:  as  orientações  quanto  à 

alimentação,  higiene,  atividades  de  vida  diária,  manuseio;  a  atuação  junto  ao  idoso  em 

situações de gravidade e dependência; a realização de procedimentos como curativos, troca de 

sondas, entrega de materiais e medicamentos; acompanhamento da condição de saúde; e ainda 

na  solicitação  de  outros  profissionais  da  equipe  e  encaminhamento  da  família  à  rede  de 

suporte como à assistência social.

Sabe-se que geralmente eles estão ligados a alguma doença, seja já instalada ou para 

evitar  que  ela  se  instale.  No  mesmo  sentido,  Silva  (2009)  afirma  que  os  cuidados  de 

enfermagem estão sendo direcionados de forma individualizada, no nosso caso para o idoso, 

porém não possui como foco a família que seria o ator principal da ESF. Quando se trata de 

ações preventivas, em sua maioria, são orientações para evitar o acometimento por doenças 

monitorizadas pelo Ministério da Saúde como hipertensão, diabetes.
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Waldow (2007) coloca que a enfermagem é uma profissão que lida com o ser humano 

e com isso deve interagir com ele a partir de conhecimentos da sua natureza física, social e 

psicológica e suas aspirações espirituais, ou seja, é algo muito mais amplo que o tratar de uma 

pessoa somente quando esta está acometida por alguma doença.

Em relação às situações que interferem no cuidado prestado pelo enfermeiro ao idoso, 

as enfermeiras expuseram:

O cuidador, as vezes... O próprio cuidador daquele idoso interfere e muito...ele  tem 
um poder e é..., na verdade por ser cuidador e o idoso ter aquela...dependência, então 
o que o cuidador diz, fala, faz...ele provavelmente vai obedecer (...)

Flor de Umbuzeiro

Um ponto  importante  é  a  questão  da  alimentação,  entendeu...você  percebe...nós 
fomos fazer uma visita a uma idosa...ela até já partiu... E ela tinha um problema, eu 
acho que era um câncer (...)E eu quando ia visitar ela dizia...agente podia perguntar 
qualquer  outra  coisa,  mas ela  dizia:  mas  minha alimentação  é boa viu?!,  eu me 
alimento de tudo...fulaninha...que era a neta dela... Compra tudo pra mim, não falta 
nada  em  casa...e  agente  sabia  que  ela  não  tinha  uma  alimentação  boa...ela  era 
desnutrida  (...)E  agente  sabia  que  isso  não  era  verdade,  não  é...o  salário  dela 
(aposentadoria da idosa) era usado pra tudo, tudo dentro de casa e a alimentação 
dela ficava muito aquém...

Flor de Xique Xique

Eu fui fazer uma visita a um idosa com uma ferida...e o que é que aconteceu, o 
cuidador  e o vizinho ou a vizinha falou...foi até na varzinha....falou que ela não 
podia  comer  nenhum  tipo  de  fruta...laranja  de  jeito  nenhum,  suco  de  forma 
nenhuma...quer dizer assim, eu mudei a visão dela, o marido dela uma pessoa assim, 
bem compreensiva, uma pessoa bem atenciosa...então....mas assim, isso aí dificulta 
o trabalho da gente...porque às vezes agente dá uma orientação,  e o vizinho por 
conta de cultura, essa coisa né...aí diz não...mas vai tomar a água da ameixa, que é o 
mais falado essa água da ameixa....que eu não sei  nem o que é essa água dessa 
ameixa...mas eles metem muito (cultura) na alimentação, acontece essa dificuldade

Flor de Juazeiro

Às vezes a pessoa diz que concorda (com as orientações), só para ficar bem com o 
profissional de saúde (risos)...e agente sabe que quando sai...

Flor de guanambi

As enfermeiras citaram como situações que interferem no cuidado prestado por elas o 

cuidador do idoso; a forma como alimentação é oferecida ao idoso em termo de quantidade e 

qualidade;  a cultura familiar,  principalmente em relação à alimentação e a uso de plantas 

medicinais; o uso da aposentadoria do idoso para manter a casa e toda a família, e com isso 

falta para atender as necessidades básicas do idoso; a não compreensão e/ou não seguimento 

da orientações dadas.

O cuidador foi colocado como um ator importante quando se trata de cuidar de idosos. 

Sabe-se que será ele que estará realizando ou ajudando a fazer todas as atividades de vida 
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diária. As outras situações que interferem no cuidado citadas pelas enfermeiras estão também 

ligadas a ele, já que será ele que irá administra o dinheiro do idoso, preparará a alimentação a 

ser oferecida e será também que receberá as orientações fornecidas pelos profissionais de 

saúde. Fernandes (2008) e Rates (2007) em seus estudos encontraram os mesmo resultados 

quanto a essas situações. Rates (2007) relata que encontrou em Sena et al (2004) a mesma 

realidade também.

As enfermeiras afirmaram ainda que a questão da cultura atinge o cuidar de toda a 

família, pois costumes, crenças, valores fazem parte da composição do seio familiar, e que em 

alguns momentos estas relações se estendem aos vizinhos da família. Boehs (2002) e Moura 

et al (2005) citam que nos últimos anos a enfermagem tem procurado incorporar ainda mais 

os  conceitos  de  cultura  e  antropologia  na  sua  formação  para  facilitar  sua  inserção  na 

comunidade e melhorar a assistência a ser prestada. Desse modo, a Teoria de Leininger vêm 

sendo usada como base para essa produção científica, pois para os profissionais que trabalham 

diretamente com comunidade a compreensão desses conceitos é importante.  Boehs (2002) 

afirma ainda que: 

O  grande  desafio  das  enfermeiras  e  dos  enfermeiros  que  se  aventuram  pelos 
caminhos da antropologia para cuidar do ser humano de uma forma mais abrangente 
é,  certamente,  realizar  o  olhar  antropológico.  Isto  é,  dentro  da  cultura  da 
enfermagem, tirar por momentos a armadura do modelo profissional e ver o cliente 
no seu  mundo,  entender  suas  ações,  mas ao  mesmo tempo não  deixar  de  ser  o 
enfermeiro ou a enfermeira. Como ser um e outro ao mesmo tempo?

 OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

As enfermeiras enfatizaram em seus discursos a importância dos agentes comunitários 

de saúde para a estratégia de saúde da família e que caso ele não desempenhe sua função de 

forma correta, interferirá na qualidade da assistência prestada na região:

Eu sempre procuro na estatística ver  com os agentes...tem alguém precisando de 
visita (...) Quando tem um paciente, eu sempre procuro na estatística ver com os 
agentes...tem alguém precisando de visita

Flor de Palma 

Porque é como é como a serra falou colocou às vezes você tá com o problema e o 
agente  não  informa  e  quando  estoura  já  é  tarde  demais....o  paciente  precisa  de 
assistência e.... Nós que somos só uma, enfermeira da equipe, não tem como saber 
de uma área toda....então os agentes que são nossos informantes né... Se eles não 
estão de olho, sempre observando, e buscando esses casos, fica difícil...realmente 
fica sem assistência (...) 

Flor de Palma
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Os agentes de saúde são o elo de comunicação entre a comunidade e a equipe de 

saúde. Caso a transmissão de informação não flua adequadamente, levará a falhas e toda a 

equipe será responsabilizada. O Ministério da Saúde (2007) coloca a visita como atribuição 

para os agentes comunitários de saúde (ACS) quando diz que eles devem “(...) acompanhar, 

por meio de visita domiciliar,  todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade,  de 

acordo com as necessidades definidas pela equipe; (...)”. Esta visita deve ocorrer pelo menos 

uma vez ao mês, com isso os ACS mantém a ligação constante com a comunidade. Marques 

(2001) reforça a ideia ao dizer que o ACS deve realizar esta tarefa, pois é uma atribuição 

obrigatória, já que ela é o instrumento de fato utilizado pelos agentes para desenvolver suas 

ações.

Flor de Palma ainda diz que se houver falha “realmente quem vai ser taxado culpado é 

a equipe, porque nós temos, temos que ter também essa preocupação de está buscando do 

agente né...”. Esse posicionamento reflete em toda a equipe, ou seja, caso os ACS falhem no 

desempenho do seu trabalho, a comunidade não limita a um profissional e tal equívoco reflete 

sobre todos os demais profissionais da ESF.

Uma informação importante dada por Flor de Palma é que ela é consciente da sua 

responsabilidade,  quanto  enfermeira  junto  aos  ACS,  assim  como  também  considera 

importante a aproximação de toda equipe com a comunidade. Ela diz ainda que quando ocorre 

falha  na  comunicação  da  comunidade  com a  equipe,  algumas  vezes  os  idosos  e  pessoas 

necessitadas  procuram diretamente  o hospital.  Algumas vezes ela  só fica sabendo quando 

alguém de lá informa: 
Nós temos temos que ter  também essa preocupação  de está  buscando do agente 
né...apesar de que é muita coisa, mas infelizmente... Parte dagente, porque às vezes 
eles deixam a desejar, não buscam e não nos informam mesmo...só quando chegam 
no hospital...como já houveram casos de chegar paciente no hospital doente e eles 
dizerem que não  sabem...e  já  há  dias,  como o senhor  que  você  investigou  (São 
José)...eu vim saber já quase um mês que ele tava fazendo uso de sonda vesical e  
que já estava acamado,  e ela (agente) não foi, não me informou...entendeu,  aí...é 
complicado

 Flor de Palma

Apesar dessa comunicação, falhar em alguns momentos devido a uma desatenção do 

ACS, a possibilidade de comunicação entre o hospital municipal e a atenção básica é algo 

positivo, pois caracteriza a intersetorialidade. Essa comunicação entre o a atenção básica e os 

serviços de referência foi um aspecto analisado por Castro e Júnior (2008) e Costa e Ciosak 

(2010), quando afirmam que essa interação entre os serviços permite uma melhor assistência à 

população,  permite  uma  atenção  integral  ao  indivíduo  e  organiza  a  assistência  à  saúde 
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prestada. Porém, no âmbito do SUS percebe-se um limite entre os níveis de atenção a saúde, 

não tratando assim a saúde do indivíduo de forma integral.  No caso do citado hospital, na 

verdade trata-se de uma unidade mista, e os profissionais que lá trabalham possuem uma boa 

relação com as equipes de saúde devido à dimensão populacional do município o que permite 

uma aproximação entre os profissionais de saúde dos diferentes níveis de atenção. 

Além disso,  Tavares  e  Silva  (2010)  afirmam  que  essa  comunicação  deve  ocorrer 

também na alta do paciente, quando este vai sair do serviço de referência de volta para a 

atenção básica, ou seja, de volta para a sua comunidade de origem. Esta troca de informações 

permite que o sistema de saúde crie uma rede de apoio à família como forma de facilitar a sua 

reinserção à  comunidade.  Muitos  retornam ao domicílio  com situações  de saúde a  serem 

resolvidas que necessitam de suporte e com isso gera uma demanda de saúde que muitas 

vezes é reprimida por falta  do apoio e fica sem resolutividade.  Essa necessidade torna-se 

ainda maior quando o idoso encontra-se em situação de dependência. 

Portanto,  nessa  perspectiva  compreende-se  que  o  ACS  como  um  profissional 

fundamental, por ser o elo de ligação entre a equipe de saúde da família e a comunidade, 

tendo como principal atribuição manter a equipe informada da situação de saúde dos usuários 

para que esta se articule com os serviços de apoio e referência para que não falte o cuidar e a 

assistência ao idoso no domicílio. Além disso, por esses profissionais na maioria das vezes 

serem membros da própria  comunidade,  torna-se possível  conhecer  a  cultura  local  e  esse 

aspecto é preponderante para desenvolver as ações de saúde direcionadas para a comunidade a 

ser assistida.

 

CAPACIDADE DE INTERAGIR E ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE DA 

PESSOA IDOSA CONSIDERANDO O CONTEXTO DOMICILIAR

 CONHECIMENTO DO CONTEXTO PARA INTERAÇÃO ENTRE ENFERMEIRO, 

IDOSO E FAMÍLIA

Necessário  se faz  que as ações  se tornem menos formais,  menos distantes  entre 
profissionais e  pacientes,  assim como entre  os  próprios  profissionais  sendo mais 
aceitável, confluindo ideias, compartilhando espaços, convivendo com contradições, 
heterogeneidades e buscando  na diversidade maneiras harmônicas de conviver e 
criar ambientes de cuidado. (Waldow, 2007 p.87)
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Para um melhor conhecimento sobre as necessidades da pessoa idosa e atendê-la de 

forma integral é um pré-requisito a sua inserção no contexto familiar para melhor conhecer a 

realidade. Tal afirmação foi colocada por Flor de Xique Xique quando ela disse que “o grande 

avanço da gente com o idoso é quando a gente consegue interagir com ele sem tirar dele o que 

ele tem no dia a dia na rotina...  os seus hábitos...e entender suas formas de ver”. Nardi e 

Oliveira (2009) reiteram essa necessidade e reforçam que somente conhecendo a realidade da 

comunidade é que os profissionais conseguirão realizar suas atividades.

Nesse sentido a cultura,  os hábitos  e os costumes têm reflexo direto no cuidar do 

profissional de enfermagem. Leininger (1991) em sua teoria coloca que as diferentes formas 

das pessoas expressarem sua forma de cuidar estão ligadas aos seus padrões culturais. Dentro 

desta concepção, esta teorista afirma que para o cuidar de enfermagem seja desenvolvido é 

necessário que o enfermeiro aproxime-se da pessoa a ser cuidada, mas aproximar no sentido 

de  compreender  todo  o  seu  mundo  derredor  para  poder  a  partir  daí  prestar  os  cuidados 

necessários,  respeitando  a  cultura.  Essa  forma  de  realizar  enfermagem  foi  relatada  pelas 

enfermeiras,  ao  referirem que ao  respeitarem a  sua  forma  de  ser  e  suas  crendices  é  que 

conseguem interagir:

Quando agente  tá  fazendo  a  visita,  que  agente  consegue  fazer  essa  visita  ,  que 
consegue conversar com o idoso, que o cuidador não esteja tão...não... É claro que 
ele não vai atrabalhar... Que ele esteja até próximo, mas que não se intrometa tanto 
na conversa,  é que agente consegue perceber a realidade do idoso..não é...agente 
consegue retirar muita coisa...hábitos que ele tem, que vocês sabem que se agente 
tirar agente vai mexer na cultura deles né? Vai tá atrapalhando até numa possível  
melhora...dele (...)Eu  consigo fazer com que eles aceitem...porque eu não mudo a 
rotina deles..(...) eles não vão deixar de fazer, eles só vão se adeguar ao que eu tô  
pedindo...e eu nunca tive problema em dizer: não isso aqui não aconteceu porque fui 
eu que mudei... E eles nunca disseram: aquela doutora vem aqui botar banca e eu 
não vou fazer o que ela tá pedindo.

Flor de Umbuzeiro

Então eu disse, olhe que foi alguma coisa que a senhora comeu, vamo ver, vamo 
conversar, vamo pensar aqui...a casa cheia de gente, começaram a comer e vai vai 
vai...aí de repente ela disse: é eu não vou mentir, não vou mentir agente fez aqui um 
churrasco...tá entendendo...então de repente você vai descobrindo né...aos poucos... 
Sem  se  chocar...sem  ahhh  você  comeu  (pressionando  a  idosa)....não....você  vai 
conversando e vai tirando dele o que você deseja saber...eu acho que é mais ou 
menos por aí...

Flor de Xique Xique

Às vezes agente tá esperando mulher...até gosta de ouvir o idoso, ele tá se 
comunicando,  talvez  ele  nunca  fale...fale  com  poucas  pessoas...aí  agente  tá 
esperando lá.... Bem...só esperando.... (...) Aí é aquela história da escuta...que agente 
até gosta de escutar

Flor de Umbuzeiro
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Refletindo sobre estes discursos observa-se haver necessidade do enfermeiro escutar o 

idoso quando este tem possibilidade de comunicar-se e, a partir dessa escuta se estabelecer 

uma interação mais eficaz, possibilitando entre ambos, um ambiente mais indicado para se 

fazer  o  cuidado  à  pessoa  idosa  considerando  a  ação,  a  relação  e  o  ser.  Essa  mesma 

necessidade foi levantada por Tavares e Silva (2010) quando informam que estudos anteriores 

sobre o cuidar multidimensional, estabelece relações no saber-saber, saber-estar, saber-ser e  

saber-fazer,  ou  seja,  consideram as  várias  dimensões  do  cuidado,  desde  a  parte  técnica, 

passando pela parte ética, chegando ao relacionamento direto à pessoa a ser cuidada.

Dessa forma, quando se consegue estabelecer uma relação entre o enfermeiro, o idoso 

e a família,  o profissional consegue transmitir  as informações necessárias para melhorar o 

cuidar do idoso e interage com essas pessoas, estabelecendo assim uma relação de troca de 

conhecimentos:

Então agente tem sempre uma...uma...não sei...uma entrega mútua...ou uma ajuda 
mútua, né....faça isso que fica melhor, eu garanto que o senhor em uma semana fica 
bom (como se ela tivesse falando ao paciente)...pode até nem ficar, mas ele entendeu 
que aquela é a melhor forma...né isso...então assim, eu acho bem interessante

Flor de Umbuzeiro

Se eles estão usando a água do cajueiro, ou de ameixa (na realização de curativos) e 
pra preparar eles utilizam água comum, eu peço para filtrar...eu peço para não deixar 
a  casca  dentro...porque  eles  costumam deixar  a  casca...  Aí  quando vai  jogar  no 
curativo  fica  uma  casca  na  lesão,  né?  Então  eu  vou explicando  o  porque  de  tá 
mudando...(...)

A partir  dessa troca  de conhecimentos,  o  enfermeiro  passa a  conhecer  os  hábitos, 

costumes e as condições sociais inerentes ao idoso e sua família e com isso, identifica com 

mais propriedade aspectos que de fato estejam interferindo nos cuidados. Com isso dão as 

orientações necessárias sem desrespeitar a realidade do outro.

 

Nesse sentido também se consegue detectar que aspectos são comuns naquela área em 

que estão atuando e quais podem ser mantidos e quais podem modificados já que estão de fato 

prejudicando a saúde. Como percebe-se a seguir:

O fator cultural tem seus pró e contras também (...) Ultimamente eu fiz uma visita a 
uma puerpera e....eu detectei que a avó tava colocando no coto umbilical....eu acho 
que era a raiz,  raiz de alguma coisa...com café..eu sei que era uma salada mista 
e....orientada né a mãe... A mãe da criança era orientada...já tinha sido orientada..e 
assim, por mais que agente bata na tecla, informando, ainda tem esse contra... Deles 
ainda insistirem...Flor de Umbuzeiro falou da água do cajueiro, por outro lado tanto 
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se  fala  no  tétano  neonatal...tudo...sai  da  maternidade  já  informada,  e  mesmo 
assim...insiste...eu perguntei tanto a avó, como a mãe da criança...a mãe da criança 
também tava consciente que a avó tinha colocado....e que tava inflamado...tava com 
um processo infeccioso já (...)É tanto que quando eu falei com a avó que não podia 
por isso, por isso, por isso...mas não sei foi minha presença...tá entendendo...

Flor de Mandacaru

Na serra não tem essa história da água da ameixa
Flor de Guanambi

Mas você já ouviu falar da água da arueira?
Flor de Umbuzeiro

Eu não sei muito porque na minha área não tem muita ferida
Flor de Guanambi

Mas tem muita gente que usa para banho de asseio
Flor de Mandacaru

É mesmo....e o colo fica bonitinho...o colo fica como se nem pariu...até fibrosar colo fibrosa...ele é cicatrizante
Flor de Umbuzeiro

Morin (2002) afirma que a cultura faz parte da sociedade, que esta é um campo de 

conflitos,  pois  inevitavelmente  ocorrem  trocas  entre  o  conhecimento  científico  e  o 

determinismo cultural. Nesse sentido, revoluções mentais podem surgir no momento que o 

indivíduo passa a refletir e pensar sobre os problemas sociais, políticos, religiosos, filosóficos 

que antes não tinha acesso. Isso ocorre quando o ser passa a duvidar e criticar. Além do que 

foi  observado  nos  discursos  acima,  essa  batalha  de  conhecimentos  pode  ser  também 

observada na prática, no momento que algo novo vai ser inserido numa realidade, como cita 

Flor de Mandacaru:
Às vezes...porque em campanha do idoso eu duvido uma equipe fazer cem por cento 
porque a primeira coisa que diz, hoje ainda se diz,  é que ahhh o governo mandou 
essa vacina para matar os idosos, né...e acabar com a aposentadoria....aí assim, por 
mais que agente trabalhe em cima informando, assistindo, eles ainda resistem

Essa interação entre o enfermeiro, o idoso e a família envolve conflitos educacionais e 

culturais  que  somente  a  partir  das  relações  do  dia  a  dia  é  que  serão  construídas  novas 

concepções e ideias. Para isso é necessário compreender o princípio hologramático descrito 

por Morin (2002a, p.101) que esclarece que “a sociedade não está somente no todo; o próprio 

todo, está, de certa maneira, presente na parte que se encontra nele”. Desse modo a sociedade 

e cultura estão presentes enquanto “todo”, e os indivíduos que compõem que estabelecem 

relações  entre  si  devem compreender  que  estão  inseridos  dentro  dessa  sociedade  e  dessa 

cultura, e que elas estão inseridas neles, sendo impossível separar esses aspectos no momento 

que as relações forem ser estabelecidas.
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COMO  MELHORAR  AS  VISITAS  E  OS  CUIDADOS  DE  ENFERMAGEM  NO 

DOMICÍLIO

 O ENFERMEIRO E A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

O enfermeiro  que atua  na atenção  primária  na estratégia  de Saúde da  Família,  de 

acordo  com  o  Ministério  da  Saúde  (2007)  possui  06  atribuições  elencadas,  próprias  ao 

atendimento da família na atenção básica.

Dentre as principais atribuições, integra uma equipe responsável por uma área adscrita 

a uma unidade de saúde da família responsável pelo atendimento de uma população de no 

mínimo 3.000 até 4.000 pessoas. Como atribuição específica do enfermeiro encontram-se a 

atenção  integral  às  pessoas  e  a  família  fazendo  uso  da  visita  aos  domicílios  quando 

necessário; atividades de coordenação, planejamento e execução das ações de enfermagem e 

de sua equipe e dos ACS, como também, atribuições  de gerenciamento das atividades  de 

assistência a saúde das pessoas através de consulta de enfermagem, além  das atividades de 

educação permanente da equipe de enfermagem, ACS, auxiliar de consultório dentário e dos 

técnicos de higiene dentária.

Com base  nas  informações  acima  relatadas,  durante  a  discussão  dos  profissionais 

enfermeiros  participantes  deste  estudo,  várias  situações  e  aspectos  que  interferem  no 

desempenho deste profissional em relação ao cuidado que realizam com a pessoa idosa em 

domicílio, vieram à tona. Aspectos que vão desde, a pouca frequência da  ealização da visita 

domiciliar,  à  qual,  habitualmente   não  tem sido  utilizada  como  instrumento  essencial  de 

intervenções para pessoas impossibilitadas de acesso, como é o caso de idosos, como também, 

enquanto instrumento fundamental ao rastreamento de fatores de riscos e agravos presentes 

em usuários adultos e idosos acometidos por doenças crônicas.

Portanto, compreendendo esta realidade e na busca de soluções e encaminhamentos 

perguntou-se às participantes, como fazer para melhorar os cuidados prestados e as visitas no 

domicílio  e,  algumas  possibilidades  foram  discutidas.  Na  fala  a  seguir  têm-se  alguns 

exemplos:

Diminuir os outros trabalhos, porque é assim...eu digo muito...agente que tem uma 
população extensa,  grande demais (...)  Então assim, eu acho que pra melhorar  o 
atendimento... Tem que rever, não sei se é o número de famílias pra cada equipe,  
número de população, se a extensão territorial no caso da zona rural

Flor de Umbuzeiro
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Falou-se ainda, que uma maior interação entre os outros profissionais da equipe possa 

melhorar a sua realização, principalmente no que se refere aos cuidados prestados pelos seus 

componentes de maneira que, as ações que lhes competem, possam se complementar e serem 

planejadas  de  forma  compartilhada.  Colocaram  também  que  preferencialmente  as  visitas 

devam ser colocadas no cronograma mensal, e na zona urbana essa sistemática torna-se mais 

fácil  que na zona rural já que a clientela  do posto de saúde é a mesma,  enquanto que as  

equipes  da  zona  rural  cada  dia  está  em  uma  localidade  diferente,  pois  atende  várias 

comunidades:

Não seria mais interessante que ele (o médico) tivesse comigo na hora da visita? 
Porque ali mesmo, né....ele já passaria a medicação,certo... Então já adiantaria. Mas 
não....então ela vai passar hoje a noite, e amanhã de manhã é que ele vai passar lá

Flor de Xique Xique

Para dá continuidade a uma assistência  de qualidade.  Porque às  vezes  você  vai, 
orienta, mas tem aquela orientação,  aquele cuidado do médico que eu não posso 
fazer que quebra essa assistência, entendeu? Seria ótimo, maravilhoso se houvesse 
essa interação realmente

Flor de Palma

Agora agente aqui na zona urbana, agente todo dia ta lá ( no posto), a nossa clientela 
é a mesma, (...)  Agora na zona rural...é muito difícil ( deixar amarrado um dia)

Flor de Xique Xique

Essa  organização na  prática  do enfermeiro  de  fato reflete  na melhoria  do cuidado 

realizado  para  com  o  usuário.  No  momento  em  que  se  decidir  manter  como  meta,  a 

reavaliação das atribuições diárias realizadas pelo enfermeiro, assim como, se reavaliar com 

critérios mais qualitativos essa distribuição territorial por equipes de saúde, irá favorecer aos 

membros  das  equipes  da  ESF,  mais  motivação  e  empenho  e  consequentemente,  mais 

disponibilidade para aproximar-se da comunidade.

A visita permite uma aproximação da cultura da população assistida e o enfermeiro da 

Estratégia de Saúde da Família quanto esse profissional consegue criar vínculos e conhecer a 

população  a  ser  assistida.  Essa  aproximação  com  a  comunidade  foi  destacada  por  Oriá, 

Ximenes  e  Alves  (2005)  quando  elas  fazem alusão  à  teoria  transcultural  de  Leininger  e 

destaca que para desenvolver os cuidados de enfermagem de forma adequada esse aspecto é 

preponderante.
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           Nesse sentido, Silva (2009) em seu estudo faz uma crítica à quantidade de pessoas por 

equipe de saúde da família preconizada pelo Ministério da Saúde em relação à quantidade de 

atribuições e a qualidade do cuidar realizado. Ela afirma o seguinte:

A crítica que fazemos é relacionada à nossa política de saúde que não define qual o 
número  máximo  de  pessoas  para  que  um  enfermeiro  dê  conta  de  cuidar  com 
qualidade, pois se é recomendado três mil porque o limite é quatro mil? Essas mil 
pessoas a mais já comprometem a qualidade da assistência ou, quem sabe, o acesso 
das equipes as elas. O provável é que elas fiquem sem a assistência adequada.

Além  disso,  Marques  e  Silva  (2004),  Giacomozzi  e  Lacerda  (2006)  reforçam  a 

necessidade  de  se  buscar  trabalhar  em  equipe  de  fato,  na  qual  todos  os  profissionais 

desempenhem suas atribuições e se complementem entre si. Essa prática permitirá organizar 

as  visitas  aos  domicílios  de forma adequada,  o  que resulta  diretamente  na qualidade  dos 

cuidados que serão prestados. Estes cuidados não serão apenas realizados quando o idoso já 

estiver acometido pela doença, mas será também para suprir outras necessidades que o idoso 

possui:  que  é  a  orientação  de  ações  que  proporcionem uma  melhor  qualidade  de  vida  e 

vigilância à saúde.

Para reforçar essa ideia, Costa e Ciosak (2010) dizem: “Acreditamos que o Programa 

Saúde da Família possibilita prestar atenção integral às necessidades de saúde dos idosos, mas 

é necessário que, a equipe de profissionais de saúde apresente resolutividade ao resolver os 

problemas de saúde desta população”.

 EDUCAÇÃO EM SAÚDE

“A ação educativa não implica somente na transformação do saber, mas também na 
transformação dos sujeitos do processo, tanto dos técnicos quanto da população. O 
saber de transformação só pode produzir-se quando ambos os pólos da relação dialó-
gica também se transformam no processo.” (PINTO,1987)

A melhoria da atenção a saúde relacionada com a necessidade de transformar uma 

realidade através da educação foi muito enfatizada pelas enfermeiras. Elas falaram que para 

melhorar a realização dos cuidados e para que as visitas consigam serem realizadas da forma 

correta, a conscientização da população e dos profissionais que atuam é fundamental.

Era para ter como Flor de Palma colocou o dia da visita, só que o médico só vai duas 
vezes na semana (trabalhar)...aí quando vai é para o atendimento...se for só visita... o 
povo vai correndo atrás: eu quero, consulte! eu quero, consulte! aí pronto...
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Flor de Mandacaru

Nesse relato Flor de Mandacaru destacou que a população ainda está muito inserida 

dentro do modelo biológico-assistencial,  no qual busca por atendimento em detrimento da 

realização da visita, que se trata de um instrumento importante na vigilância em saúde e ainda 

não tem a valorização que merece. Então Flor de Xique Xique reforça:

Ou  a  gente  começa  a  fazer  esse  trabalho,  como  você  (Flor  de  Palma)  fala  de 
esclarecimento,  de  informação  ou  então  vai  ficar  sempre  assim...um  dia  sai  o 
médico, um dia sai a dentista e no outro dia sai a enfermeira. Mas nunca a equipe vai 
sair à equipe, o que seria o ideal.

Oliveira,  Andrade  e  Ribeiro  (2002)  confirmam  a  necessidade  de  desenvolver 

atividades  educativas  junto  à  população,  pois  este  é  o  caminho  para  transformar  esta 

realidade. Sabe-se que a grande dificuldade é a mudança da concepção do ser humano acerca 

do seu cotidiano, por tratar-se de um contexto em que o indivíduo está envolvido por questões 

sociais e culturais enraizadas na sociedade. 

Assim sendo, entende-se que para conseguir realizar mudanças é preciso compreender 

que  na  educação,  tanto  as  mudanças  como  as  respostas  serão  em longo prazo e,  que  as 

relações entre a comunidade e os profissionais devem ocorrer de maneira horizontal, ou seja, 

os saberes (popular e científico) não se sobrepõem. Freire (2005), São Paulo (2001), Valla 

(1999) e Souza et al (2008) realizaram estudos relacionando a educação e a transformação que 

ela traz para a sociedade.  Quando se relaciona a doença com a comunidade, Stotz (2003) diz 

que “a própria percepção da doença é influenciada pela posição social e pela cultura do grupo 

social  de referência  dos indivíduos.  Há sinais que são identificados como doenças,  vistos 

como expressão desviante de uma normalidade biológica”. Desse modo o conceito de doença 

e saúde variam de acordo com a comunidade e para poder atuar a equipe de saúde tem que 

reconhecer essas concepções.

Para o autor citado, os serviços de saúde são atores diretos para a construção de novas 

percepções acerca da saúde através da figura dos seus profissionais. E para essas mudanças 

ocorrerem é necessário que a transformação ocorra a partir da prática por eles desenvolvida, 

ou seja, de uma prática curativa para uma prática centrada na promoção e proteção da saúde 

como afirmam Oliveira e Casanova (2009). Essa forma de atuação focada na cura ainda está 

arraigada nos serviços até hoje, inclusive entre os ACS:

A gente só fazia assim, se tivesse precisando de visita. Então agente: não...vamos 
colocar no cronograma como um dia...quando, agente colocou a visita...aí as pessoas 
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comentavam, os agentes diziam: mas hoje vai ser um dia só pra visita? Não vai ter 
atendimento? Vai ser só pra visita? Nem eles, até para eles...eu tive que sentar e  
conversar...não vai ter que ter ( ela falando para os agentes)...do mesmo jeito de 
quando eu fui implementar o CD (crescimento e desenvolvimento da criança) que 
não queriam que eu fizesse consulta de prevenção...às vezes é o próprio profissional 
que não entende

Flor de Guanambi

Nesse sentido, torna-se importante a realização de atividades que atuem na mudança 

da formação dos profissionais. Quando trata-se de formação considera-se a formação acadê-

mica do profissional antes da sua atuação na área e o processo de educação que ocorre como 

forma de atualizar o profissional que já atua na área.

Em relação à formação profissional, Koifman (2001), Besen et al (2007), Costa (2008) 

e Angerami (1996) reforçam a necessidade de revisar os currículos profissionais que muitas 

vezes é voltado para a doença, desvinculando o indivíduo do seu contexto social, de modo os 

profissionais tenham uma formação com conhecimentos clínicos, sociais e epidemiológicos, 

todos valorizados igualmente, pois assim poderão ter uma visão integral dos indivíduos que 

irão atender.

Ao considerar a continuidade da formação do trabalhador quando este já está no servi-

ço, é uma política do Ministério da Saúde que se melhore a qualidade dos serviços. Todos os 

estabelecimentos de saúde devem organizar a educação permanente das suas instituições e o 

próprio ministério vem investindo em especializações e cursos para atualizar os trabalhadores. 

Para Ceccin (2005), 

 “a educação permanente em saúde pode corresponder à educação em serviço, quan-
do esta coloca a pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos para a formação 
técnica submetidos a um projeto de mudanças institucionais ou de mudança da ori-
entação política das ações prestadas em dado tempo e lugar”.

Oliveira et al (2002) reforça a ideia que a enfermeira, no contexto da atenção básica, é 

responsável pelo acompanhamento e supervisão dos técnicos de enfermagem e dos agentes 

comunitários de saúde. Dessa forma ela desempenha um papel fundamental na realização de 

capacitações e na educação permanente destes profissionais.

É necessário que se reforce nas capacitações a importância de conhecer a comunidade, 

criar vínculos e relações, pois somente através da compreensão da cultura da população assis-

tida é que os profissionais passam a entender as reais necessidades das pessoas assistidas pe-

las equipes de saúde. 
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Mas para transformar uma realidade é necessário que todos os profissionais que for-

mam a atenção básica tenham em mente que estão ali para promover e proteger a saúde, que 

devem trabalhar em equipe e que as ações educativas junto à comunidade são fundamentais. 

Flor de Palma confirma exatamente este aspecto quando refere-se a visita no atual contexto de 

saúde:

Bom, resta a gente educar essa família, esta comunidade e adaptá-la a essa visita 
como  outro  atendimento  qualquer...eu  acho  que  assim...a  questão  da  cultura,  a 
questão  dos  hábitos  depende  muito  de  como  agente  vai  trabalhar,  se  nunca 
buscarmos, se nunca procurarmos mudar, isso nunca vai mudar do que é, entendeu?! 
Eu sozinha não vou conseguir, mas já um grupo...uma equipe conseguirá!

Flor de Palma

 REAVALIANDO A VISITA DOMICILIÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA

A visita domiciliária foi colocada ao longo da discussão do grupo focal como um dos 

pontos mais críticos que interferem na realização dos cuidados de enfermagem à pessoa idosa 

no domicílio, pelo fato de não fazer parte de um agendamento semanal por parte, não somente 

do enfermeiro, mas de toda a equipe, ocasionando muitas vezes, a sua não realização. Nesse 

sentido, as enfermeiras colocam vários aspectos que devem ser vistos de outra forma de modo 

a valorizar este instrumento, considerado de tanta relevância na ESF para o desenvolvimento 

do cuidar no domicílio e para a realização de ações de vigilância à saúde.

Entre alguns aspectos citados pelas enfermeiras, está a ocupação do horário que seria 

destinado  à  visita  por  outras  atividades;  Flor  de  Umbuzeiro  repete  mais  uma  vez  essa 

ocupação ao dizer: “tá vendo...é porque é dela que já tira (tira visita para colocar atendimento, 

reuniões)...é  o  canto  da  visita  que  tem brexa...eh...”,  situação  analisada  por  Takahashi  e 

Oliveira  (2001) que afirmam,  que a visita  só terá  poder de transformação quando ela  for 

planejada  e  sistematizada,  pois  caso  ocorra  de  outra  forma,  caracterizará  mera  atividade 

social.  A consciência  desse  planejamento  também foi  citada  neste  estudo  nas  palavras  a 

seguir:

A questão das equipes das áreas rural, o acesso é muito difícil, entendeu? (...) Agora 
agente aqui na zona urbana, agente todo dia ta lá ( no posto), a nossa clientela é a 
mesma, todos os dias é a mesma clientela...se agente não força mesmo de tirar o dia 
pra fazer, agente nunca vai fazer, porque agente nunca vai deixar de ter o que fazer 
dentro da unidade,...

Flor de Xique Xique
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Quando agente faz o cronograma, agente já deixa o dia agendado (da visita)....cada 
semana vai um a gente de saúde com a dentista e de quinze em quinze dias é com o  
médico.

Flor de Xique Xique

Ou  agente  deixava  esse  dia  pra  visita  ou  então  agente  nunca  ia  fazer  visita, 
porque...quando eu vou pra fazer visita...hoje foi um dia, eu vou pro posto, o povo 
fica vindo pra eu atender...aí fica a gente ( por perto), e o povo vindo, e a agente 
(agoniada)...e o povo chegando...a gente saiu hoje pra fazer visita era quase oito e 
meia, então assim é muito complicado essa questão da visita...porque se agente não 
deixa isso uma coisa já...amarrada, aí não consegue não...

Flor de Xique Xique

De acordo com a enfermeira Flor de Xique Xique, apesar de saber da importância de 

realização da visita, para realizá-la precisa-se enfrentar várias situações intervinientes e, entre 

algumas, está a questão da acessibilidade do local quando se trata de zona rural pois, implica a 

priori,  em  recursos  como:  transporte,  disponibilidade  de  carro  e  pessoal,  além  da 

disponibilidade  de  deslocamento  dos  próprios  profissionais  que,  envolvidos  com  outras 

atividades acabam sem priorizar a visita domiciliar. 

Foi colocado por Flor de Palma que para melhorar esta prática deve-se: considerar a 

visita domiciliária  como uma atividade tão importante  que qualquer outro atendimento de 

saúde; deve-se buscar seguir exemplos de ESF de outros municípios que conseguem executar 

a visita domiciliária como planejada; educar a comunidade para que esta compreenda que a 

visita tem valor tão importante que qualquer outro atendimento:

A  visita  é  tão  importante  quanto  um  atendimento  de  preventivo,  quanto  uma 
consulta de pré natal, e outras atividades, que nós planejamos e executamos mensal 
né? E o que eu tô vendo...não só na minha equipe, mas nas outras também...é que 
esta visita não está sendo tão importante quanto os outros atendimentos.

Eu tenho um modelo, eu tive um modelo de estágio de ESF, e como eu já citei aqui a 
visita domiciliar era um dia de atendimento comum como os outros...semanal teria 
que ter essa visita... Na segunda ou na terça ou na quarta, mas teria que sair a equipe 
para a visita...

O médico citou que como é que eu vou fazer uma visita domiciliar, se o pessoal quer 
atendimento ambulatório...então eu disse: bom, resta agente educar essa família, esta 
comunidade e adaptá-la a essa visita como outro atendimento qualquer

Então assim...eu acho que não é impossível, se realmente buscar se planejar daria 
para executar

Souza, Lopes e Barbosa (2004) afirmam que para a enfermagem a visita pode ser vista 

como um instrumento eficiente para se trabalhar a comunidade e a família na promoção e 
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detecção de suas necessidades de saúde, de modo a evitar problemas de saúde na população e 

com isso  diminuir  a  demanda  que  busca  as  unidades  de  saúde com problemas  de  saúde 

instalados.

Dessa  forma  a  concepção  das  visitas  domiciliárias  para  os  enfermeiros  e  demais 

membros da equipe quando visa ações de vigilância em saúde pode ser considerada como 

uma tecnologia leve-dura,  dentro do conceito inserido por Merhy (2001) do que significa 

tecnologia em saúde.

Elas  são  classificadas  como  leves  por  permitirem  uma  intervenção  com  base  na 

observação e no diálogo e  ainda cria a possibilidade de envolvimento, afetividade e confiança 

entre profissionais e usuários. E como dura por envolver um saber estruturado por parte dos 

profissionais  através  de  suas  técnicas  profissionais  quando  precisa  aplicá-las  (LOPES; 

SAUPE; MASSAROLI, 2008).

Além  dos  aspectos  explicitados  até  aqui,  outro  aspecto  ressaltado  foi  o  não 

planejamento dessa atividade em equipe, pelo fato desta ocorrer junto com outros membros da 

equipe  da  saúde  e  favorecer  a  interação  da  equipe  e,  consequentemente,  uma  melhor 

assistência, como afirma uma das enfermeiras deste estudo:

 
Porque a gente não teve ainda essa interação, que seria o ideal.

Flor de Xique Xique

Sobre a realização da visita domiciliária realizada pela equipe da ESF ao usuário e sua 

família,  identificou-se que a  avaliação clínica  do usuário no domicílio  não ocorre na sua 

totalidade e, quando ocorre junto com vários trabalhadores da equipe, permite que a atenção 

ocorra de forma a se complementar. Peduzzi (2001) afirma que:

(...)  para  construir  um  trabalho  em  equipe  multiprofissional,  que,  realmente, 
promova  uma reordenação  do  processo  de  trabalho,  precisamos  de  uma  equipe 
integrada, ou seja, que articule as ações executadas pelos trabalhadores da equipe 
através da comunicação e da inter-relação desses.

Essa melhoria nas relações de trabalho não se deteve apenas à equipe de saúde, elas 

colocaram ainda a importância do papel do gestor municipal no apoio ao trabalho por elas 

realizado como também, nas condições de trabalho:

Agente coloca lá: saímos para a visita...ele diz, ele diz que o posto está fechado, que  
ninguém tá trabalhando.  Agente  teve um problema seríssimo no posto por conta 
disso já né? (...) Então o que eu penso, eu penso o seguinte, que agente que trabalha  
no PSF, que agente deveria ter um respaldo da secretaria de saúde, isso é uma coisa 
que eu sempre vou contar, eu sempre vou dizer, eu sempre vou falar para que nos 
dessem esse apoio, e divulgassem o nosso trabalho
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Flor de Xique Xique

O paciente não pensa que foi o carro, ele chega para mim...ontem mesmo chegou e 
disse terça feira eu vim e você não veio...quer dizer e eu não fui!! (risos)...assim, fica 
parecendo que eu não quis ir, tá entendendo? É complicado, muito complicado (...)E 
é como ela disse ( concordando com Flor de Xique Xique), aí é que a secretaria 
tinha que entrar nesse sentido de informar as pessoas que às vezes falta carro, que às 
vezes  tem essa  dificuldade...e  não  é  o  profissional  que  não  quer  ir...é  defender 
agente mesmo, e que agente não é defendido...o que acontece muito é criticar só, tá 
entendendo? Só...eu sinto isso às vezes junto aos meus paciente é isso, é não ter essa  
ajuda,  sabe...superior,  vamos  dizer  assim,...agente  não  tem.  Porque  às  vezes  o 
paciente vem reclamar  aqui  porque falta  alguma coisa,  porque faltou isso...então 
quer dizer....não existe ajuda, eu sinto isso na minha área,  eu sinto isso...eu não 
tenho essa ajuda...entende? Quando falta carro, quando acontece alguma coisa, até 
doença mesmo comigo como aconteceu...então assim, eu não tenho esse suporte, às 
vezes eu sinto isso

Flor de Juazeiro

Parece existir a falta do reconhecimento pelo trabalho desenvolvido das equipes da 

ESF e a não compreensão de sua importância para os outros profissionais da atenção básica, 

pois, percebe-se que ainda há impasses no modelo de saúde do Brasil. Oliveira e Casanova 

(2009) e afirma que os gestores de saúde não entendem que a atenção básica vista a vigilância 

à saúde,  na qual  suas ações centram-se na promoção,  proteção da saúde através de ações 

educativas e a prevenção de agravos, pois assim como a população e os profissionais ainda 

estão sobre forte influência do modelo curativista, centrado no atendimento e a distribuição de 

medicamentos. Além disso, a falta de condições de trabalho a que os profissionais de saúde da 

atenção básica envolve tanto os recursos para realizar as ações de saúde quanto a precariedade 

do trabalho a que estão submetidos.

Cotta et al (2006)  e Faller et al (2009) colocam que a falta de estrutura em relação as 

condições  de  trabalho  como  transporte,  materiais  e  disponibilidade  de  profissionais  para 

desenvolver as ações de saúde na atenção básica dificultam a mudança para o modelo de 

vigilância a saúde já que a proposta do SUS não consegue ser colocada em prática como foi 

idealizada.  Em relação precariedade do trabalho na atenção básica, Ribeiro,  Pires e Blank 

(2004);  Araújo  e  Veras  (2009)  e  Góis,  Medeiros  e  Guimarães  (2010)  coloca  que  os 

profissionais se submetem a trabalhar sem direitos trabalhistas como férias, décimo terceiro, e 

ainda correndo o risco de perder o trabalho a qualquer momento, pois os postos de trabalhos 

podem sofrer mudanças de acordo com a política do município, ao ponto de com a troca de 

governo  municipal  os  profissionais  antes  contratados  serem demitidos,  devido  conchavos 

políticos.

 Essa  realidade  faz  com  que  o  serviço  prestado  não  tenha  muitas  vezes  uma 

continuidade  e  suas  ações  sejam  enfraquecidas,  já  que  os  profissionais  não  estabelecem 
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vínculos com a comunidade que vão assistir, e esta ligação é fundamental para a proposta da 

política de saúde preconizada pelo SUS.

O  conhecimento  da  comunidade  e  de  sua  cultura  é  fator  preponderante  para 

desenvolver  o  cuidar.  E  a  visita  domiciliária  é  instrumento  fundamental  para  adquirir  as 

informações necessárias para realizar as ações com os idosos assistidos.

PERCEPÇÃO  DOS  ENFERMEIROS  SOBRE  OS  CUIDADOS  REALIZADOS  AO 

IDOSO PELA FAMÍLIA NO DOMICÍLIO

 O CUIDADOR E A FORMA DE CUIDAR

A  família  colocada  como  o  eixo  central  no  contexto  dos  cuidados  prestados  no 

domicílio, também se envolve com esse cuidado de forma mais direta, seja através de um dos 

familiares, seja através de pessoa contratada que recebe a denominação de cuidador. Segundo 

Collière  (1989),  “ele  é  o  indivíduo  que  por  amor,  gratidão,  obrigação, compromisso, 

interesse...  cuida  de  pessoas  dependentes,  realizando  atos  que  são  diversificados  em sua 

manifestação e garantem a satisfação de um conjunto de necessidades indispensáveis à vida”. 

Essa visão, um tanto romântica tem se transformado nos últimos tempos devido ao aumento 

no número de idosos e, fez com que o cuidador se tornasse uma pessoa de apoio, necessária 

nesta  conjuntura recente,  tendo em vista  a maior  necessidade de suporte  para esse grupo 

etário,  o  aumento  na  incidência  de  doenças  crônico-degenerativas,  a  possibilidade  de 

prolongamento da vida. Dessa forma essas situações têm contribuído para destacar seu papel 

na sociedade.

O cuidador presente na realidade do município é o familiar/cuidador em sua maioria, o 

que caracteriza ser um cuidador informal. Orso (2008) em seu estudo percebeu que a maioria 

dos  idosos  que  precisam  de  cuidadores,  residem com seus  familiares.  As  enfermeiras  o 

denominaram de elemento fundamental para o auxílio e apoio na forma como os cuidados são 

prestados, pois identifica-se haver uma relação entre ambos – cuidador e pessoa cuidada - que 

se estreita e em alguns momentos, gera dependência e cumplicidade. Nesse sentido, uma das 

enfermeiras afirma:
O próprio cuidador daquele idoso interfere e muito...ele  tem um poder e é...,  na 
verdade por ser cuidador e o idoso ter aquela...dependência, então o que o cuidador 
diz, fala, faz...ele provavelmente vai obedecer, ele vai...ele vai de acordo com aquele 
cuidador

Flor de Umbuzeiro
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Essa relação de dependência pode ser positiva quando se trata de cumplicidade para 

prestar um excelente cuidar, mas em alguns momentos ela pode representar algo negativo, 

quando ela se instala de modo que o idoso negue situações inadequadas, chegando a passar 

necessidades com medo de perder o cuidador:

Ela tinha um cuidado de dá essa resposta sem agente nem perguntar ainda... Repetia, 
mas  minha  alimentação  é  boa  fulaninha  compra  tudo...tudo  que  eu  preciso  ela 
compra...e agente sabia que isso não era verdade, não é...o salário dela era usado pra  
tudo, tudo dentro de casa e a alimentação dela ficava muito aquém...mas ela tinha 
um medo,  ela  tinha um receio e ela  respondia  logo,  sem nem agente  perguntar.  
Então ela devia pensar se ela deixar de cuidar de mim...quem vai cuidar?

Flor de Xique Xique

Ruim com ela, pior sem ela
Flor de Mandacaru

Sabe-se que muitas famílias dependem diretamente da aposentadoria do idoso, e esta, 

em algumas situações parece ser a única renda da família. Segundo Vecchia, Ruiz e Bucchi 

(2003); Araújo et  al  (2007) e Fonseca e Gonçalves (2003)  esse cenário vem sendo mais 

frequente por 70% dos idosos viverem na pobreza, assim como suas famílias, e com isso essa 

realidade diminui a qualidade de vida na velhice. 

Além disso, as enfermeiras relatam ainda que existem casos de violência e maus tratos, 

falta de paciência em esperar o tempo do idoso, seja para que este se comunique, seja para que 

este realize as atividades de vida diária: 

Às vezes ele tá falando alguma coisa aí o cuidador fala não mas... Ele interrompe o 
idoso...(...)  aí o cuidador diz: homi deixe de falar num sei quê... É isso e isso e  
isso....fale logo... (como se fosse o cuidador)...né ele se mete...a falta de paciência..
(...) e se intromete...ás vezes é um cuidador que...aí vem a história dos maus tratos, 
da violência...é um cuidador que dopa, como nova aparecida já falou...é um cuidador 
para muita gente.

Flor de Umbuzeiro

Ao analisar esta categoria, percebe-se que o cuidar do idoso não pode ser separado do 

contexto  em  que  ele  está  inserido,  fato  reiterado  por  Fernandes  e  Silva  (2010)  quando 

afirmam que “como cuidar  de  uma pessoa idosa  é  cuidar  também da família  em todo o 

contexto  que  os  envolvem,  a  relação  com a  família  precisa  acontecer  através  da  atitude 

humanística, pois só assim é possível cuidar da pessoa idosa como um ser inteiro”.

Na concepção das enfermeiras deste estudo, o cuidar realizado pelas famílias para com 

a pessoa idosa é relativo,  pois umas cuidam bem outras cuidam mal e segundo o que as 
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mesmas  colocam,  às  vezes  dois  idosos  possuem  a  mesma  patologia,  mas  o  cuidar  é 

diferenciado entre eles,  e a resposta do estado de saúde vai ser totalmente distinto.  Umas 

famílias  cuidam do idoso por obrigação ou por está  sendo forçada ou pressionada,  outras 

precisam de interferência de outros serviços como a interferência do serviço social para tratar 

o idoso de forma adequada , pois estão até realizando maus tratos.  Outras cuidam da pessoa 

idosa por que gostam, por amor. Dentre essas existem aquelas que precisam de orientação 

para realizar o cuidado de foram correta, pois querem fazer, mas sem intenção fazem errado e 

prejudicam o idoso. Esta realidade foi retratada por Waldow (2007, p.99) quando ela afirma 

que “muitas vezes cuidadoras falharam no cuidado, mesmo havendo boas intenções”. E existe 

ainda aquelas que não precisam de orientação, aliás, já possuem tanta habilidade que na forma 

de  cuidar  que  “ensinam” aos  profissionais  de saúde.  Segue as  várias  realidades  descritas 

durante o grupo focal:

O que eu  acho  também que  é  relativo  tanto  de  ter  bons  cuidadores  como más 
cuidadores,  como também existe aqueles bons cuidadores que assim, a pessoa vê 
que eles fazem de bom coração, mas que tá prejudicando o idoso. Um idoso ainda 
que tem alguma capacidade, que tem alguma coisa e aquela pessoa pra proteger o 
idoso quer fazer tudo para ele, não deixa nem o idoso prestar em si o auto-cuidado, 
uma coisa que ele ainda consegue....aí eu acho que tem de tudo um pouco

Flor de Guanambi

Eu  acho  muito  relativo.  Algumas  famílias  acolhem  bem  o  seu  idoso,  algumas 
famílias tem por ele muito carinho e muita atenção, certo...outras famílias não....a 
gente tem que tá em cima interferindo, agente tem que até buscar a assistente social  
para ir lá, porque é demais o abandono, sabe, coloca o idoso muitas vezes lá no 
fundo da casa, num quarto lá isolado, então isso assim, na minha realidade é muito 
relativo. Tem  idosos que são muito bem cuidados e tem idosos que necessitam 
muito da nossa interferência

Flor de Xique Xique

Às vezes...os idosos desenvolvem e são portadores daquela mesma patologia, tem as 
mesmas condições de vida, as mesmas condições da doença, os mesmos sintomas e 
sinais e você vê que o cuidado é diferente de uma família para outra, quando agente 
vai  visitar.  Pessoas  que  permanecem  anos  em uma cama,  acamados,  totalmente 
dependentes e não desenvolve uma úlcera.  Outros você chega e você viu o caso 
desse paciente  que se debilita por falta de um cuidado mais assistencial,  né?  E 
aquele  cuidado  que  você  realmente  cuida  porque  gosta,  não  é  porque  tá  sendo 
forçado ou pressionado...(...) Porque o que aquele paciente sofreu...porque ele não 
tinha um cuidado integrado, não tinha um cuidado por amor, que aquela pessoa tava 
fazendo,  aquele familiar,  e  sim por obrigação...por  uma pressão de está  fazendo 
algo, de lhe dá algum conforto, dá uma medicação...aquilo ali estava sendo o fim da 
vida dele, era era sacrifício demais. Ele tá fazendo... Algo de melhor para aquela 
pessoa (...)Era preciso está em cima...e deixava a desejar sim, por mais que fossem 
dadas as orientações, mas não entendiam (...)Diziam que não tinha como...que era 
impossível pelo fato de não tá podendo ter a mudança de decúbito  como agente 
orientava...eles diziam: não...ele não aguenta...dói, num sei o quê...agente não pode, 
é pesado...e assim, botavam mil obstáculos para seguir as nossas orientações não é? 
Enquanto outros não precisa nem agente orientar, tem mais cuidado do que o próprio 
profissional de saúde e é uma habilidade que a gente fica...às vezes agente chega lá 
para  assistir  e  não  sabe  nem  pegar,  enquanto  que  ele  desenvolveu  toda  aquela 
habilidade                                                                                               Flor de Palma
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Nesse sentido,  Silva,  Gonçalves e Costa (2010) afirmam que o processo de cuidar 

realizado  pelas  famílias  envolve  frequentemente  adaptações  na  dinâmica  do  domicílio, 

principalmente se envolver uma doença e esta trouxer desconforto, tensão e exigências no dia 

a dia da família.  Além disso, cuidar está relacionado à cultura da família assistida, sendo 

necessário que o profissional de saúde tenha contato com o cuidador para poder compreender 

as necessidades deste e com isso fornecer as informações necessárias e adequadas para que o 

cuidado seja realizado.

Desse modo é importante compreender o significado do cuidar para a família e da 

complexidade de comunicação entres os membros que a compõe,  pois se observou que o 

comportamento  de  todo  indivíduo  dentro  de  uma  família  é  de  interdependência  com  os 

demais, e assim a presença de uma doença ou situação adversa com um dos entes da família, e 

no nosso caso com o idoso, ocorre efeito  sobre os outros membros do sistema familiar  e 

muitas vezes é necessário reinventar as normas culturais intergeracionais (MINAYO, 2006).
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS

Este estudo cuja temática atual, se reveste de relevância significativa para as práticas 

de atenção à saúde da pessoa idosa, possibilitou uma análise sobre o cuidado realizado em 

domicílio ao idoso, pelo profissional enfermeiro e pelo familiar (cuidador), numa perspectiva 

sócio-cultural presente e determinante no contexto de atenção à saúde, na Estratégia Saúde da 

Família, no município de Santana do Matos, interior do sertão do Rio Grande do Norte.

Percebeu-se haver influência de aspectos sócio-culturais inerentes a família, a prática 

profissional e a própria pessoa idosa em seu processo de senescência e velhice, num contexto 

de sociedade contemporânea, com características de um país em desenvolvimento, mais ainda 

convivendo com a alguns indicadores sociais próprios de um país subdesenvolvido tais como, 

os  alto  índices  de  mortalidade  materna  e  infantil,  denotando  a  diversidade  de  realidades 

existentes no país.

Nesse contexto social  de vida do idoso brasileiro e,  especificamente  desse estudo, 

trata-se de município com poucos recursos sociais e de saúde, além de sérias implicações  na 

forma  de  viver  e  ver  a  vida,  sua  cultura  e  conhecimento,  específicos  a  cada  família 

possibilitando  algumas  condições  e  aptidões  no  enfrentamento  do  seu  processo  de 

envelhecimento. 

Os idosos brasileiros aposentados e por assim dizer acima de 60 anos, cujo salário 

equivale  a  um  salário  mínimo  corresponde  ao  valor  real  dos  aposentados.  Dos  idosos 

investigados,  cinco  destes  contribuem  com  seus  familiares  na  complementação  da  renda 

familiar mas, entendendo a saúde como uma conseqüência da condição social e de vida desses 

idosos, entende-s   insuficiente para atender aos gastos com tratamento de saúde, já que na 

maioria das vezes, sobra um percentual muito reduzido para ser utilizado pelas necessidades 

identificadas pela pessoa idosa.

O cuidado em saúde investigado e realizado em domicílio pelo familiar é diverso e 

específico a cada família, muito embora, alguns desses aspectos sejam comuns e encontrados 

em universos  de famílias  diversificadas.  Como crenças  e  valores  em práticas  de saúde,  é 

observado ser comum entre eles, o uso de plantas medicinais, os chás (cidreira, louro, capim-

santo, folha de laranjeira, mastruz, etc)  para o tratamento em saúde,  assim como os hábitos, 

crenças, os valores e símbolos próprios da realidade de cada um deles.  

A crença num Deus e/ou a religiosidade também são presentes ente idosos do grupo 

estudado  e  permeiam as  ações  do  cuidado  para  o  idoso  e  cuidador,  e  sempre  estiveram 

presentes nas etapas desse estudo, seja durante as entrevistas, ou no culto às imagens e santos 
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que ornamentam as paredes dos domicílios ou, na própria valorização  e participação da festa 

da padroeira local, Nossa Senhora de Santana, anualmente comemorada na cidade.   

Nesse contexto cultural e domiciliar de fazer saúde, observou-se que o aspecto morte 

perpassa as situações de doença e sofrimento das pessoas sendo mencionada algumas vezes, 

por familiares cuidadores e pelos próprios idosos, que afirmam temerem esse momento final 

da vida, mas que reforçam a necessidade de conversar sobre o assunto em função da situação 

de estarem sob risco de vida. 

Quanto ao familiar,  por estar junto desse idoso e aos seus temores leva-os a ver a 

necessidade  de  também  compreender  essas  questões  para  poder  agir  em  algumas 

circunstâncias. Ainda a respeito do assunto, a morte de um dos participantes desse estudo, foi 

vivenciada pela família com todo ritual da boa hora, com uso da vela acesa e a presença dos 

parentes em volta e, a participação e entendimento dos profissionais nessas circunstâncias, 

favorece a uma  maior compreensão dos costumes, crenças e valores presentes sobre a morte. 

Com relação ao cuidado realizado pelo familiar, identifica-se a influência marcante do 

sexo feminino sendo principalmente exercido por filhas, (neste estudo são 7) e/ou noras (2) e, 

apenas um filho assumindo esse papel, junto a mãe ou pai, ressaltando-se assim a presença da 

mulher  que,  historicamente  participa  dessa  prática  de  cuidados  corrente,  sendo  todos  os  

cuidados que suportam a vida de todos os dias, tradicionalmente ligados às atividades das 

mulheres, confere com a literatura sobre o assunto.

No  exercício  dos  cuidados  pelos  familiares  alguns  se  deparam  com  dificuldades, 

relacionadas  ao  o  grau  de  comprometimento  de  funções  da  pessoa  idosa,  vivenciando 

situações  “mais” ou “menos” difíceis. Sobre isto, entende-se que cuidar de um idoso com 

acentuado grau de dependência, causa maior exigência e dedicação ao cuidador que, em tais 

circunstâncias, necessitará de apoio de outros familiares, bem como, da equipe da ESF. 

A situação  de dependência  funcional  encontra-se cada vez  mais  comum diante  do 

aumento da expectativa de vida como também, dos indicadores cada vez maiores das doenças 

crônico-degenerativas que, associadas podem apresentar algumas limitações e consequentes 

discapacidades. Quanto a esse aspecto, na realidade estudada de 09 idosos entrevistados, 04 

deles são dependentes, sendo que 03 exigiam tempo integral, o que influencia fortemente a 

dinâmica familiar a própria rotina do responsável pelos cuidados ao idoso; entende-se que 

quanto melhor a condição de saúde do idoso, maiores as chances de diminuição do estresse 

familiar.

 Em outras situações de cuidados no atendimento de idosos com déficit  cognitivo, 

depressão e/ou complicações neuromusculares e cardíacas, o familiar cuidador necessita do 
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apoio de outro familiar, dado as exigências de um cuidado em tempo integral e com mais 

especificidades. Daí ser necessário que esse familiar more no domicílio do idoso ou tenha 

naturalmente assumido essa função, não quer dizer que o mesmo não necessite também de 

ajuda.   Portanto,  nesse  aspecto,  a  família  deve  se  mobilizar  e  encontrar  alternativas  que 

atendam a todos os envolvidos com as tarefas. 

Os familiares afirmam que as mudanças na vida do idos,  altera a dinâmica familiar, 

pois  surgem demandas  mais  profundas  para a  família,  principalmente  quando este  possui 

maior  dependência na prestação de cuidados diretos.  E que,  além disso,  nem sempre este 

grupo familiar está preparado para esta nova realidade, o que leva em alguns momentos uma 

maior sobrecarga para um único familiar.

Os idosos por sua vez referiram que a chegada da velhice leva-os a uma mudança na 

rotina, principalmente quando ele passa a ser mais dependente da família. Para alguns esse 

processo trouxe um pouco de sofrimento, tendo em vista que sente falta de atividades que 

desenvolvia na juventude e que hoje não pode fazer mais e ainda ter que ficar dependente de 

outros para realizar atividades antes desenvolvidas por eles próprios. 

Acerca dos cuidados de enfermagem realizados à pessoa idosa no domicilio, as ações 

estão  centralizadas  em  ações  de  promoção  à  saúde,  com  orientações  sobre  dieta, 

medicamentos  e  tratamento,  além  de  intervenções  como  curativos,  troca  de  sonda,  etc. 

Segundo  os  idosos  mais  independentes  sobre  as  visitas  dos  profissionais,  (médico  e 

enfermeiro)  ainda  é  muito  pouco,  ressaltando,  contudo,  a  visita  do  ACS,  muito  embora, 

quando se trate de idoso mais dependente, as visitas acontecem com maior frequência.

A  avaliação  integral  em  saúde  para  a  pessoa  idosa  e  a  importância  da  visita 

domiciliária como instrumento indispensável para o enfermeiro e todos os membros da equipe 

são inquestionáveis, pois permite o contato direto com a realidade social e cultural vivenciada 

pelos idosos e seus familiares. Esse reconhecimento e a compreensão da realidade permitem a 

maior  interação  entre  o  profissional  enfermeiro,  idoso  e  família.   Nesse  sentido,  as 

enfermeiras tem enfatizado que as dificuldades para a realização das  visitas domiciliárias são 

variadas,   acontecem  com  a  grande  demanda  de  atribuições  na  unidade  de  saúde  como 

consultas  e  atendimentos;  a  falta  de  transporte  até  os  domicílios;  extensão  territorial  do 

município  e  das  áreas  assistidas;  número  de  pessoas  atendidas  por  cada  equipe;  falta  de 

compreensão  dos  profissionais  de  saúde  quanto  à  importância  da  visita  domiciliária  na 

atenção básica resultante da formação acadêmica dentro de um modelo cartesiano focado na 

doença e não na promoção da saúde. 
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Dessa forma, a não realização da visita domiciliária com a frequência esperada parece 

ser o grande problema e interfere na assistência prestada junto à população, considerando que 

algumas das enfermeiras entrevistadas, afirmam que quando conseguem chegar ao domicílio 

os cuidados geralmente são prestados de forma  adequada e satisfatória.

O trabalho dos agentes comunitários de saúde como elo de ligação entre a equipe de 

saúde e a população,  tem sido reconhecido por todos os membros da equipe por propiciar a 

interação  entre  esses  três  grupos  e   se  faz  necessário  para  que  as  ações  de  saúde  sejam 

implementadas de forma articulada entre a equipe, de maneira que, todos possam exercer as 

suas atribuições tendo no usuário o mesmo fim.

Outro elemento importante é o cuidador em relação à forma do idoso ser cuidado. Esse 

cuidador, que em sua maioria na realidade onde o estudo foi realizado é um familiar, é aquele 

que assume a responsabilidade do cuidar. Elas destacaram que a forma de cuidar vai depender 

de caso a caso, do contexto familiar, das condições sociais, culturais e econômicas do grupo 

familiar que cada idoso está inserido e que quanto mais essas famílias estão mais preparadas 

para as mudanças no dia a dia do domicilio melhor é o cuidado prestado. O preparo desse 

cuidador  reflete  nas  orientações  dadas  pela  enfermagem no domicilio,  pois  deixa-se uma 

orientação  e  essa  pode  ser  realizada  na  prática  ou  não,  dependendo  da  organização  e 

entendimento.

Ao considerar esses aspectos, as enfermeiras destacam que para a melhor realização 

das  visitas  domiciliárias  e  os  cuidados  no  domicilio,  é  necessário  que  os  enfermeiros 

conheçam a atual, Portaria GM de no. 2528 de 19 de outubro de 2006  do Ministério da Saúde 

e, na Estratégia Saúde da Família, reavaliem a forma as visitas domiciliárias e importância à 

ela destinada, bem como, as suas ações dentro do modelo de vigilância em saúde da promoção 

da saúde, prevenção de agravos e da educação em saúde. A visita domiciliária a pessoa idosa, 

deve propiciar  uma avaliação integral  a  pessoa idosa,  com metas  e  ações  de promoção e 

proteção  à saúde, além  das práticas assistenciais e curativas.

Elas ainda destacam que para prestar a assistência primária junto à população idosa, de 

forma  adequada  é  necessário  que  os  profissionais  de  saúde,  e  no  caso  específico  do 

enfermeiro,   é  importante  que  este  compreenda  a  sua  importância,  pois  ao  trabalhar  a 

educação junto as pessoas modifica-se a forma de compreensão e entendimento e com isso 

uma nova realidade passa a ser construída de forma transformada.

Em síntese, este estudo, permitiu descrever o cuidar de enfermagem e da família à 

pessoa idosa no domicilio considerando aspectos sociais e culturais que envolvem o contexto 

no qual se inserem. As descrições e  narrativas apresentam-se no decorrer de todo o trabalho e 
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a ancoragem com a literatura complementa a sua compreensão, a fim de melhor apresentar as 

interações entre os vários elementos que envolvem o processo saúde-doença dos indivíduos 

em processo de envelhecimento.

A abordagem realizada pelos enfermeiros permitiu identificar os pontos críticos que 

podem ser revistos e aprimorados de modo a prestar uma melhor assistência ao idoso que vive 

no  domicilio.  Nesse  aspecto  o  melhor  preparo  da  família,  e  em especial  do  cuidador,  e 

também dos enfermeiros que trabalham na Estratégia Saúde da Família e convivem com esta 

realidade faz-se necessário e é preciso  ter compromisso

A  família  e  o  cuidador,  dentro  de  sua  realidade  social  e  cultural,  tem  papel 

preponderante no processo de envelhecimento de seus familiares  e devem ser capacitados 

com  conhecimentos  sobre  a  necessidade  de  realizar  os  cuidados  como  orientado  pelos 

profissionais da saúde.

Os profissionais de saúde e em especial o enfermeiro, necessitam entender a realidade 

sócio-cultural  de  suas  famílias  e  idosos  de  modo  que  incorporem  em  suas  ações,  uma 

abordagem que compreenda e respeite seus hábitos, valores, e crenças. Além de atender a 

pessoa idosa não apenas nos momentos da doença, mas principalmente,  quando o problema 

já está instalado, necessita de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos e, através 

das ações de educação em saúde buscar atingir a população e transformar a realidade onde 

desenvolve sua prática profissional.

Essa forma de entender e de fazer saúde é o paradigma da saúde que busca o modelo 

de vigilância em saúde  que tem como foco o processo saúde-doença e não apenas a doença. 

Essa nova forma de fazer saúde é a defendida pelo Sistema Único de Saúde brasileiro e deve 

ser inserida na formação acadêmica dos profissionais da saúde.

Nesta  perspectiva,  é  importante  o  desenvolvimento  de  estudos  e  pesquisa  que 

procurem  compreender  a  realidade  de  saúde  pública  brasileira  de  modo  a  identificar  as 

necessidades da população, seus valores, crenças, problemas sociais e econômicos, e assim, 

possa-se contribuir na realização de intervenções apropriadas ao idoso no contexto domiciliar.

Sabe-se que transformar o modelo assistencial vigente não é algo fácil, nem rápido, 

mas com compromisso e responsabilidade pode-se ir construindo e substituindo práticas tidas 

como verdades insubstituíveis, por práticas de fatos transformadoras e resolutivas, nas quais o 

ser  não  mais  é  visto  como  objetos  ou  doenças,  mas  como  seres  humanos  que  merecem 

respeitos e condições mínimas de saúde para viver com dignidade.

Espera-se que através deste estudo, novos questionamentos e reflexões suscitem de 

forma a melhorar o cuidar de enfermagem e da família à pessoa idosa no domicílio.
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APÊNDICE - 01
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PÓS-GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO

Ilma. Sr(a).
Secretário de Saúde do município de Santana do Matos
Sr. José Luiz da Silva Neto

Solicitamos  de  vossa  senhoria  a  enfermeira  Renata  Silva  Santos,  mestranda  do 

Programa  de  Pós-Graduação  em  Enfermagem,  Departamento  de  Enfermagem  –  UFRN 

atualmente  realizando  sua  dissertação  de  mestrado  sobre  o  tema  “O  CUIDAR  DE 

ENFERMAGEM  E  DA  FAMÍLIA  À  PESSOA  IDOSA  NO  DOMICÍLIO:  UMA 

ABORDAGEM  ETNOGRÁFICA”,  necessitando  colher  dados  junto  às  residências  de 

idosos nas áreas adscritas às unidades de saúde da família do município e com os enfermeiros 

das  equipes.  Assim  como  a  utilização  do  nome  da  instituição  no  relatório  final  da 

investigação.  Ressaltamos  que  os  dados  serão  utilizados  somente  com  fins  científicos  e 

acadêmicos, em eventos locais e nacionais. Outrossim, ainda de registrar que o projeto dessa 
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APÊNDICE - 02
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Este  é  um convite  para  você  participar  da pesquisa  O CUIDAR DE ENFERMAGEM E DA FAMÍLIA À 

PESSOA IDOSA NO DOMICÍLIO: UMA ABORDAGEM ETNOGRÁFICA que está sendo desenvolvida por Renata 

Silva Santos,  mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFRN e pela Profª Rejane Maria Paiva de 

Menezes do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFRN, que orienta este estudo.

O objetivo desta pesquisa é de analisar o cuidar de enfermagem e dos familiares  de idosos no domicílio para  

contribuir na melhoria de sua saúde, além da influência dos aspectos culturais e sociais que, quando presentes no contexto de  

atenção em saúde pública e identificados precocemente possam e contribuir na realização dos cuidados apropriados ao idoso  

em domicílio.

 Sua participação é voluntária e significa que você a qualquer momento pode desistir, retirando seu consentimento, 

sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.

Caso decidas aceitar o convite, você participará de algumas entrevistas com a pesquisadora que variam de uma a 

três entrevistas, em média, e em horários acessíveis ao entrevistado. Nessa entrevista, o pesquisador utiliza o diário de campo, 

para registros de observações relacionadas ao ambiente/local da entrevista e de fatos peculiares próprios da ocasião, além das  

respostas  obtidas  resultados  da  entrevista  relacionadas  com  as  informações  referentes  aos  cuidados  realizados  pelo 

enfermeiro  e  por  familiares  em domicílio,  quando necessário.  Portanto,  solicita-se  também a  permissão  para  o  uso  de  

gravação através MP4 e, em alguns momentos de algumas fotografias.  Todos esses procedimentos serão realizados com 

cuidado para a manutenção da individualidade e a privacidade dos entrevistados.

Os riscos envolvidos com sua participação são: exposição pessoal por está participando de uma pesquisa, fato este  

minimizado através do sigilo das informações pessoais e a garantia de privacidade, no que se refere ao modo e uso das 

informações passadas. Portanto, todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

participantes.  Dessa  forma,  espera-se  diminuir  os  potenciais  riscos  e  danos  à  saúde  ou  morais,  tornando-os  mínimos 

possíveis.

Como benefícios, ao participar de uma pesquisa dessa natureza, há a possibilidade do participante contribuir para a  

melhoria dos cuidados para com a pessoa idosa no domicílio, realizados tanto pela sociedade, com pelos  profissionais de  

saúde, de modo a justificar a execução dessa pesquisa.

Se você tiver algum gasto devido sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. E em qualquer  

momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.

Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida sobre a pesquisa, poderá perguntar diretamente para  

Renata Silva Santos no endereço Av. 27 de Outubro, 839, Centro, Santana do Matos ou pelo telefone 3434-2255 ramal 29.

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no 

endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Cep. 59072-970 ou pelo telefone 3215-3135.

Consentimento Livre e Esclarecido

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo 

em participar voluntariamente da pesquisa O CUIDAR DE ENFERMAGEM E DA FAMÍLIA À PESSOA IDOSA NO 

DOMICÍLIO: UMA ABORDAGEM ETNOGRÁFICA

Participante da pesquisa:
Nome_______________________________________________________
Assinatura___________________________________________________
Pesquisador responsável:
 Nome_______________________________________________________
Assinatura___________________________________________________
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FORMULÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGENS E GRAVAÇÕES

Vimos através deste, solicitar autorização para realizar observação domiciliar, gravações e fotografias  

das famílias, idosos e do ambiente familiar dos indivíduos que aceitarem participar da pesquisa: O CUIDAR DE 

ENFERMAGEM  E  DA  FAMÍLIA  À  PESSOA  IDOSA  NO  DOMICÍLIO:  UMA  ABORDAGEM 

ETNOGRÁFICA que  está  sendo desenvolvida  por  Renata Silva Santos,  mestranda do Programa  de  Pós-

Graduação  em Enfermagem – UFRN e  Rejane Maria Paiva  de Menezes,   Profª  Drª  do Departamento de 

Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFRN. O uso desses instrumentos é de grande 

importância para a coleta de dados da pesquisa, pois permite o enriquecimento das informações a serem obtidas.

Você ficará com uma cópia deste formulário e em caso de dúvida sobre a pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para Renata Silva Santos no endereço Av. 27 de Outubro, 839 Centro Santana do Matos ou pelo 

telefone 3434-2255 ramal 29.

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa  

da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Cep. 59072-970 ou pelo telefone 3215-

3135.

AUTORIZAÇÃO LIVRE E ESCLARECIDA

Eu,  __________________________________________________________  declaro  que  compreendi  a 

solicitação do uso de imagens e gravações para esta pesquisa e autorizo a realização de observação domiciliar,  

gravações e fotografias para contribuir na pesquisa  O CUIDAR DE ENFERMAGEM E DA FAMÍLIA À 

PESSOA IDOSA NO DOMICÍLIO: uma abordagem etnográfica.

________________________________________________________

Assinatura
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APÊNDICE - 03

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A FAMÍLIA

A – DADOS DA VISITA

A.1 – Data da visita:___/___/___A.2 - USF/Prontuário/Usuário________________________

___________________________________________________________________________ 

A.4 – Equipe de Saúde/Enfermeira:_______________________________________________

B – DADOS DEMOGRÁFICOS/USUÁRIO (A)

B.1 - Data de nascimento ___/ ___ / ___  B.2 - Sexo:  1. Masculino (   )   2. Feminino (   ) 

B.3 – Naturalidade:__________________________________________________________

B.4 - Renda:  1. Até 1 salário mínimo (   )  2. Mais de 1 salário até 2 salários  (   ) 

     3. Mais de 2 salários até 3 salários (  )  4. Mais de 3 salários até 4 salários (   )   

    5. Mais de 4 salários até 6 salários  (   ) 6. Mais de 6 salários  (    )

B.5 – Aposentado:  Sim (    )    Não (    )   B.6 – Pensionista:  Sim  (    )   Não  (    )

B.7 – Profissão atual e/ou antes de se aposentar: ____________________________________ 

B.8 – Única renda da família ?  Sim  (     )    Não  (     )

B.9 – Situação de saúde apresentada pelo(a) usuário(a):_______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

C – DADOS DEMOGRÁFICOS /FAMILIAR-CUIDADOR 

C.1 - Data de nascimento:___ /___ /___C.2 - Sexo:  1. Masculino(   )    2. Feminino(   ) 

C.3 – Naturalidade:__________________________________________________________

C.4 – Renda: 1. Até 1 salário mínimo(   )     2. Mais de 1 salário até 2 salários (   ) 

         3. Mais de 2 salários até 3 salários(   )  4. Mais de 3 salários até 4 salários (   )   

         5. Mais de 4 salários até 6 salários(    ) 6. Mais de 6 salários  (    )

C.5 – Aposentado:  Sim (    )    Não (    )  C.6 – Pensionista:  Sim  (    )   Não  (    )

C.7 – Profissão atual e/ou antes de se aposentar: ____________________________________ 

C.8 – Renda familiar total:_____________________________________________________



192

C.9 – Conformação da família ( nº de pessoas residentes/grau de parentesco)______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

D – DADOS SOBRE O ATENDIMENTO RECEBIDO PELA EQUIPE DA ESF

D.1 – Recebido visita domiciliária dos profissionais da equipe de saúde da ESF? 

Sim (    )   Não (   ) Com que freqüência? _________________________________________

D.2 – Dos profissionais da equipe da ESF, quem com frequência realiza esta visita?

1.Médico(   )  2.Enfermeiro(   )  3.Técnico de enfermagem(   )  4.Agente de saúde(   )    

5. Outro (   )  _______________________________________________________________

D.3 – Para o acompanhamento no tratamento de seu familiar, que profissional habitualmente 

visita em seu domicílio? _______________________________________________________

D.4 – Como o Sr(a) ver o tratamento realizado pelo profissional da equipe da ESF em seu 

domicílio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E – QUESTÕES NORTEADORAS

1. Como é para você,  cuidar de uma pessoa idosa no seu domicílio?  Outras pessoas 

ajudam você nessa ocasião?

2.  O  que  mudou  para  você  e  toda  a  família  da  pessoa  idosa  que  é  cuidada,  após 

conviverem com essa situação?

3. Entendendo, que essa circunstância faz parte de uma rotina diária,  existe  alguma 
dificuldade presente para desenvolver esse cuidado diário?

4. O que lhe levou a assumir esse cuidado diário?

5.  Qual  a  relação  existente  entre  você,  e  os  profissionais  da  equipe  de  saúde, 
considerando o fato da responsabilidade por manter dos cuidados diários para com a 
pessoa idosa no seu domicílio?

6. Você deseja acrescentar algo que considera importante que envolva esse contexto de 
prestar cuidado e ser cuidado?
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APÊNDICE - 04

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PESSOA IDOSA

1 – Como o Sr.(a) tem passado?

2 – O Sr.(a) poderia me falar da sua rotina no dia a dia? 

3 – O que lhe incomoda mais no momento atual?

3 – O que o Sr.(a) não faz, devido a sua atual condição e que gostaria de voltar a fazer?

4 – Em sua condição de rotina diária de limitação de função, o que mais lhe incomoda? 

5 –Como se  sente com os cuidados que recebe  de seus familiares  e  profissionais  da 
equipe de saúde?
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APÊNDICE - 05

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

- IDENFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

A.1 – Data da reunião: ____/____/____

A.2  –  Número  de  enfermeiros  participantes,  tempo  de  atuação  na  atenção  básica  e  suas 

respectivas equipes:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- QUESTÕES NORTEADORAS

1. Que importância, tem para você desenvolver cuidados de enfermagem para a pessoa 
idosa no domicilio?

2. O que é para vocês realizar cuidados de enfermagem numa pessoa idosa no domicílio?

3. Como vocês avaliam o cuidado de enfermagem que você realiza no domicílio?

4. Vocês conseguem interagir e atender adequadamente as suas necessidades de saúde 
da pessoa idosa?

5. Existe alguma dificuldade ou situação desfavorável que impede de realizar de forma 
adequada os cuidados de enfermagem em domicílio?

6. O que ainda falta para melhorar os cuidados de enfermagem no domicílio?
 
7. Como vocês percebem os cuidados prestados pela família?
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APÊNDICE - 06

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

DIÁRIO DE CAMPO 

Esse instrumento  permitirá  registrar  as notas de campo,  ou seja,  escrever  sobre as 

impressões, outros comentários e percepções que só o pesquisador poderá registrar.

ASPECTOS A OBSERVAR DURANTE A ENTREVISTA COM O FAMILIAR NO 

DOMICÍLIO

• Gestos, explicações de sentimentos oralizados nesse encontro pelos familiares

• O modo  como o familiar/cuidador  aborda  e  cuida  da  pessoa  idosa  dependente  no 

domicílio

• Impressões acerca do ambiente do domicílio

• Captar  durante  a  entrevista  informações  acerca  dos  valores  culturais  e  sociais  da 

família

• Comentário reflexivo do pesquisador

ASPECTOS A OBSERVAR DURANTE A ENTREVISTA COM OS ENFERMEIROS 

NA REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL

• Gestos, explicações de sentimentos oralizados nesse encontro pelos enfermeiros

• O modo como os enfermeiros referem-se à assistência de enfermagem à pessoa idosa 

por eles atendida

• Impressões sobre o ambiente de trabalho em que estão inseridos

• Captar durante a entrevista informações dos enfermeiros acerca dos valores culturais 

sobre a assistência da família no domicílio à pessoa idosa

• Comentário reflexivo do pesquisador
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APÊNDICE – 07 – Fotografias (arquivos da pesquisa)

Idosa e sua irmã na varanda da sua casa 
Zona Rural – Santana do Matos/RN

Esposa  de  um dos  idosos  participantes 
do estudo e familiares na sala da casa
Zona Rural – Santana do Matos/RN

Sítio e residência de idosos do estudo
Zona Rural – Santana do Matos/RN



197

Casal de idosos e familiares 
Zona Rural – Santana do Matos/RN

Plantas medicinais para uso terapêutico 
no quintal de uma residência
Zona Rural – Santana do Matos/RN

Uso de quadros com imagens de santos 
na sala da residência
Zona Rural – Santana do Matos/RN
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Caminho  percorrido  para  realizar  as 
visitas aos domicílios
Zona Rural – Santana do Matos/RN

Produtos e medicamentos utilizados nos 
cuidados aos idosos
Zona Rural – Santana do Matos/RN

Cozinha de uma residência: presença de 
fogão a  lenha e  a  gás  e  exposição das 
panelas de alumínio
Zona Rural – Santana do Matos/RN
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Idosa dependente de cuidados familiares 
em sua rede
Zona Rural – Santana do Matos/RN

Caminho  percorrido  para  realizar  as 
visitas aos domicílios
Zona Rural – Santana do Matos/RN

Idosa com certo grau de independência 
realizando  afazeres  domésticos 
juntamente  com seu  esposo que estava 
colocando alimento para os passarinhos
Zona Urbana – Santana do Matos/RN
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Cozinha  de  uma  residência:  exposição 
das  panelas  de  alumínio  e  criação  de 
animais
Zona Urbana – Santana do Matos/RN

Idosa com suas filhas e bisneta
Zona Urbana – Santana do Matos/RN

Sala  e  cozinha  de  uma  residência: 
quadros de santos na parede, exposição 
de panelas de alumínio 
Zona Urbana – Santana do Matos/RN
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Mesma  cozinha  fotografada  acima  só 
que em outro ângulo: presença de fogão 
a  lenha  e  exposição  de  panelas  de 
alumínio
Zona Urbana – Santana do Matos/RN

Cozinha de um domicílio: uso de potes 
para armazenar água e fogão a gás
Zona Urbana – Santana do Matos/RN

Rede da idosa na cozinha da casa: opção 
da própria idosa
Zona Urbana – Santana do Matos/RN
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Idosa com sua filha e neta
Zona Urbana – Santana do Matos/RN

Praça  localizada  na  frente  de  uma  das 
residências visitadas
Zona Urbana – Santana do Matos/RN

Idosa  dependente  com  sua  filha 
cuidadora
Zona Urbana – Santana do Matos/RN
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Úlcera  com  tecido  de  granulação  em 
tratamento com água de ameixa
Zona Urbana – Santana do Matos/RN

Convite para missa de morte de uma das 
idosas  participante  da  pesquisa.  O 
falecimento ocorreu após a realização da 
coleta de dados
Zona Urbana – Santana do Matos/RN

Convite para missa de morte de um dos 
idosos  participante  da  pesquisa.  O 
falecimento ocorreu durante a realização 
da coleta de dados
Zona Urbana – Santana do Matos/RN



204

ANEXO A

Parecer final de aprovação para realização da pesquisa – CEP UFRN
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ANEXO B

Parecer para alteração do nome da pesquisa – CEP UFRN
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