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RESUMO 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao longo dos anos  
vem aumentando consideravelmente o número de pessoas idosas no Brasil com 
doenças crônicas e incapacitantes  que necessitam de atendimento domiciliar durante 
24h. Diante do exposto apresenta-se a seguinte questão da pesquisa: Qual é a 
percepção do cuidador sobre a realidade que vivenciam no atendimento domiciliar. O 
presente estudo buscará identificar percepções e concepções dos cuidadores sobre 
sua vivência no cuidado domiciliar em um município do meio oeste catarinense. O 
estudo trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa e exploratória, onde os  dados 
foram coletados e acompanhados através da pesquisa de campo, a fim de  
compreender  a percepção do cuidador sobre a realidade que vivenciam no 
atendimento domiciliar em pacientes  com idade acima 19 até 80 anos de ambos os 
sexos em UBS de um município do meio oeste catarinense. O adoecimento de um 
dos membros familiar  é um fator de ruptura que vem  desencadear mudanças nos 
papéis e na estrutura da própria família, forçando-a a desenvolver uma nova dinâmica 
familiar, em que se inclui o ato de cuidar., onde acaba ocorrendo estresse físico e 
mental sofrido pelo cuidador, mudanças no seu modo de viver que geram 
modificações e insatisfações em sua qualidade de vida. Alguns  problemas são 
observados nas seguintes áreas: trabalho – prejuízo que por sua vez ocasiona um 
impacto financeiro considerável; relacionamento conjugal; cuidado pessoal e relações 
sociais. Quando falamos em pessoas comuns, conciliamos uma rotina diária, filhos, 
familiares e administração do lar  podendo sobrecarregar  fisicamente e  
psicologicamente o cuidador. O cuidado domiciliar  se resume em total entrega ao 
outro, gera sobrecarga mental e psíquica evidenciada pela necessidade de um 
reconhecimento, irritabilidade, depressão, impotência diante da dor e sofrimento do 
paciente, sentimento de piedade, desespero, desânimo e tristeza, solidão, contenção 
das emoções. 
 
 
PALAVRA CHAVE: Cuidados Domiciliares, Cuidador, Percepção. 
 
  



 

ABSTRACT 

 

According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), over the years 
it has considerably increased the number of elderly people in Brazil with chronic and 
disabling diseases that require home care for 24 hours. In view of the above, the 
following question of the research is presented: what is the caregiver's perception of 
the reality they experience in home care. The present study will seek to identify 
caregivers ' perceptions and conceptions about their experience in home care in a city 
in the middle west of Santa Catarina. The study is a quantitative-qualitative and 
exploratory research, where data were collected and monitored through field research, 
in order to understand the caregiver's perception of the reality they experience in home 
care in patients with Age above 18 to 80 years of both sexes in the UBS of a city in the 
Midwest of Santa Catarina. The illness of one of the family members is a factor of 
rupture that has triggered changes in the roles and structure of the family itself, forcing 
it to develop a new family dynamic, which includes the act of caring., where physical 
stress ends and Mental illness suffered by the caregiver, changes in their way of living 
that generate modifications and dissatisfaction in their quality of life. Some problems 
are observed in the following areas: work – injury which in turn causes considerable 
financial impact; marital relationship; Personal care and social relations. When we talk 
about ordinary people, we reconcile a daily routine, children, family and home 
administration, which can physically and psychologically overload the caregiver. Home 
care is summarized in total delivery to the other, generates mental and psychic 
overload evidenced by the need for recognition, irritability, depression, impotence in 
the face of pain and suffering of the patient, feeling of piety, despair, Discouragement 
and sadness, loneliness, restraint of emotions. 
 
 
KEY WORD: Home care, caregiver, perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

         Segundo Caplan (1976), desde a década de 70, os profissionais de saúde vêm 

sendo estimulados a funcionarem como suportes sociais para pacientes, seja 

individualmente seja em equipe. 

A literatura é extensa ao descrever o funcionamento de grupos de suporte 

organizados por profissionais de saúde, e cuidadores familiares. Pois com aumento 

da população e grande numero de idosos, junto vem as doenças crônicas (CAMPOS, 

2016, p. 41). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, entre 2012 e 

2017), ao longo dos anos aumenta consideravelmente o número de pessoas idosas 

no brasil .um dos fatores que impulsionam essa progressão é o aumento da 

expectativa de vida da população. Assim desempenhar o papel de cuidador de pessoa 

dependente gera diferentes percepções que são manifestadas pelos cuidadores e 

familiares. Suas funções e atividades realizadas no dia a dia tornam se repetitivas, em 

virtudes de exercerem as mesmas tarefas em prol do familiar dependente, destinando 

poucas horas ao próprio lazer ou ao descanso. 

A demanda por serviços de assistência ao enfermo em domicílio é algo 

crescente, tanto no Brasil como em outros países da América e da Europa. Nesse 

contexto, a assistência domiciliar é pano de fundo para compreensão das questões 

psicossociais mais complexas, presentes em vários processos de adoecimento. 

Assim, estar em casa acamado, enfrentando um processo de adoecimento grave e 

necessitando de cuidados para a realização das necessidades básicas do dia a dia 

pressupõe auxílio e envolvimento familiar, evidenciando a necessidade de uma equipe 

multiprofissional que possa atender não só o paciente, mas a família (YAVO; 

PARAHYBA, 2010). 

O papel de cuidador familiar está cada vez mais presente na vida das famílias, 

pois hoje, no Brasil e em outros países, o modelo de saúde preconiza a 

desospitalização e a alta precoce, acarretando assim a necessidade de um 

prolongamento da terapêutica no domicílio. Para que haja continuidade dos cuidados 

e tratamento iniciados durante a internação no hospital, faz se necessário que as 

famílias assumam este encargo. Aquele que assume a tarefa de cuidar terá uma nova 
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função e, no decorrer das atividades, desenvolverá uma série de percepções sobre 

suas (novas) atribuições e em relação à pessoa que é alvo dos cuidados (MARZARI; 

GIRARDON; PERLINI, 2005). 

Percepção é um processo pelo qual se seleciona, organiza e interpreta as 

estimulações sensoriais dentro de uma visão de mundo significativa e coerente, 

enquanto as necessidades individuais, valores, crenças e autoconceito constituem 

fatores vitais para determinar como o individuo vê seu espaço de vida e arredores. 

Também pode ser definida como “ação, efeito ou faculdade de perceber, captar 

sentidos, notar”. São todos os efeitos gerados em torno de uma situação do cotidiano, 

ou, em outras palavras, aqueles oriundos da função do cuidar/cuidado. 

O termo cuidador domiciliar é utilizado para designar a pessoa que será o apoio 

direto da equipe de profissionais de saúde nos cuidados junto ao paciente. 

Para melhor compreensão desse termo, vale ressaltar que, segundo Karsch 

(1998), cuidador pode ser formal, ou seja, indivíduo com uma formação específica 

para prestar os cuidados junto ao paciente, sendo, geralmente, remunerado – como 

enfermeiros, técnicos e outros – e cuidador domiciliar informal – caracterizado por 

pessoas que, na maioria das vezes, não possuem uma formação específica e 

aprendem a cuidar pela prática. 

O cuidador passa a ser parte integrante da vida do paciente, deixando muitas 

vezes, em segundo plano, sua própria vida. Conforme Levorato (2006), o aumento 

das responsabilidades assumidas pelo cuidador interfere psicológica, física e 

socialmente na vida deste, pois suas ações diárias passam a se voltar exclusivamente 

para o familiar a ser cuidado. O cuidador também precisa ser cuidado. Precisa de 

alguém que lhe dê suporte ,que lhe ofereça proteção e apoio facilitando seu 

desempenho ,compartilhando de algum modo sua tarefa (CAMPOS, 2016, p. 42). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) previu que, em 2025 a população 

mundial de pessoas com mais de 60 anos será de, aproximadamente 1,2 bilhões, 

sendo que os muitos idosos (com 80 anos ou mais) constituem o grupo etário de maior 

crescimento (WHO, 2004). A mudança da estrutura etária brasileira, resultado da 

redução do número de jovens e do aumento da população idosa e as doenças que 

vem associadas, o Brasil deve passar por profundas transformações assim 

aumentando o número de cuidadores. De acordo com Miranda, Krollman e Silva 

(1993), ao indivíduo que se vê diante da cronicidade de uma doença são exigidas 

mudanças em seu estilo de vida como um todo, o que contribui para a aquisição de 



13 

 

sentimentos como angústia, temor e incerteza quanto ao futuro. É frequente essa nova 

condição acarretar um impacto negativo em seu contexto ocupacional, principalmente 

em sua maneira de se impor e de se relacionar no seu meio social. 

De acordo com Chiattone, citado por Santos e Sebastiani (1996, p. 156), 

“comportamentos como regressão, dependência e isolamento são constantemente 

observados, assim como a incidência de episódios depressivos, que, por sua vez, vêm 

a reforçar uma maior passividade perante a vida”.  Por outro lado, o mesmo impacto 

sofrido pelo indivíduo doente também é observado em sua família. Como em qualquer 

doença crônica, as mudanças geradas pelo diagnóstico são inevitáveis também para 

os familiares, o que interfere de modo significativo na evolução e enfrentamento da 

doença pelo indivíduo. 

Para Malerbi (2002), a Psicologia da Saúde tem procurado compreender como 

a doença afeta a família, analisando as reações dos familiares ao adoecimento de um 

dos seus membros e como estas reações contribuem para a etiologia, cuidados e 

tratamento da doença. Assim, o adoecimento de um dos membros é um fator de 

ruptura que vem a desencadear mudanças nos papéis e na estrutura da própria 

família, forçando-a a desenvolver uma nova dinâmica familiar, em que se inclui o ato 

de cuidar. Saraiva, Santos, Ladim, Lima e Sena (2007), descrevem o domicílio como 

um importante espaço onde o indivíduo doente pode manter a estabilidade da doença. 

Desta forma, a família assume grande responsabilidade na prestação de saúde, na 

medida em que arca com os cuidados exigidos pelo tratamento da enfermidade 

crônica, prevenindo possíveis sequelas. 

Cumpre, porém, destacar que a função de cuidar é prestada, na maioria dos 

casos, pela figura de poucos ou de apenas um único membro, chamado de cuidador 

principal. Este é aquele que proporciona a maior parte dos cuidados e apoio ao 

indivíduo doente, pertencendo geralmente ao seu núcleo ou sistema familiar. 

A escolha do tema está diretamente ligada ao ato de cuidar, onde acaba 

ocorrendo estresse físico e mental sofrido pelo cuidador, mudanças no seu modo de 

viver que geram modificações e insatisfações em sua qualidade de vida, o ato de 

cuidar traz prejuízos à vida do cuidador como um todo. Tais prejuízos são observados 

nas seguintes áreas: trabalho – prejuízo que por sua vez ocasiona um impacto 

financeiro considerável; relacionamento conjugal; cuidado pessoal e relações sociais. 

Bocchi (2004), também ressalta a sobrecarga de atividades e a indisponibilidade de 

ajuda da família como fatores que contribuem para a limitação na rotina do cuidador, 
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não lhe restando tempo suficiente para cuidar de si próprio. Porém muitos cuidadores 

demonstram relutância em pedir ou aceitar ajuda, por isso representar um sinal de 

fracasso ou até mesmo ser uma oportunidade em amenizar, através do cuidado 

excessivo, uma culpa inconsciente que lhe de suporte, que ofereça proteção e apoio, 

facilitando seu desempenho, compartilhando, de algum modo, sua tarefa. 

Quando falamos em pessoas comuns, conciliamos uma rotina diária com 

trabalho, filhos, familiares e administração do lar isto pode sobrecarregar o físico e o 

psicologicamente o cuidador, além de promover uma desgaste físico e mental. Sem 

contar o cuidado consigo mesmo que  em muitos casos fica em segundo ou até último 

plano ,conviver com as dúvidas, angustias e incertezas sobre  e tudo do paciente as 

limitações destes ,o agravamento da patologia  e o medo da morte de um ente querido 

,considerando e questionando a qualidade destes cuidado e a dedicação permanente 

ao paciente é o que contribui para um descuido de sua própria saúde física e mental 

e consequentemente  a sua qualidade de vida . 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ENVELHECIMENTO 

 

De acordo com o Estatuto do Idoso, o momento atual é de redefinição das 

imagens sobre o envelhecimento (BRASIL, 2003). 

Na verdade o envelhecer é um processo individual e multifatorial, não se 

relacionando apenas com a idade cronológica do indivíduo, como se entendia antes 

do século XX, sendo influenciado em grande medida pelo modo como o indivíduo vive 

e as relações que estabelece (MARTINEZ et al., 1994). 

Após este período, sugiram várias discussões sobre esta temática, em 

diferentes áreas do conhecimento, como a antropologia, a sociologia, a biologia, a 

psicologia e mais recentemente, as áreas de gerontologia e de comunicação e 

marketing. A partir destas discussões, novos termos surgem para derrubar a antiga 

expressão “velho” e consolidar uma nova imagem, que vem assumindo visibilidade na 

sociedade atual, como por exemplo: jovem idoso, ageless1, inclassificáveis, entre 

outros. 

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2005), define que a população idosa 

seja considerada a partir dos 60 anos de idade. Esta idade é válida para os países em 

desenvolvimento, subindo para 65 anos de idade, quando se trata de países 

desenvolvidos. 

O envelhecimento populacional é uma realidade em nosso país, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2010). Até 2025, segundo a OMS, 

o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos, passando do 16º país em 

número de idosos, para 6º lugar com mais de 30 milhões de indivíduos acima dos 60 

anos. 

A longevidade foi uma das grandes conquistas do século XX, por causa do 

avanço da Medicina que, além de combater as epidemias que ceifavam vidas jovens, 

pôde controlar melhor doenças crônicas e degenerativas (EWERS; RIZZO; KALIL-

FILHO, 2008). 

                                            
1 É um adjetivo que descreve uma pessoa ou coisa cuja idade pode ser definida, é inexistente ou parece 
não mudar. Agelessnes pode ser usado como sinônimo de imortalidade, mais especificamente refere-
se a eterna juventude.  
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Alterações na pirâmide etária do Brasil têm demonstrado o envelhecimento 

progressivo da população, passando de triangular no ano de 2002, para uma estrutura 

mais cilíndrica até o ano de 2025 (WHO, 2005). 

 

2.2 O ENVELHECIMENTO NA PERSPECTIVA HISTÓRICA, BIOLÓGICA E 

SOCIOCULTURAL 

 

Ao longo dos tempos, foi atribuída à velhice diferentes imagens. De acordo com 

Minois (1999), o conceito sobre a figura do homem mais velho, dependia do olhar que 

a sociedade construía como modelo. Como exemplo, este autor menciona a situação 

do idoso na Idade Média, onde não existia a terceira idade, preocupando-se apenas 

com o viver e o morrer. 

A partir do século XIX, com o avanço das ciências médicas, houve a divisão 

entre velhice e enfermidade (SILVA, 2008), e surge uma visão da velhice como um 

processo contínuo de perdas e de dependência, atribuindo-lhe uma imagem negativa 

(DEBERT, 2015). 

A partir do século XX, surgiram novos conceitos devido ao surgimento da 

gerontologia, que é a área do conhecimento que tem por objetivo estudar o processo 

de envelhecimento humano e buscar compreender as questões do como e do porque 

se envelhece (BRÊTAS; OLIVEIRA, 1999). 

Araújo e Carvalho (2005) fazem referência à carta escrita pelo papa João Paulo 

II (em 1999 - Ano internacional do idoso), que salienta a importância dos mais idosos 

como guardiões da memória coletiva e detentores da sabedoria. Este tipo de 

pensamento tem sido assumido por várias sociedades não ocidentais, denotando uma 

visão mais positiva do envelhecimento (UCHÔA, 2003). 

Esta autora menciona que em alguns tipos de sociedades africanas, os idosos 

possuem poder e elevado status social, sendo a velhice, uma etapa de conquista do 

ser humano. Esta forma de “olhar” o envelhecimento, também se estende à culturas 

como a japonesa e a chinesa, onde o ancião detêm a sabedoria. No entanto, em certos 

países em desenvolvimento, como o Brasil, onde existem sérios problemas na saúde, 

na educação e na economia, alguns idosos ainda sofrem preconceitos, exclusão 

familiar e maus-tratos (OLIVEIRA et al., 2013). 

Estes autores colocam em destaque variados tipos de violência contra a pessoa 

idosa, variando desde a agressão física até danos psicológicos e morais. Sabe-se que 
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o envelhecimento, como fenômeno orgânico, é um processo contínuo, ao longo da 

existência de qualquer espécie. 

A partir de sua dimensão biológica, foi associado à deterioração do corpo e, em 

consequência, caracterizada pelo declínio (UCHÔA, 2003). Nos idosos configura-se o 

fenômeno da imunosenescência, usualmente referido às disfunções do sistema 

imunitário relacionadas com a idade, que contribuem para uma maior incidência de 

doenças (KRABBE; PEDERSEN; BRUNSGAARD, 2004). 

Se formos levar em consideração apenas a idade cronológica da espécie 

humana, para se fazer considerações sobre o envelhecer, deparamo-nos com o fato 

de que o envelhecimento inicia-se nas células, antes dos 60 anos. Na verdade, dentro 

do momento histórico atual, tem crescido a preocupação, principalmente nas áreas da 

Ciência Médica, com a influência do ambiente onde o homem insere-se, à exposição 

ao estresse e ao estilo de vida adotado pelo mesmo, ao longo de sua vida. 

Estes fatores podem acelerar ou retardar o envelhecimento do corpo, como 

também causar enfermidades. Trabalhos como os de Gava e Zanoni (2005) e de 

Celich e Spadari (2008), mostram a importância da alimentação e da atividade física, 

como fatores influenciadores de todo o processo. 

 

Figura 1: O  envelhecimento 

 
Fonte: (https://www.bing.com/images/search?, 2018). 
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2.3 OS NOVOS TERMOS E SIGNIFICADOS PARA O ENVELHECER: DA 

INVISIBILIDADE  RUMO A UMA EXISTÊNCIA ATIVA NA SOCIEDADE 

 

A evolução do conhecimento sobre a velhice levou a uma descronologização 

da fase de vida, uma vez que se começou a questionar se a idade cronológica e os 

papéis desempenhados por um indivíduo captariam a realidade de uma sociedade 

que atinge o nível de desenvolvimento tecnológico contemporâneo (DEBERT, 1999). 

Surge, em decorrência deste novo pensamento, o aparecimento de vários 

termos e significados no século XX, que apesar da importância atribuída pelas 

ciências, podem levar à confusão (NETTO, 2002). O autor sugere a prática da 

interdisciplinaridade entre os diferentes campos de estudo, pela busca do que ele 

chama de “idioma comum”. Neri e Freire (2000), mencionam múltiplas palavras para 

designar a velhice: terceira idade, melhor idade, adulto maduro, idoso velho, meia 

idade, maturidade, idade maior e idade madura. 

Estão também presentes na literatura os termos senis, longevos, velhos e mais 

velhos (MINÉ, 2015). Na verdade, em recente trabalho Mesquita (2011), utiliza a 

terminologia “idosas outsiders” para um grupo de mulheres que entrevistou. Segundo 

a autora, este termo relaciona-se aos idosos que não vem o envelhecimento como o 

fim e sim, a porta de entrada para seguir novos projetos, inclusive a busca de 

relacionamentos afetivos. Um termo também muito recente para este segmento é o 

do idoso dito sem idade (ageless). 

Enquadram-se neste grupo, àqueles indivíduos que apesar de terem atingido a 

idade cronológica de 60 anos, não se sentem idosos e se mostram ativos e 

participativos, dando suas contribuições à sociedade. Nos últimos anos, a mídia 

também vem se preocupando com este novo pensar. 

Em um programa recente de televisão (DUELO DE GERAÇÕES, 2015), 

pessoas do meio artístico de diferentes gerações, debateram sobre a velhice e o 

processo de envelhecimento e utilizaram a palavra inclassificável, para expressar o 

mesmo significado de ageless, para este segmento. 

Segundo os convidados deste programa, o importante não é a faixa etária do 

indivíduo, e sim, o papel que uma pessoa desempenha na sociedade, seu caráter e o 

modo como ela enxerga a vida. Recentemente Miné (2015), também se utiliza da 

expressão ageless, quando pesquisa estratégias de marketing, visando os 

consumidores designados como jovens idosos; os quais são ativos, úteis e vivem sob 
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o ideário do não envelhecer. Segundo Schneider e Irigaray (2008), o uso de inúmeros 

termos e expressões para se referir às pessoas mais velhas e à velhice, revela a 

existência de preconceitos sociais por parte da sociedade e do próprio indivíduo que 

envelhece. 

 

2.3.1 Cuidado Domiciliar 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), assistência domiciliar 

deve conceber a família em seu espaço social privado e doméstico, respeitando o 

movimento e a complexidade das relações familiares. Ao profissional de saúde que se 

insere na dinâmica da vida familiar cabe uma atitude de respeito e valorização das 

características peculiares daquele convívio humano. A abordagem integral faz parte 

da assistência domiciliar por envolver múltiplos fatores no processo saúde–doença da 

família, influenciando as formas de cuidar. Ainda segundo o Caderno de atenção 

domiciliar elaborado pelo ministério (BRASIL, 2013), a primeira condição para que 

ocorra a assistência domiciliar (AD) é o consentimento da família e a existência do 

cuidador. A assistência prestada no domicílio não pode ser imposta, já que o contexto 

das relações familiares é sempre mais dinâmico que as ações desenvolvidas pelos 

profissionais, comprometendo a eficácia terapêutica proposta. 

No cenário domiciliar, surge então a figura do cuidador, aquele que 

desempenha a função de cuidar de pessoas dependentes numa relação de 

proximidade física e afetiva, podendo ser um parente que assume esse papel a partir 

das relações familiares ou até mesmo um profissional, prestando cuidados de 

prevenção, proteção e recuperação da saúde (FAVERO, 2013). O papel de cuidador, 

em geral, é concebido dentro do próprio ambiente familiar. Por assumir um papel para 

o qual geralmente não está preparado, o cuidador pode sofrer com a sobrecarga de 

trabalho e, por vezes, tem sua qualidade de vida comprometida. 

Em relação às atividades desempenhadas por esses cuidadores podem-se ter 

os cuidados diretos como higiene, alimentação, administração de medicação e 

realização de curativos, e os cuidados indiretos de obtenção de medicamentos, 

agendamento e acompanhamento de consultas (SANCHEZ et al., 2010). O manejo 

destas atividades pode ser realizado por membro da equipe ou pessoa da área da 

saúde contratada pela família, denominados de cuidadores formais; como também 
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pode ser exercido por membro da família, sendo mais frequentes, considerados 

cuidadores informais (RIBEIRO; SOUZA, 2010; BAPTISTA et. al., 2012). 

 

2.4 CUIDAR 

 

“Cuidar é ajudar  a viver ,voltar a dar vida ,permitir as pessoas doentes ou 

idosos viverem a sua morte (em vez de deixarem morrer a sua vida ),isso faz-se dando 

a sua própria vida “(COLLIÉRE apud FERNANDES, 2009, p. 04). 

Segundo Boff (1999, p. 33), “cuidar é mais que um ato :é uma atitude. Portanto 

,abrange mais que um momento de atenção ,de zelo e de desvelo”. 

Representa uma atitude de ocupação, preocupação, e de responsabilidade e 

de envolvimento afetivo com o outro . 

O termo cuidar possui diferentes significados:zelo,atenção,cautela,tomar 

cuidado,crer ,entre outros .O cuidado é uma atitude de preocupação, ocupação, 

responsabilidade e envolvimento afetivo com o ser cuidado ,abrangendo mais do que 

momentos de atenção (DAMAS et al. apud HENRIQUES et al., 2010, p. 2). 

Todos nós em algum momento já necessitamos de cuidado ,seja na nossa 

infância ,quando éramos acometidos por um resfriado,ou fratura ,resultados de nossas 

brincadeiras e travessuras ,um ligeiro mal estar ou qualquer outra enfermidade 

.Enfermidade pode significar desde um ligeiro mal estar ou qualquer outra doença 

crônica .Já fomos assistidos e ficamos mais frágeis precisando de cuidado e atenção 

.Imaginemos agora nos ,adultos ,independentes, em certos momento na vida  não 

podemos tomar banho ,trocar a roupa ou ate precisamos de ajuda para a nossas 

necessidades fisiológicas ,perdemos nossa privacidade não podendo nos locomover 

sozinhos e precisamos de auxilio até para comer. Segundo BOFF (1999, p. 34), “sem 

o cuidado, ele [o ser humano] deixa de ser humano .se não receber cuidado, desde o 

nascimento até a morte, o ser humano desestrutura-se ,definha perde o sentido e 

morre”. 

Entende-se nesse estudo que cuidar não é apenas um ato, mas uma atitude. A 

esse respeito vale referendar o teólogo e filósofo Leonardo Boff, segundo o qual: 

[...] nós cuidamos de nossa casa, subentendemos múltiplos atos como: 
preocupamo-nos com as pessoas que nela habitam dando-lhes atenção, 
garantindo-lhes as provisões e interessando-nos com o seu bem-estar. 
Cuidamos da aura boa que deve inundar cada cômodo, o quarto, a sala e a 
cozinha [...] (BOFF, 1999, p. 33). 
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Figura 2: O cuidar 

 
Fonte: (https://www.bing.com/images/2018 ) 

 

Carvalho citado por Volpato e Santos (2007), diz que o cuidar é um elemento 

essencial dos fenômenos envolvidos nas relações que se estabelecem entre viver e 

morrer”, é o cuidar que se reveste de múltiplos aspectos. 

Importa ainda referir que “o cuidar  está na mesma génese do ser humano, … 

e a ação de cuidar revela algo muito próprio da humanidade do homem, revela a sua 

íntima constituição” (ROSELLÓ, 2009, p. 118). Neste mesmo sentido “o cuidado 

somente surge quando a existência de alguém tem importância para mim e passo a 

dedicar-me a ele” (BOFF, 1999, p. 2). Boff considera também que o cuidar assume 

expõe te máximo quando considerado cuidar integral, da pessoa e do ambiente. 

Cuidar ainda pode significar para Fernandes apud Volpato e Santos (2007), 

“Um escultor acolhedor das diversas dimensões do humano ,numa postura de respeito 

ao homem e a natureza ,integrando a prática dos saberes da saúde e do bem- estar.’ 

 

2.4.1 As Fases do Cuidado 

 

O cuidador pode ser considerado aquela pessoa que dedica a tarefa de cuidar 

de um idoso, seja ela membro da família que, voluntariamente ou não, assume essa 

atividade, seja pessoa contratada pela família. O cuidador acaba servindo como ego 

auxiliar e como função do idoso (ZIMERMANN, 2000). Quando fala-se em cuidador é 

quase impossível destrinçá-lo daquele que é o alvo do cuidado. Os dois elementos 
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desta relação interagem e inter-influenciam-se entre si, sendo ainda influenciados por 

sistemas mais abrangentes (OLIVEIRA; QUEIRÓS; GUERRA, 2007, p. 189). 

Segundo Santos (2003), independente do lugar, a família é a principal fonte de 

apoio e de cuidado ao idoso. Por mais que, muitas vezes, o cuidado dispensado pelos 

membros da família não seja o mais adequado tecnicamente, mas têm fortes 

expressões simbólicas, devido aos vínculos afetivos. 

Conforme literatura gerontológica, na grande maioria dos países ocidentais, a 

mulher que acaba desempenhando a tarefa de cuidar. Devido a questões de 

atribuições de papéis, a mulher ainda continua com esta tarefa de cuidar, cuidar dos 

filhos, cuidar da casa, do marido, de doentes. Outro fator essencial na escolha de um 

cuidador e bem característico das mulheres é o apego emocional, tanto para quem 

cuida como para quem está sendo cuidado (NERI, 2002). Além disso, em muitos 

casos quem assume o papel de cuidador é a cônjuge que também é uma pessoa 

idosa e que já apresenta certos problemas de saúde, sendo assim, pessoas idosas 

estão cuidando de idosos. 

No momento em que a mulher assume seu papel de cuidadora, acaba 

diminuindo as suas atividades de lazer e de oportunidades para a vida social. Porém, 

quando esta mulher não quer assumir este papel, torna-se alvo de pressão social e 

familiar, resultando conflitos familiares e consequentemente ela acaba criando 

sentimentos de culpa. Sendo assim, este cuidado acaba cumprindo normas 

socioculturais fundamentais à continuidade da sociedade, ou seja, a necessidade de 

atender certas normas relativas ao dever de manter, proteger e ajudar o idoso. 

O cuidador familiar de idosos incapacitados precisa receber orientações de 

como proceder durante os processos de um cuidado, e receber em casa periódicas 

visitas de profissionais, médico, pessoal de enfermagem, de fisioterapia, psicologia e 

outras modalidades de supervisão e capacitação. Esta orientação serve de apoio e é 

de fundamental importância, principalmente quando se trata de um casal de idosos, 

em que, conforme já citado acima, o cônjuge menos lesado assume os cuidados do 

outro, que foi acometido por uma súbita e grave doença incapacitante (KARSCH, 

2003). 

Porém, cotidianamente os profissionais de saúde que atuam em Estratégias de 

Saúde da Família (ESF) e realizam visitas domiciliares, principalmente Agentes 

Comunitárias de Saúde, se deparam com idosos que necessitam de cuidados 

domiciliares e com cuidadores familiares de idosos que também necessitam de 
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cuidados. O que se depreende desses cenários é uma carência de suporte e uma falta 

de estrutura mais eficaz, que proporcione a esses cuidadores familiares melhores 

capacidades para prestar um cuidado efetivo ao idoso (MARTINS et al., 2007). 

Na maioria dos casos de pessoas idosas dependentes, a demanda por 

cuidados é assumida pela família e, em consequência, a necessidade frequente de se 

recorrer à assistência social e de saúde para apoio aos familiares. O Sistema Público 

de Saúde do Brasil, entretanto, ainda não fornece o suporte adequado ao idoso que 

adoece nem à família que dele cuida (ROCHA, 2008). 

O modelo da atenção domiciliar é um modelo assistencial que conforme 

Fernandes e Fragoso (2005), é capaz de resolver ou de minimizar os problemas de 

saúde do idoso, isso se dá no local onde ocorrem as principais relações pessoais e 

sociais do mesmo, o que acaba por influenciar seu estado de saúde. este tipo de 

cuidado é importante na redução das perdas do idoso produzidas pelo 

envelhecimento; diminuindo a possibilidade de hospitalização do idoso num estágio 

avançado da doença, o que aumenta os custos econômicos, além de favorecer a 

humanização do cuidado (AREOSA, 2010, p. 55). 

A atenção domiciliar surge como modelagem de atenção especialmente para 

idosos com doenças incapacitantes, dependentes do apoio de cuidadores. Essa 

modalidade de atenção é tão antiga quanto os agrupamentos sociais, mas tem se 

tornado mais visível com o envelhecimento da população e a reconfiguração do 

domicílio como lócus do cuidado. 

Os cuidadores, profissionais ou não, realizam as mais variadas tarefas, 

cuidando e restabelecendo a qualidade de vida do idoso.Cuidador formal é o 

profissional de saúde que assume esta atividade como uma profissão, e para a qual 

teve uma formação acadêmica (OLIVEIRA, et al., 2007). Os cuidadores formais 

prestam cuidados no domicílio com remuneração e com poder decisório reduzido, 

cumprindo tarefas delegadas pela família ou pelos profissionais de saúde que 

orientam o cuidado. São profissionais capacitados para o cuidado, contribuindo de 

forma significativa para a saúde das pessoas cuidadas. Esses cuidadores têm, em 

geral, formação de auxiliar ou técnico de enfermagem, com formação orientada para 

o cuidado em saúde dos portadores de patologia física ou mental, em função do 

atendimento de necessidades específicas. 

Os cuidadores informais são os familiares, amigos, vizinhos, membros de 

grupos religiosos e outras pessoas da comunidade. São voluntários que se dispõem, 
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sem formação profissional específica, a cuidar de idosos, sendo que a disponibilidade 

e a boa vontade são fatores preponderantes (Rocha, 2008). O conhecimento do perfil 

dos cuidadores e de suas dificuldades no processo de cuidar permite, aos 

profissionais da saúde, planejar e implantar políticas e programas públicos de suporte 

social à família, voltados à realidade do cuidador. Isso porque o cuidador está em 

condições de sobrecarga de trabalho, o que contribui para o adoecer e para o 

desenvolvimento de situações de conflito entre o cuidador e o idoso dependente 

(ROCHA, 2008). 

 

2.5 CUIDADOR 

 

Geralmente a função de cuidador é assumida por uma única pessoa, 

denominada cuidador principal, seja por instinto, vontade, disponibilidade ou 

capacidade (MENEZES, 1994). Este assume tarefas de cuidado atendendo às 

necessidades do idoso e responsabilizando-se por elas.  Outro fator determinante 

para o familiar tornar-se cuidador, segundo KARSCH (1998), é a obrigação e/ou dever 

que o mesmo tem para com o idoso.  Isto pode ser entendido como um sentimento 

natural e subjetivo ligado a um compromisso que foi sendo construído ao longo da 

convivência familiar. 

Existem duas definições para cuidadores :formais e informais .O cuidador 

informal é um membro ou pessoa próxima á família sem nenhum tipo de  preparação 

ou formação técnica e/ou remuneração .O cuidador  formal é o profissional de saúde  

com vínculos empregatícios ou outro tipo de remuneração .São responsável pelas 

ações de cuidado dividido em turnos (MENDES et al., 2010, p. 414). 

Mendes (1995), explica que o processo de se tornar cuidador pode ser mais 

imediato ou gradual. As decisões para assumir os cuidados são mais ou menos 

conscientes e, de fato, o que as pesquisas revelam é que, embora a designação do 

cuidador seja informal e decorrente de uma dinâmica específica, o processo parece 

obedecer a certas regras refletidas em quatro fatores que estão relacionados com o 

“parentesco, com frequência maior para os cônjuges, antecedendo sempre a 

presença de algum filho; o gênero, com predominância para a mulher; a proximidade 

física, considerando quem vive com a pessoa que requer os cuidados e a proximidade 

afetiva, destacando a relação conjugal e a relação entre pais e filhos”. 
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Os cuidadores atribuem sua vontade e seu compromisso à solidariedade com 

o companheiro (a) de vida, ao desejo de retribuir os cuidados recebidos na infância, 

ao seu horror ao alisamento e à ausência de outras alternativas (KARSCH, 1998). 

Para desenvolver seu processo de viver, conforme Elsen et al. (2002), a família 

gera seu próprio sistema de cuidados, no qual estão refletidos seus saberes sobre a 

saúde e a enfermidade, impregnados de valores e crenças que se vão estruturando 

em seu cotidiano. Desta forma a participação de cada um de seus integrantes, os 

quais, a partir de suas próprias vivências, possibilidades e necessidades, vão 

desenvolvendo-se, fortalecendo-se e dinamizando-se, segundo o momento histórico 

em que se encontram. 

Quando uma pessoa do grupo familiar adoece, a organização da família sofre 

mudanças desencadeando conturbações e algum indivíduo assume a função de 

cuidador (MENDES et al., 2010), isso acontece, muitas vezes em função das 

condições econômicas que não permitem a contratação de cuidadores profissionais.

  O cuidador é aquele indivíduo que presta cuidados a uma pessoa idosa, 

normalmente doente, este pode ou não ter um vínculo familiar (NAKATANI et al., 

2003). O objetivo do cuidador é incentivar a independência da pessoa, diminuindo 

possíveis agravamentos de saúde, é ele quem assume a responsabilidade de dar 

suporte, tendo em vista a qualidade de vida do idoso (MENDES et al., 2010). 

 

Figura 3: O cuidador 

 
Fonte: (https://www.bing.com/images/search?imagem, 2018). 

 

O cuidador tem um importante papel de ligação entre a equipe de saúde e a 

pessoa cuidada, executando tarefas recomendadas. Entretanto, mais que isso, como 
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membro da família, o cuidador é usuário do serviço de saúde e também requer 

atenção específica, inclusive de caráter preventivo. A esse respeito, Araújo et al. 

(2009), apontam que o foco de atenção na prática profissional, na maioria das vezes, 

é o indivíduo doente, cabendo ao cuidador uma posição mais à margem dos 

acontecimentos. 

Por se tratar, geralmente, de um familiar, é comum que o cuidador desempenhe 

as atividades de cuidado sozinho. Além disso, o cuidador passa a se preocupar 

principalmente com a saúde do doente e acaba “esquecendo” de cuidar de si, pondo 

em risco a sua qualidade de vida, Segundo Paula et al. (2008), as sobrecargas físicas 

e psíquicas a que os cuidadores estão expostos leva a má qualidade de vida e como 

consequências mais comuns do impacto de cuidar de um idoso, estão os problemas 

sociais, já que essas pessoas acabam alterando totalmente suas rotinas em benefício 

do doente. 

Entretanto, para Boff, o cuidado é inerente a condição/constituição humana, ou 

seja, o autor pontua o cuidado como essência da humanidade (...) Não se trata de 

pensar e falar sobre cuidado como objeto independente de nós. Mas de pensar e falar 

a partir do cuidado como é vivido e se estrutura em nós mesmos. Não temos cuidado, 

somos cuidado. Isso significa que o cuidado possui uma dimensão ontológica que 

entra na constituição do ser humano. É um modo-de-ser singular do homem e da 

mulher. Sem cuidado deixamos de ser humanos. (BOFF, 1999, p. 89). 

Estudos mostram que a maioria dessas pessoas sofrem da síndrome do 

cuidador, que tem como principais sintomas, a depressão e o estresse em alto grau. 

Nos casos mais extremos a ideia de suicídio se torna mais constante. Segundo o 

geriatra Norton Sayeg, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, enquanto os pacientes, muitas vezes, nem se dão conta de sua doença, 

os cuidadores se sentem cansados e deprimidos na maior parte do tempo. São 

batalhadores invisíveis de uma tarefa árdua e muito pesada. (PINHEIRO, 2006, p. 98). 

 

2.6 QUEM CUIDA DO CUIDADOR 

 

Desde a década de 70, segundo Caplan (1976), os profissionais de saúde vêm 

sendo estimulados a funcionarem como suportes sociais para pacientes, seja 

individualmente seja em equipe. A literatura é extensa ao descrever o funcionamento 
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de grupos de suporte organizados por profissionais de saúde, e cuidadores familiares 

(CAMPOS, 2016, p. 30). 

 

Figura 4: Cuidando com amor 

 

  Fonte: (http://2.bp.blogspot.com/Cuidando-do-Cuidador.jpg , 2018). 
 

O geriatra Carlos Fratini, coordenador de um programa de apoio a parentes de 

doentes de Alzheimer, do hospital Regional do Gama, em Brasília aconselha que “não 

é aceitável se isolar. É preciso estar bem para dar o melhor de si ao outro. Não 

abandonar os amigos, tentar se divertir e, sobretudo, dormir. Como? Peça ajuda. A 

maioria não o faz por medo de parecer ter fracassado na tarefa de cuidar do doente”  

(PINHEIRO, 2006, p. 98). 

O cuidador também precisa ser cuidado. precisa de alguém que lhe dê suporte, 

que lhe ofereça proteção e apoio, facilitando seu desempenho, compartilhando, de 

algum modo, sua tarefa (CAMPOS, 2016, p. 32). 

Considerando tais aspectos, cuidar de quem cuida “passa a ser então um 

problema real e uma função no papel dos profissionais de saúde, principalmente 

aqueles vinculados à Atenção Primária a Saúde” (ALMEIDA, 2005). 

 

2.7 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (ESF) NA ATENÇÃO DOMICILIAR 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica 

à Saúde no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), e é 

tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, representados 

respectivamente pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e 

Conselhos Nacionais de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), como 
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estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer 

uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 

princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e 

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

importante relação custo-efetividade 

Segundo (MOURÃO; FREITAS et al, 2010), dentre as atividades desenvolvidas 

na ESF, a visita domiciliar (VD) configura-se como um importante instrumento para 

prestação de assistência à saúde do indivíduo, família e comunidade, e deve ser 

realizada mediante processo racional, com objetivos definidos e pautados nos 

princípios de eficiência. A visita domiciliar traz resultados inovadores, uma vez que 

possibilita conhecer a realidade do cliente e sua família in loco, contribuindo para a 

redução de gastos hospitalares, além do fortalecimento de vínculos entre cliente – 

família/ comunidade – profissional 

A atenção domiciliar é definida pela Resolução COFEN nº 464 de 20/10/2014 

como ações desenvolvidas no domicílio da pessoa, que visem à promoção de sua 

saúde, à prevenção de agravos e tratamento de doenças, bem como à sua reabilitação 

e nos cuidados paliativos . 

 Considerando a necessidade de reformulação da Portaria nº 963/GM/MS, de 

27 de maio de 2013, no intuito de qualificação da Atenção Domiciliar, bem como de 

adequação da normativa em função das mudanças no âmbito da gestão federal do 

programa, de forma a garantir o financiamento das equipes em funcionamento, 

resolve: 

III - cuidador: pessoa(s), com ou sem vínculo familiar com o usuário, apta(s) 

para auxiliálo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana e que, 

dependendo da condição funcional e clínica do usuário, deverá(ão) estar presente(s) 

no atendimento domiciliar. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho, trata-se de um estudo de pesquisa  quanti-qualitativa e 

exploratória, os  dados serão coletados e acompanhados através da pesquisa de 

campo, pesquisa bibliográfica, a fim de  compreender  a percepção do cuidador sobre 

a realidade que vivenciam no atendimento domiciliar com idade acima 18 até 80 anos 

de ambos os sexos será realizado nas UBS de um município do meio oeste 

catarinense. 

A variável quantitativa é determinada em relação aos dados ou à proporção 

numérica, mas a atribuição numérica não deve ser feita ao acaso, porque · a variação 

de uma propriedade não é quantificada cientificamente. Por exemplo, podemos 

atribuir um número ao comprimento de um objeto de relance. Isso não será 

quantificação científica. Já na metodologia qualitativa é caracterizada pelos seus 

atributos e relaciona aspectos não somente mensuráveis, mais também definidos 

descritivamente preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais 

detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento 

etc. (FACHIN, 2017, p. 78, 81). 

Pesquisa Exploratória essa investigação de pesquisa empírica cujo objetivo é 

a formulações de questões ou de problemas, com tripla finalidade :desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e 

clarificar conceitos. Empregam -se geralmente procedimentos sistemáticos ou para a 

obtenção de observações empíricas ou para analise de dados (ou ambas, 

simultamente). Obtém-se frequentemente descrições tanto quantitativas quanto 

qualitativas do objeto de estudo, e o investigador deve conceituar as inter-relações 

entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado. Uma variedade de 

procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, como entrevista, observações 

participantes, analise de conteúdo etc. Para estudo relativamente intensivo de um 

pequeno número de unidades, mas geralmente sem empregos de técnicas 

probabilísticas de amostragem. Muitas vezes ocorre a manipulação de uma variável 
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independente com finalidade de descobrir seus efeitos potenciais (MARCONI; 

LAKATOS, 2011, p. 71). 

 

3.2 APRESENTAÇAO E ANALISE DE DADOS 

 

A fim de atender aos objetivos do presente estudo após submissaõ ao comitê 

de ética com o parecer 03815018.4.0000.5593 ,foi realizado um levantamento de 

pacientes atendidos pelas ESFS  de um Município do Meio Oeste . 

Trata-se de um estudo de pesquisa  quanti-qualitativa e exploratória,com 

abordagem descritiva e transversal.Foram realizadas e acompanhados visitas 

domiciliares para a coleta de dados no período de 6 meses onde vivenciei  rotinas 

diárias de 10 pacientes com seus cuidadores,e aplicação de questionário para 

obtenção dos dados para a análise da percepção e concepção do cuidador sobre a 

realidade que vivenciam no atendimento domiciliar. 

 

Gráfico 1: Idade do cuidador. 

 
Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Observa-se no gráfico 1,  quanto a faixa etária 30% enquadram-se na faixa 

entre 33 a 35 anos. 40% entre 46 á 58 ,30% entre 60 á 77  anos . Nota-se nessa 

variável que a maioria dos indivíduos possuem idade superior aos 33 anos, nosso 

estudo assemelhasse com o de Miranda (2011), onde observou que a maioria da faixa 
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etária de sua amostra eram composta por indivíduos com idades entre 33 e 55 anos, 

isso mostra que mesmo sem experiência de vida, o cuidador jovem possui mais 

habilidade e agilidade em algumas atividades que exijam esforços físicos, tendo 

também mais paciência e dedicação 

Mendes; Miranda e Borges (2010, p. 419), constaram em seus estudos que a 

maioria desses cuidadores é do sexo feminino e que possuem meia idade e que 

carecem de orientação, sendo que esta deveria ser oferecida como suporte pelos 

profissionais dos serviços de saúde, portanto:É importante que haja estratégias dentro 

destes serviços e que se veja o cuidador como um sujeito, acarretando um 

reconhecimento da rede como base do processo de cuidar com qualidade dos idosos 

incapacitados e do cuidador que se torna negligente com sua própria saúde. 

Segundo Bueno e Gallani (2015), cuidadores com idade mais avançada estão 

mais predispostos ao impacto negativo do cuidado, devido à maior vulnerabilidade ao 

adoecimento decorrente da senescência, assim como a mulher que, geralmente, 

acumula vários papéis ao longo da vida, tanto na sociedade quanto nos cuidados com 

os filhos, o esposo, e os afazeres domésticos. A redução da capacidade funcional do 

cuidador apresenta-se como um obstáculo no cuidado prestado, devido à necessidade 

de estar bem fisicamente para desempenhar os cuidados físicos com o paciente 

dependente. 

 

Gráfico 2: Gênero do cuidador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (PRESTES, 2019). 
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No que diz respeito ao gênero ,verifica-se que 90% cuidadores são do gênero  

feminino e só 10% dos cuidadores sendo do gênero  masculino.Nota -se a tendência 

relativa quanto o gênero predominante do cuidador evidenciando que a maioria são 

mulheres. 

Segundo Araujo et al (2013), na sociedade, apesar das mudanças recentes, a 

figura masculina está geralmente associada ao trabalho fora do lar, do homem saindo 

para trabalhar e prover o sustento de sua família; e da mulher, ficando em casa como 

responsável pelo lar e pelo cuidado dos membros da família. Embora venham 

ocorrendo grandes mudanças neste contexto atualmente, esse imaginário ainda 

exerce grande influência e pode ajudar a explicar os dados obtidos com esta pesquisa, 

na qual o gênero de cuidadores predominante foi o feminino. 

O cuidado, na população brasileira, ainda está intrinsecamente ligado a 

questões relacionadas ao sexo. Isso se dá porque, cultural e socialmente, ainda é 

considerada como sendo uma característica da mulher adaptar-se às exigências dos 

familiares, prover assistência e organização da vida familiar, em virtude de exercer o 

cuidado dos filhos, atividades domésticas e familiares e, portanto, estar mais 

preparada para desempenhar o referido papel, enquanto o homem deve ser o 

provedor financeiro da família (LENARDT, 2010; BORGHI, 2013). 

 

Gráfico 3: Grau de parentesco. 

 

Fonte: (PRESTES, 2019). 
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Em relação o grafico nota-se a que 50% dos cuidadores são esposa(o),20% dos 

cuidadores são filhos ,10% mãe ,10% são irmas ,10% sobrinha. 

O perfil do cuidador familiar brasileiro não difere muito do perfil do cuidador de 

outros países. Geralmente, o cuidado é exercido pelos cônjuges e pelos filhos, 

particularmente as filhas, geralmente na faixa etária de 45 a 50 anos, sendo solteiras, 

casadas ou viúvas e geralmente já estão aposentadas. O comum é o cuidador familiar 

desempenhar suas atividades sozinho sem a ajuda de ninguém. É chamado de 

cuidador primário porque tem a responsabilidade total do cuidado (MAZZA, LEFÈVRE, 

2005). 

 

Gráfico 4: Patologia do paciente  . 

 

 

Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Nota-se a prevalencia de doenças  decorrentes de problemas 

circulatórios,genéticos e acidentais,sendo que 30 % dos pacientes possuim acidente 

vascular cerebral (AVC),30 % pacientes com histórico de cãncer (CA), 20% com 

paraplegia e 20% com doenças de Alzheimer. 

O envelhecimento, infelizmente, aumenta a prevalência de diversas afecções, 

principalmente as de caráter crônico. Neste cenário, devemos dar atenção especial 

aos fatores de risco, sintomatologia e prevenção das doenças mais comuns na 

terceira idade. As afecções cardiocirculatórias apresentam-se com a maior 
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prevalência. Entre elas a hipertensão arterial, os infartos, anginas, insuficiência 

cardíaca e AVC’s. Ademais, somam-se as doenças degenerativas como o Alzheimer, 

osteoporose e osteoartrose; doenças pulmonares como pneumonias, enfizema, 

bronquites e as gripes são destacadas principalmente nos meses de inverno; ainda 

os diversos tipos de câncer, diabetes e infecções. Anais CIEH (2015) – Vol. 2, N.1 

ISSN 2318-0854. A velocidade do envelhecimento populacional no Brasil será 

significativamente maior do que a que ocorreu no século passado. Com o aumento da 

proporção de idosos, seus anos a mais de vida e , em consequência, o uso mais 

frequente dos serviços de saúde, os gastos no setor aumentarão de forma substancial 

no Brasil, tendendo a emergir como um dos maiores desafios fiscais nas próximas 

décadas (ARAUJO; PEREIRA, 2017). 

Sendo também um dos pontos destacados pela literatura quanto ao perfil das 

vítimas de acidentes de trânsito é que predominantemente são do sexo masculino e 

adultos jovens (MARÏN; QUEIROZ, 2000; HATPOGLU et al., 2001). Uma grande 

porcentagem de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito estão em uma fase 

profissional considerada altamente produtiva, pois encontram-se principalmente na 

faixa etária de 18 a 50 anos de idade (BRYSIEWICZ, 2001). 

 

Gráfico 5: Tem alguma outra atividade. 

  

Fonte: (PRESTES, 2019). 
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Com relação ao questionamento realizado ao cuidador sobre outra atividade 

desenvolvida 80% dos cuidadores responderam que não possuim atividades que,20% 

dos cuidadores trabalham outro local . 

A tarefa de cuidar de alguém geralmente soma-se às outras atividades do dia-

a-dia. O cuidador fica sobrecarregado, pois muitas vezes assume sozinho  a  

responsabilidade pelos cuidados, somando-se a isso, ainda, o peso emocional da  

doença que incapacita e traz sofrimento a uma pessoa querida.Diante dessa situação 

é comum o cuidador passar por cansaço físico, depressão, abandono do trabalho, 

alterações na vida conjugal e familiar. A tensão e o cansaço sentidos pelo  cuidador  

são prejudiciais não  só  a  ele, mas também à  família e à própria pessoa cuidada 

(BRASIL, 2008). 

 

Gráfico 6: Quantas horas do dia permanece com o paciente. 

  
Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Com relação as horas cuidadas do paciente 80%cuidadores responderam que 

permanece 24 horas com seu familiar ,20% cuidadores 12 horas pois desenvolvem 

outras atividade . 

Pode-se, portanto, constatar a desgastante tarefa do cuidador em uma 

atividade repetitiva, diária, incessante e, muitas vezes, durante anos sem folga. Este 

trabalho é solitário, podendo alterar sua vida psíquica, com repercussões físicas, 

levando o cuidador a um isolamento efetivo e social, pois a maior parte dos cuidadores 
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emerge do núcleo familiar, a atividade cotidiana dos cuidadores implica um 

significativo encargo na sua vida, há, portanto, necessidade de medidas de suporte a 

este cuidador (FLORIANI, 2004). 

 

Gráfico 7: Quais são os cuidados que você como cuidador realiza ao paciente . 

 

 

Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Com relações ao questionamentos dos cuidados realizados percebe-se as 

rotinas algumas parecidas e outras diferenciadas em alguns cuidadores, 100% 

adimistram medicações via oral, 100% realizam o banho, 60% auxiliam o pacientes 

nas suas eliminaçoes, 40% curativos, 40% realizam troca de fralda, 30% dos 

cuidadores responderam a retirada do paciente de seu leito para colocar na cadeira 

de roda, 10% dos cuidadores realizam a troca de bolsa de colostomia,10% 

alimentação gastroenteral . 

O atual perfil demográfico e epidemiológico brasileiro, caracterizado pelo 

envelhecimento populacional e aumento da incidência de doenças crônico-

degenerativas, evidencia o aparecimento de grupos populacionais com limitações nas 

atividades cotidianas e maiores necessidades de cuidados à saúde. A família, 

enquanto principal responsável pela formação pessoal e social dos indivíduos, 
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assume a função de cuidado diante de tais situações e seu papel torna-se 

particularmente relevante durante períodos transitórios ou permanentes de menor 

capacidade física e/ ou psíquica de seus membros (ALMEIDA, 2005). 

Nesse contexto surge a figura do cuidador, pessoa que presta cuidados 

fundamentais a alguém que apresente algum tipo de dependência, de forma parcial 

ou integral. Para Karsch (2003), o termo se refere a uma pessoa que chama para si a 

incumbência de apoiar a pessoa que vivencia um episódio mórbido ou ainda aquelas 

com alguma limitação (cognitiva, sensorial ou física) na realização de determinadas 

tarefas, desde a higiene pessoal até a administração financeira da família. 

O confronto com este novo papel ocorre no momento em que a pessoa 

dependente e o cuidador(a) retornam ao domicílio, deparando-se com novas 

dificuldades. As atividades relacionadas à alimentação, higienização, movimentação 

e ao vestuário, anteriormente realizadas com facilidade no cotidiano, tornaram-se 

tarefas que exigem apoio e cuidados específicos. O domínio do conhecimento e da 

aprendizagem do saber fazer é, para os cuidadores familiares, uma das necessidades 

referidas na maioria dos estudos, pois este permite a melhor percepção deste novo 

papel, o de ser Ser Cuidador. Embora seja visível em alguns estudos o caráter 

progressivo deste processo, ou seja, a sua variação em complexidade e amplitude, 

no que se refere às necessidades instrumentais, após um período, o cuidador(a) 

familiar adapta-se à situação e tem o sentimento de superação destas necessidades 

(FERNANDES; ÂNGELO, 2016). 
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Gráfico 8: Recebe algum auxilio financeiro.  

 

Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Em relação ao auxilio no cuidado com paciente nota-se que 80% cuidadores 

nao recebe auxilio  no cuidado, sendo 10% cuidadores recebe ajuda de seus familiares 

e amigos pois realizam outras funções 10% tem ajuda financeira. 

É importante ressaltar que nem sempre as famílias atuando isoladamente 

conseguem dar conta dos desafios gerados pelas circunstâncias do cuidado e, assim, 

seria ideal que pudessem contar com ajuda de profissionais especializados que as 

assessorassem na tarefa de cuidar, visando a melhoria da qualidade do cuidado à 

pessoa idosa e ao bem-estar do cuidador (SÉ, 2008). 

Vilela et al., (2006), os maiores problemas enfrentados pelos cuidadores: a 

dificuldade financeira, pois, muitos cuidadores estão desempregados e sobrevivem 

dos recursos provenientes da aposentadoria do idoso que, em muitos casos, são 

insuficientes para atender as necessidades básicas do próprio idoso; E o nível de 

instrução. Este fator interfere de forma significativa no processo de cuidar de idosos, 

especialmente nos casos de portadores de demência, os quais necessitam de 

cuidados especiais e expõem o cuidador a estresse prolongado. 
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Gráfico 9: Recebem algum  apoio psicológico. 

 
Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Neste gráfico nota-se ao questionamento realizado ao cuidador que sobre 

apoio psicológico obtemos 100% de resposta não  tendo apoio. 

Bianchin (2003), refere que o trabalho de cuidar é um fator que predispõe ao 

adoecimento físico e/ou psíquico 

A adesão do cuidador ao tratamento psicológico certamente diminuirá o 

estresse e manterá a empatia dos cuidadores de idosos. E essa troca possibilitará, 

também, que o ato de cuidar possa ser mais leve e mais consciente. Para cuidar bem 

do outro, é necessário cuidar de si mesmo (DEIENNO, 2018). 

Rocha, Vieira e Sena (2008), o cuidador informal vive exposto a uma série de 

fatores estressantes como o peso das tarefas e as doenças oriundas das exigências 

do trabalho e das características do idoso. Além da falta de informações. Falta lhe  

apoio físico, psicológico e financeiro para enfrentar a rotina. Diversos desafios 

apresentados no cotidiano do cuidador, como: a dificuldade para lidar com os quadros 

de agitação e de agressividade do ser cuidado, com a deambulação constante e 

especialmente noturna, provocada pelas alterações nos hábitos de sono e repouso, 

com os esquecimentos, a repetitividade, a teimosia e as solicitações constantes, com 

a falta de etiqueta à mesa e no trato social e com os comportamentos bizarros, como, 

por exemplo, despir-se. O mais difícil no processo de cuidar está nesse convívio diário 

com os distúrbios de comportamento apresentados pelos idosos. 
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Gráfico 10:Qual frequência você procura atendimento médico . 

 
Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Com relação ao gráfico os 100% cuidadores só procuram o médico quando 

nescessário. 

Em razão da rotina difícil estabelecida e, muitas vezes, por causa da saúde do 

indivíduo acamado, torna-se extremamente difícil para o cuidador sair de casa ou 

organizar sua agenda de forma a priorizar seu próprio cuidado. Geralmente, 

relegando-se a um segundo plano, é comum seu adoecimento durante o exercício de 

seu papel (SCHNAIDER; SILVA; PEREIRA, 2009). 
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Gráfico 11: Qual sua doença em tratamento. 

 
Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Com relação ao questionamento os 100 % dos cuidadores entrevistado fazem 

tratamento para saúde ,e sendo 70 % dos cuidadores realizam tratamento para 

depressão, 50% dos cuidadores seguem em tratamento para hipertensão arterial,  

40% responderam lombalgia ,10% para diabetes mellitus, 10% Doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), 10% infecção urinaria frenquentes . 

A prevalência e incidência das doenças crônicas vêm aumentando 

significativamente na população em geral, principalmente nos países em 

desenvolvimento, representando 60% de todo ônus decorrente de doenças no mundo 

(ORGANIZAÇÃO..., 2005). Estas produzem morte prematura, afetam a qualidade de 

vida dos indivíduos e trazem repercussões econômicas, sociais, emocionais e 

familiares, prejudicando a qualidade de vida do sujeito (ORGANIZAÇÃO..., 2005). 

Atualmente, as doenças crônicas constituem uma grande preocupação para os 

profissionais da área da saúde, seja pelos aspectos limitantes ocasionados ou pelo 

desgaste e sofrimento da pessoa acometida (MARCON et al., 2005). 

A magnitude das doenças não transmissíveis continua aumentando, levando 

líderes mundiais a colocarem tais doenças como prioridade nas agendas de 

desenvolvimento, por reconhecerem-nas como grande ameaça à saúde, economias 

e sociedades. (BUENO; GALLANI, 2015). 
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Gráfico 12:  Qual a medicação você faz uso. 

 
Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Com relação ao grafico percebe-se que todos os cuidadores atualmente estão 

fazendo uso de algum tipo de medicações .Nota-se a variedade de medicaçoes em 

tratamento dentre 70 % dos cuidadores fazem uso de sertralina,60% faz uso de 

amitriplina,50% dos cuidadores  de fluoxetina, 40% dos cuidadores de losartana,30% 

com medicação de tramadol, 10% estão fazendo uso de captopril, 10% de citalopran, 

10% diasepan, 10% de metformina 850mg, 10% glibenclamida 10% alenia, 10% 

ciprofloxacino . 

No começo do século XIX a maioria dos medicamentos era remédios de origem 

natural, de estrutura química e natureza desconhecidas” (LAPORTE; TOGNONI; 

ROSENFELD, 1989). Após 1940, ocorreu a introdução maciça de novos fármacos, 

que trouxeram à população possibilidade de cura para enfermidades até então fatais, 

sobretudo no campo de doenças infecciosas. Os avanços nas pesquisas de novos 

fármacos, em conjunto com sua promoção comercial, criaram uma excessiva crença 

da sociedade em relação ao poder dos medicamentos. Segundo Nascimento (2002), 

a produção de medicamentos em escala industrial, segundo especificações técnicas 

e legais, fez com que esses produtos alcançassem papel central na terapêutica, 

deixando de ser considerado como mero recurso terapêutico. Sua prescrição torna-se 

quase obrigatória nas consultas médicas, sendo o médico avaliado pelo paciente por 

meio do número de formas farmacêuticas que prescreve. Assim, a prescrição do 
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medicamento tornou-se sinônimo de boa prática médica, justificando sua enorme 

demanda. Segundo Osler, “o desejo de tomar o medicamento talvez represente o 

maior aspecto de distinção entre o homem e os animais” (CASTRO, 2000). 

 

Gráfico 13: Consegue conciliar seus compromissos diários com cuidado com 

paciente . 

 
Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Observa no gráfico dentre as respostas obtidas que 60 % dos cuidadores não 

consegue conciliar suas rotinas com o cuidados com o pacientes já 40 % não  tem 

dificuldades . 

Mendes, Miranda e Borges (2010, p. 419), muitos cuidadores reconhecem que, 

depois de assumir este papel, não tem mais tempo de se cuidarem, de se divertirem, 

que estão sempre cansados. Estes relatos põem a tona que o processo de cuidado 

do idoso no domicílio interfere diretamente na vida social do cuidador, que perde seu 

próprio “ser” e vive em função do outro, até que um venha a falecer.  

Sé (2008), as mudanças na dinâmica familiar ao cuidar do idoso, principalmente 

fragilizado e dependente podem ter efeitos positivos ou negativos para o cuidador e 

para o idoso que está recebendo cuidados, dependendo de como a família administra 

ou maneja as responsabilidades e de como enfrenta as dificuldades e situações de 

pressão relativas ao seu papel. Isso vai depender do estilo de vida, educação, 

expectativas sociais, crenças, experiências em cuidar de pessoas idosas, tomadas de 
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decisões, capacidade de resolução de problemas práticos do dia-a-dia e situação 

econômica. 

 

Gráfico 14: Diante desta situação que sentimento você tem como cuidador. 

  
Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Nesta pergunta é notável que os sentimentos se misturam indo de bons a ruins 

,onde cada participante escolheu mais do que um opção ,sendo que 60% estão 

cansados,50% dos cuidadores   estressado,40 % dentre outras sentem gratidão , 10% 

desmotivado ,10% dos cuidadores esta realizado . 

O cuidador informal vive exposto a uma série de fatores estressantes como o 

peso das tarefas e as doenças oriundas das exigências do trabalho e das 

características do idoso.Além da falta de informações, falta-lhe  apoio físico, 

psicológico e financeiro para enfrentar a rotina (ROCHA; VIEIRA; SENA, 2008). A 

tarefa de cuidar de alguém geralmente soma-se às outras atividades do dia-a-dia. O 

cuidador fica sobrecarregado, pois muitas vezes assume sozinho  a  responsabilidade 

pelos cuidados, somando-se a isso, ainda, o peso emocional da  doença que 

incapacita e traz sofrimento a uma pessoa querida.Diante dessa situação é comum o 

cuidador passar por cansaço físico, depressão, abandono do trabalho, alterações na 

vida conjugal e familiar. A tensão e o cansaço sentidos pelo  cuidador  são prejudiciais 

não  só  a  ele, mas também à  família e à própria pessoa cuidada (BRASIL, 2008). 
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Gráfico 15: Quando você precisa conversa ,desabafar,buscar conselhos ou 

esclarecer duvidas. A quem você procura . 

 

Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Com relação ao gráfico sobre o questionamento desta pergunta observa -se 

que os cuidadores escolheram mais do que uma alternativa ficando com 80% ainda a 

procura pela família, 70% buscam a esclarescer suas duvidas na UBS  ,40% dos 

cuidadores procuram o companheiro(a), 30% os vizinhos ,30% pelos amigos, 10 % 

com respostas em outras. 

Para desenvolver seu processo de viver, conforme ELSEN et al. (2002), a 

família gera seu próprio sistema de cuidados, no qual estão refletidos seus saberes 

sobre a saúde e a enfermidade, impregnados de valores e crenças que se vão 

estruturando em seu cotidiano. Desta forma a participação de cada um de seus 

integrantes, os quais, a partir de suas próprias vivências, possibilidades e 

necessidades, vão desenvolvendo-se, fortalecendo-se e dinamizando-se, segundo o 

momento histórico em que se encontram. Quando Souza apud Delgado (2002, p. 

450), analisa a família que tem um integrante doente e suas formas de cuidado, refere 

que “cada um se cuida e cuida do outro” explicitando através desta constatação que 

“a família tem seus próprios recursos e sua capacidade de organização para cuidar 

de si quando tem um integrante doente“. 
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Gráfico 16: Você mudou sua rotina para dedicar ao paciente.quais foram as 

mudanças. 

 

Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Com relação ao questionamento acima percebe-se que 100% dos cuidadores 

mudaram suas rotinas e tiveram modificações e adaptações para se dedicar-se ao 

paciente cuidado.Percebe-se que foram mudanças parecidas e que obtiveram quase 

todas  as mesma respostas , 100% dos cuidadores relataram que o sono ,não consigo 

participar dos grupos ,o lazer e cuidados pessoais foram as mudanças , 70% antes 

visitavam suas famílias hoje já não consegue com frequência ,50% dos cuidadores 

relataram que não conseguem trabalhar fora ,30% vão preocupadas pois tenho que 

voltar rápido. 
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O cuidador familiar muitas vezes prioriza as necessidades da pessoa que cuida 

deixando para um segundo plano as suas próprias necessidades. Na maioria das 

vezes depois de assumir a responsabilidade do cuidado, eles percebem algumas 

dificuldades como: a pouca ou nenhuma informação acerca da doença, dúvidas 

quanto à prestação de cuidados, necessidades provenientes da falta de recurso e de 

apoio econômico e por último àquelas centradas no suporte emocional (FRANCO, 

2007). 

Ele necessita de informações sobre como realizar os cuidados, incluindo a 

adaptação do ambiente domiciliar ao idoso. Para Caldas (2003), em um de seus 

estudos realizado com cuidadores foi relatado que no momento da alta hospitalar, as 

informações recebidas pelo familiar sobre o paciente são insuficientes. Comenta que 

os cuidadores referem que até as orientações quanto ao uso de medicamentos são 

importantes para a continuidade do tratamento e nem sempre são realizadas. Assim 

a insegurança ao prestar o cuidado é acentuada 

No desempenho de suas atividades, o cuidador do idoso depara-se com 

problemas físicos, mentais e sociais. A sobrecarga do cuidador é evidenciada, muitas 

vezes, pela falta de preparo técnico, por ser o único responsável pelos cuidados, por 

conflitos familiares e, finalmente, pelas dificuldades em prover recursos materiais e 

financeiros (SILVA, 2009). 
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Gráfico 17:  Quais sâo as dificuldades enfrentadas? 

 
Fonte: (PRESTES, 2019). 

 

Quando questionado ao cuidador sobre as dificuldades enfrentadas nota-se 

vários relatos com respostas muitas parecidas 100% sente falta de pessoas pra cuidar 

quando precisa sair, 100% ainda tem duvidas na hora da medicação,90% dos 

cuidadores ainda relata a dificuldade  de lidar com a dor do outro, 80% no peso, 80% 

tem falta de conhecimento da doença de seu paciente, 60% vem tendo dificuldade 

pois se agitam muito, 60% na hora do curativo pois se sentem, 20% dos cuidadores 

responde que tem dificuldade saúde mental de seu paciente, 20% na falta de ar do 

paciente cuidado 10 % dos cuidadores sente dificuldade sobre alimentação 

gastroenteral, 10% na troca da bolsa de colostomia . 

De acordo com Miranda (2011), dificuldades e despreparo em relação a doença 

por parte dos cuidadores dificulta na qualidade da assistência prestada ao doente, 

pois muitas vezes o cuidador  realiza inúmeras tarefas e atividades, com isso não 

conseguem conciliar as tarefas e acabam tendo uma responsabilidade imensa não 

prestando um cuidado integral para estes. 

Percepções com relatos dos cuidadores. 
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A partir da análise dos resultados emergiram categorias que serão discutidas a 

seguir: as percepções dos cuidadores frente as dificuldades enfrentadas na tarefa do 

cuidar; escolhi uma percepção de cada cuidador que achei com muita relevância . 

Referente à categoria queixas, dentre as maiores encontradas no cuidado com 

o paciente, destaca-se que a maioria da amostra traz na sua resposta relatos  ainda 

tem duvidas na hora da medicação, sente falta de pessoas pra cuidar quando precisa 

sair, tem falta de conhecimento da doença de seu paciente. 

“...eu ainda tenho muita duvida na hora da medicação fiz um bilhete e preguei 

na geladeira, mais mesmo assim olho sempre prá ver se estou dando certo o 

remédio... “(Cuidadora informal 1). 

“... A única preocupação é quando eu tenho que sair, porque daí ele fica 

sozinho,ou tenho que sair procurar alguém pra ficar com ele...” (Cuidadora informal 

2). 

“...O médico me explicou a doença dela mais sempre quero saber mais pois 

todo dia aparece algo que me deixa confusa e fico me perguntando por que tenho que 

passar por isso ... “(Cuidadora informal 3). 

 

Ao analisarmos as dificuldades no cuidado, a maioria das cuidador(a) teve 

dificuldade para nomear mais me  relataram a dificuldade  de lidar com a dor do outro, 

na falta de ar do paciente, na sua saúde mental, o peso, alimentação e os curativos. 

 

“...Ele sente muita dor todo dia, dai dou o remédio e não sei o que fazer 

converso bastante pra ver se melhora, e muitas vezes procuro as enfermeiras do 

hospital dai o DR, libera medicação no soro... “ (Cuidadora informal 4). 

“...Esse câncer judia da coitada agora toda noite tenho que colocar de sentada 

na cama e abrir a janela do quarto pra ver se respira melhor, mais esta difícil estou 

tentando ver com a secretaria pra liberar um oxigênio pra ela ...“(Cuidador informal 5). 

“...Meu marido tem câncer no cérebro já realizou varias cirurgias ,ta melhor 

mais o que me preocupa é que tem dias que fica muito agressivo e já tentou se matar 

mesmo não andando, tenho que ficar atento mais o Dr disse pra mim que  é o próprio 

câncer afeta muito a região do cérebro e que vai ficar mais difícil... “ (Cuidadora 

informal 6). 
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“...Ah, o que é mais difícil é pra levantar ele pois esta muito pesado mesmo não 

comendo direito engorda, né, ele é teimoso, não quer usar fralda, mais mesmo assim 

tenho que colocar se não faz xixi em tudo ... “(Cuidadora informal 7). 

“...Alimentaçao tenho que passar pela sonda ,dai tem dias que intope e quando 

chega o alimento da võmito , as enfermeiras me ensinaram tudo certo me orientaram 

que tenho que passar agua primeiro e dpois do alimento ,mais tenho dó e pena e as 

vezes fico eu sem comer ,por que parece que tem vontade da  minha comida ... 

“(Cuidadora informal 8). 

“...Tenho ainda dificuldade na troca da bolsa de colostomia , meu estômago não 

esta suportando muito fico enjoado .Mais não quero demostrar pra ela coitada. 

“(Cuidador informal 9). 

“...Tenho muita dificuldade de lidar com a doença dele ,que vai matando a 

pessoa viva ,me doi quando vejo que não lembra de nada e cada dia vai piorando 

...”(cuidador informal 10). 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Segundo Bianco et al (2016), durante o nosso curso de vida é muito provável 

que tenhamos que enfrentar o processo de adoecimento de um ente querido. Este 

momento exigirá de nós esforços e habilidades que nem sempre acreditamos possuir 

e dependerão de como o tratamento e cuidado vai evoluir com o tempo.De qualquer 

forma, esse período geralmente é visto como um momento de crise, podendo provocar 

diversas reações e exigindo inúmeras adaptações temporárias ou permanentes na 

realidade de vida. 

Observou-se durante as vivencias que o  cuidado de uma pessoa em 

tratamento pode gerar estresse, dúvida, sofrimento, medo, ansiedade e as mais 

diversas dificuldades e que os familiares que assumem o papel de cuidadores 

informais podem entrar em situação de crise, dificuldades financeiras, isolamento 

social, adaptações no ambiente doméstico, perda da liberdade e privacidade, 

mudança na qualidade das relações com o paciente, familiares ou amigos, mudanças 

no trabalho e carreira, diminuição do tempo para o lazer, insegurança em relação ao 

cuidado que precisa ser oferecido, mudanças nos papéis familiares, falta de 

informações suficientes ou adequadas.,cansaço,tensão,constrangimento,fadiga, 

frustração, redução do convívio, depressão e alteração da autoestima, entre outros. 

Esta sobrecarga ou tensão pode acarretar problemas físicos, psicológicos, 

emocionais, sociais e financeiros, que acabam por afetar o bem-estar do doente e do 

cuidador. 

O grau de dependência do paciente irá influenciar diretamente na família, pois 

a dependência em realizar suas Atividades da Vida Diária (AVD´s) determina a 

necessidade de um cuidador que se disponibilize para auxiliá-lo,os principais  

cuidados realizados são: alimentação,cuidados com a  integridade da pele, higiene 

corporal e oral, eliminações, terapêutica, locomoção e movimentação do paciente, e 

atividades instrumentais como preparar refeições, lavar e passar roupas, limpar a casa 

e realizar tarefas extradomiciliares (PRESTES, 2019). 

Em posse dos resultados obtidos com a pesquisa observou-se que a maioria 

dos cuidadores são  familiares do gênero  feminino,acima dos 33 anos de idade , 

muitos são conjugues que assumem o papel de cuidador  por força das circunstâncias 

(falta de outro cuidador,e financeiro) e obrigação moral alicerçada em aspectos 

culturais e reliogiosos . 
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Observa  um número considerável de cuidadores fazendo uso de 

medicamentos para depressão e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), Os 

significados das doenças crônicas não pertencem exclusivamente ao indivíduo 

doente, é também propriedade de seus familiares e de sua rede social. O impacto da 

doença crônica no cuidador pode sofrer alterações por conta das mudanças, 

alimentaçao e rotinas da família (FERREIRA et al, 2012). 

O cuidador também precisa ser cuidado precisa de alguem que lhe de suporte, 

que lhe ofereça proteção e apoio facilitando seu desempenho, compartilhando de 

algum modo sua tarefa (CAMPOS, 2016. p. 42). Sabemos que o papel do cuidador 

esta presente na vida da família pois o modelo saúde, preconiza a desospitalizacao e 

alta precose acarretando assim necessidade de um prolongamento da terapêutica 

domiciliar (MARZARI, MARILENE, PERLINI, 2005). A tarefa de cuidar é complexa, 

permeada por sentimentos diversos e contraditórios e muitas vezes atribuída a 

indivíduos que não se encontram preparados. Normalmente, essa responsabilidade é 

transferida como uma ação a mais para a família, que, em seu cotidiano, é obrigada 

a acumular mais uma função entre as muitas que já realiza. A partir do momento em 

que o familiar assume o papel de cuidador, ele vivencia níveis diferentes de ansiedade, 

em função de algumas características como a modificação de papéis sociais, a 

adaptação à condição de cuidador, que demanda dedicação, paciência e abnegação. 

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

contribuir para minimizar as dificuldades demandadas pelo cuidado prestado 

(SILVEIRA; CALDAS; CARNEIRO, 2006; LUZARDO; GORINI; SILVA, 2006, p. 10). 

Segundo Ministerio Da Saúde (2012), entende-se que a figura do cuidador não 

necessariamente deve ser uma profissão ou função formalizada na área da saúde, 

uma vez que não possui formação técnica específica. Desta forma, o cuidador deve 

ser orientado pela equipe de saúde nos cuidados a serem realizados diariamente no 

próprio domicílio. Neste ambiente, a família tem papel essencial no cuidado, pois sua 

participação ou omissão no cuidar pode delinear a forma, a eficácia e a evolução do 

cuidado e a qualidade de vida do paciente em atenção domiciliar. A equipe de atenção 

domiciliar tem a missão de se aproximar da família a fim de criar vínculo, visualizar o 

cenário do contexto do lar e convergir para uma clínica ampliada singular e integrada 

envolvendo não só paciente, mas também os cuidadores e os familiares. Realidades 

singulares que variam de lar para lar são encontradas a todo o momento. A equipe de 

atenção domiciliar deve estar atenta aos contextos relacionados à rotina dos sujeitos, 



53 

 

relações familiares, entre outros aspectos para que não haja sobrecarga excessiva 

sobre as pessoas que compõem o domicílio. 

Os cuidadores relataram muitas vezes não pensar em si mesmos, mas em 

Deus, ou no próprio paciente de quem cuidam, deixando seu valor de lado. Nos relatos 

fica explícita a dificuldade de exercer este papel sozinho, bem como a dificuldade em 

enxergar essa tarefa com outro significado além de um fardo para a família. Foi falado 

o quanto é difícil ser cuidador “que precisa ser forte” (sic) para cuidar do outro. Mesmo 

que nesses relatos esteja presente a sobrecarga não somente física, mas emocional, 

algumas histórias de vida e de cuidados  e como suportar a realidade que os rodeia. 

alguns  cuidadores  demononstrarão insatisfação ao exercer esse papel, pois 

entendem que é uma “obrigação” e uma “cobrança da sociedade” (PRESTES, 2019). 

Pode-se, portanto, constatar a desgastante tarefa do cuidador em uma 

atividade repetitiva, diária, incessante e, muitas vezes, durante anos sem folga. Este 

trabalho é solitário, podendo alterar sua vida psíquica, com repercussões físicas, 

levando o cuidador a um isolamento efetivo e social, pois a maior parte dos cuidadores 

emerge do núcleo familiar, a atividade cotidiana dos cuidadores implica um 

significativo encargo na sua vida, há, portanto,  necessidade de medidas de suporte a 

este cuidador (FLORIANI, 2004). 

Foi possível vivenciar que o cuidado domiciliar  se resume em total entrega ao 

outro, gerando sobrecarga mental e psíquica, irritabilidade, depressão, impotência 

diante da dor e sofrimento do paciente, sentimento de piedade, desespero, desânimo 

e tristeza, solidão, contenção das emoções. 

A partir do momento em que o familiar assume o papel de cuidador, ele vivencia 

níveis diferentes de ansiedade, em função de algumas características como a 

modificação de papéis sociais, a adaptação à condição de cuidador, que demanda 

dedicação, paciência e abnegação. Assim, o acompanhamento e o suporte fornecidos 

pelo serviço de saúde podem contribuir para minimizar as dificuldades demandadas 

pelo cuidado prestado (SILVEIRA; CALDAS; CARNEIRO, 2006; LUZARDO; GORINI; 

SILVA, 2006, p. 10). 

Boff (1999), nos faz atentar para a ausculta de nossa natureza essencial, o 

cuidado, sendo um modo-de-ser essencial do ser humano além de nos fazer pensar 

em estratégias para uma nova prática de cuidado macro e o micro a partir de uma 

conversão de nossos hábitos cotidianos e políticos, privados e públicos, culturais e 

espirituais no sentido do respeito e preservação de tudo que existe e vive. 
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        Convém destacar que as orientações e o plano de cuidado precisam ser 

planejadas de forma sistematizadas e individualizadas de forma a atender as 

demandas de cada cuidador e devem ser repassadas em linguagem adequada 

considerando a realidade cultural e social de cada cuidador família . (LOUREIRO ; 

PEREIRA ; ARAÚJO et al , 2015). 

        Assim, há necessidade desses cuidadores terem visibilidade perante os serviços 

de saúde, que precisam estar atentos para que estes não adoeçam. Cabe aos 

profissionais das ESF oferecer suporte aos cuidadores, conhecendo o contexto de 

vida e as dificuldades que enfrentam, a fim de desenvolverem ações que visem a 

melhoria da qualidade de vida do cuidador, tendo em vista a proposta de atendimento 

humanizado e integral (CARDOSO, ROSALINI, et al, 2010). 
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Apêndice A – Questionário – Anamnese do Cuidador 

 

1- Idade______________ anos 

2-Gênero: feminino ( ) masculino ( ) 

3-Qual seu grau de parentesco com paciente ? 

4-Qual a patologia do paciente, e quanto tempo possui? 

5- Além do cuidado com o paciente, a senhora (o) tem alguma outra atividade. 

( ) não ( ) sim 

6- Quantas horas ao dia permanece com paciente? 

7-Quais são os cuidados que você como cuidador realiza ao paciente? 

8-A senhora (o), recebe algum auxílio financeiro e ajuda no cuidado com o       

paciente?Qual 

( )sim ( ) não 

9- Você e o paciente recebe algum tipo de apoio psicológico? 

10-Com qual frequência você cuidador procura atendimento médico . 

( ) Trimestral ( )semanalmente ( ) sempre que necessário 

11-Você como cuidador esta realizando no momento, algum tratamento de saúde. 

Qual a doença em tratamento? 

( )sim ( ) não 

( ) Trimestral ( )semanalmente ( ) sempre que necessário 

12 -Você cuidador toma algum tipo de medicação ,qual medicação você faz uso. 

( ) sim ( ) não 

13- Consegue conciliar os seus compromissos diários com o cuidado ao paciente  ( ) 

sim ( ) não 

14- Diante desta situação, que sentimento você tem como cuidador? 

( ) Satisfeito ( ) cansado ( ) realizado 

( ) gratidão ( ) estressado ( ) desmotivado 

15- Quando você precisa conversar, desabafar, buscar conselhos ou esclarecer 

dúvidas, a quem você procura? 

( ) família ( ) companheiro(a) ( ) UBS ( ) amigos ( ) vizinhos ( )outros . 

16-Voce mudou sua rotina para se dedicar ao paciente? Quais foram as mudanças. 

( ) sim ( ) não 

17-Em relação ao cuidado quais são as dificuldades enfrentadas? 
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 Plano de cuidado de enfermagem para cuidador. 

Ao promover informações essenciais sobre o manejo do cuidado, o enfermeiro 
contribui para o aumento do bem-estar dos cuidadores à medida que transmitem 
conhecimentos que podem melhorar a regulação das emoções, colaborando para a 
aquisição de estratégias de enfrentamento da situação de cuidado, diminuição de 
sentimentos e pensamentos disfuncionais, melhora no senso de autoeficácia . 
Convém destacar que as orientações para o cuidado precisam ser planejadas de 
forma sistematizadas e individualizadas de forma a atender as demandas de cada 
cuidador e devem ser repassadas em linguagem adequada considerando a realidade 
cultural e social de cada cuidador família . (LOUREIRO ; PEREIRA ; ARAÚJO et al , 
2015). 

O Autocuidado  

“Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para 
continuar existindo. Uma planta, uma criança, um 

idoso, o planeta Terra. Tudo o que vive precisa ser 
alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida 

humana, precisa ser continuamente alimentado. O 
cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da 

convivência”. (BOFF, 1999) 

Referentes as queixas dos cuidadores domiciliares  

v Proporcionar orientações aos cuidadores no que diz respeito aos cuidados 
básicos com o paciente ,na melhor forma de conduzir a higienização do 
paciente ,e do ambiente . 

v Promover orientações sobre a administração de medicamentos e sobre  a 
alimentação para contribuir na minimização da tensão e as dúvidas entre eles. 

v Propor a UBS a importância da criação grupos onde cuidador possa expor suas 
angustia ,seus medos além de ouvir e trocar experiencia com outras cuidadores 
. 

Referente ao lazer dos cuidadores domiciliares. 

v Incentivar os cuidadores a dividirem suas atividades com outros familiares para 
que possa dispor de tempo para pratica de atividades de lazer constitui uma 
importante intervenções para diminuição do estress e tensão para isso ,é 
importante conversar e escutar os demais membros familiares . 

v Estimular o cuidado sobre auto cuidado ,tanto na aparência física ,ressaltando que 
contribui para uma boa auto estima . 

v Avaliar o estado funcional atual do cuidador (por ex: horas de sono ,ingestão 
nutricional ,aspecto pessoal ,conduta . 
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v Determinar a escolha /frequência das relações sociais e atividades recreativas  

 

Algumas dicas podem ajudar a preservar a saúde e aliviar a tarefa do cuidador:  

Exercícios para a coluna cervical (pescoço):  

v Flexione a cabeça até encostar o queixo no peito, depois estenda a cabeça 
para trás como se estivesse olhando o céu.  

v Gire a cabeça primeiro para um lado e depois para o outro. 

v Incline a cabeça lateralmente, para um lado e para outro, como se fosse tocar 
a orelha no ombro. 

 Exercícios para os ombros: enchendo os pulmões de ar, levante os ombros para 
próximo das orelhas, solte o ar deixando os ombros caírem rapidamente, depois 
fazendo movimentos circulares, gire os ombros para frente e para trás.  

Exercícios para os braços: gire os braços esticados para frente e para trás, fazendo 
círculos.  

Exercícios para o tronco: em pé, apóie uma das mãos no encosto de uma cadeira ou 
na própria cintura, levante o outro braço passando por cima da cabeça, incline 
lateralmente o corpo. Repita o mesmo movimento com o outro lado.  

Exercícios para as pernas: deitado de barriga para cima, apóie os pés na cama com 
os joelhos dobrados. Mantendo uma das pernas nessa posição, segure com as mãos 
a outra perna e traga o joelho para próximo do peito. Fique nesta posição por alguns 
segundos e volte para a posição inicial. Faça o mesmo exercício com a outra perna.  
atividades físicas, como 

 

Figura 5: Exercicios  

 

Fonte:<https://br.depositphotos.com/>. 
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v O cuidador deve contar com a ajuda de outras pessoas, como a ajuda da 
família, amigos ou vizinhos, definir dias e horários para cada um assumir parte dos 
cuidados. Essa parceria permite ao cuidador ter um tempo livre para se cuidar, se 
distrair e recuperar as energias gastas no ato de cuidar do outro; peça ajuda sempre 
que algo não estiver bem. 
 
É fundamental que o cuidador reserve alguns momentos do seu dia para se cuidar, 
descansar, relaxar e praticar alguma atividade física e de lazer, tais como: caminhar, 
fazer ginástica, crochê, tricô, pinturas, desenhos, dançar, etc. O cuidador pode se 
exercitar e se distrair de diversas maneiras, como por exemplo: 

 
 1. Enquanto assiste TV: movimente os dedos das mãos e dos pés, faça 
massagem nos pés com ajuda das mãos, rolinhos de madeira, bolinhas de 
borracha ou com os próprios pés. 
 2. Sempre que possível, aprenda uma atividade nova ou aprenda mais sobre 
algum assunto que lhe interessa. 
 3. Leia, participe de atividades de lazer em seu bairro, faça novos amigos e 
peça ajuda quando precisar. 

 
v Incentivar os cuidadores a dividirem suas atividades com outros familiares para 

que possa dispor de tempo para pratica de atividades de lazer constitui uma 
importante intervenções para diminuição do estress e tensão para isso ,é 
importante conversar e escutar os demais membros familiares . 

 
 
Sobre os sentimentos dos cuidadores. 
 

v Ajudar o cuidador a reconhecer seus sentimentos e começar a lidar com os 
problemas  

v Estabelecer uma relação terapêutica que trasmita empatia e respeito positivo 
incondicional . 

v Reconhecer a dificuldade da situações dos cuidadores /família . 
v Conversar sobre a percepção e as preocupações do cuidador  quanto á 

situação . 
v Buscar junto ao setor da psicologia oficinas educativas e trocas de experiencia 

,em que o cuidador possa expor seu sofrimento e suas angustias e possa 
identificar as expectativas irreais e obter a ofertado apoio psicológico,para 
contribuir para a minimização dos efeitos deletéricos da tensão sobre a sua 
vida . 

v Estimular o cuidador a verbalizar seus problemas e suas percepções sobre as 
razoês dos problemas .Ouvir atentamente e observar se há índices de 
desesperança ou sentimentos de impotência . 

v Estabelecer uma relação terapêutica demostrando respeito pelo cuidador e 
ouvindo atentamente suas queixas e fornecendo um ambiente seguro para sua 
auto-revelaçao . 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

            Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das instituições envolvidas 

no projeto de pesquisa intitulado "cuidando de quem cuida percepçâo do cuidador sobre a 

realidade que vivenciam no atendimento domiliciar " declaram estarem cientes e de acordo 

com seu desenvolvimento nos termos propostos, lembrando aos pesquisadores que no 

desenvolvimento do referido projeto de pesquisa, serão cumpridos os termos da resolução 

196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde. 

Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos pesquisadores ao 

local da pesquisa e a manipulação dos dados de usuários   será autorizado somente após 

a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de Ética em pesquisa em Seres 

Humanos da UNIARP.  Esta instituição está ciente de suas co-responsabilidades como 

instituição co-participante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no 

resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de 

infra-estrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

 

Local/Setor onde a pesquisa será realizada: No Domicilio indicado pelos enfermeiros da 
Estratégia Saúde Da Familia (ESF) Unidade Básica de Saúde Moises Dias  
 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 

 
 Caçador (SC),.........de........de 20.... 

                   
_________________________________________ 

Ass:Wanderleia Tragancin (Orientadora) 
 

____________________________________________ 
Ass:Dr.Anderson Antonio Mattos Martins(UNIARP) 

 
__________________________________________________ 

Ass: Responsável de outra instituição 
Nome: Amauri Furtado 
Cargo: Secretário de Saúde  
Instituição: Secretaria Municipal de Saúde  
Número de Telefone: 49 32521542 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 
1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Cuidando De Quem Cuida Percepção Do Cuidador Sobre a Realidade Que 
Vivenciam no Atendimento Domiciliar 

Área do Conhecimento: Saúde  
Curso: Enfermagem  
Número de sujeitos no centro: 10 Número total de sujeitos:10 
Patrocinador da pesquisa:  
Instituição onde será realizado: Unidade Básica Moises Dias  
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Wanderleia Tragancin/Margarete Batista Prestes 

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso 
não causará nenhum prejuízo a você. 
 
2. Identificação do Sujeito da Pesquisa 
Nome:  Data de nascimento: 
Endereço: 
Telefone: E-mail: 

 
3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome: Wanderleia Tragancin 
Profissão: Enfermeira  N. do Registro no Conselho:201344 
Endereço:  Ernesto Borchatte n°942 / Bairro :Berger. 
Telefone: (49)999432926 E-mail: leiatragacin@hotmail.com 
 
 
1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 
 - OBJETIVO GERAL:  

Identificar percepções e concepções dos cuidadores sobre sua vivencia nos cuidados domiciliar em uma 
cidade do meio oeste catarinense 

.-Objetivos Específicos: 

 

·  Identificar pacientes e cuidadores atendidos pela UBS de um município do meio oeste 

catarinense. 

· Relatar as dificuldades encontradas pelos cuidadores. 

· Identificar possíveis falhas no cuidado consigo mesmo 

· Vivenciar as rotinas dos cuidadores; 
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· Realizar questionário com perguntas objetivas e claras procurando entender a realidade que 

vivenciam no atendimento domiciliar. 

2. O procedimento para coleta de dados:  
O estudo será aplicado em cuidadores domiciliares com idade entre 18 e 80 anos do sexo Masculino e 
feminino   no município do meio oeste catarinense num total de 10 pacientes no período ver--------- 
 
3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  
Apresentar os resultados da percepção do cuidador sobre a realidade vivenciada no atendimento 
domiciliar em um município do meio oeste catarinense 
4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  
A pesquisa apresenta como risco esperados o fato dos sujeitos sentirem-se constrangidos em responder 
as questões ou se recusarem para participar  
 
5. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que 

desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 
 
6. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma 

compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, 
o pesquisador ficará como responsável. 

 
7. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir 

no atendimento, na assistência, etc.  
 

8. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 
9. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 

endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que 
entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 
participação no mesmo. 

 
10. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 

desta pesquisa. 
 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) 
e forma, ficando uma em minha posse. 
 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 
 

 

 

 

__________________________________ 

Sujeito da pesquisa 

 
 
 
__________________________________________ 
        Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  
 
Testemunha: 
 
________________________________  
Nome:  
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IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR 
todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura 
na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma 
forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido 
termo. 
 

 

 


