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RESUMO 

 

ALMEIDA, Leidiane de Pinho Bailon. Vivência do cuidador idoso no cuidado domiciliar a 

pessoa idosa. 2015. 99 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Programa de Pós 

Graduação em Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA. 

 

No Brasil, o envelhecimento trouxe preocupações para diversos setores da sociedade, 

demandando maiores cuidados para os cuidadores da pessoa idosa e ocasionando mudanças 

radicais em sua vida, com consequências negativas para quem cuida e é cuidado. Estudo 

qualitativo, que objetivou apreender a vivência do cuidador idoso no cuidado a pessoa idosa 

em domicílio. Realizado com doze cuidadores idosos da pessoa idosa, com coleta dos 

depoimentos feita no domicílio, de dezembro de 2014 a julho de 2015, através de entrevista 

semiestruturada e gravada. A análise ocorreu através do referencial teórico de Bardin. Os 

resultados apontaram todos participantes do sexo feminino, idade entre 60 e 77 anos, maioria 

esposas e cuidadoras principais. Identificaram-se as seguintes categorias e subcategorias: 1. 

Cotidiano de cuidadoras idosas na implementação do cuidado domiciliar a pessoa idosa; 1.1. 

Razões para cuidar do outro; 1.2 Cuidar do outro em domicílio: continuidade, complexidade, 

desgaste, exaustão; 1.3. Dificuldades no cuidar de si para cuidar do outro; 1.4. Sentimentos 

expressos pelas cuidadoras; 2. Estratégias de suporte de cuidadoras idosas no cuidado 

domiciliar a pessoa idosa; 2.1. Apoio familiar; 2.2. Fé/religião como suporte; 3. Lazer no 

cotidiano de idosas cuidadoras da pessoa idosas no domicílio. Conclui-se que o cotidiano das 

idosas cuidadoras é complexo, preenchido por vários tipos de funções e atividades, que são 

ininterruptas, desgastantes e pode levar a exaustão. Diversas razões motivaram as 

colaboradoras a cuidar do outro em domicílio. Na tentativa de assegurar o cuidado do outro, 

as idosas cuidadoras apresentam dificuldades de cuidar de si, sendo o seu autocuidado 

deslocado para segundo plano. Além disso, as idosas apresentam em sua vivência diária 

sentimentos positivos e negativos no exercício do cuidar. Poucos familiares conferem apoio 

para o cuidado a pessoa idosa em domicílio. As colaboradoras têm na fé/religião a principal 

estratégia de suporte para enfrentar as adversidades do dia a dia, uma vez que as suas 

atividades de lazer também estão comprometidas, devido ao cuidado da pessoa idosa. É 

importante realizar novas investigações com o idoso cuidador de idoso, bem como aprofundar 

o conhecimento das questões que fazem parte da sua vida e identificar as especificidades e 

demandas de cuidados, no intuito de melhor assisti-los. 
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ABSTRACT 

 

ALMEIDA, Leidiane de Pinho Bailon. Experience of elderly care home caregiver in the 

Elder. 2015. 98p. Dissertation (Master's in Nursing) - Postgraduate Program in Nursing, 

Federal University of Bahia, Salvador. 

 

In Brazil, the aging brought concerns to various sectors of society, requiring greater care for 

caregivers of the old man and causing radical changes in his life, with negative consequences 

for caregivers and care is. Qualitative study aimed to seize the experience of elderly caregiver 

in the care of the old man at home. Performed with twelve elderly caregiver of the old man, 

with collection os statements made at home from December 2014 to July 2015, through semi-

structured and recorded interview. The analysis was performed through the theoretical 

benchmark of Bardin. The results showed all female participants, aged 60 to 77, the most wife 

and primary caregivers. The following categories and subcategories were identified: 1. Daily 

life of older caregivers in the implementation of home care to elderly; 1.1. Reasons for caring 

for others; 1.2 Caring for the other at home: continuity, complexity, wear, exhaust; 1.3. 

Difficulties in taking care of themselves to caring for others; 1.4. Sentiments expressed by 

caregivers; 2. older caregivers support strategies in the home care to elderly; 2.1. Family 

support; 2.2. Faith / religion as support; 3. Leisure in daily life of the elderly caregiver of old 

man at home. We conclude that the daily lives of older caregivers is complex, filled with 

various types of functions and activities that are seamless, stressful and can lead to 

exhaustion. Several reasons led the collaborators to take care of each other at home. In an 

attempt to ensure the care of the other, older caregivers find it difficult to care for themselves, 

and their self-care shifted to the background. In addition, the elderly have in their daily 

experience positive and negative feelings in the course of care. Few family provide support 

for the care of the elderly at home. The collaborators have faith / religion main support 

strategy to face the adversities of daily life, as their leisure activities are also compromised 

due to the care of the elderly. It is important to carry out further investigations with the elderly 

elderly caregiver and deepen the knowledge of the issues that are part of your life and identify 

the specific characteristics and demands of care, in order to better assist them. 

 

KEYWORDS: Caregiver. Elder. home care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

ALMEIDA, Leidiane de Pinho Bailon. Experiencia cuidador en mayor cuidado en casa el 

anciano. 2015. 98p. Dissertation (Maestría en Enfermería) - Programa de Posgrado en 

Enfermería, Universidad Federal de Bahía, Salvador. 

 

En Brasil, el envejecimiento ha traído preocupación a diversos sectores de la sociedad, 

exigiendo más atención a los cuidadores de los ancianos y provocando cambios radicales en 

su vida, con consecuencias negativas para los cuidadores los enfermos. Estudio cualitativo 

objetivo a compreender la experiencia de cuidadores de ancianos en el cuidado de ancianos en 

el hogar. Realizado con doce cuidadores mayores de la tercera edad, con la colección de las 

declaraciones hechas en casa desde diciembre 2014 hasta julio 2015, por medio de entrevistas 

semi-estructuradas y grabadas. El análisis fue realizada por medio del referencial teórico del 

Bardin. Los resultados mostraron todas las mujeres participantes, de 60 a 77, la mayoría de las 

cónyuges y cuidadoras principales. Se identificaron las siguientes categorías y subcategorías: 

1. La vida cotidiana de las cuidadoras de terceira edad en la implementación de la atención 

domiciliaria a personas mayores; 1.1. Razones para el cuidado de los otros; 1.2 El cuidado de 

otras personas en el hogar: la continuidad, la complejidad, el desgaste, el agotamiento; 1.3. 

Las dificultades a cuidar de sí mismos al cuidado de los demás 1.4. Los sentimientos 

expresados por las cuidadoras; 2. Las estrategias de apoyo de las cuidadoras mayores en 

atención domiciliaria a ancianos; 2.1. El apoyo familiar; 2.2. La fe / la religión como soporte; 

3. El tiempo livre en la vida cotidiana de las cuidadoras de personas mayores en el hogar. Es 

concluído que la vida cotidiana de las cuidadoras de más edad es compleja, llena de diferentes 

tipos de funciones y actividades que son ininterrumpida, angustiante y puede conducir al 

agotamiento. Hay varias razones que llevaron las esposas para cuidar de uno al otro en hogar. 

En un intento de garantizar el cuidado del otro, las cuidadoras mayores presentaron 

dificultades para cuidar de sí mismas y su auto-cuidado pasaron a una segunda opción. 

Además, las cuidadoras tienen en su experiencia diaria sentimientos positivos y negativos en 

el curso de la atención. Pocos personas de la familia proporcionan apoyo para el cuidado de 

las personas mayores en el hogar. Las colaboradoras tienen la estrategia de soporte principal 

em la fe /la religión para enfrentar las adversidades en la vida diaria, ya que sus actividades de 

ocio también están comprometidas, debido a la atención de los ancianos. Es importante hacer 

más investigaciones con las cuidadoras de más edad que cuidan de los ancianos y profundizar 

en el conocimiento de los temas que forman parte de tu vida e identificar las características y 

demandas assistenciais, con el fin de ayudar mejor a ellos. 

 

PALABRAS CLAVE: Cuidadores. Ancianos. Cuidado en el hogar 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno global, que vem ocorrendo em todas 

as regiões e países do mundo e está associada, principalmente, a diminuição das taxas de 

fecundidade (LIMA-COSTA et al., 2011; IBGE, 2012). 

No Brasil, o envelhecimento populacional trouxe preocupações para diversos setores 

da sociedade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), o 

índice de envelhecimentos se elevou na última década, demonstrando que a participação das 

pessoas com 60 anos ou mais de idade, em 2001, representava 31,7%, passando para 51,8% 

em 2011. Assim, observa-se que o Brasil vive uma transição demográfica acelerada, na qual o 

rápido envelhecimento da população significa um crescente incremento nas condições 

crônicas de saúde, que afetam mais os segmentos em maior idade (MENDES, 2010). 

Estudo de Campolina et al. (2013) indica que, dentre as doenças crônicas mais 

prevalentes para homens e mulheres idosos estão: hipertensão, doença articular, queda e 

doença cardíaca, e estas apresentam valores maiores para as mulheres. 

A ocorrência de comorbidades expõe a pessoa idosa a vulnerabilidades e 

incapacidades, o que demanda maiores cuidados dos familiares. O cuidar é uma 

responsabilidade que normalmente é transferida como uma ação a mais para a família, que em 

seu cotidiano é obrigada a acumular mais uma função (BRASIL, 2012).  

No ambiente intrafamiliar, a escolha do cuidador pode ser motivada por diversas 

razões. Os familiares tornam-se cuidadores por falta de outras opções e, outros, por vontade 

própria. A aceitação desse papel dá-se com o passar do tempo (ARAÚJO; PAUL; MARTINS, 

2009).  

A função de cuidador é atribuída como primeira opção aos cônjuges, que na maioria 

dos casos também é idoso (RODRIGUES; WATANABE; DERNTL, 2006), em seguida as 

filhas, noras e irmãs (PEDREIRA; OLIVEIRA, 2012). Há indícios na literatura que o perfil 

desse cuidador se encontra em transformação, pois, estudo que objetivou identificar a 

associação entre a capacidade funcional do idoso e a sobrecarga do cuidador em uma amostra 

com 178 idosos que apresentavam incapacidade funcional e seus cuidadores demonstra que 

45,4% dos cuidadores da pessoa idosa também é idoso. Além disso, cuidadores mais velhos 

cuidam em maior proporção de idosos mais velhos (NARDI; SAWADA; SANTOS, 2013). 
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Dessa forma, a pessoa idosa que assume a responsabilidade de cuidar de outra também 

se encontra numa situação possível de ser cuidada, em função de apresentar limitações físicas 

e instalações de doenças crônicas não transmissíveis (OLIVEIRA; CALDANA, 2012). 

 O cuidado prestado à pessoa idosa ocasiona mudanças radicais na vida dos 

cuidadores, e os papeis sociais, recreativo e de lazer são os mais afetados. Além disso, há 

mudança na vida profissional, perdas econômicas, mudanças psicológicas e alterações no 

papel sexual (ARAÚJO; PAUL; MARTINS, 2009). 

O cuidado disponibilizado pela pessoa idosa ao idoso pode levar ao comprometimento 

da Qualidade de Vida (QV) e ocasionar consequências negativas para quem cuida e é cuidado. 

Pode, também, expor o cuidador idoso a vulnerabilidades e sobrecarga de trabalho. Pedreira e 

Oliveira (2012) referem que, nos casos que a pessoa idosa é a cuidadora, a sobrecarga física 

gerada é maior. 

O cuidador necessita de algumas condições para cuidar da pessoa idosa, a saber: o 

esforço físico, controle emocional e capacidade de conciliar o cuidado do idoso com outras 

tarefas, o que gera uma condição de sobrecarga, que compromete sua saúde física e mental, 

especialmente, se este estiver vivenciando o processo de envelhecimento (NADI et al., 2012). 

Estudo com cuidadores de idosos revela que a prevalência da sobrecarga dos 

cuidadores foi de 84,6%, sendo maior nos cuidadores com menor grau de escolaridade. 

Observou-se que 61,5% apresentaram nível de sobrecarga moderada e leve, e 23,1% 

moderada a severa (LOUREIRO, 2013). A sobrecarga, também, pode ocasionar maus tratos 

do cuidador ao sujeito do cuidado (PEDREIRA; OLIVEIRA, 2012). 

Dessa forma, a experiência de assumir a responsabilidade de cuidar da pessoa idosa 

dependente é uma tarefa exaustiva e estressante, na qual o cuidador, ao desempenhar 

atividades relacionadas ao bem estar físico e psicossocial da pessoa idosa, passa a restringir 

sua própria vida. O ônus desse cuidado faz com que o cuidador deva ser visto como cliente 

(FERNANDES; GARCIA, 2009). 

Estudo que questionou os cuidadores em relação ao significado de cuidar de seu 

familiar dependente demostrou a presença de uma relação prazerosa e de amor, bem como o 

sentimento de retribuição (SOUZA et al., 2006). Há, também, aqueles que vêem a sua 

atividade cuidadora como indispensável, por meio da qual a pessoa idosa está se recuperando, 

conferindo aos cuidadores uma “satisfação imensa”. Para esses cuidadores, o cuidado não é 

uma imposição, e sim, um exercício do eu, algo que se torna prazeroso, devido aos laços 
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afetivos existentes entre os cuidadores e a pessoa idosa cuidada (LAVINSKY; VIEIRA, 

2004). 

Assim, é relevante apoiar os cuidadores idosos da pessoa idosa, e para isso, é 

necessária uma rede de apoio e serviços estruturados, que confira suporte a estes cuidadores e 

familiares. A família possui papel de destaque na viabilização da assistência domiciliar, 

contudo, as modificações ocorrentes na estrutura familiar aumentam a probabilidade de que as 

futuras gerações necessitem de cuidados adicionais que a família não será capaz de fornecer, e 

isso aumentará a responsabilidade dos governos, no qual o atendimento domiciliar é 

disponibilizado (THUMÉ et al., 2010). 

É necessário, também, fortalecer as relações familiares, que por vezes tornam-se 

frágeis com as consequências negativas do processo do envelhecimento. Dessa forma, o 

cuidado da enfermeira1 deve ser direcionado não apenas para a pessoa idosa, mas, estendido à 

família. Nesse sentido, a enfermagem possui o papel de desenvolver mecanismos para ajudar 

o cuidador familiar a não desmotivar para o cuidado (ALMEIDA; LEITE; HILDEBRANDT, 

2009).  

A partir da minha inserção desde o terceiro semestre da graduação em Enfermagem no 

Núcleo de Estudos e Pesquisas do Idoso - NESPI, da Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal da Bahia, trabalhei questões que me fizeram aproximar de temáticas na área de saúde 

da pessoa idosa. Essa aproximação proporcionou reflexões, desenvolvimento de interesse e 

questionamentos acerca da importância e necessidade de estudos que enfoquem alguns temas 

específicos nessa área, com destaque para estudos com idosos cuidadores de outros idosos. 

Além disso, as discussões no NESPI colaboraram para identificar que existe uma lacuna no 

conhecimento científico referente a essa temática, motivando a realização desse estudo, no 

sentido de buscar formas para auxiliar a pessoa idosa que vivencia essa realidade. 

Outro fator motivador foi a minha participação em espaços de discussão, como 

congressos, seminários e cursos na área. Registro, também, a vivência de ter na minha rede 

familiar alguns idosos cuidadores de outros idosos, o que proporcionou observar que os 

cuidadores apresentam limitações para cuidar do outro e de si, e isso traz implicações para 

ambos, além de constituir um desafio no seu cotidiano. 

                                                 
1 Optou-se por utilizar a terminologia enfermeira pelo fato da profissão, na maioria, ser 

tradicionalmente constituída por mulheres. 
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Nessa perspectiva, incentivar e desenvolver estudos que busquem compreender a 

vivência do cuidador idoso frente aos cuidados dispensados à pessoa idosa é relevante, no 

sentido de identificar o cuidado disponibilizado pelo cuidador, bem como suas consequências, 

e buscar meios e/ou alternativas para amenizar a sobrecarga de trabalho no âmbito familiar e 

fornecer conhecimentos para melhor entender essa temática.  

A fim de conhecer o estado da arte acerca da temática proposta, foi realizada uma 

pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e Medical Literature Analysis and 

Retrievel System Online (MEDLINE). Realizou-se também uma busca na biblioteca 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). O período da pesquisa esteve compreendido 

entre os anos de 2010 a 2014. A escolha do período estabelecido para essa revisão justifica-se 

pela intensificação da produção de estudos que trabalham a temática neste período. 

O levantamento bibliográfico nas bases de dados foi realizado mediante terminologias 

cadastradas no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Buscou-se por artigos disponíveis 

na integra, nos idiomas português, inglês e espanhol, que versam sobre a temática. Foram 

excluídos artigos repetidos.  

Os descritores visita domiciliar and idoso, após aplicação dos critérios do estudo 

resultou em 04 artigos na SciELO, 23 na LILACS e 14 na MEDLINE. Ao analisar as 41 

produções, observou-se que apenas 5 artigos abordavam a visita domiciliar direcionada para a 

pessoa idosa, através da avaliação de risco para úlcera por pressão em idosos acamados no 

domicílio; compreensão do processo de interação dos enfermeiros com a pessoa idosa e 

família no domicílio; importância da visita domiciliar em detectar precocemente patologias no 

contexto da atenção integral à saúde do idoso; descrever a percepção de acadêmicos e 

acompanhamento domiciliar em idosos de Unidade de Saúde da Família, mensurando o 

impacto de medidas; Aplicar a Escala de Braden em domicílio, conhecendo incidência e 

fatores associados a úlcera por pressão. Ao analisar as 5 produções identificou-se que uma foi 

no ano de 2010, três no ano de 2012 e uma no ano de 2013. A produção de um artigo foi 

extraída da tese de doutorado de um Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. 

Os descritores cuidador and assistência domiciliar aos idosos possibilitaram identificar 

21 estudos na LILACS e 19 na MEDLINE, após aplicação dos critérios do estudo. Não foi 

identificado produções com estes descritores na SciELO. A partir da analise das produções 

constatou-se que 08 artigos contemplavam em parte a proposta deste estudo, que abordavam 
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sobre: prevalência e fatores associados ao cuidado domiciliar de idosos; dependência 

funcional de idosos, sobrecarga e a QV de seus cuidadores familiares; a dinâmica familiar, 

qualidade e o estilo de vida de idosos da quarta idade e de seus familiares cuidadores; cuidado 

realizado pelo cuidador familiar ao idoso dependente em domicílio na Estratégia de Saúde da 

Família; fatores associados à QV de cuidadores de idosos em assistência domiciliária; 

adaptação transcultural do instrumento caregiver burden inventory para uso com cuidadores 

familiares principais de pessoas idosas no Brasil; necessidade não atendida de casa e serviços 

de bases comunitárias entre idosos americanos; família remunerada e não remunerada de 

cuidadores latinos de idosos no fim da vida. 

Ao analisar os 8 estudos constatou-se que um era dissertação de mestrado acadêmico 

em enfermagem, produzida no ano de 2012. Os 7 artigos foram produzidos nos anos de 2010, 

2011 e 2013 com uma, três e três produções, respectivamente. Destes, um artigo foi extraído 

da dissertação de mestrado em enfermagem e um dos autores de outra produção estava 

vinculado a um Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, demostrando que a Pós-

Graduação em Enfermagem tem sido uma importante colaboradora na disseminação do 

conhecimento cientifico na área. 

Os descritores cuidados de enfermagem and cuidadores and assistência domiciliar aos 

idosos resultaram em 14 produções na LILACS e 07 na MEDILINE, contudo, as produções 

não contemplavam a proposta do estudo. Não foi identificada produções na base de dados da 

SciELO com estes descritores.  

Ao final do levantamento bibliográfico não foi encontrado artigo abordando a pessoa 

idosa cuidadora de outro idoso na perspectiva domiciliar. Foi possível observar que estudos 

que abordam o objeto de estudo dessa dissertação ainda é incipiente e relevante, e aponta para 

uma lacuna no conhecimento científico.  

Diante do exposto, a dissertação tem como objeto de estudo a vivência do cuidador 

idoso no cuidado a pessoa idosa no domicílio e se baseia na seguinte questão norteadora: 

Como o cuidador idoso vivencia o cuidado a pessoa idosa em domicílio? A partir dessa 

questão, o estudo tem como objetivo: apreender a vivência do cuidador idoso no cuidado a 

pessoa idosa em domicílio.  

Essa dissertação faz parte de um projeto maior intitulado: Vivência de idosos 

cuidadores no cuidado a pessoa idosa, que tem n° de CAAE 20640814.1.1001.5531 e parecer 
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do CEP n° 655.391 em 03/03/2014. Esse estudo objetivou compreender como idosos 

cuidadores vivenciam o seu mundo no cuidado ao outro. 

  A pesquisa busca contribuir na construção de novos conhecimentos na área, servir 

como subsídio/referência para a comunidade científica, bem como para os sujeitos envolvidos 

nessa temática e a sociedade. Além disso, pretende-se contribuir para a promoção da saúde de 

cuidadores idosos, dar visibilidade às questões que permeiam a vida desse segmento 

populacional e servir como meio de informação acerca do cotidiano dos idosos cuidadores 

para profissionais e gestores de programas e políticas de saúde. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento da população idosa brasileira é recente e está atrelado a melhoria da 

QV, tendência à diminuição do crescimento populacional, melhor controle dos agravos e 

intensa urbanização da população (SILVA et al., 2011).  

Esse aumento traz repercussões importantes nessa área, como a incidência de doenças 

crônicas não transmissíveis, que leva a crescente procura por serviços de saúde e o consumo 

de elevadas quantidades de medicamentos (LINHARES et al., 2011). É possível perceber que 

a associação entre o processo de envelhecimento e as doenças crônicas não transmissíveis 

contribui para a transformação do perfil epidemiológico da população idosa. 

As doenças crônicas podem se transformar em problemas de longa duração, que 

requerem grande quantidade de recursos materiais para adequado atendimento (GAUTERIO 

et al., 2012). Além disso, a deficiência na atenção aos problemas de saúde comuns à terceira 

idade tem contribuído para aumentar a prevalência dessas doenças no Brasil (SANTOS; 

MATOS, 2011). 

Segundo Ursine, Cordeiro e Moraes (2011), a sobreposição de diversas patologias e a 

insuficiência de uma abordagem integral dos serviços de saúde contribuem para o 

desenvolvimento de incapacidades e dependência na pessoa idosa, o que resulta, muitas vezes, 

na restrição das Atividades de Vida Diária (AVD) no ambiente domiciliar. Para esses autores, 

a locomoção destaca-se como principal atividade básica de vida diária que a pessoa idosa 

restrita ao domicílio necessita de ajuda de outros para sua execução, e fazer compras, limpar a 

casa, preparar refeição, ir a lugares distantes e lidar com as finanças se destacam como as 

Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) que a pessoa idosa mais necessita de uma 

ajuda completa para sua realização. 

Estudo indica que a pessoa idosa que apresenta incapacidade para realizar AIVD 

demonstra forte associação com o recebimento de cuidado em domicílio (DEL DUCA; 

THUMÉ; HALLAL, 2010).  

São diversas as situações e morbidades que acometem a pessoa idosa. A respeito das 

morbidades, estudo aponta que, dentre as mais prevalentes estão a hipertensão arterial 

(48,4%), doenças osteoarticulares (47,8%) e a hipercolesterolemia (32,7%) (VIRTUOSO, 
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2012). O Acidente vascular encefálico e as alterações na acuidade visual destacam-se como 

agravos físicos que motivavam a restrição da pessoa idosa no domicílio (URSINE; 

CORDEIRO; MORAES, 2011). 

Entretanto, dentre as morbidades auto referidas mais frequentes na pessoa idosa estão 

a hipertensão arterial, atrite/reumatismo/artrose e diabetes mellitus. Metade dessas 

morbidades encontra-se em risco nutricional para doença, como a obesidade ou baixo-peso,  

41,9% estão com suspeita de depressão leve/moderada, 50,7% são sedentárias ou 

insuficientemente ativas e 12,7% apresentam dependência funcional para as AIVD (SANTOS; 

RIBEIRO, 2011).  

A literatura indica que 87,2% dos idosos declararam ter ao menos uma doença crônica 

diagnosticada por médico, na qual as mulheres possuem prevalência significativamente 

superior, quando comparadas aos homens (VIRTUOSO, 2012), e 66,7% utilizam 

medicamentos regularmente (CLARES, 2011). O número médio de medicamentos utilizados 

pela pessoa idosa em um serviço de assistência domiciliária é de 5,68 ± 2,20, sendo o número 

mínimo de medicamentos 0 e o máximo de 9 (LACERDA et al., 2011).  

Com relação à utilização de medicamentos pela pessoa idosa, dado evidencia a 

existência de polifarmácia em 31,86% dos entrevistados. Dentre os medicamentos mais 

utilizados estão os direcionados ao sistema cardiovascular, com 38,4%, seguido dos 

medicamentos relacionados com o sistema digestivo e metabolismo e sistema nervoso, com 

24,8% e 9,1%, respectivamente (GAUTERIO et al., 2013). 

Nesse sentido, deve existir atenção quanto a utilização dos medicamentos pela pessoa 

idosa, pois, muitos medicamentos utilizados foram considerados impróprios, e apresentaram 

alta vulnerabilidade aos eventos adversos (GAUTERIO et al., 2012). Por isso, tanto a 

prescrição de múltiplos medicamentos, quanto a observação da ocorrência de eventos 

adversos deve ser criteriosa (BORGES et al., 2013), uma vez que há elevado número de 

possíveis interações medicamentosas, que podem colocar boa parte das pessoas idosas em 

risco (FOCHAT et al., 2012). 

Dessa forma, os serviços de saúde devem estar preparados para responder com 

efetividade às demandas da pessoa idosa nos variados níveis de atenção. Alguns aspectos 

como a organização e a formação dos profissionais de saúde devem ser considerados para a 

realização do cuidado domiciliar nos sistemas de saúde (LACERDA, 2010).  
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 Estudo revela problemas indicados pela pessoa idosa na utilização dos serviços de 

saúde: a saber, estão o custo dos medicamentos, marcação de consultas e custo dos serviços 

médicos (VIRTUOSO, 2012). Isso pode produzir impacto direto para a saúde da pessoa idosa, 

bem como contribuir com alguma incapacidade que torne o idoso dependente no próprio 

domicílio. 

As doenças crônicas ocasionam na pessoa idosa perdas sucessivas da independência e 

autocontrole, demandando frequentemente a presença de cuidadores, e exercendo efeito 

impactante sobre a existência do ser (FERREIRA et al., 2012).  

Faz-se importante observar as necessidades do cuidador da pessoa idosa (REMOR; 

BÓS; WERLANG, 2011), e destinar atenção específica às pessoas com idade avançada, baixa 

escolaridade e incapacidade funcional para AIVD, pois, essas pessoas necessitam de maiores 

cuidados domiciliares (DEL DUCA; THUMÉ; HALLAL, 2010), ocasionando consequências 

e implicações diretas no contexto familiar do cuidador da pessoa idosa. 

 

2.2 O CUIDADOR IDOSO NO CUIDADO DOMICILIAR 

  

Cuidador é a pessoa da família ou comunidade que disponibiliza cuidados, com ou 

sem remuneração a alguém que esteja necessitando, por estar acamado, com limitações físicas 

ou mentais. Tem a função de acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar (BRASIL, 2008). 

Dentre os tipos de cuidadores, têm-se os cuidadores primários, secundários e terciários 

(SCHWANKE; FEIJÓ, 2006). 

Os cuidadores primários são os principais responsáveis pela pessoa idosa e pelo seu 

cuidado e realizam a maior parte de suas tarefas. Os cuidadores secundários podem até 

realizar as mesmas tarefas, mas, não tem o mesmo nível de responsabilidade e decisão. Eles 

atuam quase sempre de forma pontual em algumas tarefas de cuidados básicos. Os cuidadores 

terciários são coadjuvantes, não têm responsabilidade pelo cuidado e substituem o cuidador 

primário por curtos períodos (SCHWANKE; FEIJÓ, 2006). 

Estudos demonstram que a maioria dos cuidadores é do sexo feminino, cuidam há 

mais de 3 anos, estudaram até a 4° série e residem no mesmo lar da pessoa idosa (LENARDT 

et al., 2011; SEIMA, LENARDT, 2011; NADIR; SAWADA; SANTOS, 2013; GONÇALVES 

et al., 2013). Além disso, a família assume a demanda por cuidados, na maioria dos casos de 

pessoas idosas dependentes (ROCHA; VIEIRA; SENA, 2008). Contudo, em razão das 
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transformações demográficas e epidemiológicas do envelhecimento, o cenário familiar da 

pessoa idosa começa a se modificar. O cuidador principal da pessoa idosa continua a ser um 

familiar, entretanto, esse cuidador familiar passa a ser também um idoso.  

Além de cuidar da pessoa idosa, os cuidadores realizam uma ou mais tarefas e 

possuem como atividades de maior prevalência os afazeres domésticos (SEIMA, LENARDT, 

2011) e não pertencem a nenhum grupo de suporte social (LENARDT et al., 2011; SEIMA, 

LENARDT, 2011). Isto pode trazer repercussões para a sua vida individual, âmbito familiar e 

à pessoa idosa sujeita do cuidado, agravando nos casos em que o cuidador encontra-se 

vivenciando o envelhecimento. À medida que os cuidadores idosos vão adquirindo 

incapacidades, eles têm cada vez mais dificuldades para realizar cuidados de si mesmos e do 

outro (RODRIGUES; WATANABE; DERNTL, 2006). 

O cuidado ocasiona repercussões na vida atual do cuidador. Dentre estas, as renúncias 

estão presente como uma repercussão significativa, pois, o cuidador tem clara percepção do 

que deixou e deixa de fazer, em vários aspectos de sua vida, em função do cuidado a pessoa 

idosa (OLIVEIRA; CALDANA, 2012). O cuidado dispensado a pessoa idosa pelo cuidador 

idoso pode ocasionar repercussões em sua saúde.  

O cotidiano do cuidador idoso é permeado por diversos sentimentos. A tarefa de cuidar 

de um idoso dependente no domicílio acarreta a vivência de sentimentos “positivos” e 

“negativos”, na qual o cuidador apresenta a necessidade de compartilhar vivências e 

sentimentos do seu cotidiano, podendo, minimizar os aspectos negativos do ato de cuidar, 

através do conforto obtido na compreensão e apoio de outras pessoas em relação à sua tarefa 

(VIEIRA et al., 2012).  

Para os cuidadores idosos, o significado sobre o que é saúde está relacionado com: ter 

disposição para fazer coisas, ausência de sintomas e problemas, não precisar de serviço de 

saúde ou medicamento, não depender de alguém ou precisar de cuidado, estar de bem com a 

vida, ter boa situação financeira, bem como saúde como uma dádiva divina (RODRIGUES; 

WATANABE; DERNTL, 2006). O cuidador idoso visualiza a saúde relacionada com a não 

alteração de funções, capacidades, rotinas, atividades e papeis anteriormente realizados. 

Assim, para os cuidadores, o ato de cuidar é difícil e complicado, pois é uma atividade 

ininterrupta, que é realizada de forma solitária, na maioria das vezes, e exige do cuidador 

requisitos como paciência, amor, renúncia pessoal e dedicação especial à pessoa idosa em seu 

cotidiano (FLORIANO et al., 2012). Muitas vezes, os cuidadores escondem seus verdadeiros 
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sentimentos, por acreditarem que assim podem amenizar toda a situação vivida pela pessoa 

idosa e família (VIEIRA et al., 2012). 

Os cuidadores apresentam doenças crônicas, e às vezes, a mesma idade da pessoa 

cuidada. São na maioria das vezes idosos (BRASIL, 2012). Há indícios que 30% dos 

cuidadores desencadearam patologia após terem iniciado atividades de cuidar do familiar e 

40% não consideram a saúde física e psicológica tão boa quanto antes de iniciarem os 

cuidados (MATOS; DECESARO, 2012). Metade dos idosos cuidadores de seus cônjuges 

relatou até dois problemas de saúde e a outra metade, quatro ou cinco (RODRIGUES; 

WATANABE; DERNTL, 2006). 

Estudo com cuidadores idosos em relação às condições atuais de saúde revela os 

seguintes problemas em ordem decrescente: artrose, hipertensão arterial, visão diminuída ou 

prejudicada, insônia e insuficiência cardíaca. Também houve relatos isolados de anemia, 

câimbras, tosse e outros (RODRIGUES; WATANABE; DERNTL, 2006). Esses problemas 

podem contribuir para acarretar modificações na vida do cuidador idoso, bem como 

desencadear sobrecarga de trabalho. 

O cuidado sobrecarrega em vários aspectos e isso acontece pelo acúmulo de funções, 

tipos de tarefas que assumem e pelas responsabilidades relacionadas ao ato de cuidar em si, da 

casa e da família. À medida que o tempo passa, e o cuidador da pessoa idosa também 

envelhece, o cuidar torna-se mais difícil de ser executado (VIEIRA et al., 2012). 

Pesquisa aponta que as AVD, mudanças na rotina, diminuição do lazer, problemas de 

saúde, preocupações, medo de adoecer, obrigatoriedade do cuidado, custo do tratamento, 

aspectos financeiros e expectativas em relação ao futuro são fatores importantes de sobrecarga 

dos cuidadores (ALMEIDA et al., 2010). 

A sobrecarga em relação à assistência à pessoa idosa na vida cotidiana é maior para os 

cuidadores familiares primários, em comparação aos cuidadores secundários. Os cuidadores 

primários realizam ou auxiliam com maior frequência as atividades de banho, domésticas, 

administração de medicamentos, gerência da renda, e cuidados médicos (BORGHI et al., 

2013). 

O cuidador demonstra nas entrelinhas dos depoimentos “viver para cuidar” da pessoa 

idosa. Nessa situação, a vida do cuidador passa a ser vivida em prol da pessoa idosa sob seus 

cuidados, e a doação pelo cuidado, na visão do cuidador, o impede de atender suas 
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necessidades psicossociais, e o torna, em alguns momentos, pessoas inseguras por se sentirem 

anuladas (OLIVEIRA; CALDANA, 2012).  

Dessa forma, é necessário oferecer suporte à tarefa de cuidar da pessoa idosa no 

domicílio, no sentido de reduzir a sobrecarga relacionada às atividades inerentes à prestação 

de cuidados, bem como acessibilidade a conhecimentos (UESUGUI; FAGUNDES; PINHO, 

2011). 

O cuidador idoso faz-se presente no cenário assistencial nacional, logo, essa realidade 

não pode ser omitida pela enfermeira gerontóloga, órgãos governamentais e sociedade em 

geral (DIOGO, CEOLIM, CINTRA, 2005). Por isso, é importante que os profissionais, 

sobretudo a enfermeira, percebam as necessidades de ajuda sinalizadas pelos cuidadores, 

contudo, não devem rotular um padrão de comportamento e reação a ser seguido pelos 

cuidadores (OLIVEIRA; CALDANA, 2012).  

 

2.3 A ENFERMAGEM NA ATENÇÃO AO CUIDADOR IDOSO NO DOMICÍLIO 

 

Diante do cenário vivenciado pelos cuidadores idosos e a pessoa idosa percebe-se a 

necessidade da enfermeira em atendê-los de forma diferenciada. Para isso, a escuta e a 

valorização dos cuidadores constitui-se uma alternativa relevante na prestação do cuidado. 

 O cuidado em enfermagem visa habilitar a pessoa a ser protagonista de sua própria 

vida e tem como objetivo instrumentalizar esses indivíduos a realizar escolhas responsáveis 

(GOMES et al., 2012). A enfermeira domiciliar tem como um de seus objetivos de cuidado 

que o indivíduo e sua família possam se capacitar para seu próprio cuidado e que isto 

aconteça nas mais diferenciadas condições de vida (LACERDA, 2010), a exemplo do 

envelhecimento. 

Contudo, estudo aponta que não há uma assistência voltada à especificidade de saúde 

da pessoa idosa na visita domiciliar realizada pelas enfermeiras. Essa população é atendida, 

basicamente, através do programa para hipertensos e diabéticos e isso restringe a sua visão. A 

enfermeira parece não encontrar o seu papel na visita domiciliar à pessoa idosa (OLIVEIRA, 

2013). Isso pode estender-se e limitar a atenção da enfermeira ao cuidador da pessoa idosa em 

domicílio, que por vezes, também é idoso. 

Dessa forma, muitos profissionais de enfermagem, na perspectiva de buscar atender as 

demandas dos clientes e também dos familiares, precisam desenvolver aptidões, em especial 
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para a comunicação (SILVA et al., 2013), já que o cuidador familiar valoriza a equipe de 

enfermagem, por ouvir suas aflições e sentimentos gerados perante a situação que vivencia 

(SALES et al., 2012).  

O cuidado a pessoa idosa no domicílio recai em grande parte, quando não totalmente, 

para as famílias que cuidam, na maioria dos casos, sem nenhum preparo ou apoio formal, e 

constitui-se uma presença importante para a continuidade do cuidado, bem como para 

direcionar a assistência à pessoa idosa, quando esta não for capaz de fornecer informações 

sobre si e sobre suas necessidades (OLIVEIRA, 2013).  

Diante desse cenário, a enfermeira deve estar atenta para o cuidado que é 

disponibilizado pelo cuidador idoso a pessoa idosa em domicílio, pois, isso irá demandar 

outra compreensão e atitude da enfermeira nas orientações e assistência durante a visita 

domiciliar, a fim de melhor assistir os sujeitos envolvidos nesse processo. 

Estudo revela que, para a realização de um cuidado de qualidade, é preciso uma 

comunicação autêntica entre equipe de enfermagem e os pacientes/familiares, sobretudo, 

relacionado à veracidade das informações fornecidas pelo profissional (SALES et al., 2012).  

 A promoção da qualidade dos cuidados domiciliares às pessoas idosas dependentes 

apoia-se na dinamização de "parcerias", que incluiu enfermeiro, usuário e sua família, e, além 

disso, equipe multidisciplinar de cuidados (CARVALHAIS; SOUSA, 2013). Isso pode 

ocasionar mudanças positivas no âmbito familiar, tanto para o cuidador idoso, quanto para a 

pessoa idosa sujeita do cuidado. 

A proximidade entre enfermeira e paciente tem se destacado como importante 

ferramenta para transformar a imagem na área da saúde, de que o atendimento é, 

necessariamente, distante, frio e impessoal (GOMES et al., 2012). Nesse sentido, a equipe de 

enfermagem deve intervir positivamente para estreitar laços e fortalecer as relações familiares 

(BARRETO, 2011). A enfermagem precisa reforçar a necessidade de suporte formal ao 

cuidador idoso e a pessoa idosa em domicílio. 

Dessa maneira, a enfermagem deve identificar que a família também precisa de 

assistência para enfrentar os momentos de tristeza (DUARTE; ZANINI; NEDEL, 2012), pois, 

o cuidado de enfermagem não é restrito à assistência terapêutica a pessoa doente. Ele estende-

se a seus familiares, através de ações que visam lhe estimular a permanecer ao lado do 

paciente durante o tratamento (SALES et al., 2012). 
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A equipe de enfermagem precisa dar suporte à família, no intuito de que ela aprenda a 

cuidar no domicílio, bem como a lidar com seus conflitos e medos (PAIVA; VALADARES, 

2013), uma vez que o papel do enfermeiro é o elo mais forte entre a família e o serviço de 

saúde (BARRETO, 2011).  

A enfermeira possui importante papel quanto à disponibilidade para encontrar soluções 

com familiares e pacientes, a fim de humanizar o cuidado e preparar o cuidador familiar e 

também paciente para encontrar alternativas que possam melhorar sua capacidade e qualidade 

de cuidado (SALES et al., 2012). No domicílio, as bases do trabalho da enfermeira são o 

paciente, a família, o contexto domiciliar e os cuidadores (LACERDA, 2010).  

A presença da equipe de enfermagem parece ter papel fundamental de amparar o 

paciente e cuidador no ambiente familiar. O suporte proporcionado pela equipe de 

enfermagem é relevante nos momentos em que o cuidador encontra-se com dificuldades 

emocionais para dar continuidade ao seu papel (OLIVEIRA et al., 2012). 

O cuidado no domicílio do usuário, paciente/cliente e família é uma ação e atitude; é 

um momento em que a enfermeira está vivenciando com o indivíduo e a família situações de 

saúde-doença em seu lugar de habitação, relações e de significado de vida (LACERDA, 

2010). 

Contudo, estudo demostra que a enfermeira disponibiliza pouco tempo para as visitas 

domiciliares, e este deve ser partilhado entre grupo, assim, dentro dessa demanda parece 

haver uma priorização para outras áreas que não a da saúde da pessoa idosa. As enfermeiras 

reportaram ausência de capacitação na área gerontogeriátrica durante a sua prática 

profissional e destacaram a sua importância, bem como a de se utilizar instrumentos 

padronizados de avaliação da saúde da pessoa idosa; compreenderam, também, que a 

orientação aos cuidadores familiares sobre formas de cuidar faz parte da assistência à pessoa 

idosa, e merece atenção especial (OLIVEIRA, 2013). 

Dessa forma, na visão dos familiares, a enfermeira tem o papel de assistir, orientar e 

informar (GOMES et al., 2012). Entretanto, a assistência de enfermagem na atenção ao 

cuidador idoso e a pessoa idosa em domicílio não deve apenas se pautar nesses aspectos.  

Conforme Barreto (2011) destaca-se a elaboração de estratégias de intervenção para diminuir 

as dificuldades, conflitos e os fatores estressores, que influenciam na maneira como as 

famílias cuidam de seus entes enfermos. 
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A enfermagem desenvolve cuidados próximos aos pacientes, por isso, necessita 

encontrar subsídios que lhe instrumentalize na abordagem da família, pois, os aspectos 

culturais, psicológicos e sociais do cotidiano desses indivíduos podem interferir no processo 

de doença (GARCIA et al., 2012).  O sucesso do cuidado domiciliar está em olhar o indivíduo 

e sua família em seu contexto, para isso, é necessário visualizar e considerar seu meio social, 

inserções, local de moradia, hábitos, relações e qualquer outra coisa ou situação que façam 

parte de seu existir e estar no mundo (LACERDA, 2010).  

Não basta pensar em cuidado domiciliar com enfoque apenas no paciente. É preciso 

inserir o familiar que desenvolve esses cuidados, fortalecendo os vínculos e reconhecendo os 

seus saberes prévios (IBALDO et al., 2014). É através desse vínculo que a pessoa idosa sente-

se confortável para expor o seu cotidiano, as relações com quem convive e conta estórias do 

seu passado, fazendo da visita domiciliar um espaço de troca de vivências, o que facilita a 

incorporação das orientações da enfermeira, pois, a pessoa idosa se percebe como alguém 

valorizado por seus conhecimentos e experiências ( OLIVEIRA, 2013). 

Assim, é necessário que a enfermeira atue como facilitadora no processo de cuidado 

domiciliar, compreendendo e respeitando as diferentes culturas existentes, já que elas podem 

modificar as maneiras de cuidar, de acordo com as particularidades de cada núcleo familiar 

(GARCIA et al., 2011).  

A enfermagem pode contribuir de diversas formas na atenção aos cuidadores idosos 

em domicílio e à pessoa idosa. Contudo, durante a construção e desenvolvimento desse 

capítulo foi evidenciado que são escassas as produções de estudos que abordem a enfermagem 

na atenção ao cuidador idoso, o que dificultou a sua construção. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa. O estudo exploratório 

tem a finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, apresenta menor 

rigidez em seu planejamento, quando comparados aos demais e são realizados quando o tema 

proposto é pouco explorado (GIL, 2008). Ele proporciona um aumento de  experiência acerca 

de determinado problema ao pesquisador, que parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo 

nos limites de uma realidade específica, buscando maior conhecimento para planejar uma 

pesquisa específica ou experimental (TRIVIÑOS, 2008). 

 Ainda segundo este autor, a pesquisa qualitativa inclui atividades de investigação, que 

podem ser denominadas específicas. Todas elas podem ser caracterizadas por um traço 

comum. Não admite visões isoladas, parceladas e estanques. Além disso, para alguns tipos de 

pesquisa qualitativa, a entrevista semiestruturada é um dos principais meios para o 

investigador realizar a coleta de dados. 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no domicílio dos cuidadores idosos. A identificação dos 

colaboradores que compõe a pesquisa foi mediada através de um Programa de Atenção 

Domiciliar (PAD), de duas bases de hospitais públicos e referências na cidade de Salvador, 

Bahia. A aproximação do serviço e acesso aos dados dos participantes deu-se após a 

assinatura do ofício de liberação do campo (APÊNDICE A) e aprovação do comitê de ética.  

A aproximação da pesquisadora com o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) ocorreu 

em três momentos. No primeiro momento, a pesquisadora conheceu a estrutura e organização 

do serviço. No segundo momento, a pesquisadora, em parceria com os profissionais do SAD 

realizou levantamento dos usuários cadastrados que atendiam aos critérios deste estudo. Para 

isso, consultou-se a ficha de avaliação social de elegibilidade utilizada pelos profissionais do 

serviço. Esta ficha contém dados pessoais do usuário e cuidador, que possibilitou identificar 

os participantes do estudo.  
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No terceiro momento, a pesquisadora acompanhou os profissionais do SAD na visita 

domiciliar. Nessa etapa, a pesquisadora seguiu a dinâmica de trabalho estabelecida pela 

equipe de Atenção Domiciliar (AD), a fim de não modificar a rotina de trabalho do serviço. 

As visitas foram realizadas em dias, horários e turno diferenciados, conforme a programação 

de trabalho do dia das equipes.  

O PAD foi criado pelo governo federal e lançado no dia 8 de novembro de 2011, e está 

sendo desenvolvido em parceria com estados e municípios.  É um dos componentes da Rede 

de Atenção às Urgências e Emergências e deve estar estruturado nessa perspectiva, de acordo 

com a proposição da Portaria GM/MS n° 1.600, de julho de 2011 (BRASIL, 2012). 

A Portaria n° 963 de 27 de maio de 2013, que redefine a AD no âmbito do Sistema 

Único de Saúde traz que essa é uma nova modalidade de atenção a saúde, caracterizada por 

um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação 

prestada em domicílio, garantindo a continuidade dos cuidados e integrada às redes de 

atenção à saúde (BRASIL, 2013).  

O SAD do Estado da Bahia em junho de 2014 tinha 12 bases e 665 pacientes 

internados, possuindo 12 Equipes Multiprofissional de AD, composta por: 02 médicos, 1 

enfermeira, 4 técnicos de enfermagem e 1 fisioterapeuta, e 08 Equipes Multiprofissional de 

Apoio, composta por: 1 assistente social, 1 nutricionista, 1 fonoaudiólogo. Cada equipe tem 

como meta internar 60 pacientes e estão localizadas nos Hospitais da rede própria do Estado, 

nos Municípios de: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da 

Conquista, Jequié, Ilhéus e Guanambi (FESF, 2014).  

Ainda de acordo com a Portaria n° 963 de 27 de maio de 2013, Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) são organizadas a partir de uma base 

territorial, sendo referência em AD para uma população definida, e se relacionarão com os 

demais serviços de saúde que compõem a rede de atenção à saúde. A admissão do usuário no 

SAD exige a prévia concordância do mesmo e de seu familiar. Em caso de inexistência de 

familiar, é necessário a concordância de seu cuidador, com assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (BRASIL, 2013). 

O trabalho da EMAD, de acordo com a portaria n° 963 de 27 de maio de 2013 é 

organizado pelo SAD de segunda a sexta-feira, com jornada de doze horas/dia de 

funcionamento. O SAD garante o cuidado à saúde nos finais de semana e feriados. Para isso, 



28 

 

 

poderá utilizar o regime de plantão, a fim de assegurar a continuidade da atenção em saúde 

(BRASIL, 2013).  

O SAD interna pacientes com médio e alto grau de complexidade, que recebem em 

seus domicílio assistência prestada pelos profissionais do programa, medicações, insumos, 

curativos especiais e suporte nutricional (FESF, 2014). A portaria n° 963, de 27 de maio de 

2013 estabelece que a EMAD realizará visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma vez 

por semana. Já a equipe multiprofissional de apoio realizará visitas por meio de critério 

clínico, quando solicitado pela EMAD. 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado com cuidadores idosos, que realizam cuidados de qualquer 

natureza para a pessoa idosa, sendo estes familiar ou não, e adotou os seguintes critérios de 

inclusão: Cuidadores idosos da pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos 

cadastrados no  SAD no período de coleta. Como critério de exclusão: Cuidadores idosos que 

possuíam patologia ou limitações que impossibilitasse a realização da entrevista e que, após o 

agendamento de duas vistas não foram encontrados em domicílio. 

A pesquisa foi realizada nas bases do SAD do Hospital Ernesto Simões e Hospital 

Geral Roberto Santos. O levantamento dos dados possibilitou identificar que dezessete 

participantes atendiam aos critérios deste estudo. Destes, ao acompanhar os profissionais da 

equipe na visita domiciliar excluiu-se três, devido ao cuidador idoso ter sido responsável 

somente, pela assinatura da ficha de avaliação social de elegibilidade do serviço e não 

disponibilizava qualquer tipo de cuidado a pessoa idosa; dois não aceitaram participar da 

pesquisa. Ao final, doze participantes atendiam os critérios de inclusão para participarem do 

estudo.  

A pesquisadora realizou entre duas e três visitas para coletar os depoimentos dos 

colaboradores. O procedimento adotado para a coleta dos depoimentos foi realizar três visitas 

em domicílio. Porém, quando houve dificuldade para conciliar a disponibilidade da 

pesquisadora com a agenda de vista da equipe do SAD, adotou-se a seguinte estratégia: 

estabelecer o primeiro contato com o cuidador idoso via ligação, para o número informado na 

ficha de avaliação social de elegibilidade disponibilizada pelo serviço. Essa estratégia foi 

estabelecida em comum acordo com a responsável da base do SAD. 
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A partir do contato via telefone, quando o cuidador idoso demostrou interesse em 

conhecer o estudo foi agendado a primeira visita domiciliar, a fim de apresentar a pesquisa, 

seu objetivo e o TCLE. Após realizada a primeira visita, os cuidadores idosos que se 

mostraram disponíveis e interessados em colaborar com a pesquisa tiveram a segunda visita 

domiciliar agendada para a coleta dos depoimentos, que foi marcada em dia e horário de sua 

preferência. 

No local que foi possível a pesquisadora realizar três visitas no domicílio, ocorreram 

da seguinte forma:  

A primeira visita foi realizada em conjunto com o SAD, que mediou a apresentação da 

pesquisadora com os cuidadores idosos dos usuários do serviço. Nesse momento buscou-se 

estabelecer diálogo/comunicação com esses cuidadores e informou sobre a existência da 

pesquisa, convidando-o a conhecer melhor e participar da mesma. As pessoas que 

demostraram prévio interesse e concordaram em participar da pesquisa disponibilizaram o 

número de telefone, através do qual, posteriormente, a pesquisadora entrou em contato, a fim 

de agendar a segunda visita. 

A partir desse momento, a visita no domicílio do cuidador idoso foi realizada sem o 

acompanhamento dos profissionais do SAD, pois, a sua rotina de trabalho impossibilitava 

acompanhar todos os procedimentos necessários para o desenvolvimento desta pesquisa. 

A segunda visita teve como objetivos melhor apresentar o estudo, esclarecer dúvidas a 

respeito do mesmo e apresentar o TCLE ao participante. A assinatura do TCLE não foi 

solicitada no dia dessa visita, a fim de que os colaboradores tivessem a oportunidade de 

pensar sobre o real interesse em participar da pesquisa, bem como pudesse compartilhar essa 

decisão com outras pessoas.  

A terceira visita objetivou coletar o depoimento do cuidador idoso, realizado em dia, 

hora e local previamente agendado com o entrevistado. Nesse momento, antes do início da 

entrevista foi solicitada a devolução do TCLE assinado pelo participante. A coleta do 

depoimento foi realizada em um único momento. 

 

3.4 INSTRUMENTO E COLETA DE DEPOIMENTOS 

 

A coleta de depoimentos foi feita através da entrevista semiestruturada, devido a sua 

amplitude e flexibilidade. De acordo com Gil (2008), a entrevista tem o objetivo de obter 
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dados acerca do interesse da investigação em questão. É uma das técnicas de coleta de dados 

mais utilizadas no âmbito das ciências sociais, adotada como técnica fundamental de 

investigação nos mais variados campos e apresenta as vantagens de: não exigir que o 

entrevistado saiba ler e escrever, possibilitar obter o maior número de resposta, captar a 

expressão corporal, a tonalidade de voz, ênfase das respostas e oferecer maior flexibilidade. 

A entrevista semiestruturada parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses que interessam à pesquisa. Em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo, à medida que se recebem as 

respostas do informante (TRIVIÑOS, 2008). 

Para a condução da entrevista foi criado um instrumento (APÊNDICE C), composto 

de duas partes. A primeira apresenta os dados sociodemográficos do participante como: 

iniciais, sexo, estado civil, idade, ocupação, cuidador principal, grau de parentesco, renda do 

cuidador, mora com a pessoa idosa, raça/cor, escolaridade, religião, comorbidades, há quanto 

tempo cuida, quanto tempo gasta no cuidado, recebe apoio para realizar o cuidado, recebeu 

capacitação para realizar o cuidado. A segunda possui duas questões norteadoras: 1. O que 

levou a Srª (o) a ser cuidadora (o) da pessoa idosa? 2. Conte para mim como é o dia a dia da 

Srª (o) no cuidado a pessoa idosa? 

A coleta do depoimento foi realizada na última visita domiciliar, que foi previamente 

agendada. As entrevistas foram individualizadas, realizadas pela pesquisadora em local 

privativo no domicílio, gravadas em gravador digital e transcrita na íntegra. Também foi 

utilizado um diário de campo, a fim de realizar anotações das observações e impressões 

referentes ao cenário e colaboradores envolvidos. O diário de campo foi utilizado somente na 

terceira visita, dia em que foi realizada a coleta do depoimento. 

O diário de campo é o registro de fatos verificados através das notas e/ou observações 

pelo pesquisador, e deverá acompanhar o uso de qualquer outro procedimento de coleta de 

dados, pois é nele que o pesquisador irá registrar as informações gerais que auxiliarão na 

análise posterior dos dados gravados (BARROS, 2007). 

Os aspectos observados no diário de campo foram os seguintes: aparência física e 

estado geral do cuidador, relação com a pessoa que cuida, condições do domicílio e 

comportamento do cuidador durante a entrevista. 
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3.5 ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS 

 

A análise dos depoimentos foi realizada pelo referencial teórico de Bardin, na 

modalidade de Análise Categorial Temática (BARDIN, 2010). A pesquisadora seguiu os 

pressupostos do método da autora. Inicialmente, após a transcrição das entrevistas, a 

pesquisadora realizou a leitura flutuante do conteúdo dos depoimentos, buscando estabelecer 

o contato com o material. Para isso, foram feitas várias leituras das entrevistas em momentos 

distintos, a fim de conhecer, analisar e sistematizar as ideias e impressões acerca do tema 

estudado.  

Posteriormente, a pesquisadora realizou a leitura exaustiva das entrevistas, no intuito 

de favorecer a construção das categorias, a identificação dos sistemas de registro e as 

unidades de contexto dos depoimentos que respondiam o objetivo do estudo. Por fim, a 

pesquisadora organizou os depoimentos em categorias e procedeu com o tratamento dos 

dados, as inferências e a interpretação a respeito do tema. A discussão foi feita com base na 

literatura a respeito da temática.  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Em todas as etapas da pesquisa foram observados os aspectos éticos, conforme 

resolução n°466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisadora somente foi a campo 

após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal da Bahia. 

Durante a realização dessa pesquisa, os referenciais básicos da bioética: autonomia, 

não maleficência, beneficência e justiça foram respeitadas em todas as suas fases, com o 

objetivo de assegurar os direitos e deveres dos participantes.  

Os participantes da pesquisa foram informados previamente dos aspectos éticos da 

pesquisa envolvendo seres humanos, dos objetivos, contribuições e procedimentos que  foram 

utilizados na pesquisa, dos possíveis riscos, benefícios e ausência de ônus, da participação 

voluntária, da liberdade de recusa ou retirada do consentimento, em qualquer fase e momento 

da pesquisa, e do sigilo e privacidade de todas as informações obtidas durante todas as fases 

da pesquisa. Foram também informados que os resultados obtidos no estudo serão divulgados 

em meios científicos e acadêmicos. 
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Considerando que toda pesquisa envolvendo seres humanos oferece riscos, nessa 

pesquisa os riscos estiveram relacionados com a produção de desconfortos, por tratar de 

questões que geraram emoções aos entrevistados. Nesse sentido, determinou-se que o bem 

estar do participante tivesse prioridade sobre a coleta de depoimentos para a pesquisa. Para 

isso, a pesquisadora presou pelo conforto e privacidade dos entrevistados, respeitando seus 

sentimentos e emoções no momento da entrevista, bem como disponibilizando o tempo 

necessário por cada participante para continuar/retomar o depoimento.  

Os benefícios individuais e coletivos dessa pesquisa encontram-se na possibilidade de 

poder construir novos conhecimentos para melhor assistir os cuidadores idosos da pessoa 

idosa e subsidiar os profissionais de saúde, sobretudo, as enfermeiras, no atendimento a essa 

população.  

A assinatura do TCLE ocorreu após o agendamento prévio da visita domiciliar, na qual 

ocorreu explicações e esclarecimentos de dúvidas a respeito do objetivo do estudo, bem como 

dos riscos, benefícios e garantia de confidencialidade para o entrevistado. Após o 

consentimento dos sujeitos na participação da pesquisa foi solicitada a assinatura do TCLE 

em duas vias de igual teor, onde uma via foi disponibilizada para o participante e a outra  foi 

mantida na sala do NESPI, pelo período de 5 anos. Após este período, os protocolos serão 

desprezados. Foi solicitada a gravação da entrevista, a fim de conferir maior fidedignidade das 

informações e menor distorção da realidade pesquisada. As entrevistas foram transcritas na 

integra. Com o objetivo de preservar o anonimato dos participantes, após transcrição das 

falas, as iniciais dos nomes foram substituídas por codinomes de flores. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa foi composta por doze participantes. A idade das cuidadoras idosas variou 

entre 60 e 77 anos. Todas as participantes foram do sexo feminino. A maioria das cuidadoras 

eram esposas. As demais eram: uma filha, uma irmã e uma participante cuidava de duas 

pessoas idosas, sendo elas esposo e mãe, conforme quadro 1. A maioria das entrevistadas era 

casada, uma solteira, uma divorciada e uma viúva, e todas moravam no domicílio da pessoa 

idosa. 

 

Quadro 1. Caracterização sociodemográfica dos participantes da pesquisa 

En

tre

vis

ta 

Codinome 

 

Sexo Idade 

(Anos) 

Cuidador 

principal 

Grau de 

parentesco 

Escolaridade Religião 

01 Rosa F 65 Sim Esposa Superior  Evangélica 

02 Tulipa F 63 Sim Esposa Fundamental  Católica 

03 Bromélia F 65 Não Esposa Ensino médio Espírita 

04 Violeta F 63 Não Filha Ensino médio Católica 

05 Orquídea F 62 Sim Esposa Fundamental 

incompleto 

Católica 

06 Azaléia F 63 Sim Esposa Analfabeta Evangélica 

07 Jasmim F 69 Sim  Esposa Fundamental 

incompleto 

Evangélica 

08 Margarida F 62 Sim Esposa Fundamental 

incompleto 

Evangélica 

09 Hortênsia F 62 Não Esposa Fundamental 

incompleto 

Católica  

10 Acácia F 77 Sim Irmã Ensino médio  Espírita  

11 Gardênia F 60  Sim Esposa Fundamental 

incompleto 

Católica 

12 Magnólia F 61 Sim Esposa e 

filha 

Educação 

infantil 

Evangélica 

FONTE: Dados obtidos a partir da pesquisa vivência do cuidador idoso no cuidado domiciliar 

a pessoa idosa. Salvador, Bahia, 2015. 

 

 As mulheres são as principais pessoas inclinadas a cuidar em situações de alteração no 

estado de saúde no âmbito domiciliar. As cuidadoras são, em sua maioria, familiares, esposas, 
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que disponibilizavam cuidados gratuitos e não possuíam vínculo empregatício, 

impossibilitado, por vezes, pela rotina de cuidado intensa. 

As mulheres apresentam maior prevalência de realizar qualquer tipo de cuidado. As 

casadas apresentam maior probabilidade de fornecer cuidados do que as divorciadas, 

separadas, viúvas e solteiras. As mais velhas estão significativamente mais propensas a ser 

cuidadoras do que os homens (HOSSEINPOOR; BERGEN; CHATTERJI, 2013). 

Historicamente, a mulher possui o papel social de prover o cuidado da casa, filhos e 

esposo. No passado, ela não desempenhava funções extradomiciliares e isso propiciava maior 

disponibilidade e aprendizagem para cuidar da família (GRATÃO et al., 2013). O cuidado 

está condicionado ao sexo. Este papel sempre foi das mulheres, especialmente, se dedicado 24 

horas (FERNANDEZ LAO; SILVANO ARRANZ; PINO BERENGUER, 2013). 

A família cuidadora, além de ser compreendida como parceira da pessoa idosa, deve 

ser unidade de cuidado como cliente ou usuária dos serviços sociais e de saúde. É 

fundamental conhecer e acompanhar essa demanda emergente, para construir uma sociedade 

mais digna e acolhedora para a população idosa longeva (GONÇALVES et al., 2013). 

As idosas cuidadoras moram com a pessoa idosa e vivenciam uma rotina desgastante 

de cuidado. O fato de grande parte dos cuidadores residir com a pessoa idosa ocasiona 

dualidade de interesse. Morar com a pessoa idosa favorece que elas tenham as demandas de 

cuidados atendidas prontamente. Por outro lado, pode ser uma situação negativa para o 

cuidador, pois, há grande exposição diária aos efeitos do processo de cuidar, que pode levar a 

níveis elevados de tensão (GRATÃO et al., 2013). 

No que se refere a profissão, somente uma participante trabalhava como contadora. As 

demais eram donas de casa. Três idosas não eram cuidadoras principais. Os cuidadores 

principais não foram entrevistados, por não atender aos critérios de seleção da pesquisa. 

Quanto a raça/cor, a maioria das colaboradoras relatou ser parda, com oito colaboradoras; 

negra e branca, duas cada.  

A renda do cuidador variou entre não ter renda e oito salários mínimos. Destas, cinco 

participantes relataram não possuir renda, cinco tinham como renda um salário mínimo, uma 

recebia dois salários mínimos e uma informou possuir oito salários mínimos.  

A ausência de renda das idosas cuidadoras caracteriza a vulnerabilidade social que 

estão expostas. As cuidadoras que não possuem renda sobrevivem com a renda proveniente da 

pessoa idosa, que muitas vezes é insuficiente para mantê-la, manter o lar e as necessidades de 
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cuidado do outro. Além disso, a ausência de renda impossibilita a cuidadora de buscar auxílio 

para cuidar da pessoa idosa através de contratação remunerada de pessoa. A cuidadora é 

“forçada” a acumular funções e atividades, que levam a sobrecarga da tarefa de cuidar e a 

ausência de tempo para praticar o autocuidado. 

Estudo demostra que 30,4% dos cuidadores de idosos não possui renda e 34,8% recebe 

um salário mínimo; 63% têm renda proveniente de outras fontes, exceto a renda de 

aposentadoria e salário de cuidador (SANTOS; TAVARES, 2012). 

A escolaridade das cuidadoras variou entre analfabetismo e ensino superior. Destas, 

havia cinco cuidadoras com ensino fundamental incompleto, constituindo a maioria. Uma 

participante possuía ensino superior, uma fundamental, uma educação infantil e uma 

analfabeta. Três tinham ensino médio.  

O fato de a maioria das idosas cuidadoras ter o ensino fundamental incompleto causa 

preocupação acerca do desenvolvimento do cuidado ofertado. O nível de escolaridade pode 

influenciar no conhecimento e entendimento necessário para implementar o cuidado. Os 

cuidadores são as pessoas que recebem informações e orientações da equipe de saúde, por 

isso, é importante conhecer sua escolaridade. A compreensão efetiva das ações educativas em 

saúde tem relação com a capacidade de aprendizagem das pessoas (SANTOS; TAVARES, 

2012). 

Cuidadores idosos que tem educação universitária estão associados com cuidado 

elevado e categorias de cuidados selecionadas. Níveis mais elevados de educação foram 

associados à maior probabilidade de ajudar com transporte/mobilidade fora de casa e cuidados 

médicos, e não estiveram associados com cuidados pessoais ou atividades domésticas 

(HOSSEINPOOR; BERGEN; CHATTERJI, 2013). 

No tocante a religião, evidenciou-se a evangélica e católica com cinco cuidadoras cada 

e espírita, com duas colaboradoras. O cotidiano dos cuidadores é repleto de dificuldades, 

fazendo com que a religião/espiritualidade seja utilizada como uma forma de buscar equilíbrio 

emocional para enfrentar, compreender e aceitar a situação de dependência de seu familiar, e 

também, o fato de ter se tornado cuidador (SCALCO et al., 2013). 

Ao analisar os dados coletados foi possível identificar que houve predominância de 

cuidadoras idosas com presença de comorbidades, na qual nove colaboradoras relataram 

possui diferentes tipos de patologias. Dentre estas, as mais frequentes foram: hipertensão 
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arterial e doenças relacionadas com o aparelho locomotor, como hérnias discais e artrose. O 

tempo que cuidam da pessoa idosa variou entre 9 meses e 35 anos, conforme quadro 2.  

A predominância de comorbidades crônicas não transmissíveis pode contribuir para 

aumentar a sobrecarga de trabalho e diminuir a QV das idosas cuidadoras. As comorbidades, 

em conjunto com o tempo (anos) e a quantidade de horas que as colaboradoras prestam 

cuidado diário em domicílio a pessoa idosa pode agravar essa situação. Uma colaboradora 

cuida ininterruptamente há 35 anos.  

Enfermidades crônicas demandam elevado custo na assistência à saúde e propiciam 

surgimento de complicações, com grande interferência no grau de dependência e QV das 

pessoas (MARIM et al., 2010). 

A pessoa idosa pode por si própria, ser frágil ou ter declínio de saúde e colocar a 

continuidade do cuidado do outro em risco (HOSSEINPOOR; BERGEN; CHATTERJI, 

2013). É raro encontrar uma pessoa idosa que não tenha pelo menos uma doença crônica, 

porém, o mais importante não é a presença de alguma doença, mas, as limitações que esta 

produz. Assim como não é o diagnóstico de uma doença específica, mas, o quanto ela lhe 

limita para manter sua autonomia e independência funcional, ou seja, para preservar a 

capacidade que lhe permita realizar suas AVD por si mesmo (SELIN GANÉN; DEL VALLE 

PÉREZ, 2012). 

 

Quadro 2. Identificação das colaboradoras segundo tempo, horas e 

capacitação/orientação para realizar o cuidado 

Entrevista Codinome 

 

Tempo de 

cuidado/ anos 

Horas de 

cuidado/dia 

Recebeu 

capacitação/orientação? 

01 Rosa 13 anos 18 horas Sim 

02 Tulipa 03 anos 24 horas Não 

03 Bromélia 1 ano e 2 meses 7 horas Sim  

04 Violeta 2 anos 12 horas Sim 

05 Orquídea 07 anos 24 horas Não 

06 Azaléia 20 anos 24 horas Sim 

07 Jasmim 1 ano e 9 meses 24 horas Não 

08 Margarida 6 anos 24 horas Sim 

09 Hortênsia 9 meses 24 horas Sim 
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10 Acácia 1 ano e 8 meses 24 horas Não 

11 Gardênia 35 anos 24 horas Não 

12 Magnólia  6 anos 

10 anos 

24 horas Não 

FONTE: Dados obtidos a partir da pesquisa vivência do cuidador idoso no cuidado domiciliar 

a pessoa idosa. Salvador, Bahia, 2015. 

 

Quando questionadas sobre a carga horária diária de cuidado ofertado, nove 

cuidadoras idosas informaram cuidar durante todo o dia. Três cuidadoras relataram cuidar 

sete, doze e dezoito horas por dia. Os cuidadores informais são os mais prejudicados em suas 

ocupações pessoais cotidianas, devido à responsabilidade do cuidado exercido, que é muitas 

vezes realizada em tempo integral e ininterruptamente (BAUAB; EMMEL, 2014). 

Oito colaboradoras referiram que não recebem apoio para realizar o cuidado. Para os 

cuidadores, o ato de cuidar é difícil e complicado, pois é uma atividade ininterrupta, e na 

maioria das vezes realizada de forma solitária, que exige dos cuidadores paciência, amor, 

renúncias de seus desejos e dedicação especial a pessoa idosa no cotidiano (FLORIANO et 

al., 2012). 

A idosa cuidadora é responsável por disponibilizar todos os tipos de cuidados diretos, 

indiretos. Os cuidadores desempenham atividades no domicílio relacionadas com o cuidado 

direto, como administração de medicação, cuidado de feridas e curativos; e cuidados 

indiretos, como obtenção de medicamentos, agendamento de consultas (SANCHEZ et al., 

2010 apud DUARTE; FERNANDES; FREITAS, 2013). 

A maioria não recebe apoio e/ou não dividem o cuidado com membro da família ou 

pessoas externas, e isso contribui para afetar a sua QV e lazer, ocasionando consequências 

negativas. Essa situação é agravada quando a pessoa idosa tem elevada dependência da 

cuidadora. 

Estudo sobre fatores associados à QV de cuidadoras de idosos em assistência 

domiciliária traz que, cuidar de uma pessoa dependente modifica o estilo de vida do cuidador, 

em função das necessidades da pessoa idosa. As atividades de recreação e convívio social são 

alteradas e dão aos cuidadores a sensação de não ter autonomia para gerenciar a própria vida e 

ter de viver em torno daquele que cuida (FERREIRA; ALEXANDRE; LEMOS, 2011). 

Seis idosas cuidadoras receberam algum tipo de capacitação e/ou orientação para 

realizar os cuidados. Esse dado traz preocupação frente aos cuidados complexos que são 
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realizados por parte das cuidadoras. Há procedimentos que são privativos de profissões de 

nível superior legalmente estabelecida.  Se realizados de forma incorreta, podem comprometer 

o estado de saúde e ocasionar consequências negativas para a pessoa idosa. No estudo, 

identificou-se que, algumas cuidadoras realizam procedimentos invasivos, como aspirações 

orotraqueiais, verificação de glicemia, sondagem vesical e execução de curativos complexos.  

Cuidadores reconhecem como importante a presença de um cuidador, pois, consideram 

a pessoa idosa sob seu cuidado saudável, e apontam como principais dificuldades para 

desenvolver o ato de cuidar a falta de paciência e formação para exercer essa função 

(ARAUJO et al., 2013). 

É importante pensar alternativas que possam oferecer conhecimentos adequados para 

realizar procedimentos complexos e supervisionar a implementação inicial do cuidado, 

visando à melhoria e realização correta da técnica, bem como apoiar as idosas cuidadoras, na 

perspectiva de superar inseguranças, que podem ser originadas na execução inicial dos 

procedimentos. A rede hospitalar, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o SAD podem 

auxiliar na capacitação e/ou orientação das idosas cuidadoras e na supervisão inicial dos 

procedimentos, no intuito de compartilhar esse conhecimento, e não somente transferir a 

responsabilidade do cuidado para as cuidadoras. 

A prestação de cuidado à saúde é atividade que exige conhecimentos, requer 

competências e habilidades e demanda do cuidador familiar adaptação, pois precisa conviver 

com as mudanças que ocorrem na vida da pessoa idosa. Os cuidadores familiares têm 

assumido na vivência cotidiana atividades de cuidado que ultrapassam o seu preparo e 

conhecimento para tal (FLORIANO et al., 2012).  

No que se refere a análise e interpretação dos depoimentos foi possível delinear as 

seguintes categorias:  

1. Cotidiano de cuidadoras idosas na implementação do cuidado domiciliar a 

pessoa idosa, que se subdivide nas subcategorias: a. Razões para cuidar do outro; b. Cuidar 

do outro em domicílio: continuidade, complexidade, desgaste, exaustão; c. Dificuldades no 

cuidar de si para cuidar do outro; d. Sentimentos expressos pelas cuidadoras. 

2. Estratégias de suporte de cuidadoras idosas no cuidado domiciliar, subdividida 

as seguintes categorias: a. Apoio familiar; b. Fé/religião como suporte. 

3. Lazer no cotidiano de idosas cuidadoras. 
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4.1 COTIDIANO DE CUIDADORAS IDOSAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO 

CUIDADO DOMICILIAR A PESSOA IDOSA 

Cuidar do outro é uma função delegada, principalmente, aos familiares e diversas 

razões motivam a sua realização. Essa atividade requer do cuidador muitas habilidades para 

executar o cuidado. O cotidiano das cuidadoras idosas é marcado por atividades de várias 

naturezas, que são intensas, ininterruptas e exaustivas. Para assegurar o cuidado à pessoa 

idosa, muitas vezes as idosas cuidadoras priorizam a realização do cuidado do outro, em 

detrimento do seu. Dessa forma, o “abrir mão” torna-se constante na rotina destas cuidadoras, 

motivando o desenvolvimento de sentimentos positivos e negativos. 

As subcategorias apresentadas a seguir possibilitaram compreender o cotidiano dessas 

pessoas. 

 

4.1.1 RAZÕES PARA CUIDAR DO OUTRO 

 

As idosas cuidadoras apontam razões de diferentes naturezas que levaram a cuidar da 

pessoa idosa, que estavam associadas à necessidade, situações e circunstâncias vivenciadas no 

cotidiano, bem como a ausência de opção. O laço familiar estabelecido com a pessoa idosa 

também foi identificado como motivo que levou a cuidar, evidenciado nos discursos abaixo:  

 

Oh meu bem, o que me levou foram às circunstâncias, porque ele não 

morava comigo. Rosa 

 

Porque não tinha outra pessoa, os irmãos não quiseram. Cada um caiu fora. 

As noras também ficaram sem condições. E aí é minha mãe, eu tinha que 

ficar com ela. Se eu ia largar a toa? Eu não podia.  Violeta 

 

Se não tem quem cuide, como é que eu... Vou jogar ele aonde? (risos). Se os 

parentes não querem. Só tem eu e os filhos, tem que cuidar, vai deixar ele 

morrer amigue, é? Não minha filha. Margarida 

 

Eu não tinha opção, tinha que ser eu mesmo, não é? Só tinha eu mais forte 

mesmo (risos). Acácia 

 

Eu creio que é a necessidade mesmo. Se não tinha outra pessoa para fazer? 

Ela já estava morando comigo. Coube para mim mesmo, não é?  Magnólia 

 

Esses depoimentos assinalam razões distintas para as idosas cuidadoras prestarem 

cuidados a pessoa idosa em domicílio e adotarem o papel de cuidadoras. O motivo mais 

frequente esteve ligado à ausência de opção para cuidar da pessoa idosa. Há diferentes tipos 
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de motivações para cuidar, dentre estas, motivações intrínsecas e extrínsecas. As motivações 

intrínsecas dizem respeito aos desejos internos para prestar cuidados, já às motivações 

extrínsecas referem-se a pressões extrínsecas para cuidador (QUINN et al., 2012).  

Os resultados desta pesquisa estão em consonância com outro estudo, em que todos os 

cuidadores afirmaram sentir que não tinham escolha, a não ser adotar o papel de cuidador, 

pois, não havia outra pessoa para desempenhar essa função (PARVEEN; MORRISON; 

ROBINSON, 2011).  

Percebe-se que, para muitas idosas cuidadoras, cuidar do outro não se constituiu uma 

escolha. Elas estão exercendo essa função por não ter opção, frente à situação que vivenciam. 

Houve depoimento que demostrou reflexão da cuidadora para identificar o que, de fato, lhe 

motivou a cuidar da pessoa idosa: 

 

Eu minto, se disser que estou satisfeita com isso. Mas, se não tem outro jeito, 

eu vou fazer o que? Se ele veio, se entrou no meu caminho e eu preciso 

ajudar, então, eu tenho que ir! Rosa 

 

Uma escolha. Uma escolha? É, uma escolha. Não tem nem escolha, acho que 

é uma imposição, não é? Que é uma coisa até chata de falar. Eu prefiro que 

bote escolha, porque imposição é uma coisa que é obrigado. Não, bota 

escolha. Violeta 

 

Eu acho que sim, necessário (cuidar). Porque quando a gente foi vivendo, ele 

não estava doente. Não é isso? A doença veio depois, você abandonava? 

Então pronto. Que é que todo mundo ia dizer? Porque sabe como é a língua 

do povo, não é? Orquídea  

 

Não, tinha de cuidar mesmo. Se eu escolhesse, eu não ia cuidar, não é? Eu 

não ia escolher isso para mim, então. Se ele morava comigo. Caiu doente 

aqui, eu tinha que cuidar.  Margarida 

 

Apesar de Violeta fazer uma breve reflexão sobre a razão que lhe motivou cuidar, a 

partir da perspectiva da escolha ou imposição, nota-se que há tentativa de camuflar a real 

resposta para esse questionamento. Ela opta em responder que cuidar da pessoa idosa foi sua 

escolha, contudo, a análise da fala como um todo permite identificar que essa cuidadora não 

teve opção de escolher. Responder que cuidar do outro foi opção parece ser uma resposta 

melhor aceita socialmente. 

A ausência de opção para cuidar da pessoa idosa confere destaque ao dever e a 

obrigação entre os motivos que levam as idosas cuidarem do idoso em domicílio. Apesar do 
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cuidado não ter se constituído a primeira opção, elas demostram estarem dispostas a continuar 

cuidando.  

A obrigação e a reciprocidade do cuidado são mais elevadas em cônjuges do que 

outros familiares e não familiares. A existência de altos níveis de obrigação e reciprocidade 

em cônjuges pode ser porque a obrigação é o motivo que desencadeia o cuidado e a 

reciprocidade equilibrada é o motivo de manutenção (DEL-PINO-CASADO; FRÍAS-

OSUNA; PALOMINO-MORAL, 2011). Rosa, Orquídea e Margarida são esposas, o que 

corrobora com os autores. 

Há idosas cuidadoras que cuidam na perspectiva de retribuir o cuidado e atenção que o 

outro ofertou em algum momento durante o relacionamento. Outras cuidam porque 

reconhecem esforços e atitudes positivas anteriores da pessoa idosa, conforme depoimentos 

de Rosa e Jasmim: 

 
[…] Faço com toda a boa vontade. Porque eu reconheço o valor que ele teve, 

entendeu?  […] ele era uma pessoa assim, muito atenciosa. Ele me levava 

para todo lugar e era uma pessoa assim muito gentil, muita atenção mesmo! 

[…] nunca me faltou nada, ele sempre me deu de tudo. […]                                                                                                                                                                      

então foi alguma coisa que ele fez, ele merece ser cuidado, porque não tem 

parente aqui. Os amigos dele abandonaram, a mulher também deixou. 

Ninguém procura! Rosa 

 

Ele me ajudou tanto quando [...] Eu já te disse quando eu tive o acidente? 

Ele cuidou tanto de mim! […] se for olhar para trás, não tem quem não 

cuide, não. Não tem não. Era um homem muito esforçado, muito 

trabalhador. Jasmim 

 

A história da pessoa idosa, seus atos e feitos executados no decorrer da vida foram 

paramentos avaliados pelas idosas cuidadoras na tomada de decisão para cuidar. As 

motivações para cuidar influenciam no bem estar de quem recebe o cuidado e, possivelmente, 

do cuidador (CAMDEN; LIVINGSTON; COOPER, 2011). A trajetória de vida da pessoa 

idosa pode influenciar na tomada de decisão do cuidador para ofertar o cuidado e pode, 

também, determinar a qualidade da relação atual estabelecida no cotidiano entre as partes. 

Quando a relação de cuidado não é satisfatória para ambos, pode ocasionar situações 

negativas, como a ocorrência de violência. 

Nesta pesquisa, não foi evidenciado relato de situações de violência pelas idosas 

cuidadoras. A pesquisadora também não identificou formas de violência na pessoa idosa sob 

cuidados da colaboradora durante a visita domiciliar. A violência doméstica é um problema 
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social de grandes dimensões, que afeta elevado número de idosos em todo o mundo. Ela se 

manifesta não só por golpes físicos, mas, também, por formas mais sutis, que causa impacto a 

longo prazo, afetando a esfera psicológica e social (GRINAN PERALTA; CREME 

LOBAINA; MATOS LOBAINA, 2012). 

Estudo que buscou caracterizar as pessoas idosas vítimas de violência doméstica 

indica que 67,7% destes foram maltratados, com maior representatividade dos mais longevos 

(85,0%). As mulheres foram as mais maltratadas, com 55,2%. Ao analisar a relação entre o 

abuso e o grau de capacidade funcional e individual para as AVD, se reflete que os indivíduos 

mais maltratados foram aqueles com algum grau de deficiência, o que é evidenciado em 

idosos avaliados como incapazes para as atividades básicas, com 75,0%, e instrumentais, com 

86,0%. Em todas as formas de abuso, os familiares foram os maiores infratores, em especial 

os filhos, que prevaleceram no abuso psicológico, com 49,2%, e financeiro, com 44,3% 

(GRINAN PERALTA; CREME LOBAINA; MATOS LOBAINA, 2012). 

 A convivência, amor, carinho, atenção, laços familiares e o casamento também foram 

expressos como razões que motivaram o cuidado, conforme relatos abaixo: 

 

Eu digo que foi uma escolha, viu? Porque, eu não saio de perto dele todos os 

dias. Eu podia ter até condição de ter gente 24 horas. Eu queria também 

olhar, viu? Bromélia 

 

O amor, amor por ele e também a convivência de tantos anos, não é? Tantos 

anos. Jasmim 

 

Pode ser quem for, um doente na família, a família tem de está sempre 

presente, a principal pessoa (para cuidar) tem de ser a gente. […] e também a 

gente é casado, tem seu marido, tem de zelar. É seu, porque na hora que a 

gente vai casar mesmo, não jura? Não tem o juramento? […] não pode 

esquecer essas palavras.  Hortênsia 

 

Uma escolha minha mesmo. Eu gosto. Minha família, eu sempre gostei de 

tomar conta. Eu sempre estou na frente. Ninguém aguenta, mas, eu aguento.  

Acácia 

 

Foi minha, minha (escolha), porque ele nunca me maltratou. Ele sempre foi 

um marido bom, nunca me maltratou, nunca maltratou meus pais. E foi 

minha, eu gostava. Eu gosto do meu marido (ênfase). E ele sempre foi bom 

marido, bom pai, bom amigo não só para mim, mas, para todos que 

trabalhavam com ele. […] eu não tinha motivo nenhum para abandonar meu 

marido. Porque ele estava dodói? [...].  Gardênia 
 

Claro que eu tinha que cuidar do meu esposo. Se eu convivo com ele, ele 

adoeceu, eu não vou desprezar ele, entendeu? [...] A gente já convivia junto, 
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a tendência é cuidar, não é? (risos). […] primeiramente, se a gente já está 

dentro de casa, a companheira que é responsável por tudo. Magnólia 

 

Cuidar pela necessidade imposta nas circunstancias cotidianas foi fator motivador para 

as idosas cuidar do outro. Houve discurso que identifica a razão de cuidar da pessoa idosa a 

partir da imposição social, associada a “obrigação” de cuidar atribuída à esposa, que é tratada 

com naturalidade, ou, esperada para essa situação. 

 Cuidadores afirmam que a motivação para adotar esse papel se deu através de sua 

natureza bondosa, laços emocionais e por causa dos votos de casamento (PARVEEN; 

MORRISON; ROBINSON, 2011). O elo familiar promovido pelo casamento motivou as 

colaboradoras a cuidar da pessoa idosa em domicílio. Percebe-se que algumas cônjuges 

associam o ato de cuidar a obrigação matrimonial. Para elas, é sua responsabilidade cuidar do 

outro, e isso faz com que estejam juntas em qualquer situação para cumprir a obrigação 

cultural, conforme Bromélia, Hortênsia, Gardênia e Magnólia. 

A obrigação de cuidar também esteve presente em outras relações familiares, a 

exemplo de mãe e filha, relatado por Magnólia. O que mais tem peso na hora de decidir se 

responsabilizar pelo cuidado é o seu valor moral, considerado como uma obrigação, pelo fato 

de ser família direta da pessoa que necessita do cuidado, especialmente se a relação é de mãe 

e filha (FERNANDEZ LAO; SILVANO ARRANZ; PINO BERENGUER, 2013). 

O papel da família como fonte de apoio aos seus membros é vital. Familiares com 

papel de cuidador precisam de informação e conhecimento sobre o tema. Para realizar as 

atividades de cuidador, deve estar ciente que estamos diante de uma pessoa idosa, por isso, o 

tratamento será diferente. É fundamental oferecer bem estar e carinho aos pacientes 

geriátricos, o que contribuirá para a auto realização dos idosos (SELIN GANÉN; DEL 

VALLE PÉREZ, 2012). 

As idosas cuidadoras que escolheram cuidar do seu ente em domicílio apontam os 

sentimentos positivos como fator desencadeador para a tomada de decisão. O amor e ternura 

do cuidador são motivos de natureza afetiva prevalentes (BARBOSA; OLIVEIRA; 

FIGUEIREDO, 2012). Os sentimentos positivos podem auxiliar as idosas na manutenção da 

função de cuidadoras e encontrar sentido para continuar cuidando, após as modificações 

ocorridas pelo papel de cuidador.  

Cuidadores familiares da pessoa idosa demonstram mudanças negativas em sua vida a 

partir do momento que assumiram o papel de cuidador, começando por sentir-se cansados, no 
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entanto, esperam que a pessoa de que cuida seja feliz e tenha bem estar no tempo que lhe resta 

de vida (DE VALLE-ALONSO et al., 2015). 

Alguns fatores dão sentido na prestação de cuidados de pessoas com demência. Maior 

sentido foi consideravelmente prognosticado segundo a alta religiosidade, alta competência, 

altas motivações intrínsecas e baixa prisão no papel no cuidador. A ligação entre motivações 

extrínsecas e sentido indica que talvez seja a conscientização sobre as suas razões para prestar 

cuidados que ajuda a encontrar significado em seu papel dos cuidadores (QUINN; CLARE; 

WOODS, 2012). 

Outro fator motivador para cuidar da pessoa idosa é a falta de condições da família 

para contratar pessoas para auxiliar no cuidado, expressos nos depoimentos a seguir: 

  
Falta de encontrar pessoa para trabalhar, porque eles só querem o que? 

Salário mínimo, carteira assinada, eu não tenho condições de pagar. Tulipa 

 

O amor que eu sinto e a falta de dinheiro também. Bromélia 

 

Os valores apresentados no papel de cuidador oscilam desde a paz interior, para fazer 

as coisas da melhor forma possível, até a dureza do sacrifício de renunciar suas próprias 

necessidades diárias. É unanime o discurso de que o papel de cuidador não é remunerado, e 

por isso mesmo, este deve encontrar forças e coragem para seguir em frente (FERNANDEZ 

LAO; SILVANO ARRANZ; PINO BERENGUER, 2013). 

Dentro da família não se reconhece o trabalho do cuidador, nem por outros membros 

da família, nem pela pessoa cuidada, sendo este aspecto o mais difícil de suportar. Caso o 

cuidador se beneficie com a pensão da pessoa cuidada, se reconhece menos ainda, considera-

se que este benefício justifica o sacrifício da vida do cuidador (FERNANDEZ LAO; 

SILVANO ARRANZ; PINO BERENGUER, 2013). 

 Uma cuidadora que vivencia simultaneamente a dualidade de cuidar da pessoa idosa 

através da escolha e imposição: 

 

Foi as duas coisas. Foi a necessidade e foi escolha minha, porque é minha 

mãe. Não tinha outra pessoa para cuidar, já estava na minha casa, me achei 

no direito de cuidar.  Magnólia 

 

Escolher ser ou não cuidadora pode significar uma decisão complexa para ser tomada, 

principalmente, nos casos em que a pessoa cuidada é um membro familiar e não há outra 

pessoa para auxiliar nesse cuidado.  
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A ausência de suporte para realizar o cuidado do outro no domicílio pode contribuir 

para aumentar o desgaste do cuidador e levar a sua exaustão, o que a caracteriza como uma 

função complexa, abordada na subcategoria a seguir. 

 

4.1.2 CUIDAR DO OUTRO EM DOMICÍLIO: COMPLEXIDADE, DESGASTE, 

EXAUSTÃO 

 

As idosas cuidadoras possuem uma rotina de trabalho ininterrupta, intensa e complexa 

no domicílio. Muitas cuidadoras dedicam todo o seu tempo para o cuidado, que envolve 

diversos tipos de atividades e funções, variando entre o cuidado direto e indireto: 

 

Quando é seis horas, ele tem a dieta. Aí eu já boto água para ferver, que é 

para esterelizar as coisas que ele usa […]. Quando é sete, eu tenho a 

medicação. […] aí oito horas tem água, nove horas tem a dieta, tem o suco 

[…]. Dez horas tem medicação, dez e meia tem água, doze horas tem a dieta. 

Duas horas tem uma medicação e tem água, três horas tem suco. […] eu 

sento, às vezes, para fazer alguma coisa, mas, já fico ali, ou, eu boto para 

despertar no celular, ou, então, eu fico atenta para na hora não passar de dar 

medicação. […] tem uma medicação que é dez horas da noite, tem uma outra 

que eu não estou dando doze horas (meia noite), porque doze fica muito 

tarde para eu acordar quatro horas da manhã. Eu dou às onze, mas é nesse 

ritmo (emocionada). Rosa 

 

Tem vez que eu acordo quatro horas. Cinco horas eu já estou aqui, andando. 

Aí a gente dá uma volta, ele vem escovar o dente, toma café, não é? Mede a 

glicemia […]. Quando é 08 horas eu vou dar o remédio, dar injeção, vou 

fazer o curativo, não é? […]. Aí vai de novo a rotina. Dar comida, dar 

remédio, uma hora, de tarde, de novo […]. Uma hora eu vou dar remédio, 

quatro horas é hora de dar banho, dar café. […] seis horas fica tomando café. 

Aí eu espero dar oito horas da noite para dar remédio de novo. Aí só vou 

dormir depois que eu dou remédio. Azaléia 

 

Eu acordo dou o café dela, tomo o meu café, troco a fralda dela de manhã. 

Se ela quiser ir no banheiro, eu levo […]. Quando chega umas nove horas, 

que ela toma outro remédio, e aí é hora de tomar banho. Boto na cadeira, 

outra hora levo no banheiro. Aí ajudo ela tomar banho […]. Aí, eu lavo os 

pés dela, não é? Trago de volta. Boto a roupa no banheiro pendurada. É um 

corre e corre, não é? […] Ah, e ainda tenho que fazer compra aí no 

supermercado […]. Faço comida, fiz arroz, fiz feijão, lavei prato, já coloquei 

tudo no lugar […]. Acácia 

 

As idosas cuidadoras realizam atividades relacionadas com alimentação, medicação, 

cuidados com a higiene pessoal, com os utensílios para preparar medicamento e dieta, 

vestuário, suporte em atividade física, verificação de glicemia, aplicação de injeção, 
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realização de curativo, troca de fralda, mobilização e transporte na mudança de local, compras 

e mercado.  

 Dentre os tipos de cuidados realizados pelos cuidadores predominam os inerentes ao 

comprometimento funcional e atividades básicas da vida diária da pessoa idosa, que são 

cuidados diretamente ligados com a manutenção da vida. Atividades como banho e transporte 

exigem do cuidador esforço físico constante (NADIR et al., 2012). 

No ambiente domiciliar, as idosas cuidadoras se responsabilizam por cuidados que 

compreende as atividades básicas e instrumentais da vida diária dos idosos, que variam das 

simples a complexas. A maior ou menor participação das colaboradoras para realizar essas 

atividades está relacionada com o grau de independência dos idosos cuidados. Maior número 

de atividades pode significar maior sobrecarga de trabalho para as cuidadoras. 

Atender as necessidades da pessoa idosa para as atividades básicas e instrumentais de 

vida diária e de saúde é uma tarefa difícil, por ser realizada de forma ininterrupta, e na maioria 

das vezes, por um único cuidador (FLORIANO et al., 2012). 

O cuidado da pessoa idosa em domicílio demanda elevada quantidade de tempo, 

disponibilidade, habilidades e conhecimento das idosas cuidadoras. As colaboradoras revelam 

que vivenciam o cuidado diário sem pausas. Muitas relataram que cuidam da pessoa idosa 24 

horas por dia, conforme observado no depoimento abaixo:  

 

[...] é o tempo todo em função (do cuidado) [...] eu só não vou de noite, 

porque de noite eu estou dormindo, mas, nem todas as noites eu durmo! 

Rosa 

 

É o tempo todo (cuidando). É o tempo todo, não é? [...] Eu cuido dele 24 

horas [...]. É dia e noite. Tulipa 

 

Olhe, o dia todo (cuidando). Jasmim 

 

[...] é o dia todo, até [...] Se possível for, até levantar nas noites. Também 

levanto para cuidar. Margarida 

 

É o dia todo. É o dia todo que eu cuido dele. Gardênia 

 

É o dia todo (cuidando). É o cuidado dentro de casa, e ainda tem que ir na 

rua fazer alguma coisa na rua. Dependendo, tudo para eles mesmos, não é? 

Magnólia 

 

De um modo geral, as colaboradoras vivenciam o cuidado da pessoa idosa de forma 

continua durante o dia e também a noite. A maior ou menor necessidade do cuidado será 

determinada pelo estado de saúde da pessoa assistida. Além de cuidar durante o dia e a noite, 
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Margarida informa levantar durante a noite para disponibilizar cuidado. Ela vivencia a 

função de cuidadora initerruptamente.  

No que se refere ao tempo de cuidado diário, essa pesquisa corrobora com outro 

estudo, no qual o tempo se revelou de forma frequente, ininterrupto, e muitos cuidadores não 

tinham pausa para descanso e lazer (GRATÃO et al., 2012).  

Este estudo identificou que as idosas cuidadoras prestam um quantitativo de horas 

elevada para o cuidado. Elas cuidam durante todo o dia, conforme evidenciado nas falas 

acima. Esse cuidado sem pausas remete preocupações, que se agravam em casos que a pessoa 

idosa cuidada apresenta dependência, pois, quanto maior a dependência, maior a necessidade 

de ajuda das cuidadoras, que pode levar a maiores sobrecargas de trabalho.  

Estudo sobre o efeito do número de horas de cuidado é mediado pelo tipo de 

dependência que a pessoa que está sendo cuidada possui. Há diferenças entre crianças e 

adultos dependentes, e sexo do cuidador. No caso das mulheres cuidadoras, os efeitos dos 

cuidados sobre a saúde mental aparecem a partir de 97 horas semanais no cuidado de 

menores, e de 25 horas semanais no cuidado de pessoas com mais de 74 anos, e quando 

passam algumas horas cuidando de adultos com deficiência (MASANET; LA PARRA, 2011).  

As idosas cuidadoras realizam cuidados diretos e complexos, que demandam maior 

conhecimento e habilidade para implementação, como aspirações orotraqueais, higienização 

de traqueostomia, cuidados com gastrostomia, aplicações de injeções e realização de curativo, 

conforme os discursos abaixo: 

 
[…] aí, lá vou eu nebulizar e aspirar! […]. Você vê a atividade que eu tenho 

com ele é de técnica, enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, são várias 

funções com uma pessoa só. Rosa 

 

Meia noite, eu dou a última refeição, viro, troco falda, arrumo a cama, dou 

nebulização, tiro xixi, faço tudo.  Bromélia 

 

Tirar esse negócio aí (traqueotomia), lavar […]. Se soltar aqui, eu corro e 

enfio […]. A comida tem que... Quando termina de dar, tem que colocar água 

para lavar (gastrostomia). Lavar com água morna. E dar injeção […] 

Margarida 
 

[…] porque ele fica em cima de uma cama. Se ele quiser uma água, eu que 

tenho que dar. Todos os dias eu faço cateterismo agora. Depois venho e dou 

banho, o lanche. Depois vem o curativo, depois do banho. Gardênia 

 

A partir dos relatos acima é possível inferir que o cuidado diário realizado pelas idosas 

cuidadoras demanda conhecimentos multiprofissionais e requerem destas habilidades e tempo 
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disponível.  É necessário que os profissionais de saúde, responsáveis por acompanhar a pessoa 

idosa em domicílio, confiram atenção especial não só ao paciente, mas também a seus 

cuidadores, e invistam em sua capacitação, a fim de tentar assegurar a realização do melhor 

cuidado possível e manejo dos dispositivos utilizados pela pessoa idosa em domicílio.  

Muitas vezes, os cuidadores se tornam responsáveis pelos cuidados sem qualquer 

treinamento prévio. Eles são impelidos a aprender com a prática. Os cuidadores, com 

frequência, necessitam de informações e orientações sobre os cuidados específicos com a 

pessoa idosa, que deveriam ser supridos pelos profissionais de saúde (GRATÃO, 2013). 

Os cuidadores informais ou familiares, por não serem devidamente capacitados para 

suprir as necessidades de cuidado em domicílio, exercem tarefas de forma empírica, ou, até 

mesmo improvisadas. 60% dos cuidadores afirmam não saber cuidar do paciente, 

configurando alta prevalência de cuidadores sem o preparo adequado, por isso, a função de 

cuidador deve ser criteriosamente acompanhada pelos profissionais de saúde, a fim de que os 

familiares estejam em condições saudáveis para exercerem os cuidados necessários ao 

paciente (SOUZA et al., 2014). 

A enfermagem precisa atuar com educação e saúde no cuidado a pessoa idosa e apoio 

ao cuidador, principalmente em situações de dependência funcional. Deve oferecer 

orientações como posicionamento do leito, banho, alimentação, transferência, entre outras 

necessidades da pessoa idosa e cuidador (GRATÃO, 2013). Essas orientações também podem 

ser adotadas e supervisionadas pela equipe pelo SAD, com o intuito de fornecer os 

conhecimentos necessários para a realização do cuidado de forma segura, adequada. 

Além disso, a enfermeira, em conjunto com a equipe assistencial, pode promover a 

criação de planos assistenciais sistematizados para o preparo do paciente e familiares 

cuidadores antes da alta hospitalar. É preciso, também, que a enfermagem utilize mecanismos 

e instrumentos que sejam capazes de amenizar e sanar as diversas dúvidas e dificuldades que 

surgem nos cuidadores, após assumirem os cuidados em domicílio (SOUZA et al., 2014).  

Os pacientes e familiares, por vezes, podem encontrar dificuldades para obterem 

acesso a orientações e/ou capacitação necessários para realizar o cuidado em domicílio, 

conforme os relatos abaixo das idosas cuidadoras: 

 
[...] que eu ia para lá, para o hospital ficava lá. Dormia a noite, passava o dia, 

e aí eu ia observando [...] Se eu não estivesse olhando, como é que eu ia 

saber? Como eu ia fazer curativo, como eu ia aspirar ele [...] Tudo sou eu 
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quem faço! Entendeu? Então, o meu dia a dia nos hospitais foi quem me fez 

cuidar, olha aí como ele está. Então, a técnica, o ensino foi esse! Rosa 

 

Não recebi capacitação. Só orientação assim, como é que fala. Por alto 

assim, das próprias enfermeiras do hospital, não é? Bromélia 

 

Não recebi capacitação. Aprendi assim, de rotina, vendo elas fazerem. 

Orquídea 
 

Não recebi capacitação. Aprendi no hospital mesmo (risos). Um ano e tanto 

que eu ficava lá dia e noite. Três vezes por dia, três dias direto. Acácia 

 

Não recebi capacitação. Sinceramente, eu aprendi com a vivência. Vendo os 

outros fazer [...]. Gardênia 

 

Não recebi capacitação, não. Só de Deus mesmo. Magnólia 

 

Os depoimentos evidenciam que a equipe de saúde não informou e capacitou muitas 

idosas para dar continuidade ao cuidado da pessoa idosa em domicílio. De acordo com os 

depoimentos, se percebe que a falta na transmissão dessas informações deu-se em nível 

hospitalar e atenção domiciliar. Não houve comunicação entre os diferentes níveis de atenção 

a saúde e as cuidadoras, podendo comprometer a qualidade da assistência disponibilizada. Em 

caso de ter havido orientações e/ou capacitações, a enfermeira foi o profissional da equipe 

apontada como responsável pela mesma. 

Estudo que objetivou analisar a formação recebida dos cuidadores informais de 

pessoas dependentes maiores de 65 anos com relação ao tempo de cuidado apontou que, mais 

da metade dos cuidadores não receberam nenhuma atividade de treinamento. Quanto aos 

cuidadores que receberam formação, esta foi relacionada, principalmente, com os cuidados 

básicos que a pessoa idosa precisava, e os enfermeiros foram os principais profissionais a 

ofertarem a formação (ZAMBRANO-DOMÍNGUEZ; GUERRA-MARTÍN, 2012). 

A maioria das colaboradoras vivencia cotidianamente o desafio de conciliar a rotina de 

cuidar do outro com as tarefas domiciliares. Essa dupla jornada de trabalho agrava-se quando 

a pessoa idosa que recebe cuidados possui maior grau de limitação física e/ou dependência:  

 
Terminar aqui eu vou lavar roupa. Terminar o almoço, vou pegar roupa. 

Depois venho partir para a casa, depois vou dar banho nele. […] O cuidado 

com ele é incluído com os trabalhos de casa, não é? Tenho que incluir 

também! Tulipa 

 

Aí ele senta aí para assistir (TV). Aí eu vou cuidar, varrer casa, arrumar 

quarto, lavar roupa, fazer comida (risos). Azaléia 
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Aí na mesma hora que ela está aqui sentada, eu arrumo a cama de novo, 

rapidinho, não é? […]. Ajeito a cama, tiro a fralda, boto no lixo, lavo as 

mãos. Aí volto correndo. Acácia  

 

Acordo e já vou cuidando do café, ajudar um, ajudar o outro, já dou é 

medicação de um, medicação de outro. Dou o dela primeiro, porque ela está 

mais debilitada. Magnólia 

 

As falas revelam que as cuidadoras idosas desempenham tarefas relacionadas com a 

higienização das roupas, alimentação, medicação e higiene pessoal da pessoa cuidada. 

Durante as visitas domiciliares foi possível observar que, além de realizarem atividades 

domésticas em associação com o cuidado, as cuidadoras também são responsáveis por 

realizarem atividades extradomiciliares, que proporcionam benefícios para a pessoa idosa e se 

configuram como cuidados indiretos. 

 Os cuidadores familiares, após assumir o cuidado da pessoa idosa, passam a se 

responsabilizar pelas atividades exercidas anteriormente, somadas as atividades que eram 

desempenhadas pelos idosos. Eles assumem suas responsabilidades cotidianas, com o cuidado 

da casa e gerenciamento de contas, dentre outros, junto com o cuidado da pessoa idosa 

(BAUAB; EMMEL, 2014).  

O cuidador familiar necessita de esforços físicos, controle emocional e capacidade 

para conciliar o cuidado da pessoa idosa com outras tarefas domesticas ou laborais. Isso gera 

uma condição de sobrecarga, que compromete sua saúde física e mental, especialmente se 

estiver vivenciando o processo de envelhecimento (NADIR, 2012). 

O grau de limitação física e/ou dependência da pessoa cuidada requer das idosas 

cuidadoras maior dedicação, tempo disponível e cuidado. Quanto maior a dependência 

funcional dos idosos, maior a necessidade deles terem apoio dos cuidadores. A dependência 

da pessoa idosa é um possível fator de risco para sobrecarga do cuidador. Idosos mais 

dependentes tem maior chance de sobrecarregar o cuidador (GRATÃO, 2013). 

Ao cuidar da pessoa idosa com a saúde prejudicada, as idosas cuidadoras 

compartilham e vivenciam a sua rotina de vida, e isso afeta a sua saúde física e emocional. A 

intensa rotina de cuidado diário contribui para sobrecarregar a cuidadora, fazendo com que 

em parte, sejam afetadas pelo problema de saúde do outro: 

 
Eu fiquei internada junto com ele. Eu vinha aqui, trazia a roupa suja, pegava 

a roupa limpa e depois ia embora. […] Até roupa eu lavava lá escondido, não 

podia, mas eu lavava! Peguei micose e tudo, agora, eu já estou boa. Tulipa 
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Eu só ia em casa tomar banho e trocar de roupa. Era o dia todo, a noite toda 

no hospital, 13 dias […]. Eu passei mal, a pressão subiu. Passei mal lá no 

hospital. Fui parar na emergência. Ele em um quarto e eu no outro. Não é 

brincadeira não minha filha.  Orquídea 

  

Está os dois (cuidadora e esposo) aqui dentro de casa doente, não é? 

Praticamente é os dois aqui. Assim, diariamente assim, nessa rotina aí. 

Azaléia 
 

A rotina exaustiva de cuidado disponibilizado pelas idosas cuidadoras a pessoa idosa 

ocasiona sobrecarga física e emocional. Através do depoimento das colaboradoras foi possível 

perceber que pessoas idosas mais velhas e dependentes acarretavam maior sobrecarga nas 

cuidadoras, principalmente, quando estas não dispõem de apoio para cuidar e assumem papeis 

sociais de mulher, esposa e mãe. 

A sobrecarga é apontada como fator de risco para o desconforto emocional. Ela pode 

ocasionar diversos problemas na vida do cuidador e desenvolver sintomas de desconforto 

emocional, que são caracterizados por dores de cabeça, insônia, inapetência, tristeza, 

ansiedade, dentre outros (GRATÃO et al., 2012). É importante desenvolver trabalho de 

prevenção, orientação e até tratamento dos cuidadores informais evidenciados com 

sobrecarga, que às vezes é acompanhada de sintomas psicossomáticos (GRATÃO, 2013).  

Os depoimentos das idosas cuidadoras revelam que, às vezes, elas sentem-se doentes 

também. Os cuidadores têm preocupação com a própria saúde, acreditam que é preciso ter 

cuidado consigo, para terem condições de prestar cuidado ao outro. O cuidado consigo 

envolve: preocupação, conhecimento, dedicação ao próximo e a si mesmo (SEIMA; 

LENARDT; CALDAS, 2014). No entanto, isso não tem sido possível em virtude da rotina 

exaustiva de cuidar do outro. A idosa cuidadora tem particularidades devido ao processo de 

envelhecimento que favorece o adoecimento e, somado a sobrecarga de trabalho, pode 

comprometer sua saúde e agudizar a doença. 

Os cuidadores demostram “viver para cuidar”, a sua vida passa a ser a vida da pessoa 

idosa sob cuidado. Para os cuidadores, a doação para o cuidado os impede de atender suas 

necessidades psicossociais, tornando-o, em alguns momentos, pessoas inseguras, por se 

sentirem anuladas (OLIVEIRA; CALDANA, 2012).  

Destaca-se a necessidade de um programa que ajude o cuidador a cuidar de si, pois foi 

verificado que a sobrecarga de trabalho que vivenciam gera impactos negativos na sua saúde 

(MAROLDI  et al., 2012). A necessidade de um programa dessa natureza também se faz 
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presente na vida das idosas cuidadoras dessa pesquisa. Não foi observado um programa de 

apoio disponibilizado pelo SAD, bem como outros programas para suprir essa demanda.  

Embora o cotidiano das idosas cuidadoras seja marcado por muito trabalho, sacríficos 

e responsabilidade, elas se dedicam a esse ofício e se orgulham pelo cuidado. As participantes 

têm consciência que fazem o possível para realizar o cuidado da melhor forma e garantir a 

recuperação e manutenção da vida da pessoa idosa dependente: 

 
[…] ele é forte, ele toma a alimentação dele na hora certa, a medicação certa, 

o banho dele... Ele é bem cuidado […]. Rosa 

 

Eu prefiro que falte para mim. Mas para ela, eu não quero que falte. Violeta 

 

Quando vai fazer o tratamento da hiperbárica, três horas da manhã eu já 

estou em pé. Para fazer o café. […] já fiz o café quando ele levanta. […] 

Almoça na hora certinha, café na hora certinha, de noite na hora certinha. 

Orquídea 
 

[…] eu dou merenda, dou as comidas na hora certa. Hortênsia 

 

As idosas cuidadoras buscam assegurar o melhor cuidado para a manutenção e 

recuperação de seu ente. Rosa afirma que o esposo sob sua responsabilidade é bem cuidado. 

Violeta deixa claro que as demandas de sua mãe são prioridade em sua vida, e não quer que 

nada lhe falte. De uma forma geral, as idosas cuidadoras estão atentas aos horários das 

atividades, para garantir o melhor cuidado aos idosos, mesmo com a rotina exaustiva. 

Cuidadores reconhecem seus limites, oferecem o que podem dentro de suas condições 

físicas e financeiras e fazem tudo a seu alcance para garantir o bem estar do familiar idoso 

(VIEIRA et al., 2012). Observou-se nos registros do diário de campo que, ao falar de sua vida 

no cuidado do outro, algumas cuidadoras idosas apresentavam postura tensa, faces triste, 

cansada e angustiada. Demostravam, também, através do tom de voz, desmotivação para 

continuar exercendo o papel de cuidadora. 

As idosas cuidadoras vivenciam rotineiramente a complexidade, desgaste e exaustão 

que a função de cuidar proporciona. Esses fatores podem colaborar para que elas tenham 

dificuldade para desenvolverem o cuidado de si, que é abordado na próxima subcategoria. 
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4.1.3 DIFICULDADES NO CUIDAR DE SI PARA CUIDAR DO OUTRO 

 

As cuidadoras vivenciam cotidianamente a dualidade em terem de optar por realizar o 

cuidado para a pessoa idosa, ou, para si. As colaboradoras, frequentemente, priorizavam o 

cuidado do outro em detrimento do seu, conforme expresso nas falas: 

 
Por isso que na hora em que eu vou dormir, depois que eu faço tudo, cuido 

dele, ajeito ele todinho. Aí eu tomo o meu banho, ponho a minha roupa de 

dormir e vou me deitar. […] tenho que atender ele, e depois eu venho para 

fazer a minha meditação. Rosa 

 

 Não tem dia para mim, não tem. Não tem dia para mim. De sábado a 

sábado, o dia é só para ele […]. Tulipa 

 

Cuido mais dele do que de mim […]. Aí eu tenho que fazer tudo isso para 

ele, não é? Ai depois é que eu vou, tomo café. Às vezes, eu tomo até café 

antes de tomar banho, porque no horário, eu já estou cansada, já estou com 

fome (risos). Aí tomo café, depois é que eu vou e tomo um banho. E aí 

procede o dia.  As medicações que eu tenho de dar, todas nos horários certos. 

Às vezes, esqueço das minhas. Jasmim 

 

Hoje eu não sei se eu vou (para a igreja), não. Eu vou ligar para o pastor, vou 

falar com ele. Não vou deixar ele assim. Quando ele está saudável, sã, que 

ele dorme. Agarra no sono. Mas, hoje está assim, com essa tosse, tossindo. 

Eu não vou, não (voz triste). Margarida 

 

As idosas cuidadoras abrem mão de seus anseios, necessidades e de praticar o 

autocuidado. De acordo com os depoimentos, é possível identificar que o cuidado consigo 

mesmo é desenvolvido após atender as necessidades da pessoa idosa. Elas adaptam suas 

necessidades e vida a partir do cuidado do outro. A fim de assegurar esse cuidado, as 

colaboradoras anulam seus projetos, sonhos e interesses que pode, posteriormente, ocasionar 

consequências negativas para a sua saúde e bem estar. 

A anulação para cuidar do outro pode ocasionar sofrimento ao cuidador, interferindo 

em sua QV e qualidade de cuidado prestado (CABRAL; NUNES, 2015). Quem cuida está 

constantemente preocupado com o bem estar da pessoa idosa sob seus cuidados (VIEIRA et 

al., 2012), fazendo com que deixem os aspectos de sua vida para um segundo plano 

(ALDANA-GONZALEZ; GARCIA-GOMEZ, 2011).  

Pesquisa sobre percepções do cuidador familiar sobre o cuidado prestado ao idoso 

hospitalizado aponta que alguns cuidadores acreditam que, ao negligenciarem seu próprio 

cuidado para cuidar do outro serão recompensados de alguma maneira, ou, reconhecidos pela 
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contribuição do cuidado ofertado. Há uma intencionalidade no ato por trás do fazer, embora, 

muitas vezes inocentes (CABRAL; NUNES, 2015). 

A busca do reconhecimento do cuidado prestado pelo cuidador também esteve 

presente no relato de Orquídea. Ela esperava que o esposo sob seu cuidado reconhecesse o 

seu valor e empenho ofertado na sua assistência, conforme expresso no depoimento: 

 

Todo dia eu digo. E uma igual a mim ele não acha. Nem ele, nem ninguém 

nessa face da terra [...]. Ele não acha uma igual a mim. Para cuidar dele, não 

acha não. Todo mundo fala. Orquídea 

 

A fala de Orquídea chama atenção para a necessidade de que seus esforços e 

qualidade do cuidado disponibilizado sejam valorizados. Ela busca o reconhecimento do 

idoso sob seu cuidado e da sociedade. 

Além de colocar o cuidado da pessoa idosa em primeiro lugar, as colaboradoras 

investem o maior tempo diário possível para cuidar do outro, e por conta disso, quando 

questionadas a respeito do autocuidado, afirmam não ter tempo para pensar e/ou cuidar de si: 

 

 […] não tenho não (tempo). Tem dia que eu tomo banho de noite. Tem dia 

que eu tomo banho de noite, viu? […] Porque a vida era no hospital. Quando 

ele veio para casa, a vida era corrida em casa, não é? Tulipa 

 

Muito pouco (tempo) (risos).  Às vezes, até para eu fazer isso (artesanato), 

eu fico até tarde, para aproveitar o tempo para fazer isso. Eu não paro. A 

dinâmica é muito grande durante o dia, sabe? Corre daqui, corre dali, ver 

isso, ver aquilo. E atenção, e falta isso. Violeta 

 

Quando eu tenho tempo para mim? Praticamente eu não tenho... Deixa eu 

lhe dizer a verdade. Magnólia 

 

As falas expõem a dificuldade para cuidar de si ocasionada pela ausência de tempo 

cuidando do outro no dia a dia. Há mudanças em diversos níveis do autocuidado. Atividades 

básicas como tomar banho é afetada pela rotina e dinâmica elevada do cuidado a pessoa idosa, 

expresso por Tulipa.  

Violeta tem que compartilhar o seu tempo com diversas atividades. No cotidiano, ela 

busca aproveitar o tempo da melhor forma possível, e para isso, fica até tarde para realizar 

atividades como o artesanato, que proporciona distração na rotina vivenciada. 

Há idosas cuidadoras que são enfáticas ao afirmarem que não têm tempo para pensar e 

cuidar de si, conforme as falas abaixo: 



55 

 

 

 

Não consigo pensar em mim, não. Não consigo. Não tem tempo. Não tem 

tempo para pensar em mim, não. Jasmim 

 
Eu não, não me cuido, não. Não me cuido de jeito nenhum (ênfase). Não me 

cuido, não. Não me cuido. Margarida 

 

A ausência de tempo é o principal fator relatado pelas idosas cuidadoras que contribui 

para não haver a prática do autocuidado. Cuidadores familiares referem ter dificuldades na 

realização deste, ocasionado principalmente por fatores como a falta de tempo e apoio de 

outras pessoas nos cuidados (COSTA; CASTRO, 2014). 

A falta de disponibilidade de tempo para se dedicar a assuntos e atividades pessoais é 

apontada pelos cuidadores como um dos aspectos mais estressantes do cuidado (BAUAB; 

EMMEL, 2014).  

A atividade de cuidadora altera a vaidade feminina das colaboradoras e dificulta o 

autocuidado nos aspectos físico e emocional. Ela é ininterrupta e não possibilita tempo para as 

atividades consigo mesmo (NADIR et al.,2012), confirmado por Tulipa: 

 

[…] Meu cabelo estava horrível, enorme! De tanto falar, eu fui ao salão [...] 

Unha, eu passei até dezembro. Desde abril até dezembro sem fazer unha. Eu 

não tinha tempo […]. Faço a unha aqui, a menina vem. Toda hora eu levanto 

para ver ele. Tulipa 

 

As idosas cuidadoras demostram que tem interesse em cuidar de sua imagem física, 

principalmente das unhas e cabelos. Contudo, argumentam que, em virtude do cuidado no dia 

a dia não tem tempo, conforme expresso nas falas abaixo: 

 

Para mim eu tenho muito pouco (tempo). Muito mal eu faço as unhas, assim 

de mês em mês. Às vezes, levo mais de mês sem fazer. […] olha como está a 

minha sobrancelha? Fazia minha sobrancelha [...]. Nunca mais eu fiz. Aí 

nem pinto, porque está horrível. Está muito cheia de pelo. Violeta 

 

Não cuido mais. Olha, antigamente eu fazia unha, fazia cabelo. Agora, eu 

não faço mais nada, e não faço mais, não faço (voz triste). Mas é uma luta 

para pintar o cabelo. Jasmim 

 

O comprometimento em cuidar integralmente do outro contribui para que os planos 

pessoais das idosas cuidadoras sejam colocados de lado. Há, portanto, o comprometimento do 

seu autocuidado. Tudo na vida do cuidador é planejado e executado em função das atividades 

para cuidar da pessoa idosa. Isso faz com que muitos cuidadores comecem a deixar sua vida 
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de lado e, acabam por ficar esperando o momento em que a responsabilidade terminará, para 

então voltar a viver normalmente (VIEIRA et al., 2012). 

Os cuidadores são os principais provedores de cuidado da pessoa idosa. Além de não 

cuidarem de si, eles são muitas vezes privados do convívio social, e mesmo, nas raras vezes 

que conseguem sair, não conseguem aproveitar o momento, devido a constante preocupação 

com o bem estar da pessoa idosa em casa (ISRAEL; ANDRADE, TEIXEIRA, 2011). 

A dificuldade para o autocuidado altera, em parte, a autoestima das idosas cuidadoras. 

Isso também foi evidenciado no registro do diário de campo, através da observação da 

aparência física e estado geral. Algumas idosas demostravam aparência física descuidada e 

faces de tristeza, desânimo e angustia. Elas tinham a pretensão de cuidar de sua aparência, 

mas, por vezes não conseguiam devido às diversas dificuldades do dia a dia, e isso 

desmotivava e afetava sua autoestima. 

Estudo que objetivou apreender a percepção do cuidador de idosos em processo 

demencial frente ao seu cotidiano, identificando o status de suas ocupações/atividades em 

decorrência das relações de cuidado assumidas, constatou que os familiares apresentam 

índices menores de ocupações de cuidado pessoal, como ir ao cabeleireiro, manicure, depilar-

se, maquiar-se, quando comparados a cuidadores formais, que foi de 83,33% (BAUAB; 

EMMEL, 2014). 

Além da ausência de tempo para as idosas cuidarem da aparência física, outro fator 

que colabora para dificultar e diminuir a realização do autocuidado é a tarefa doméstica, 

demostrada na fala de Margarida: 

 

Não tenho tempo nem de cuidar do meu cabelo. Eu não tenho tempo, que eu 

não vou dizer para você que eu vou para um salão ficar duas a três horas lá 

no salão esperando. [...] Eu vou fazer unha por quê? Tem café para me coar, 

tem panela para me lavar, tem a comida dele para botar. Daqui a pouco [...] 

Vou fazer unha para que? Jogar meu dinheiro fora? Aí eu não faço. Aí parei, 

parei. Margarida 

 

As idosas cuidadoras precisam compartilhar o tempo entre cuidar de seu ente, da casa 

e de si mesmo. Há um acumulo de atividades e responsabilidades. O fato de Margarida ter 

que realizar atividades domésticas após cuidados com a aparência física, parece em parte, 

desmotivá-la.  

As atividades domésticas e a ausência de vida social colaboram para diminuir o 

interesse no autocuidado. O envolvimento no cuidado com a pessoa idosa, casa e família faz 
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com que muitos cuidadores deixem de cuidar de si e recorram ao uso de medicamentos para 

solucionar seus problemas (ISRAEL; ADRADE; TEIXEIRA, 2011).  

De acordo com as falas das idosas cuidadoras, foi possível identificar que o 

autocuidado está presente em sua vida, sobretudo, nos momentos que realizam as 

Necessidades Humanas Básicas (NHB). O tempo para pensar e cuidar de si é escasso e não é 

utilizado como prioridade em seu cotidiano. O autocuidado ocorre de forma tímida na rotina 

de trabalho das colaboradoras e são identificados através de atividades como tomar banho e se 

alimentar, expresso nas falas abaixo: 

  

Na hora que eu vou dormir, tomo banho e vou me deitar (risos). Não dá 

tempo não minha filha! Rosa 

 

[...] aqui, depois desse horário que eu termino de ajeitar ele, vou tomar um 

banho, não é? E é assim? (risos) […]. Depois vou tomar um cafezinho, uma 

merendinha [...]. Azaléia 

 

Tem (tempo) para tomar banho, para lavar a minha roupa (risos). Para passar 

hidratante nos braços, por aqui, que o medico passou, que eu tenho problema 

de mancha por aqui. Acácia 

 

Muito pouco (tempo). Tem dia que eu vou tomar banho meia noite. Tem dia 

que, quando eu consigo tomar banho é meia noite. De manhã logo cedo, eu 

tomo meu banho, claro, não é? [...] não estou tendo como pensar em mim, 

não. Magnólia 

 

As falas das idosas cuidadoras demonstram que, de uma forma geral, elas têm 

dificuldade para pensar e cuidar de si. Quando pensado, é basicamente identificado através 

das atividades relacionadas com a manutenção da vida, a nível fisiológico. As colaboradoras 

vivenciam privações das NHB em outros níveis, como segurança, amor, autoestima. É 

importante ressaltar que, o comprometimento das demais NHB pode trazer consequências 

para a sua saúde e bem. 

Prover cuidados a outros sugere atender a necessidades básicas como alimentação, 

passando pela realização de atividades físicas até o desenvolvimento de necessidades 

específicas, como aquisição e compra de medicamentos (UESUGUI; FAGUNDES; PINHO, 

2011). A vigilância constante, cuidados como banho, troca e alimentação do familiar 

dependente são atividades que impedem o cuidador familiar de se autocuidar. Essas atividades 

estão relacionadas com a sua sobrecarga, intensificada também pela falta de apoio (COSTA; 

CASTRO, 2014). 
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Ao deixar de lado os cuidados com a sua aparência física e a postura de forte 

engajamento e comprometimento com o cuidado da pessoa sob sua responsabilidade, 

demonstrado através do diário de campo, evidencia-se que as colaboradoras fazem para si o 

mínimo necessário para assegurar condições de se manter em pé, a fim de continuar cuidando 

de seus familiares e satisfazerem suas necessidades biológicas e psicossociais. Não se pode 

deixar de considerar as NHB dos cuidadores, dentre as quais o repouso se destaca, 

comprometido pelos cuidados demandados, principalmente no período noturno (NADIR et 

al., 2012). 

Para as idosas cuidadoras, o autocuidado está diretamente relacionado com a 

possibilidade de ser ou não acompanhada por serviços médicos, conforme os relatos a seguir:  

 
Aí diz: está se cuidando? Não estou! Eu não estou me cuidando. Não tem 

como. Tem uma verruga enorme aqui na perna para tirar. Eu nem falo nada 

aos médicos, quando eu vou. Nem mostro, nem nada. […] fazendo o 

tratamento das vistas. Que tratamento? Parou tudo, porque eu só faço botar 

colírio, porque não volto ao médico. Não tem como voltar, tudo espera. […] 

A vida é assim, a vida de cuidadora. E sem ir para o médico. Jasmim 

 

[…] eu estava até falando, tenho de ir para o médico, tenho de ir para o 

médico […]. Estou parada no tempo, parei mesmo […]. Agora mesmo, eu 

estou precisando ir para médico. Tem um tempinho que eu não vou nos 

médicos. Margarida 

 

Eu cuido sim, eu vou ao médico, eu vou ao cardiologista. Eu tenho um 

cardiologista que me acompanha, tenho dermatologista, que mais? Até para 

exame de vista. Acácia 

 

A verdade tem de ser dita mesmo, eu quase nem cuido de mim. Porque para 

eu ir ao médico mesmo é uma dificuldade. Não tenho tempo. [...] eu já perdi 

várias consultas. Magnólia 
 

A fala das participantes demostra que elas não se cuidam, apesar de reconhecer a 

necessidade de terem de se cuidar. Além disso, o cuidado de si parece estar relacionado com a 

ausência de doença e o acompanhamento médico.  

Os cuidadores familiares geralmente não cuidam da saúde, conforme os depoimentos 

de Jasmim, Margarida e Magnólia. Só buscam cuidados quando apresentam sintomas de 

doenças ou lesões. O cuidado a saúde se dá através da forma curativa, ao invés da preventiva, 

e está ligada a questões relacionadas com o corpo físico, dores ou limitações produzidas por 

problemas de saúde (COSTA; CASTRO, 2014).  
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A autopercepção positiva de saúde das cuidadoras pode estar fortemente associada ao 

potencial de resiliência, que facilita o alcance para intervenções de saúde em relação ao 

autocuidado (BORGES et al., 2015). 

Pesquisa que versa sobre a compreensão do autocuidado do cuidador familiar, segundo 

a teoria de Dorothea Orem aponta que é recorrente a falta de cuidado da própria saúde e 

necessidades terapêuticas entre os cuidadores familiares. Os cuidadores buscam o cuidado 

institucionalizado apenas em condições de agudização da doença e relatam não ter tempo para 

cuidar da própria saúde, por consequência, se automedicam (COSTA; CASTRO, 2014). 

Estudo que objetivou descrever as dificuldades encontradas pelos cuidadores 

familiares para cuidar de idosos com dependência no domicílio traz que, quando a pessoa que 

cuida possui restrições na sua saúde, a sobrecarga é ainda maior. Apesar de apresentarem 

alterações de saúde continuam cuidando de seus familiares, pois, sabem que eles tem 

limitações maiores que as suas (VIEIRA et al., 2012). 

A ausência do autocuidado muitas vezes decorre da rotina continua e desgastante 

vivenciada pela idosa cuidadora, conforme evidenciado no depoimento de Margarida: 

 
As pessoas se acabam junto […]. Oh meu Deus do céu, eu já estou, eu já me 

acabei com a doença desse homem […]. De 22 horas até 5 horas da manhã, 

eu levanto mais de 5 vezes. Qual é o corpo que aguenta? Nem a mente. Você 

vai deitar para você relaxar, você dormir. Eu não durmo. Eu levanto toda 

hora […]. Margarida 

 

A fala de Margarida soa como um desabafo, e evidencia que cuidar de seu esposo 

trouxe aspectos negativos para sua vida. A sua dinâmica de vida não favorece que ela realize o 

autocuidado.  

O apoio e a orientação de uma equipe multiprofissional pode ser decisivos para o 

autocuidado do cuidador e a qualidade da assistência prestada a pessoa idosa. Esse suporte 

pode contribuir para a melhoria da QV do cuidador e idoso sob cuidado (BORGES et al., 

2015). Entretanto, durante a realização das entrevistas, não foi identificado meios de suporte 

do SAD direcionado ao cuidador. O foco da assistência da equipe era a pessoa idosa 

cadastrada no PAD. 

Estudo aponta como estimulo positivo ou facilitador para o autocuidado do cuidador o 

apoio de membros da família, presenciado quando o cuidador recebe a colaboração de outras 

pessoas de dentro da família, ou mesmo de pessoas consideradas significativas (CASTRO; 

COSTA, 2014). 
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Os depoimentos identificaram que as idosas cuidadoras têm consciência que o cuidado 

do outro contribui para impossibilitar o cuidado consigo mesma. Contudo, a responsabilidade 

e o dever de continuar cuidando lhes mantem na função de cuidadoras e podem originar 

diversos tipos de sentimentos, que serão discutidos na categoria a seguir.  

 

4.1.4 SENTIMENTOS EXPRESSOS PELAS CUIDADORAS 

 

Ao cuidar da pessoa idosa, as cuidadoras idosas vivenciam uma mistura de 

sentimentos. Há sentimentos positivos e negativos, originados da atividade do cuidado diário. 

Algumas idosas cuidadoras relataram que sentiram-se mal, nervosas, estressadas, 

desmotivadas, fracas, deprimidas e angustiadas no desempenho dessa tarefa, conforme os 

relatos abaixo: 

 

 Eu não me sinto mal, não! […]. Tem dias que eu estou nervosa, não é? 

Estressada! Tem dias que eu estou mais calma. Tulipa 

 

Olha, tem horas que eu me sinto fraca, desmotivada. Não tenho muita 

alegria, não tenho. Agora tem horas até que passa assim, como que fosse 

uma pessoa assim, que não está nem aqui. [...] não tem motivação assim, de 

viver assim. Jasmim  

 

[…] mas, às vezes estou angustiada, estou deprimida, estou cansada. Às 

vezes eu deito, não consigo dormir de cansada também, como bem essa 

noite. Gardênia 

 

As falas das idosas cuidadoras fazem referência a diversos sentimentos na sua vivência 

diária. Jasmim relata se sentir desmotivada para viver e revela que, em alguns momentos, se 

sente fraca para enfrentar a realidade. No dia a dia, as idosas cuidadoras vivenciam também 

momentos que se sentem mais calmas e não se sentem mal, conforme depoimento de Tulipa. 

A angústia evidenciada na fala de Gardênia também é uma emoção que permeia a rotina das 

idosas. No cotidiano, coexiste sentimentos e emoções negativas relacionadas com a função de 

cuidador (VIEIRA et al., 2012). 

Diante dos depoimentos, constatou-se que as idosas cuidadoras vivenciam situações de 

cuidados que se contrapõem, havendo momentos desagradáveis e agradáveis, corroborando 

com o estudo de Oliveira e Caldana (2012). O cuidador vivencia um processo carregado de 

sentimentos. Estes são muitas vezes ambivalentes, devido ao fato dele ser submetido a 

encargo físico e emocional (VALIM et al., 2010). 
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Cuidadores e familiares devem ser preparados, por meio de aconselhamento e 

psicoeducação, para sentimentos negativos, como culpa, frustação, raiva, tristeza, depressão 

dentre outros, que acompanham a responsabilidade de cuidar do familiar no domicílio, mesmo 

com auxílio de profissionais de saúde (GRATÃO, 2013). Nesse sentido, a equipe do SAD 

deve estar atenta para o surgimento desses sentimentos no cuidador e trabalhá-los, de forma a 

contribuir para a prestação do cuidado de qualidade. 

Através do diário de campo, com base na observação das expressões faciais e postura 

de algumas cuidadoras, evidenciou-se que estas se preocupavam demasiadamente com a 

saúde e bem estar do outro e se dedicavam sempre na perspectiva de realizar o melhor 

cuidado, porém, se sentiam solitárias. Elas apresentavam a necessidade de compartilhar 

vivências e sentimentos do seu cotidiano, corroborando com dados de outros autores. Estudo 

aponta, também, que os aspectos negativos do ato de cuidar podem ser minimizados pelo 

conforto obtido na compreensão e apoio de outras pessoas em relação a tarefa de cuidador 

(VIEIRA et al., 2012). 

Os sentimentos se alteram na vida das cuidadoras durante o cuidado diário. O cuidado 

da pessoa idosa em domicílio também origina sentimentos positivos, embora em menor 

número de relatos. Algumas colaboradoras referem sentir-se bem ao cuidar da pessoa idosa: 

 
Não me sinto nem impaciente, nem cansada, nem mal humorada. Eu me 

sinto bem, eu brinco, danço. Eu boto DVD de manhã, quando ele está 

tomando banho. Eu boto DVD, fico dançando, brinco com ele. Bromélia 

 

Eu me sinto assim, bem [...]. Eu me sinto bem. Me sinto bem. Orquídea  

 

Eu me sinto bem, não me sinto nada assim [...]. Acácia  

 

Eu me sinto muito bem (ênfase). Eu estou olhando, sinto que está tendo 

resultado. Gardênia 

 

Algumas idosas cuidadoras demostram vivenciar sentimentos positivos no cotidiano 

diário com a pessoa idosa. Contudo, é importante destacar que Bromélia e Acácia tinham 

peculiaridades na realização desse cuidado. Bromélia contava com a ajuda de uma cuidadora 

para cuidar e Acácia cuidava da irmã, que era independente para realizar algumas atividades. 

Talvez esses fatores tenham contribuído para haver menores cargas de trabalho e emocionais, 

levando-as a revelar sentimentos positivos na implementação dos cuidados.  

Muitas vezes, os cuidadores escondem seus sentimentos, pois, acreditam que dessa 

forma podem amenizar toda a situação vivida pela pessoa idosa e família. Como o idoso sob 
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cuidado se encontra em um estado de tristeza e nervosismo pela situação vivenciada, o 

cuidador acha que não pode transmitir o que sente. Assim, acreditam estar evitando a piora do 

seu estado psicológico (VIEIRA et al., 2012).  

Muitas idosas cuidadoras demostram satisfação em poder cuidar da pessoa idosa. 

Sente-se útil, bem, alegre, orgulhosa de serem cuidadoras, conforme expresso nas falas: 

 
De a gente ser útil. Rosa 

 

Eu me sinto até alegre, viu? Porque posso fazer, entendeu? Tulipa 

 

Eu, eu me sinto bem, me sinto. Tenho orgulho de fazer isso. Margarida 

 

Me sinto bem. Acho que é uma coisa muito boa, muito maravilhosa, a gente 

cuidar de uma pessoa doente. Uma coisa muito bonita e de muito amor. Tem 

que ter muito carinho e muito amor. Hortênsia 

 

É possível perceber que as idosas cuidadoras, apesar de relatarem sentimentos 

negativos, sentem-se bem em exercer a função de cuidadoras de seus familiares. Ser cuidador 

é uma tarefa que lhe engrandece (VIEIRA et al., 2012).  

Frente às inúmeras dificuldades inerentes ao cotidiano de execução de tarefas, há 

sentimentos que trazem satisfação, que precisam ser considerados e valorizados em suas 

várias dimensões (OLIVEIRA; CALDANA, 2012). O cuidado da pessoa idosa origina 

sentimentos positivos como zelo, carinho e gratificação (FRATEZI; GUTIERREZ, 2011). 

 O amor e carinho surge no depoimento de Hortênsia, como característica que o 

cuidador deve possuir para cuidar. O amor, consideração e o carinho são sentimentos 

positivos que afloram no cotidiano do cuidador (SILVA; PASSOS; BARRETO, 2012). 

Quando os cuidadores emanam sentimentos de amor e afeto no cuidado ao familiar 

dependente e os demonstram através de atitudes, expressões e gestos simbólicos, eles não 

associam o processo de cuidar ao sofrimento ou queixas de tensão ou sobrecarga, mas, sim, ao 

prazer e satisfação em cuidar (COSTA; CASTRO; ACIOLI, 2015). Mesmo que a tarefa de 

cuidar seja dispendiosa para os cuidadores, a relação de afeto entre ambos ameniza as 

dificuldades impostas pelo cuidado (FRATEZI; GUTIERREZ, 2011). 

A ambivalência de sentimentos na função de cuidadora é evidenciada também na fala 

de Magnólia, que se sente bem e preocupada, expresso no discurso abaixo: 

 

Eu me sinto bem de estar cuidando deles e me sinto preocupada também 

com a minha situação. Me preocupo de arriar e não ter quem cuide deles. Se 
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eu arriar, não vai ter ninguém que assuma eles como eu estou assumindo. 

Não vai ter mesmo [...] Magnólia 

 

Magnólia sente-se bem em estar cuidando, bem como preocupada por não ter outra 

pessoa para cuidar dos familiares da mesma forma que ela, trazendo à tona a discussão 

referente a dificuldade existente para adquirir apoio no cuidado da pessoa idosa, que será 

abordado na próxima categoria. 

 

4.2 ESTRATEGIAS DE SUPORTE DE CUIDADORAS IDOSAS NO CUIDADO 

DOMICILIAR A PESSOA IDOSA 

 

As idosas cuidadoras necessitam de suporte no cuidado diário da pessoa idosa em 

domicílio. O apoio familiar e a fé/religião são meios utilizados pelas colaboradoras na 

vivência diária assistindo a pessoa idosa. Os familiares de primeira geração são as principais 

pessoas que disponibilizam ajuda no cuidado diário junto às idosas cuidadoras. A fé/religião 

oferece forças para as idosas continuarem desempenhando a função de cuidadora. 

 

4.2.1 APOIO FAMILIAR 

 

No dia a dia das idosas cuidadoras, observou-se o emprego de esforços constantes para 

cuidar da pessoa idosa. Muitas idosas são as únicas cuidadoras e não contam sistematicamente 

com o suporte de familiares ou terceiros para cuidar, demostrando a falta de solidariedade 

entre os membros familiares. Quando há algum tipo de ajuda de familiares para realizar o 

cuidado, essa ocorre por meio de atividades pontuais, ou, de frequência esporádica, como 

relatado nas falas das cuidadoras: 

 
Não, só eu. Tinha minha filha que estava me ajudando, mas, agora começou 

a trabalhar e à noite ela tem cursinho [...] (emocionada). Rosa 

 

Só desse filho, no dia que está em casa para dar um banho, carregar ele e 

colocar aqui na sala. O único apoio que eu recebo é esse! Tulipa 

 

A dormida a noite é os filhos. Bromélia 

 

De noite, às vezes é que o pessoal revezava, assim, alguém da família dele 

revezava, porque eu não ia aguentar esse “porradão” também. Orquídea 
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As falas revelam que os filhos são as pessoas que mais oferecem ajuda em algumas 

atividades do cuidado da pessoa idosa. Contudo, a responsabilidade total ou principal do 

cuidado, continua sendo da idosa cuidadora. Na fala dos colaboradores não foi identificado o 

suporte de amigos ou vizinhos para auxiliar no cuidado. Quase metade dos cuidadores não 

tem apoio informal por parte de familiares, amigos e vizinhos, no que diz respeito à ajuda por 

parte de outros (ROCHA; PACHECO, 2013). 

Nos casos em que há algum tipo de suporte dos familiares para as cuidadoras, o 

mesmo será determinado pela disponibilidade e tempo livre do familiar. Conforme relato de 

Tulipa, o filho não auxilia diariamente nas atividades de cuidado.  

De uma forma geral, os familiares ajudam as idosas em atividades pontuais e quando 

não tem outras obrigações, como identificado nas falas de Rosa e Orquídea. Os cuidadores 

familiares precisam procurar ajuda para realizar as múltiplas tarefas que lhe são atribuídas no 

cuidado (FLORIANO; AZEVEDO; REINERS, 2012). 

Os familiares entendem o cuidador no exercício de cuidar como se fosse um sacerdote 

ortodoxo, e é assim que lhes tratam. Ele é o depositário de todos os anseios e 

responsabilidades dos demais membros e tem que, por muitas vezes, prestar contas do ato de 

cuidar. Às vezes, isso mascara o sentimento de culpa da família como um todo em relação ao 

doente. Então, o abandono por parte dos familiares e da rede de proteção social torna o 

cuidador cada vez mais fragilizado na tarefa de cuidar (SILVA; STELMAKE, 2012). 

Quando o cuidador não recebe apoio de amigos ou familiares e há cobranças e 

acusações de outras pessoas externas ao binômio cuidador familiar e familiar dependente, ele 

se torna sobrecarregado, apresenta desgaste físico e psicológico, que precisa ser amenizado 

através de cuidados sistematizados do enfermeiro (COSTA; CASTRO; ACIOLI, 2015).  

A enfermagem precisa atuar com educação em saúde no cuidado a pessoa idosa e 

apoio ao cuidador, sobretudo, em situação de dependência funcional dos idosos (GRATÃO et 

al., 2013). Há um potencial nos cuidados de enfermagem que podem ter implicações na QV 

dos cuidadores da pessoa idosa (ROCHA; PACHECO, 2013).  

Nas visitas domiciliares realizadas com a equipe observei que há um elo entre as 

idosas cuidadoras e a equipe de enfermagem do SAD, bem como referência ao cuidado 

disponibilizado pela equipe a pessoa idosa. Contudo, não foi observado nem um tipo de 

cuidado por parte da equipe no sentido de assistir também as idosas cuidadoras. 
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A intervenção domiciliária realizada pelos profissionais das equipes multidisciplinares 

deve incluir o apoio à pessoa idosa e cuidador. Os serviços comunitários devem intervir 

precocemente junto aos cuidadores informais, a fim de reduzir a tensão física e psicológica 

causada pela dependência, contribuindo para a redução dos níveis de sobrecarga do cuidador 

(PEREIRA; CARVALHO, 2012). 

As redes de apoio institucionais não devem ser a única fonte de suporte às idosas 

cuidadoras. Os demais integrantes da família também devem se responsabilizar pelo cuidado e 

apoio as cuidadoras, principalmente quando elas são idosas. A falta de auxílio ao cuidador 

pode comprometer o desempenho das múltiplas atividades e afetar a qualidade e 

desenvolvimento do processo de cuidado da pessoa idosa, bem como a saúde e bem estar da 

idosa cuidadora. 

 O cuidado é um processo interativo entre o cuidador e o ser cuidado; o que afeta o 

cuidador, afeta também a pessoa idosa. Assim, medidas de apoio, como atendimento 

domiciliar de serviços de saúde e melhora na capacidade funcional do idoso podem ser 

tomadas, objetivando melhoras na QV de ambos (ISREL; ANDRADE; TEIXEIRA, 2011). 

Somete Bromélia afirmou apoio efetivo dos filhos para ajudar a cuidar do seu esposo. 

Nas visitas domiciliares, ela informou que os filhos ajudavam financeiramente e todas as 

noites iam dormir em sua casa, a fim de auxiliar no cuidado do pai, para que ela tivesse a 

oportunidade de descansar. Além disso, ela contava também com o auxílio de outra pessoa. 

Esses fatores possibilitavam essa cuidadora ter momentos de lazer e realizar o autocuidado, 

ainda que por breves momentos.  

O apoio da família se configura como uma estratégia importante para combater os 

estresses decorrentes do processo de cuidado, mas, para isso, é necessário que esta se organize 

por meio de acordos internos (FLORIANO; AZEVEDO; REINERS, 2012). A rede familiar de 

Bromélia demonstra que, apesar de todas as múltiplas atividades dos integrantes da família, 

quando há organização intrafamiliar voltada para compartilhar o cuidado com a pessoa idosa, 

é possível dar suporte ao cuidador. 

Pesquisa que objetivou analisar a associação entre dimensões de apoio social e o perfil 

de cuidadores familiares de paciente com dependência identificou que os cuidadores 

apresentam apoio social alto nas dimensões afetiva, com média superior a 80%, e isso sinaliza 

maior percepção de poder contar com alguém quando necessitam de demonstrações físicas de 

amor e afeto. Porém, apresentam menor escore médio nas dimensões de interação positiva e 



66 

 

 

informação, com 72,0% e 74,9%, respectivamente, indicando que há menor percepção dos 

cuidadores de ter com quem contar para se divertir ou relaxar, e para obter alguma orientação, 

conselho ou informação (YAMASHITA et al., 2013).  

Para algumas idosas cuidadoras, o trabalho é o principal motivo que impossibilita os 

filhos de apoiarem o cuidado a pessoa idosa, expresso nos depoimentos abaixo: 

 

Os filhos trabalham. Só quando estão em casa é que podem vir dar um 

banho, não é? Tulipa 

 

Ela (filha) chegava mais cedo do trabalho. Aí passava aqui, fazia o curativo 

dele, botava a comida dele. É assim, porque todas as 03 trabalham. 

Orquídea 
 

[...] dificilmente ele (filho) vem aqui em cima. Às vezes, porque estão 

trabalhando, não é? Tem a família também, é casado. Azaléia 

 

Hoje mesmo ela (filha) está vindo. A semana passada ela veio. Ela está vindo 

todos esses oito dias, porque ela estuda, trabalha, é dona de casa, não é? […]. 

Ela vem final de semana. Ela vem aqui e também ajuda financeiramente. 

Ajuda muito. Hortênsia 

 

Para algumas idosas cuidadoras, a impossibilidade dos filhos conciliarem o trabalho 

com a ajuda no cuidado justifica a ausência de apoio dos mesmos. Os relatos demostram que, 

quando os filhos estão presentes para ajudar no cuidado, realizam atividades ligadas à higiene 

pessoal, alimentação e realização de curativo.  

Através do diário de campo constatou-se que alguns domicílios não foram adaptados 

para a condição de saúde atual da pessoa idosa, fazendo-se necessário o apoio dos filhos para 

realizar o transporte do familiar. Além do cuidado direto a pessoa idosa, o apoio familiar 

ocorre também através do incentivo financeiro, evidenciado no depoimento de Hortênsia.  

Os familiares oferecem apoio em atividades que requerem maiores esforços, como 

banho e transferência, e quando podem, também ajudam na esfera econômica (ISRAEL; 

ANDRADE; TEIXEIRA, 2011).  

Na tarefa de cuidar, o orçamento doméstico do cuidador sofre cortes, uma vez que a 

doença determina prioridades. Há o surgimento de novas despesas com medicamentos, 

alimentação, ou até mesmo aparelhos para o doente. Nem sempre há recursos financeiros 

disponíveis para custear as despesas, tornando básica a ajuda financeira de terceiros. Isso leva 

ao endividamento e sobrecarrega ainda mais para o cuidador, já que a luta para conseguir o 
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necessário por meio de subsídios governamentais raramente é vitoriosa e em tempo hábil 

(SILVA; STELMAKE, 2012).  

Durante a realização das visitas domiciliares, Bromélia relatou que, além de possuir 

trabalho formal, trabalhava também com vendas para complementar o salário e suprir as 

necessidades de cuidado do seu esposo, conforme expresso no depoimento a seguir.  

 
Trabalho com contabilidade lá no escritório dele. Vendo algumas coisas para 

aumentar a renda. Prata, folheado, roupa, algumas coisas assim, eu saio para 

vender. Bromélia 

 

As cuidadoras não recebem muito apoio de seus familiares. Isso prejudica a sua renda 

familiar, ocasiona diminuição da vida social e relações familiares, devido à impossibilidade de 

sair de casa e falta de substituto na função de cuidador (CARDOSO; ROSALINI; PEREIRA, 

2010). Resultado semelhante a esse também foi constatado nesse estudo. 

Pesquisa indica que o apoio físico, emocional e financeiro ao cuidador, por outros 

membros da família ou pessoas significativas, se constitui em um estímulo positivo relevante 

no contexto de seu autocuidado. Quando o cuidador recebe apoio de outros membros, por 

menor que seja, ressaltam que a rotina flui mais facilmente e sem sobrecargas (COSTA; 

CASTRO; ACIOLI, 2015). 

A fragilidade no vínculo e a pouca aproximação entre familiares e a pessoa idosa 

colaboram para dificultar a existência de suporte para as idosas cuidadoras, conforme 

evidenciado nas falas abaixo: 

 

Tem (filhos), mas não aparece ninguém. Tem, mas não aparece, e mora aqui. 

Não aparece, não vem. Vem de vez em quando. Às vezes, leva um ano sem 

pisar os pés aqui, oh. Nem isso aqui, oh (telefonar). Para saber como é que 

está. Bastava fazer isso [...]. Orquídea 

 

Os parentes dele aparecem uma vez na vida (ênfase). Tem muita gente, muita 

gente mesmo. Mas, não aparece ninguém, vou fazer o que? Nada! Não pode 

fazer nada, não é? Tem que ficar com os que têm mesmo. Comigo, com os 

filhos. Azaléia 

 

Tem, ele tem irmãos. Tem mais de oito meses que não vem aqui. Nem liga 

[…]. Tem duas irmãs, saudáveis, boa de vida, estão tudo lá [...]. Margarida 

 

[...] os filhos dele não me ajudam em nada. Só tem um que me acompanha 

com ele, é o que vem trazer a gente e volta, mas, os outros, nenhum dá um 

passo. Só eu e ele. Magnólia 
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A pouca presença dos familiares no cotidiano e a busca por informações de uma forma 

geral a respeito da pessoa idosa, levanta questionamentos sobre a efetividade das relações e a 

qualidade do vínculo estabelecido entre os familiares, até mesmo antes da doença do idoso. 

Dificuldades de relacionamento entre cuidadoras e familiares no passado podem interferir 

negativamente no cuidado (CARDOSO; ROSALINI; PEREIRA, 2010).  

No contexto familiar, existem relações afetivas e pessoais na construção histórica de 

seus membros. A qualidade dessas relações familiares pode influenciar na qualidade do 

cuidado. Por isso, é importante que haja um vínculo emocional entre a pessoa idosa e o 

cuidador, no intuito de construir uma relação baseada na intimidade e confiança (SANTOS, 

PAVARANI, 2010). 

Durante as visitas foi possível observar que, quando houve separação intrafamiliar e 

constituição de uma nova família, os filhos oriundos do primeiro casamento prestavam pouco 

ou nenhum apoio, conforme fala de Orquídea e Magnólia. Quando os filhos são frutos da 

união matrimonial e oferecem algum tipo de apoio, as idosas cuidadoras fazem referência a 

falta de suporte pelos demais membros da família, como irmãos e demais parentes, de acordo 

com os depoimentos de Azaléia e Margarida.  

Quanto maior o número de familiares ou amigos que integram a rede social do 

cuidador, e com quem se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo, maior a sua percepção 

de apoio social (YAMASHITA et al., 2013).  

A falta de auxílio para realizar o cuidado, associado à ausência de apoio financeiro, 

pode colaborar para o surgimento de conflito entre os membros familiares, conforme o 

depoimento de Violeta: 

  

Nenhum (irmão) dava apoio, nem financeiro. Eu tinha uma moça aqui, uma 

mulher que eu pagava. Eu pagava sozinha. Eles não colaboravam. Depois, eu 

fiquei sem condições, porque era ela (mãe) e uma outra [...]. Meus irmãos 

hoje, hoje até que chegaram mais. Mas, ficaram até meus inimigos quando 

eu falava para colaborar, para pagar a criatura. Não queriam nada, só um que 

ajudava. Só um. Violeta 

 

Observa-se no relato de Violeta que, além do cuidado recair sobre um único membro 

familiar, há pouca ou nenhuma colaboração dos demais familiares, no que se refere ao apoio 

para cuidar e também financeiro. Isso pode sobrecarregar a cuidadora e levar ao 

desenvolvimento de conflito intrafamiliar. 
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Nesse estudo foi possível identificar que o cuidado recai, principalmente, para os 

cônjuges, porém, quando estes não têm condições de exercer a função de cuidador, essa é 

repassada para os filhos. Os filhos relatam que a vinda dos pais para o seu lar trouxe 

responsabilidades adicionais, aumento dos serviços domésticos, despesas e diminuição das 

atividades sociais (MATOS; DECESARO, 2012). Por isso, é importante que outros membros 

da família apoiem o cuidador, mesmo que seja em momentos de visita (GRATAO et al., 

2012). 

As cuidadoras recebem pouco apoio dos familiares para realizar os cuidados, fazendo 

com que se sentiam sobrecarregadas com a tarefa de cuidar e deixem de realizar diversas 

práticas cotidiana, como atividades sociais e relacionadas com o autocuidado. Além disso, 

deixam de trabalhar (CARDOSO; ROSALINI, PEREIRA, 2010). 

A rotina da família se transforma com o surgimento da doença, que provoca 

interferência no bem estar, pois, há um direcionamento para ela.  Não raramente, o cuidado 

provoca estremecimento das relações familiares, devido ao fato de que nem todos os membros 

da família aceitarem a nova roupagem familiar e à queda de atenção e afetos. Então, a relação 

do cuidador com a família será alterada. Muitas vezes, ele se sentirá só, com medo, triste pelo 

familiar doente, cheio de dúvidas e incertezas, tentando fazer o melhor (SILVA; STELMAKE, 

2012).  

A falta de apoio ao cuidador não se refere somente à ajuda física do familiar na 

execução dos cuidados, mas, também, ao apoio financeiro, em decorrência do aumento das 

despesas com cuidados do familiar dependente. Quando o cuidador recebe apoio e 

acolhimento no seio familiar, desenvolve seu papel com mais estímulo e menor sobrecarga 

(COSTA; CASTRO; ACIOLI, 2015). 

As idosas cuidadoras deveriam receber auxílio para cuidar da pessoa idosa, através da 

família ou mediante contratação de terceiros. Contudo, nesse estudo identificou-se que apenas 

três das doze idosas cuidadoras afirmaram contar com o suporte para cuidar, que foi 

representado, principalmente, pela contratação de outras pessoas mediante pagamento. Apesar 

de contarem com a ajuda dessas pessoas, a responsabilidade do cuidar continua sendo das 

idosas. 

Nas visitas domiciliares, observou-se que as idosas que contavam com a ajuda de 

outras pessoas demostravam, em parte, vivenciarem rotina de cuidado menos desgastante, 
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quando comparada as idosas que não tinham qualquer tipo apoio. Elas apresentavam, também, 

maior QV e possibilidade de realizar atividades de lazer. 

 

4.2.2 FÉ/RELIGIÃO COMO SUPORTE PARA O CUIDAR 

 

A fé e a religião são utilizadas pelas idosas cuidadoras como suporte para alcançar 

objetivos e enfrentar a realidade vivenciada, conforme expresso nas falas abaixo:  

 
[…] e eu estou entregando e eu sei que Deus tem algo de bom para mim, 

para ele também tem. Rosa 

 

A gente chama por Deus. Fiz uma promessa a São Lázaro, para ele ficar 

bom. Fiz promessa a São Lázaro, mas, nunca fomos lá agradecer. Eu tenho 

muita fé e esperança que ele vai [...]. Tulipa 

 

De acordo com a fala de Rosa, há confiança em Deus e fé na melhora de sua vida e do 

seu esposo. Os cuidadores se valem dessa força maior, no intuito de buscar encontrar um 

suporte espiritual para continuar na rotina de cuidados (CARTAXO et al., 2012). 

Tulipa recorre a negociação com o ser superior através da promessa. Ela tem fé e 

esperança na melhora do seu esposo. A fé emerge na vida dos cuidadores familiares como 

fonte de energia, esperança e cuidado consigo mesmo (SEIMA; LENARDT; CALDAS, 

2014).  

Os cuidadores utilizam estratégias para enfrentar as dificuldades do dia a dia 

relacionadas ao cuidado. Nesse intuito, se apegam à crença religiosa, se valendo de sua fé 

para se “livrarem” dos problemas, sentimentos negativos e doenças (CARTAXO et al., 2012). 

Nesse estudo, a fé também foi utilizada pelas idosas cuidadoras como meio para superar 

problemas e dificuldades. 

As idosas cuidadoras têm na fé e religião o auxílio necessário para suportar as 

situações difíceis vivenciadas no cuidado domiciliar diário da pessoa idosa. Para as idosas, a 

fé e a religião conferem forças para cuidar, confiança e esperança: 

 
Então, a religião para mim é fundamental [...]. Ajuda, Ave Maria! Me ajuda, 

porque eu não perco a minha fé e eu sei que o espírito é imortal (ênfase). 

Bromélia 
 

Ah, me ajuda. A religião me dá muita força. Muita força. Se não, não estava 

mais aqui, não. Orquídea 
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Ajuda sim. A religião ajuda muito. Dá confiança, dá esperança. Acácia 

 

Bromélia e Acácia buscam por meio da religião conseguirem reunir forças e 

confiança para renovar a esperança. No cotidiano, o cuidador familiar encontra na 

espiritualidade e fé o papel fundamental para superar as dificuldades vivenciadas (OLIVEIRA 

et al., 2012). 

O trabalho de cuidadora é difícil, devido à elevada rotina e complexidade do trabalho. 

Então, as cuidadoras idosas buscam meios para diluir essa rotina e sobrecarga. Orquídea 

encontra na religião o suporte necessário para continuar desempenhando sua função. A 

religião e a espiritualidade são utilizadas como estratégias para encarar as sobrecargas física, 

psicológica e econômica oriundas do ato de cuidar (SCALCO et al., 2013). 

Estudo que objetivou investigar a prevalência e os fatores associados à sobrecarga, 

transtornos mentais comuns e autopercepção da memória das cuidadoras familiares de idosos 

com demência identificou que 86,2% das cuidadoras tinham algum tipo de religião e 81,0% 

da amostra frequentava atividades religiosas (SILVA; PASSOS; BARRETO, 2012). Nesse 

estudo, observou-se que poucas idosas cuidadoras conseguiram manter frequência na 

atividade religiosa extradomiciliar, devido à dificuldade de encontrar apoio para cuidar do seu 

ente durante a sua saída. Entretanto, apesar disso, não deixavam de ter fé. 

O cuidador vivencia o sagrado, pratica a religiosidade e acredita no poder e na força 

positiva que esta proporciona para sua existência, no enfrentamento da vida, principalmente, 

quando estão vivenciado situações de doença (SEIMA; LENARDT; CALDAS, 2014). 

No intuito de obter forças para cuidar da pessoa idosa, as idosas cuidadoras pedem 

ajuda a Deus para enfrentarem momentos difíceis, como evidenciado nas falas a seguir:  

 
Eu peço para que Deus me ajude, me dê forças para que eu cuide dele, e aí, a 

gente vai indo, vai caminhando. Vai caminhado, para que a gente chegue lá. 

Rosa 

 

Me dá forças, me dá forças! Eu peço a Deus. Se eu estou com algum 

problema, eu boto na mão de Deus. Se aconteceu alguma coisa, eu boto na 

mão de Deus e vejo o resultado. Entendeu? É assim! Orquídea 

 

[...] você tem que ter fé em Deus mesmo. Que Deus pode mudar tudo. Que 

aquilo vai acontecer, na hora Deus vai te dar o escape e aí você sustenta 

firme, respira fundo e vai aliviando, aliviando. Jasmim 

 

[...] aí de mim se não fosse esse meu Deus. [...] acho que nem era viva mais, 

se eu não tivesse Deus. Esse Deus maravilhoso. Margarida 
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As idosas confiam que Deus irá ajudar a resolver problemas e superar a sua luta. Elas 

acreditam que, através de Deus, seus pedidos serão atingidos. Têm fé no Ser superior e 

reconhecem que, sem a ajuda Dele não seria possível prestar esse cuidado. Margarida 

encontra em Deus o suporte indispensável para vivenciar sua realidade e até continuar 

vivendo.  

Os cuidadores se sentem fortes por terem fé em Deus (GAIOLI; FUREGATO; 

SANTOS). Isso também foi evidenciado no diário de campo, através de fácies alegres e 

postura otimista das idosas, ao se referirem sobre sua fé no divino. A fé em Deus auxilia as 

idosas cuidadoras a enfrentarem as situações difíceis do cotidiano. Jasmim acredita que Deus 

tem o poder de mudar e controlar tudo, basta ter fé, pré requisito básico. O cuidador busca na 

fé a força necessária para continuar desempenhando a tarefa de cuidar (SCALCO et al., 2013). 

 

As idosas cuidadoras encontram por meio da fé no Ser superior o auxílio e conforto, 

apresentado nos depoimentos a seguir: 

 
É porque nessas horas assim, difíceis, a gente tem que clamar a Deus, não é? 

Pedir a Deus que conforte a gente, não é? Que sustente. Dê paciência, não é? 

Tudo, não é? Para poder a gente vencer, não é? [...]. Azaléia 

 
É o poder de Deus. Porque quando a gente congrega, a gente tem ajuda do 

céu, de Deus [...]. Me dá muita força. E eu estou suportando tudo isso por 

causa do poder de Deus, porque de mim mesmo, eu não tenho força para 

aguentar tudo isso que eu estou aguentando. É com a ajuda de Deus. 

Magnólia 

 

As idosas cuidadoras pedem a Deus conforto e sustento nas horas difíceis. Elas 

recebem do Ser superior a força e auxílio para suportar a realidade cotidiana. A fé em Deus 

ajuda a buscar a superação dos obstáculos.  

Magnólia deixa claro que, sem a ajuda de Deus, não seria possível suportar a 

realidade vivenciada. A fé pode ser um atributo necessário na vida dos cuidadores, pois, 

proporciona apoio e alívio nas tensões do cotidiano. Além disso, encoraja e dá apoio e 

esperanças (SILVA, PASSOS; BARRETO, 2012).  

O equilíbrio, a força, a coragem e a fé são elementos indispensáveis para enfrentar 

problemas e dificuldades que surgem no dia a dia dos cuidadores da pessoa idosa em 

domicílio (VIEIRA et al, 2012). Além disso, a fé é um meio utilizado por alguns como forma 
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de ajuda e conforto (OLIVEIRA et al., 2012). Azaléia pede e encontra no Ser superior o 

conforto e o meio necessário para ultrapassar os momentos difíceis. 

Para as idosas cuidadoras, a fé em Deus e a religião fazem a diferença em suas vidas. 

O culto domiciliar realizado com os integrantes das igrejas também confere suporte para 

enfrentar a rotina de cuidados da pessoa idosa, apresentados nos depoimentos abaixo: 

 
[...] pelo menos os irmãos vem aqui. Dá uma palavra, não é? Faz o culto às 

vezes aqui em casa [...]. Trazem aquela palavra de conforto. Então, não é? 

[...] já dá um grande suporte, não é? Azaléia  

 

É, eu escuto culto em minha casa. Porque mensalmente o pessoal da igreja 

leva o culto lá em casa, porque eu e minha mãe somos evangélicas. 

Magnólia 

 

Para as idosas cuidadoras, a presença dos membros da igreja, bem como os cultos 

realizados em seu domicílio são aspectos positivos em suas vidas, que conferem suporte. Elas 

encontram bem estar por meio das orações no domicílio. Para Azaléia, as palavras que ouve 

nos cultos proporcionam conforto e se constitui um grande suporte no dia a dia. Através da 

oração, os cuidadores pedem e acreditam na vontade de Deus. A oração também proporciona 

que eles compartilhem com o ser superior a responsabilidade de superar o problema 

(CARTAXO et al., 2012). 

Os cuidadores sentem que encontram cobertura espiritual na oração e rituais, e isso lhe 

fortalece. Em suas vidas, a oração e a presença na missa são rituais que servem de ponte entre 

o imanente e o transcendente, o profano e o sagrado (SEIMA; LENARDT; CALDAS, 2014). 

Contudo, identificou-se que nessa pesquisa, várias idosas cuidadoras não frequentavam os 

cultos nas igrejas, devido à ausência de alguém para ajudar no cuidado durante esse momento, 

como é o caso de Magnólia.  

 Magnólia encontra no culto realizado em seu domicílio a única possibilidade de 

congregar em conjunto com os integrantes da igreja. Apesar das idosas não conseguirem se 

deslocar para ir ao culto na igreja, continuam realizando as suas orações em casa, por meio 

das quais adquirem a fé para continuar. 

Durante as entrevistas foi possível constatar que as visitas dos membros da igreja e os 

momentos de orações significavam para algumas idosas cuidadoras a única possibilidade de 

lazer, que será discutido na próxima categoria. 
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4.3 LAZER NO COTIDIANO DE IDOSAS CUIDADORAS DA PESSOA IDOSA NO 

DOMICÍLIO 

 

A rotina de cuidado da pessoa idosa em domicílio compromete as atividades de lazer 

das idosas cuidadoras. Em seu cotidiano, as colaboradoras passam a maior parte do tempo 

ocupadas com o cuidado da pessoa idosa, deixando a prática do lazer em segundo plano, 

como expresso nos depoimentos a seguir: 

 

Não saio para lugar nenhum, só em casa com ele. Tulipa 

 

Tem dois anos que eu não sei o que é lazer! Não sei o que é viajar. Não sei o 

que é ir na praia passar um final de semana, natal, ano novo, São João, 

carnaval (voz triste). Surgem convites, mas, eu não tenho como ir e deixar 

ela. Violeta 

 

 [...] Não saio para lugar nenhum [...]. É aqui, não faço nada. Orquídea 

 

A minha vida é essa, dentro de casa.  Ou vou no fim de linha, ou vou no 

médico, ou pegar um remédio na cidade. Uma coisa assim, não é?  [...] É 

assim, a vida é essa. Meu lazer é esse! Azaléia 

 

 [...] O lazer aonde? O lazer é aqui mesmo (em casa). Margarida 

 

 De lazer como? Se eu não tenho tempo para fazer as coisas (risos). O meu 

lazer é fazendo as coisas mesmo [...]. Acácia 

 

O lazer não faz parte da vivência diária da maioria das idosas cuidadoras dessa 

pesquisa. Esse dado se assemelha a um estudo que aponta que, 82% dos cuidadores não 

apresenta nenhuma atividade de lazer. Essa informação traz preocupação no que diz respeito a 

saúde mental (MIGUEL; FIGUEIRA; NADIR, 2010). 

A rotina intensa de cuidado possibilita que as idosas cuidadoras fiquem confinadas no 

lar e tenham dificuldades de vivenciar atividades de lazer. O fato de não haver suporte de 

outras pessoas para apoiar no cuidado a pessoa idosa, intensifica a ausência de possibilidade 

de ter lazer e contribui para anular a sua vida social. A privação social, em função do cuidado 

disponibilizado a pessoa idosa é uma realidade presente na vida dos cuidadores (OLIVEIRA; 

CALDANA, 2012). 

Violeta mostra-se triste pela impossibilidade de não conseguir ter lazer. Demonstra 

vontade de ter momentos de descanso e se distrair, e deixa claro que a responsabilidade de 

cuidar do outro, bem como o fato de não poder deixar seu ente repercute negativamente no 
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acesso ao lazer. No cuidado diário da pessoa idosa, os cuidadores deixam de sair com os 

amigos, participar de reuniões familiares e viajar. Eles se enclausuram nas tarefas e 

sentimentos que permeiam o cuidar (OLIVEIRA; CALDANA, 2012). 

Cuidar da pessoa idosa em domicílio também influencia as atividades de lazer de 

Azaléia. É possível perceber que, a ausência da prática efetiva de lazer faz com que a idosa 

considere como atividade lúdica o cuidado indireto que realiza fora do domicílio. No entanto, 

observa-se que essas atividades extradomiciliares, tidas por ela como lúdicas, são 

compromissos que a cuidadora também precisa se responsabilizar e honrar. No dia a dia de 

cuidado, o lúdico não consegue ganhar espaço para amenizar os efeitos desagradáveis 

vivenciados pelo cuidador (OLIVEIRA; CALDANA, 2012). 

A ausência de tempo surge no discurso de Acácia, como fator que contribui para 

dificultar a prática do lazer. Sabe-se que muitos cuidadores prestam auxílio a pessoa idosa 

sem pausa para descanso e lazer (GRATAO et al., 2012). A falta de tempo para o lazer 

referido por Acácia demostra não há o hábito de reservar um tempo no seu cotidiano para 

esse tipo de atividade. 

A impossibilidade de vivenciar atividades de lazer ativo faz com que as idosas 

cuidadoras encontrem no lazer passivo a opção para se distraírem no domicílio, apresentado 

nas falas abaixo: 

 

Só assistindo televisão, não é? Não tem tempo para sair, para conversar, dar 

um passeio, não é? Tulipa 

 

[...] Tem dias que eu estou tão coisa assim, que o meu negocio é só assim 

para artesanato, para ouvir música. Coisas para espairecer a minha cabeça 

[…]. Minha sorte é que eu gosto muito de costurar, gosto de fazer essas 

coisas [...]. Violeta 

  

[...] dentro de casa assim, para se distrair, ou eu estou assistindo televisão, ou 

arranjo alguma roupa para costurar, ou uma roupa assim, para remedar, ou 

alguma coisa, não é? Caço nos cantos, é o lazer (risos)! [...] Às vezes, 

quando não estou lavando roupa, estou aqui sentada mais ele assistindo 

(TV), conversando um pouquinho, para distrair [...]. Azaléia 

 

[...] eu fico aqui mesmo em casa, assisto televisão. Outra hora vou ali 

descansar um pouco. Minha vida é essa aí. Se tiver gente aqui dentro de 

casa, vou conversar um pouco. Sair para casa de ninguém, eu aqui não saio 

[...]. Margarida  

 

As idosas cuidadoras praticam atividades de lazer que as restringe ao âmbito 

domiciliar. A televisão foi citada como a principal alternativa utilizada pelas idosas para 
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proporcionar distração. A televisão representa 81,25% das atividades que são realizadas no lar 

pelos cuidadores informais como ocupação de lazer (BAUAB; EMMEL; 2014). 

 Além da televisão, algumas idosas cuidadoras encontram através da música, 

artesanato e atividades de costura formas para espairecer e passar o tempo no dia a dia. Além 

disso, os cuidadores utilizam artifícios eletrônicos como televisão, rádios e computadores para 

manter a vida social (SEIMA; LENARDT; CALDAS, 2014). 

As atividades de lazer proporcionadas pelos meios eletrônicos em domicílio facilitam 

a conciliação do cuidado do outro com o lazer. Contudo, o lazer praticado no lar impossibilita 

o contato e inteiração das idosas cuidadoras com outras pessoas, contribuindo para excluí-la 

do meio social.  Quando o cuidador assume o cuidado da pessoa idosa há uma diminuição das 

atividades de lazer e de oportunidades para a vida social (SANTOS; TAVARES; 2012).  

Estudo indica que, antes de assumir o papel de cuidador da pessoa idosa, 100% dos 

cuidadores realizavam pelo mens uma atividade de lazer (BATISTA et al., 2012). Outra 

pesquisa aponta que, depois que os cuidadores informais iniciaram atividades na função de 

cuidador, houve modificação no número de novas atividades de lazer, passando a ser 

praticamente nulas (BAUAB; EMMEL; 2014). O lazer não deve ser negligenciado na rotina 

diária de cuidado das idosas cuidadoras, devido aos benefícios que podem proporcionar em 

sua QV. 

Há idosas cuidadoras que conseguem realizar algumas atividades de lazer fora do lar e 

reconhece os benefícios da mesma em sua vida: 

 

Às vezes vou andar um pouquinho ali na pracinha. Dou umas duas a três 

voltas. Assim, uns trinta a quarenta muitos de caminhada, para poder [...] 

(suspirando) relaxar. Bromélia 

 

Que eu tenho que sair também para distrair. Que eu não posso só ficar ligada 

a ele. Se não, eu adoeço. Hortênsia 

 

Bromélia utiliza a caminhada como meio para aliviar tensões. Hortênsia tem 

consciência que precisa vivenciar atividades de lazer e faz relação direta entre o lazer e a 

saúde. É importante destacar que, as idosas cuidadoras que relataram possuir atividades de 

lazer, contavam com o apoio de outras pessoas e familiares para ajudar no cuidado.  

Estudo que objetivou identificar, junto a cuidadores informais de idosos dependentes, 

as atividades de lazer e os fatores que influenciam na sua realização identificou que muitos 
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cuidadores da pessoa idosa atribuem a possibilidade de realizar atividades de lazer à divisão 

dos cuidados com outros familiares (BATISTA et al., 2012).  

O lazer proporcionado por meio da atividade religiosa também é afetado pela rotina 

intensa de cuidados, evidenciado nos relatos abaixo: 

 
Nem para a igreja, nem para a igreja eu vou. Não dá para ir, nesses dois anos 

que vai fazer, a gente só foi um dia. Que eu não me sinto bem em ir e deixar 

ele na cama. Jasmim 

 

[...] nem para a minha igreja ultimamente, não estou nem congregando, 

porque não tenho tempo, porque não tem ninguém para ficar com eles. A 

noite tenho que congregar e não posso ir. Magnólia 

 

Apesar dos registros do diário de campo terem evidenciado uma boa relação entre a 

idosa cuidadora e seu ente familiar, percebeu-se que, algumas cuidadoras abrem mão do lazer 

religioso em sua vida com pesar. Elas optam por priorizar o cuidado da pessoa idosa em 

detrimento do seu momento de lazer, demostrando o comprometimento que tem com o 

cuidado do outro. Os cuidadores optam pela sua doação e comprometimento em cuidar da 

pessoa idosa em virtude da fidelidade e amor que possuem pelo outro (SEIMA; LENARDT; 

CALDAS, 2014). 

Para Jasmim ir a igreja representava uma atividade de lazer importante, que foi 

afetada e, posteriormente cessada, após assumir a função de cuidadora. Antes da doença, ir a 

igreja era uma prática de lazer comum realizada pelo casal. Os cuidadores informais 

apresentam índices de abandono das atividades de lazer mais expressivos do que os 

cuidadores formais. Os cuidadores informais deixam de realizar várias atividades de lazer, 

como frequentar grupos religiosos, dedicar-se a artes e viajar (BAUAB; EMMEL; 2014). 

A elevada demanda das idosas cuidadoras faz com que estas negligenciem os 

momentos de lazer em suas vidas. Magnólia refere não ter tempo para ir à igreja e apresenta 

certo conformismo em reduzir o momento de lazer para assumir o cuidado da pessoa idosa. 

As cuidadoras não têm tempo para realizar atividades sociais, como frequentar a igreja, local 

de importante suporte para algumas (CARDOSO; ROSALINI; PEREIRA, 2010).  

Nesse sentido, é importante que o enfermeiro visualize, durante a visita domiciliar, 

sobre a presença ou ausência de lazer na vida do cuidador, tendo em vista que a sua prática ou 

não vai interferir na qualidade do cuidado prestado a pessoa idosa, bem como na QV da idosa 

cuidadora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os achados desse estudo apontam todas cuidadoras mulheres, o que chama atenção. 

Elas são naturalmente delegadas a assumir a função de cuidadoras no meio intra e 

extrafamiliar. O fato de buscarem se cuidar ao longo da vida contribui para ter melhores 

condições de saúde, quando comparadas aos homens. Isso as coloca em condições de ser uma 

pessoa em potencial para cuidar do outro. 

 As colaboradoras eram predominantemente casadas, pardas, católicas e evangélicas, 

ensino fundamental incompleto, sem renda ou com renda de um salário mínimo. 

Apreendemos várias razões para as idosas cuidadoras cuidarem da pessoa idosa em domicílio. 

Como motivação interna, destaca-se o amor; como motivação externa, a obrigação social 

expressa pela relação conjugal. 

A ausência de opção foi à principal razão pela qual muitas idosas assumiram o papel 

de cuidar. Elas se tornaram cuidadoras por imposição das circunstâncias, ausência de 

alternativas e outras pessoas para assumir o cuidado da pessoa idosa. A ausência de escolha 

para assumir o papel de cuidadora faz com que as idosas se sintam responsáveis e no dever de 

cuidar do outro. 

A motivação para cuidar da pessoa idosa em domicílio pode impactar no cuidado 

diário realizado pela idosa cuidadora e pode, também, ocasionar modificações em sua QV e 

bem estar. Os sentimentos positivos podem auxiliar no desenvolvimento das atividades 

cotidianas e levarem a assumir a função de cuidador. 

As idosas cuidadoras assumem uma rotina de trabalho intensa, ininterrupta e complexa 

no cuidado da pessoa idosa em domicílio. Além de dedicar todo o seu tempo cuidando do 

outro, as colaboradoras têm de executar várias atividades de cuidados diretos e indiretos, que 

asseguram a manutenção da vida da pessoa idosa. Neste contexto, é importante reconhecer a 

necessidade de apoio que as idosas cuidadoras têm para desempenhar a tarefa de cuidar e 

buscar alternativas para suprir suas demandas de apoio que são reais, a fim de proporcionar 

bem estar.  

O cuidador idoso tem se constituído uma opção para preencher as necessidades de 

cuidado da sociedade contemporânea, tendo em vista a longevidade ser uma realidade 

mundial. Neste contexto, a família ainda representa a principal fonte de apoio esperada para o 
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cuidado no âmbito domiciliar, devendo receber o suporte indispensável das redes de apoio dos 

serviços de internação domiciliar para o exercício de sua prática no domicílio. 

As cuidadoras realizam cuidados que estão ligados a atividades básicas e instrumentais 

de vida diária, desde a mais simples, até a mais complexa. Quanto maior o grau de 

dependência da pessoa idosa para essas atividades, maior será o cuidado dispensado pelos 

cuidadores. Por outro lado, o acúmulo de atividades e funções por um único cuidador pode 

significar maior sobrecarga física e emocional, com consequências negativas para sua saúde e 

bem estar. 

Além de cuidar da pessoa idosa, as colaboradoras têm de conciliar está atividades com 

os serviços domésticos e de cuidado consigo mesma, bem como têm que ter disponibilidade 

integral para cuidar initerruptamente, habilidades e conhecimentos para realizar 

procedimentos e técnicas complexas. Por isso, é fundamental que a rede de atenção a saúde 

em nível primário e secundário esteja atenta a necessidade de informações e capacitações dos 

cuidadores, de acordo com as demandas de cuidado da pessoa sob sua responsabilidade.  

Os cuidadores devem adquirir as habilidades necessárias para o cuidado, no intuito de 

acabar com o cuidado empírico, que traz sensação de insegurança para o cuidador e pode 

agravar o estado de saúde da pessoa idosa cuidada. 

A imersão das idosas cuidadoras na rotina de cuidados da pessoa idosa colabora para 

compartilhar as situações vivenciadas pela pessoa sob seus cuidados. Isso faz com que 

algumas cuidadoras fiquem vulneráveis e se sintam afetadas pelo problema de saúde do outro. 

Apesar das idosas vivenciarem dificuldades e sacrifícios cuidando diariamente do outro, há 

doação de si para realizar a melhor assistência possível. A elevada dedicação das idosas 

repercute no déficit de seu próprio cuidado. 

As idosas cuidadoras apresentam dificuldades para cuidar de si, ocasionadas pela 

prioridade de cuidar do outro. Ao negligenciar o seu autocuidado, elas idosas comprometem 

sua saúde física, emocional e bem estar. A ausência de tempo para cuidar de si, bem como 

elevada carga de trabalho diário e a constante preocupação com o outro são fatores que 

influenciam e comprometem o autocuidado. 

Ao cuidar da pessoa idosa em domicilio, as cuidadoras deixam anseios, sonhos, 

projetos e expectativas em segundo plano. A anulação de si para cuidar do outro pode 

desencadear sofrimento no cuidador e interferir em sua QV. 
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As idosas demostram interessem em cuidar de sua imagem corporal, mas, a 

responsabilidade de ter de cuidar da pessoa idosa, a ausência de tempo e as tarefas do lar 

desmotivam, alteram a vaidade feminina e dificultam o seu autocuidado. Frente a essa 

situação, a família é fundamental para disponibilizar apoio, proporcionando o autocuidado da 

idosa cuidadora. Na vivência diária, as idosas têm dificuldade para identificar o cuidado 

consigo mesmo, que é percebido, principalmente, através das atividades que satisfazem as 

NHB.  

Para atender as necessidades da pessoa idosa, as cuidadoras colocam a sua saúde de 

lado. O cuidado de si esteve relacionado apenas com acompanhamento médico. Isso demostra 

que não há incentivo para desenvolver ações que visem a promoção e proteção da saúde e 

prevenção de doenças, não somente por parte dos cuidadores, mas,  também, dos SAD. 

A ambivalência de sentimentos positivos e negativos faz parte da rotina das idosas 

cuidadoras. Houve predomínio de relatos de sentimentos negativos, porém, os sentimentos 

positivos também foram manifestados. As idosas se sentem bem ao cuidar do seu familiar, e 

isso pode melhorar o cuidado disponibilizado, bem como amenizar os aspectos negativos do 

papel de cuidadora. 

As idosas cuidadoras encontraram dificuldade para conseguirem apoio dos membros 

da família para o cuidado. Quando houve algum tipo de suporte dos familiares, este foi 

disponibilizado pelos filhos e empregado para realizar atividades eventuais, que dependia da 

disponibilidade de tempo livre para ser executada.  

No que se refere ao apoio financeiro, foi considerado escasso por parte dos familiares 

para auxiliar as idosas a custear a necessidade de cuidado da pessoa idosa. A ausência desse 

apoio compromete o orçamento da família, devido a elevação dos gastos decorrentes da 

doença. A falta de apoio financeiro e no cuidado pode ocasionar estremecimento nas relações 

e conflitos familiares.  

 A falta de suporte por parte dos filhos no cuidado de cuidado foi justificada pelas 

idosas devido a atividade laboral que exerciam. Mesmo nos casos em que estas tinham auxílio 

para cuidar do outro, continuavam a ser a cuidadora principal. É importante que haja apoio 

dos familiares, no intuito de aliviar tensões adquiridas na função de cuidadora. Para isso, a 

família deve se unir e organizar, visando compartilhar o cuidado, a fim de não sobrecarregar 

uma única pessoa, sobretudo, se ela for idosa.  
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Todo apoio a pessoa idosa, por menor que seja é significativo, ajuda a diminuir 

possibilidades de desencadear estresses, desgaste físico e emocional e sobrecargas. Visando a 

prevenção desses sintomas, o SAD e a ESF devem apoiar as cuidadoras, buscando identificar 

alternativas em conjunto com as idosas, para intervir antes das manifestações negativas na 

função de cuidadoras. 

A fragilidade no vínculo intrafamiliar influencia no maior ou menor suporte 

disponibilizado, nos casos em que a pessoa necessita de cuidados. Relações afetivas mais 

fortes têm maior possibilidade de contar com o auxílio de outras pessoas para cuidar. Ao que 

parece, os filhos se eximem da responsabilidade de cuidar do familiar em casos de separação 

entre os cônjuges e formação de uma nova família por um deles. 

Outro aspecto evidenciado é que a fé/religião são meios empregados pelas idosas 

cuidadoras como suporte para enfrentar a rotina desgastante de cuidados e alcançar objetivos. 

Por meio delas, as idosas conseguem o auxílio necessário para buscar a força e se manter na 

função de cuidadora. A fé em Deus e a religião fazem diferença em suas vidas e ajuda na 

superação dos momentos difíceis e lhe fortalece. 

As cuidadoras têm confiança que Deus irá ajudar a vencer os desafios do cotidiano. 

Solicitam forças para vivenciar a luta diária, colocam na mão de Deus seus anseios e 

acreditam quem sem o suporte que Ele proporciona, não seria possível continuar na função de 

cuidadora. As idosas também encontram apoio nos cultos e na visita dos membros da igreja 

em seu domicílio. 

A função de cuidadora idosa também afeta as suas atividades de lazer, o que 

frequentemente é deslocado para segundo plano. Isso traz preocupações, pois o lazer 

proporciona alívio de tensões e bem estar e a sua ausência pode afetar a saúde mental e 

desencadear sentimentos negativos. Tendo em vista os benefícios do lazer, o mesmo deveria 

ser praticado como uma atividade indispensável no cotidiano dos cuidadores. A falta de 

tempo, bem como o confinamento no ambiente domiciliar expõe as idosas a poucas opões de 

lazer. Elas encontram nos meios eletrônicos alternativas para proporcionar distrações.  

Nas visitas domiciliares, observei que a equipe do SAD tinha elevada demanda de 

pacientes e realizavam diversas visitas no dia, em lugares distantes. Isso compromete a 

qualidade da assistência da equipe, pois, ela dispõe de pouco tempo para assistir a pessoa 

idosa em cada domicílio. Além disso, a equipe se limita a assistir somente a pessoa cadastrada 

no SAD. O cuidador não é assistido e acompanhado, o que traz preocupação, devido as 
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necessidades de cuidado que vivenciam. Pensando nas reais demandas de quem cuida, sugere-

se a construção de um instrumento que possibilite investigar as necessidades de atenção e 

cuidado do cuidador idoso em domicílio, a fim de direcionar o olhar dos integrantes do SAD 

para melhor assisti-los. 

Os cuidadores idosos precisam de ferramentas que possibilitem executar cuidados com 

segurança, a fim de evitar possíveis iatrogenias. Nesse intuito, o SAD, bem como a ESF 

devem trabalhar em conjunto com os cuidadores e criar formas de acompanhá-los na 

execução dos cuidados em domicílio. É importante lembrar que, a rotina intensa de trabalho 

das cuidadoras impossibilita a sua saída do âmbito domiciliar. Por isso, as redes de apoio 

institucionais devem alcançá-las em seu ambiente de cuidado. 

O estudo aponta como limitação a escassez de estudos nacionais com idosos 

cuidadores de outros idosos no contexto domiciliar. Todos os idosos cuidadores residiam com 

a pessoa idosa. Os dados não deixam claro ser possível generalizar esses resultados para os 

cuidadores idosos que vivem em domicílios separados, constituíndo outra limitação. 

Sugere-se a realização de estudo com idosos cuidadores que vivem no mesmo 

domicílio e em ambientes separados, a fim de identificar semelhanças e generalizações nos 

resultados. Ademais, a realização de estudo multicêntrico daria maior validação dos 

resultados, e investigações com os idosos cuidadores e a pessoa idosa sob cuidado, devido ao 

fato do cuidado disponibilizado repercutir em ambos. 

A produção científica já aponta o idoso cuidador de idoso como uma realidade 

crescente, em nível nacional e mundial. Por isso, é importante realizar novas investigações 

nessa população, bem como aprofundar o conhecimento das questões que fazem parte da sua 

vida e identificar as especificidades e demandas de cuidados, no intuito de melhor assisti-los. 

Os profissionais de saúde se deparam com o desafio de (re) pensar formas de intervir 

para cuidar das novas demandas sociais, como idoso que cuida da pessoa idosa no domicílio e 

a dificuldade do idoso cuidador encontrar suporte familiar para cuidar da pessoa idosa. A 

enfermagem pode ajudar frente a essas demandas, no reconhecimento das limitações 

apresentadas pelo idoso cuidador para cuidar do outro e trabalhar, em conjunto com a família, 

para identificar possíveis pessoas com potencial para dar suporte a pessoa idosa sob cuidado. 

Isso nos leva a adaptação aos novos cenários que a longevidade proporciona, 

possibilitando, não somente a pessoa idosa, mas, também, ao idoso cuidador, um 

envelhecimento com mais QV e menos dependências. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

APÊNDICE A 

OFÍCIO PARA LIBERAÇÃO DE CAMPO 

Ofício S/N 

Salvador, ___ de ____________ de 2014. 

 

À coordenação, 

 

 Eu, Leidiane de Pinho Bailon Almeida, pesquisadora responsável da pesquisa 

“vivência do cuidador idoso no cuidado a pessoa idosa em domicílio”, solicito autorização 

para realizar a coleta de dados desse projeto de pesquisa. Esclarecemos que esses dados 

servirão como veículo de aproximação com os participantes da pesquisa e nos 

comprometemos a apresentar a V.S. o parecer de aprovação do CEP para dar início à coleta. 

Certa do entendimento por parte de V.S. agradeço desde já a presteza no seu atendimento. 

 

 

Cordialmente, 

_______________________________ 

Orientadora 

 

_______________________________ 

 

Pesquisadora 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 Os familiares são os principais cuidadores da pessoa idosa. A função de cuidador 

ocasiona mudança em sua vida e os leva a sobrecarga de trabalho, comprometimento da 

qualidade de vida e modificações no ambiente familiar. 

 Assim, eu, Leidiane de Pinho Bailon Almeida, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Bahia estou desenvolvendo projeto 

de dissertação de mestrado intitulado: “VIVÊNCIA DO CUIDADOR IDOSO NO 

CUIDADO A PESSOA IDOSA EM DOMICÍLIO”, sob a orientação da Profª. Dra. Tânia 

Maria de Oliva Menezes, para obtenção do título de Mestre em Enfermagem na área de 

concentração: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano. A pesquisa 

tem por objetivo: Compreender a vivência do cuidador idoso no cuidado a pessoa idosa em 

domicílio.  

 A pesquisa será desenvolvida através de entrevistas gravadas, com os  cuidadores 

idosos da pessoa idosa em seu ambiente domiciliar, ou no domicílio de seu familiar de acordo 

com a sua preferência. 

 Aproveito este momento para convidá-lo a participar, respondendo a entrevista em dia 

e horário que lhe seja mais conveniente e, enquanto pesquisadora, informo que a senhora (o) 

não terá qualquer tipo de despesa com esta participação e nem eu e nem os participantes 

receberão qualquer remuneração. Além disso, garantiremos seu anonimato e privacidade nos 

dados coletados através de pseudônimos. Os riscos e/ou danos poderão estar diretamente 

relacionada ao desconforto gerado pela entrevista ao falar de sua vivência como cuidadora 

(o). Caso se sinta desconfortável, podemos suspender ou encerrar a entrevista conforme a (o) 

senhora (o) se sinta melhor, podendo até desistir de participar a qualquer momento, com a 
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garantia de que não haverá qualquer tipo de prejuízo ou penalização em relação aos serviços 

que o senhor utiliza. 

 Quanto aos benefícios, esta pesquisa poderá fornecer dados que possibilite a melhoria 

da assistência aos cuidadores idosos e dar visibilidade às questões que permeiam a vida desse 

segmento populacional. Além disso, deverá proporcionar discussões e reflexões sobre os 

conhecimentos que envolvem a vivência do cuidador idoso da pessoa idosa, e fomentar o 

desenvolvimento de futuras pesquisas nessa área. 

 Assim, este estudo pretende colaborar para a ampliação do conhecimento cientifico  

acerca da vivência do cuidador idoso da pessoa idosa, no sentido de melhorar o atendimento 

dos diversos profissionais para esse segmento populacional, sobretudo o da enfermeira, bem 

como oferecer dados que poderão contribuir para a melhoria de vida dessa população. 

 Deste modo, solicito sua autorização para gravar as entrevistas realizadas, através da 

técnica face a face, por meio da aplicação de uma entrevista semi-estruturada, em local 

reservado, no próprio domicílio, em dia e horário previamente agendados e estabelecidos 

como conveniente para a Srª. (o) e para nós pesquisadoras. Após o término ou durante a 

realização da entrevista, se a Srª. (o) desejar essa gravação e para ser fiel a sua fala e não 

perder dados importantes para a pesquisa, poderá ouvi-la e fazer qualquer alteração nas suas 

falas, se julgar necessário. 

 A Srª. (o) poderá solicitar, em qualquer etapa do estudo, esclarecimento de eventuais 

dúvidas. Esse esclarecimento poderá ser realizado por contato com a responsável por esse 

estudo, no endereço eletrônico e telefone, citados abaixo ou através do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) que analisará os aspectos éticos da pesquisa para aprovação. 

 Ressalta-se que toda documentação resultante da pesquisa, como as entrevistas e as 

cópias do TCLE serão guardadas por nós pesquisadoras durante cinco anos. Nesse período, 

caso a (o) senhor a (o) tenha interesse em consultar os materiais, eles estarão disponíveis em 

nossos arquivos. Após este período, os protocolos serão desprezados. 

 Comprometo-me a utilizar as informações fornecidas apenas para pesquisa, e a 

divulgar os resultados através de artigos publicados em revistas científicas e congressos, 

buscando manter sua identificação sob sigilo e confidencialidade durante todo o processo de 

realização e divulgação da pesquisa. Caso a (o) Senhora (o) decida participar e se sinta 

suficientemente esclarecido, solicitamos assinar o presente termo. 
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____________________________________ 

Pesquisadora – Leidiane de Pinho Bailon Almeida 

e-mail: leidebailon@yahoo.com.br 

Tel: (71) 9999– 0533 

 

_____________________________________ 

Orientadora –Tânia Maria de Oliva Menezes 

e-mail: tomenezes50@gmail.com 

Tel. (71) 8880 – 9213 

 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

 Declaro que, ao ser convidada (o) para participar da pesquisa intitulada “vivência do 

cuidador idoso no cuidado a pessoa idosa” e ter sido informada sobre os propósitos deste 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes e de ter minhas perguntas respondidas, 

entendi que não terei despesas e não receberei qualquer tipo de pagamento por participar desta 

pesquisa e que poderei sair a qualquer momento que desistir de participar, sem que tenha 

prejuízos e que não sofri pressão ou coação e que, portanto, a minha participação é voluntária, 

e concordo em participar do presente protocolo de pesquisa. 

 

 

________________________________________ 

Entrevistado (a) 

 

Salvador, ____ de____________de 2014. 

 

Impressão 

Dactiloscópica 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

PARTE 1: DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1. Iniciais:___________________________ 

 

8. Mora com o idosa? Sim ( ) Não ( ) 

 

2. Sexo: H ( ) M( ) 

Estado civil: __________ 

9. Raça/ Cor___________________ 

3. Idade: _____________ anos 

 

10. Escolaridade____________ 

 

4. Ocupação: ______________ 

 

11. Religião:_______________ 

5. Cuidador principal? Sim ( ) Não ( ) 

 

12. Comorbidades ? Sim ( ) Não ( ). Quais? 

6. Grau de parentesco? Sim ( ) Não ( )__ 

 

13. Há quanto tempo cuidada? _______ 

7.  Renda do cuidador ____________ 

1 ( ) Menor que um salário 

2 ( ) Salário mínimo 

3 ( ) De dois a três salários mínimos 

4 ( ) Mais de quatro salários mínimos 

5 ( ) Não tem renda 

6 ( ) Não quis responder 

14. Quanto tempo gasta no cuidado?_____ 

Recebe apoio para realizar o cuidado?? 

15. Recebeu capacitação para realizar o 

cuidado? Sim ( ) Não ( ). Quais? _______ 
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PARTE 2: QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1. O que levou a Srª. (o) a ser cuidadora (o) da pessoa idosa? 

 

2. Conte para mim como é o dia a dia da Srª. (o) no cuidado a pessoa idosa? 
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ANEXO A-APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 


