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RESUMO 
 
SILVA, Marta Lucia Souto da. IDOSO DEPENDENTE: REPRESENTAÇÕES 

DO CUIDADOR FAMILIAR SOBRE O CUIDAR. São Paulo, 2011, 91p.  

Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 2011. 

 

Esta pesquisa sobre o idoso dependente decorre da visível constatação do 

aumento do número de idosos portadores de doenças crônicas que encontram-

se em situação de dependência funcional, o que resulta na necessidade da 

assistência de um cuidador, muitas vezes assumida por um membro da família. 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar as representações do cuidador familiar 

sobre o cuidar do idoso dependente, utilizando-se uma metodologia de 

abordagem qualitativa. A pesquisa de campo foi desenvolvida em uma Unidade 

Básica de Saúde com a Estratégia Saúde da Família, pertencente à 

Organização Social de Saúde Santa Marcelina da Micro Região Leste – 

Guaianases. A população do estudo foi composta por 10 idosos dependentes e 

seus respectivos cuidadores familiares. Por meio da aplicação de questionário 

intitulado “Conhecendo o idoso dependente e seu cuidador” foram coletados 

dados de identificação complementados com a realização de entrevistas semi-

estruturadas e o uso de roteiro com questões sobre as representações dos 

cuidadores. As análises revelaram que 50% dos idosos tiveram o Acidente 

Vascular Encefálico como desencadeador da necessidade do cuidador. Ficou 

evidente que 90% eram cuidadoras, sendo a prevalência de filhas e que há 

dificuldades quanto à infra-estrutura do domicílio para atendimento, o que, 

muitas vezes, chega a prejudicar o dia a dia do idoso e do cuidador. Os  

conflitos entre os parentes referentes à atribuição do cuidar para os membros 

da família, também ficou exposto nos resultados alcançados, o que demonstra 

a necessidade  de intervenções cada vez mais qualificadas da Estratégia 

Saúde da Família.  

 

Palavras chave: Representação do cuidar; Idoso dependente; Cuidador 

familiar 

 



ABSTRACT 
 
 

SILVA, Marta Lucia Souto da. IDOSO DEPENDENTE: REPRESENTAÇÕES 

DO CUIDADOR FAMILIAR SOBRE O CUIDAR.São Paulo, 2011, 91p.  

Dissertation ( Master’s) São Paulo Catholic University, São Paulo, 2011. 
 
 
 
This research on dependent elderly arises from a visible observation of the 

increasing number of elderly under chronic diseases and functional 

dependence, what results in the need of a caretaker assistance which, most of 

the times, a family member undertakes. This research aims at analyzing the 

representation of the family caretaker on the dependent elderly caring, using a 

qualitative approach methodology. The field research developed in a Basic 

Health Unit with the Family Health Strategy belonging to the Santa Marcelina 

Health Social Organization of the Eastern Small Region – Guaianases. The 

study population consisted of 10 dependent elderly and their respective family 

caretakers. Through a questionnaire named "Knowing the dependent elderly 

and his/her caretaker", data of identification was collected and complemented 

with semi- structured interviews and the use of guided questions on caretaker 

representations. The analysis showed that 50% of the elderly had Cerebral 

Vascular Accident as the trigger for the need of a caretaker. It was evident that 

90% were female caretakers, frequently his/her own daughters, and that 

difficulties are present concerning residence infrastructure to provide such 

assistance, what most of the times can even interfere negatively in the daily 

routine of the elderly and his/her caretaker. The conflicts among relatives 

regarding the caring attribution to the family members, could be also observed 

in the results reached, demonstrating the need for more and more qualified 

interventions from the Family Health Strategy.  

  

Key-words: Representation of caring, dependent elderly, family caretaker 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

“A necessidade de cuidado é universal, visto que, em alguma 
circunstância (da vida), ninguém escapa dela.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           (CARVALHO,2003) 
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Introdução 

 
 

No decorrer de cinco anos de jornada profissional na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) vivenciei e aprendi a exercer o trabalho de assistência fora do 

ambiente convencional das Unidades de Saúde, ou seja, dentro do domicílio 

das pessoas, por meio de visitas domiciliares. 

 

Este trabalho propiciou uma compreensão diferenciada sobre o processo 

saúde-doença, pois, ir ao domicílio, constitui-se numa intervenção que permite 

ampliar o conhecimento para além das situações de consultório ou das 

atividades em grupos na unidade e entender as reais necessidades das 

famílias.  

 

Essa vivência permitiu, também, conhecer os grupos familiares que não 

freqüentam a unidade de saúde, por motivos como: não acharem necessário 

ou não conseguirem se locomover até o local, como no caso de idosos 

dependentes. 

 

Nesse contexto, a realização de visitas domiciliares aos idosos 

dependentes possibilita a percepção clara das dificuldades dos cuidadores em 

conciliar suas atividades com a tarefa do cuidar. Essa experiência instiga 

curiosidades e questionamentos, dentre eles sobre as representações do 

cuidar do idoso pelo cuidador familiar. 
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Essa realidade inquietante despertou o interesse em realizar este estudo 

que tem como objetivo geral: analisar as representações do cuidador familiar 

sobre o cuidar de idoso dependente atendido pela Estratégia Saúde da Família. 

 

Acredita-se que as reflexões desenvolvidas podem favorecer os 

profissionais que trabalham com idosos e seus cuidadores e, os que atuam na 

área da saúde pública, ao ampliar seus conhecimentos sobre essa realidade 

específica, ainda muito ignorada e desconsiderada, além de despertar a 

necessidade de reconhecer as mudanças em curso sobre o envelhecimento e 

a velhice. 

 
O processo de envelhecimento ocorre de forma diferenciada em cada país, 

pois é influenciado pelo contexto sócio-econômico e cultural que caracteriza as 

sociedades contemporâneas. Essa diversidade se expressa também na 

qualidade de vida de seus cidadãos e interfere no modo como as pessoas 

envelhecem (Nasri, 2008), considerando o aumento do tempo vivido. 

 

É importante salientar que com o aumento da longevidade, o aparecimento 

de doenças crônicas se torna mais evidente, contribuindo assim, para o 

elevado número de idosos fragilizados. Em decorrência surge a necessidade 

de cuidadores para auxílio em suas atividades de vida diária. 

 

Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, as condições 

crônicas são responsáveis por 60% de todo o ônus decorrente de doenças no 

mundo. Há previsões que em 2020, 80% da previsão de doenças nos países 

desenvolvidos deve consistir em doenças crônicas (OMS, 2003) 
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O cuidado aos idosos fragilizados que se tornam dependentes é tratado de 

forma diferente em cada país, levando em conta as particularidades de cada 

sociedade. Há países em que esse suporte é atribuído predominantemente às 

famílias, como é o caso no Brasil, sendo que em outros, os encargos são de 

responsabilidade do Estado. 

  

Apesar das transformações significativas ocorridas na família, esta ainda se 

constitui em um importante lócus intergeracional, onde seus membros 

influenciam e são influenciados pelas concepções acerca de saúde- doença e, 

formas de tratamento adotadas. Nesse sentido é pertinente a afirmativa de 

Boehs ( 1994, p. 128): 

 
“ (...) o cuidado, essência da enfermagem , não é 
porém exclusivo da mesma, a família também 
cuida, baseada nas suas próprias experiências, 
decorrentes de conhecimentos populares e 
oriundos de profissionais de saúde”.    

 

 

      Boff (2000, p.33) considera que “Cuidar é mais que um ato: é uma atitude 

(...) representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e 

de envolvimento com o outro”. Esta e outras  concepções apontam para a 

necessidade e importância de estudos que possibilitem analisar as 

representações do cuidar, em especial, o cuidar destinado a idosos 

dependentes pelo cuidador familiar. 
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A realização de pesquisas na área da gerontologia pode ampliar os 

conhecimentos disponíveis sobre o desempenho desses agentes, assim como 

oferecer subsídios para um melhor desempenho desta função. A qualidade de 

vida, tanto do cuidador como do idoso dependente, também se beneficiam 

desses saberes. 

 

Este trabalho dentre outros que se desenvolvem na interface das áreas 

da saúde e gerontologia, foi estruturado de modo a contemplar análises sobre 

os principais aspectos que nortearam o desenvolvimento da pesquisa, tendo 

em vista seus objetivos. Os resultados do estudo realizado encontra-se 

sistematizado nos capítulos que tratam sobre: “Envelhecimento e 

dependência”, “ Cuidados a idosos em domicílio” e “ Idosos dependentes e 

cuidadores familiares”. 
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Capítulo I - Envelhecimento e Dependência 
 
 

 O envelhecimento com dependência por repercutir nas esferas social, 

econômica e cultural de cada país, vem se constituindo em um tema 

privilegiado de investigações nos últimos anos, a fim de que se construam 

novos saberes sobre as causas e conseqüências da dependência, tanto para o 

idoso quanto ao seu cuidador e, possíveis estratégias de prevenção. 

 
 
1.1  Velhice fragilizada 
 

 
O processo de envelhecimento populacional é alvo de atenção em todos 

os países, uma vez que ocorre um aumento significativo do número de idosos 

na população em geral. Estima-se que entre os anos de 1980 e 2020 a 

população mundial total deverá ter aumentado 80%, enquanto o número de 

idosos alcançará 160% (Ramos, 1993). 

 

 A tendência mundial à diminuição da mortalidade e da fecundidade têm 

levado ao aumento da população com mais de 60 anos. No Brasil, observamos 

que, no início do século XX, a expectativa média de vida era de 

aproximadamente 34 anos; em 1950, passou a ser de 43 anos. No ano de 

2000, era de aproximadamente de 69 anos e, em 2025, será de 75 anos 

(Lebrão, 2007).  

 

 O envelhecimento humano é abordado por diversos autores, sendo que 

são considerados aspectos distintos para definir o que é envelhecimento. 
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 O termo envelhecimento é descrito como processo de envelhecer, do 

qual, decorre a condição de ser velho, condição esta, identificada formalmente 

pela idade, a qual corresponde experiências adquiridas ao longo da vida. A  

velhice, definida como estado ou  fase da vida em que se encontra o ser que 

envelhece deve ser caracterizada, considerando-se a complexidade desta 

realidade. Simone de Beauvoir (1990, p.15) entende velhice como: 

 
 

(...) um fenômeno biológico, com conseqüências 
psicológicas que se apresentam através de 
determinadas condutas, consideradas típicas da 
idade avançada. Modifica a relação do homem no 
tempo e, portanto, seu relacionamento com o mundo 
e com sua própria história. Por outro lado, o homem 
nunca vive em estado natural: um estatuto lhe é 
imposto, também na velhice, pela sociedade a que 
pertence. 
 

 

 Os resultados de estudos feitos na área da saúde, e da gerontologia, em 

particular, tem revelado as diferentes concepções sobre envelhecimento. 

Carvalho Filho e Alencar (2005, p.3), ao teorizarem sobre envelhecimento, 

consideram suas múltiplas facetas e o definem como: 

 

 
“(...) processo dinâmico e progressivo, onde  
há modificações morfológicas, funcionais, 
bioquímicas e psicológicas que determinam a 
perda progressiva da capacidade de 
adaptação do indivíduo ao meio ambiente, 
ocasionando assim maior vulnerabilidade e 
maior incidência de processos patológicos 
que terminam por levá-lo a morte.” 
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 Deve-se reforçar a importância de se admitir que com o envelhecer 

surgem alterações na constituição biopsíquica que evidenciam as 

singularidades das pessoas, dentre elas o declínio do seu sistema orgânico 

que sofre influência de múltiplos fatores e interfere significativamente na 

condição de saúde. 

 

O ritmo, a duração e os efeitos do envelhecimento estão, portanto, 

relacionados às diferenças individuais e de grupos etários, dependentes de 

eventos de natureza genético-biológica, mas também, sócio - histórica e 

psicológica (Neri, 2006). 

 
 

A questão do envelhecimento coloca em discussão a necessidade de se 

reconhecer que tal processo põe em cena dimensões vitais, inclusive a velhice, 

que não podem reduzir-se a sua dimensão biológica. Ao contrário, o que se 

tem de testemunho nesse campo de investigação é que a velhice não é 

sinônimo de doença, já que essa etapa é marcada por potencialidades, que 

resultam em múltiplos modos existenciais. 

  

Segundo Lima-Costa e Veras (2003), o envelhecimento populacional é 

um dos principais desafios da saúde pública contemporânea. Este fenômeno 

ocorreu, inicialmente, em países desenvolvidos, mas, mais recentemente, é 

nos países em desenvolvimento que tem se apresentado de forma mais 

acentuada. 
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Desafio este que decorre da falta de preparo da sociedade para receber 

esse crescente número de idosos, através de políticas e programas voltados 

para esse grupo etário, além da não discussão da intergeracionalidade, visto 

que, muitos jovens não interagem com os idosos mesmo estando no mesmo 

domicílio. 

 

É necessário que a sociedade brasileira se de conta de que o país esta 

envelhecendo, como fica evidenciado na fala de Veras (2003, p.56)   

                  
 “A cada ano que passa, mais de 650 mil idosos     
são incorporados à população brasileira, Já 
perdemos muito tempo acreditando que ainda somos 
um país jovem, sem dar o devido crédito às 
informações demográficas que mostram e projetam 
o envelhecimento da nossa população”.  

 

 

A transição demográfica e epidemiológica no Brasil se desenvolve de 

maneira diversificada em decorrência das desigualdades sociais existentes no 

país. A população idosa se constitui de forma bastante diferenciada, entre si e 

em relação aos demais grupos etários, considerando as condições sociais nas 

quais está inserida ( Chaimowics,1997). 

   

Complementando, o referido autor descreve a transição epidemiológica 

como:  

“(...) modificações, a longo prazo, dos padrões de 

morbidade, invalidez e morte que caracterizam uma 

população especifica e que, em geral, ocorrem em 
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conjunto com outras transformações demográficas, 

sociais e econômicas” (1997, p.189). 

  

  O perfil epidemiológico é alterado pela transição demográfica em relação 

à morbidade e a mortalidade. A preocupação pelas doenças infectocontagiosas 

perde espaço para a alta prevalência das doenças crônicas não transmissíveis 

(Lessa, 1998), fato este que, muitas vezes, se instala no processo de 

envelhecimento.  

  

Nessa perspectiva, é comum que os idosos apresentem 

concomitantemente mais de uma doença crônica, elevando o risco de 

complicações para sua saúde. Segundo dados do estudo Saúde Bem Estar e 

Envelhecimento na América Latina e Caribe (SABE), realizado na Cidade de 

São Paulo em 2000, a prevalência de doenças crônicas acometidas por   

idosos foi expressiva, na proporção de 48% entre as mulheres e 33% entre os 

homens. 

 

 A maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos 

pode ocorrer no envelhecer e ocasionar a diminuição da capacidade funcional 

do idoso, o que na maioria das vezes implica na necessidade  de cuidados 

diferenciados para atender as especificidades de cada caso. 

 

 A capacidade funcional constitui-se no conceito mais adequado para 

instrumentalizar e operacionalizar ações de atenção à saúde do idoso, do 

ponto de vista da saúde pública.  Gordilho et al (2000, p.48) afirmam que a 
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capacidade funcional é a “capacidade de manter as habilidades físicas e 

mentais necessárias a uma vida independente e autônoma”.  

 

 O aumento na longevidade e as mudanças nos padrões de saúde têm 

contribuído para que as pessoas, com o avançar da idade, tornem-se mais 

fragilizadas. Desse modo, a prevalência de doenças crônicas e a longevidade 

atual dos brasileiros, coexistem com o aumento de idosos que apresentam  

limitações funcionais, implicando na necessidade de se rever o significado do 

cuidar.  

 

A literatura aponta para uma maior dependência funcional com o 

avançar da idade. Por volta dos 75 anos, estudos indicam que esta é a idade 

em que o idoso pode tornar-se mais dependente para a realização de suas 

atividades cotidianas ou sociais (Kalache; Veras; Ramos, 1987). 

 

 A capacidade funcional pode ser alterada pelo impacto da doença ou 

condição limitante para manter as habilidades físicas e mentais necessárias a 

uma vida autônoma. Sua prevalência é mensurada através da incapacidade em 

realizar as atividades de auto cuidado e de atendimento às necessidades 

básicas, ou seja, que apresentam dependência para realizar as atividades de 

vida diária (AVDs)  (Gordilho et  al, 2000). 

 

 Neri (2007) descreve que dependência é a dificuldade ou incapacidade 

de uma pessoa em realizar uma atividade específica por causa de um 

problema de saúde. Já para Baltes & Silverberg (1995), significa um estado em 
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que a pessoa é incapaz de sobreviver de maneira satisfatória sem a ajuda de 

outro. 

 

 A dependência do idoso é significada, também, como uma condição que 

se caracteriza por degenerescência decorrente de doenças crônicas não-

transmissíveis ou de outras patologias que lhe ameaçam a integridade física, 

social e econômica. Esta condição diminui ou impede a capacidade do 

indivíduo para atender as suas necessidades (Leite, 1995). 

 

 A maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que 

acometem os idosos, podem ocasionar a diminuição da capacidade funcional,  

o que na maioria das vezes, implica na necessidade da presença de um 

cuidador. 

 
 

 Devemos destacar que o envelhecimento com dependência é um 

fenômeno que deve ser conhecido e refletido por toda a sociedade e, em 

especial, por profissionais da saúde pública. Neste sentido torna-se 

preocupante não existir um sistema de suporte para auxiliar os idosos 

dependentes, bem como seus cuidadores. 

 

 Essa realidade constitui-se um dos principais desafios a ser enfrentado 

pela sociedade no mundo atual, pois a responsabilidade do cuidado desses 

idosos dependentes recai sobre as famílias, que carecem de conhecimentos 

para desempenho do seu papel, assim como de políticas sociais e de saúde 

adequadas. 
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1.2 O cuidar e o cuidador 

 

O cuidar “é uma atividade que vai além da assistência às necessidades 

do homem no momento em que este se encontra fragilizado” (Caldas, 2004, p. 

43), pois esta concepção reduz a amplitude desta ação. 

 

A filologia da palavra cuidado deriva do latim cura e era usada num 

contexto de amor e de amizade para expressar uma “atitude de cuidado, de 

desvelo, de preocupação e de inquietação pela pessoa amada ou por um 

objeto de estimação” (Boff, 1999, p. 23). 

 

No caso dos idosos, o ato de cuidar deve ser entendido como “uma 

combinação de assistência e supervisão, condicionadas às características de 

personalidade da pessoa idosa e do cuidador, além do tipo de história de 

relacionamento anterior à necessidade do cuidado” (Campedelli et al, 1993, p. 

46). 

 

Quanto ao sentido de cuidado, de modo geral, cabe acrescentar que é 

comum a todas as culturas que, embora suas formas de expressão sejam 

variadas, há o consenso quanto ao fato de que a família é concebida como 

instituição responsável por garantir esse direito (Santos, 2003).  

 

O referido autor tem revelado vários estudos que apontam que o retorno 

dos cuidados aos idosos à esfera familiar em virtude da tendência a 

desospitalização é benéfico, pois, o domicílio é um ambiente que favorece os 
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aspectos emocionais do idoso, já que é um lugar onde existe a manutenção da 

identidade pessoal. 

 

 Para a definição de cuidador usaremos a definição da Classificação 

Brasileira de Ocupações – CBO, onde a ocupação de cuidador integra o código 

5162, que o define como alguém que, “cuida a partir dos objetivos 

estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando 

pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, 

recreação e lazer da pessoa assistida”. 

 

O documento expõe, ainda, que cuidador é a pessoa, da família ou da 

comunidade, que presta cuidados à outra pessoa de qualquer idade, que esteja 

necessitando de cuidados por estar acamada, com limitações físicas ou 

mentais, sendo remunerado ou não para exercer tal ocupação (Brasil, 2008). 

  

Cuidador familiar e cuidador informal são termos que se referem aos 

indivíduos não remunerados como: membros da família, da associação de 

bairro, amigos e vizinhos, enfim todos que cuidam apesar de não serem 

profissionais da área da saúde. Podem ser cuidadores primários (cuidador 

principal) ou secundários (cuidador eventual), em tempo parcial ou total, 

residindo ou não com a pessoa cuidada. Já os cuidadores formais são 

profissionais que fazem parte de um sistema de serviços remunerado ou 

voluntário. 
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 O cuidador familiar tem algum grau de parentesco com a pessoa que é 

atendida, como no caso do idoso dependente; este cuidador não possui 

formação específica ou especializada e presta apoio informal ao idoso com 

problemas de saúde, no cotidiano domiciliário.   

 

 Neri & Sommerhalder (2002) descrevem o perfil de cuidadores mais 

encontrado: em geral a cuidadora é a esposa e, em segundo lugar, numa 

hierarquia de compromisso, a filha mais velha. As mulheres costumam assumir 

os cuidados mesmo em famílias com filhos homens, participando, estes, com 

ajuda material e tarefas externas, como deslocar o paciente para outros 

ambientes. Ainda segundo estas autoras, é comum que a mulher assuma os 

cuidados mesmo que trabalhe fora, o que traz a ela como conseqüência uma 

diminuição da atividade de lazer e social. 

 

 Há inúmeros trabalhos recentes que tratam sobre as cuidadoras como 

Minchillo (2000) que demonstra o predomínio da figura feminina entre as 

pessoas que assumem o papel de cuidadores, sendo 58% destes, filhas e, 

20%, esposas dos pacientes. Gonçalves et al (2000) também destacam o papel 

marcante da mulher como cuidadora em nossa cultura.  

 

As mudanças na composição familiar brasileira incluem os novos papéis 

sociais que as mulheres desempenham com o avanço da sua participação no 

mercado de trabalho, sendo que essa realidade de vida dos cuidadores em 

sociedades como a nossa, revela uma situação de sobrecarga de trabalho 
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decorrente da rotina da vida pessoal adicionada à função de cuidador familiar. 

Esta sobrecarga muitas vezes, afeta sua saúde física, social e psicológica.  

 

Assim, de acordo com Medeiros (1998), conhecer os aspectos negativos 

do cuidar, possibilita que os profissionais que trabalham com os idosos e seus 

cuidadores, desenvolvam ações com o intuito de prevenir, modular ou tratar as 

conseqüências originadas pelo estresse do cuidar, estresse esse que pode 

repercutir diretamente na qualidade de vida dos cuidadores e dos próprios 

pacientes.  

 

Manter o idoso sob os cuidados de sua família resulta em redução de 

custos na assistência hospitalar e institucional. A tendência atual, portanto, no 

Brasil e em outros países, é indicar a permanência dos idosos, em particular os 

dependentes, em seus próprios domicílios, sob os cuidados de sua família 

(Karsch, 2003a).  

 

Contudo, deve-se frisar que relevar o papel da família não isenta o 

Estado de sua responsabilidade pelo investimento e respaldo às políticas de 

proteção ao idoso.  A Política Nacional do Idoso no Capítulo II, Seção I “Dos 

Princípios”, especificamente no Art. 3º, enfatiza o sentido da co-

responsabilidade, de diferentes agentes e instâncias para garantir uma vida 

digna às pessoas idosas: 

 
(...) a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 
garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem -estar e o direito à 
vida. 
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Capítulo II – Cuidados a Idosos em Domicílio  

 

Deve-se estimular e valorizar as iniciativas que apóiam a permanência 

do idoso dependente no seu domicílio, pois o convívio com os familiares 

favorece ao idoso na manutenção da saúde e, em alguns casos, recuperação 

da saúde. Entretanto, para que essa permanência seja benéfica, deve-se 

assegurar uma assistência contínua aos idosos e a seus cuidadores para 

lidarem com os desafios de cuidar em domicílio. 

 

 2.1 Família e cuidados ao idoso  

 

A temática da família foco de estudos ao longo dos tempos, tem sido 

analisada, considerando sua evolução histórica em termos de conceitos e 

dinâmica de relações. Os trabalhos evidenciam as transformações que 

perpassam o sistema social, no âmbito dos valores e costumes, o que produz 

mudanças na estrutura social familiar. 

 

 A história da família começa a ser registrada em 1861, com o Direito 

Materno de Bachofen, o qual ressalta que os primitivos viviam em 

promiscuidade sexual, mas essa era uma forma de grupo e de ser família 

(Engels, 2002, p.7). 

 

No Brasil, a partir do século XIX mudanças começaram a ocorrer na 

estrutura familiar, as quais se apresentam em conformidade com as alterações 

da sociedade contemporânea, destacando-se o desenvolvimento industrial, a 
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inserção da mulher no mercado de trabalho, as separações conjugais e novos 

modelos de união matrimonial fazendo emergir novos conceitos e tipos de 

família (Nitschke,1999). 

 

São variadas as abordagens que podem ser escolhidas para tentarmos 

abarcar esta sucessão de imagens de ser família. Salientamos as reflexões de 

Prado (1983, capa), que demonstram o quanto se faz necessário estudos sobre 

a instituição familiar:  

 
(...) não se tem notícia de uma sociedade que tenha 
vivido à margem de alguma noção de família. Todo 
mundo tem, ou já teve, uma família. É uma entidade 
óbvia para todos [...] Mas isso não significa que 
saibamos dizer o que ela é. Como se pode definir 
esta palavra, e mais exatamente o conceito que a 
engloba? Como essa instituição variou através da 
História e pode apresentar formas e finalidades 
diversas numa mesma espécie e lugar? 

 

 

Segundo Prado (1983, p.7) a palavra família significa “pessoas 

aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe 

e os filhos. Ou ainda, pessoas de mesmo sangue ou admitidos por adoção”.  

Para a autora, família pode ser caracterizada de diversas formas por 

abordagens tradicionalmente conhecidas como: nuclear, monogâmica ou 

poligâmica, extensa ou ramificada, natural ou incompleta.  

 

Tratando dos novos arranjos, a autora mostra também formas 

alternativas de famílias, como a de homossexuais e a experiência substitutiva 

com formação de comunidades, como é o caso das comunidades hippies. 
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Nitschke (1999, p.98) nos apresenta uma definição de família constituída 

a partir de depoimentos das pessoas que participaram de sua pesquisa de 

doutorado, sobre a compreensão e representações sobre família: 

 

(...) Família é uma unidade, um mundo construído, 
próprio daqueles que a constituem; mundo este que 
integra partes e não se restringe, pois se relacionada 
a tudo que está inserido. Este tudo, ao mesmo 
tempo, também se apresenta como parte do próprio 
mundo que é a família (...). A família tanto educa 
como se educa, desenvolvendo através desta 
educação padrões dentro dos quais seus membros 
vivem (...) A família é algo para que se vive e onde 
se vive. 

 
 

 
 

Os conceitos de família estão relacionados ao aspecto afetivo-

emocional, podendo ou não estar vinculado a laços consangüíneos, 

independente do conceito, a família é influenciada pela cultura e o contexto 

histórico em que foi concebida, sendo atribuída e ela a responsabilidade do 

cuidado às pessoas idosas (Souza; Skubs & Brêtas, 2007). 

 

 As mudanças na constituição da família e seu papel tornam-se 

evidentes, a partir de fenômenos como: “a redução da fecundidade 

proporcionada pela inserção da mulher no mercado de trabalho; ampliação de 

sua escolaridade; adiamento do desejo de ter filho e até o projeto de não tê-los; 

as separações e instabilidades dos relacionamentos conjugais (...)” (Teixeira, 

2008, p.67). Estes fatores sinalizam as transformações que a família brasileira 

tem apresentado e que certamente terão continuidade no futuro. 
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 Analisando a função da família, Goldfarg & Lopes (2009, p. 145) ao 

ressaltarem sua importância para o fortalecimento de vínculos e para promoção 

da autonomia daqueles que a integram, acrescentam: 

 
“Numa sociedade onde as mudanças são  
imperativas, onde novos arranjos familiares nos 
surpreende todos os dias, onde a instabilidade e 
transitoriedade dos vínculos é o habitual, não só o 
conteúdo da transmissão é questionado, mas 
também sua própria existência”. 
 
 
 

 A esfera familiar é uma unidade formada de seres humanos que ao 

longo das suas trajetórias de vida, vem cuidando de si próprios e de outros, 

sendo que a maneira de cuidar está relacionada com os padrões culturais e 

com as necessidades de cada indivíduo.  A família tem a função de dar sentido 

às relações entre indivíduos e servir de espaço de elaboração de experiências 

vividas. É através do discurso que a família constrói seus mitos e sua própria 

história, que são simbolicamente perpetuados na vida em grupo (Sarti, 2004). 

  

Elsen (2002) considera família como um espaço de cuidados com a 

saúde para seus membros, tendo assim, um modelo explicativo sobre o 

processo de saúde-doença. Modelo este que é construído através dos valores, 

crenças, conhecimentos e práticas das quais a família se utiliza ao longo de 

sua história, para a promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças 

de seus membros. 
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 Deste modo, ao observar as particularidades que permeiam as relações 

familiares, concordamos com o posicionamento de Durhan (1983), quando 

observa que, dentre os conceitos de família propostos por várias áreas do 

conhecimento científico – como a antropologia, a sociologia e a psicologia – 

nenhuma consegue, individualmente representar a complexidade da vida 

familiar, cuja organização e práticas necessitam ainda de uma análise mais 

ampla e profunda. 

 

 O envelhecimento e em particular a velhice, representam situações de 

mudanças (bio-psico-sociais) requerendo do ser que envelhece e daqueles que 

com ele convivem adaptações a esta etapa da vida (Duarte & Cianciarullo 

2002). As adaptações no âmbito familiar para o cuidar do idoso dependente,  

ocorrerão de acordo com as relações afetivas vividas pelos seus membros, 

além de serem construídas no decorrer da convivência. Assim, o modo como o 

cuidado é realizado pelo cuidador familiar poderá ser influenciado pelas 

histórias individuais e coletivas vivenciadas pelos membros da família. 

    

Considerando que o surgimento de determinadas patologias torna o 

idoso dependente, é de se supor que a doença do idoso cause um impacto na 

dinâmica familiar, interferindo na saúde de todo o grupo por meio da 

sobrecarga física, emocional e sócio-econômica, sobretudo, naquele que 

assume o papel de cuidador da pessoa debilitada (Caldas, 2003). 

 

Goldfarb e Lopes (2009, p. 159) ao dissertarem sobre a família 

cuidadora como um caso singular, admitem que ocorre acúmulo de 
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responsabilidades ao cuidador com conseqüências indesejáveis a sua vida 

particular assim, afirmam as autoras: 

 
“É importante retornarmos o tema da sobrecarga 
que recai sobre o responsável direto do idoso 
dependente. Observamos com freqüência um 
grande isolamento dos cuidadores. Identificados 
com o doente, como se fosse de sua exclusiva 
responsabilidade e propriedade, cortam laços 
com o entorno social; deixa de receber e de fazer 
visitas a parentes e amigos, abandonando 
qualquer atividade que represente satisfação 
pessoal”. 
 
 
 

O termo “Burden”, da língua inglesa, é o mais utilizado para descrever os 

aspectos negativos associados ao cuidador de indivíduos doentes. Conceito 

este muito discutido devido a ênfase dada aos aspectos negativos do cuidar, 

tais como o isolamento social e a sobrecarga física e mental (Garrido & 

Almeida, 1999).  

 

 Zarit relata que cuidadores apresentam taxas mais altas de depressão e 

outros sintomas psiquiátricos, e podem ter mais problemas de saúde que 

pessoas, com a mesma idade, que não são cuidadores. Além disso, os 

cuidadores participam menos de atividades sociais, têm mais problemas no 

trabalho, e apresentam maior freqüências de envolvimento em  conflitos 

familiares, freqüentemente tendo como foco a forma como eles cuidam do 

parente comum ( Zarit, 1997). 

 

 No entanto, algumas pesquisas realizadas no final da década de 1980, 

no contexto brasileiro, identificaram também aspectos positivos ou benéficos 
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vivenciados pelos cuidadores. Estes aspectos relacionam-se ao crescimento 

pessoal, aumento do sentimento de auto- realização, do orgulho e da 

habilidade para enfrentar desafios (Sommerhalder, 2001). 

 

  Devido a complexidade e singularidades do processo de 

envelhecimento, torna-se importante desenvolver estratégias para atender as 

necessidades tanto do idoso quanto da família cuidadora. É de fundamental 

importância a realização de estudos para definir condutas adequadas que 

permitam entender melhor as problemáticas vivenciadas pela família e, 

encontrar subsídios para efetivas orientações aos seus integrantes. Karsch & 

Leal (1998, p. 21; 40) enfatizam este aspecto ao exporem: 

     

“A escassez de estudos sobre cuidadores, no 
Brasil, demanda material bibliográfico de fácil 
acesso e estimula  contribuições no sentido de 
auxiliar nas reflexões sobre a importância de se 
pesquisar a figura do cuidador como sujeito 
principal na rede de suporte, formal e informal, às 
pessoas que estão envelhecendo em dependência 
neste País. (...) O cuidador familiar tem uma 
importância  crucial, principalmente no Brasil, onde 
as ações do estado tornam-se sempre mais 
insuficientes no quadro da saúde pública (...) É 
premente a necessidade de pesquisa e informações 
sobre o tema, para que programas e políticas de 
intervenção na área da saúde e do bem-estar social 
sejam baseados em dados empíricos brasileiros e 
não em experiências de outras sociedades ou 
mesmo no senso comum. 

 

Considerando a participação da família no cuidar, deve-se ter ciência da 

exigência de estar aberto e atento às interações, aos impactos das vivências, 

além de conhecer dinâmicas, crenças e formas de adaptações a situações 

adversas. Ao assumir o ato de cuidar, o cuidador familiar pode não suprir as 
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necessidades do idoso dependente devido a dificuldades que algumas famílias 

apresentam ao assumir a responsabilidade do cuidado.  

 

Marques (2004, p.184) aponta os principais motivos para ocorrem 

sobrecarga e dificuldades:  

 
“As dificuldades podem ser decorrentes das 
necessidades de cuidados e dependência física e 
financeira do idoso, do medo, das irritações, do 
cansaço, da falta de conhecimentos, do despreparo 
para a tarefa do cuidar, dos seus próprios problemas 
financeiros entre outros”   

  

 

 A família deve ser preparada também para lidar com os sentimentos de 

culpa, frustração, raiva, depressão e outros sentimentos que podem 

acompanhar essa responsabilidade (Girardon-Perlini, 2005). 

 

É nesse contexto plural e de singularidades que a Estratégia Saúde da 

Família, por meio de seus profissionais de saúde, adentra os domicílios que 

possuem idosos e cuidadores familiares para aplicar práticas de cuidar, 

segundo concepções que norteiam o programa. 

 

Assim, se faz necessário para a articulação da temática, explicitar as 

diretrizes fundamentais que norteiam a Estratégia Saúde da Família, uma vez 

que se trata de importante componente da Política da Atenção à Saúde, no 

Brasil, voltada para as situações de familiares e idosos, conforme contexto 

delineado. 
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2.2 Estratégia Saúde da Família- ESF 

 

Com a criação do SUS, o modelo de Atenção Básica em Saúde tem 

como princípios assistenciais o acesso universal, a integralidade e a equidade, 

em um contexto de descentralização, com participação da comunidade na 

identificação e resolução dos problemas de saúde prioritários da população 

(Brasil, 1990). 

 

No Brasil, na década de 90, o Ministério da Saúde iniciou a implantação 

do Programa Saúde da Família, como estratégia da mudança do modelo 

centrado no atendimento biomédico e hospitalalocêntrico, objetivando a 

reorientação dos serviços de saúde, através dos princípios do SUS (Brasil, 

2001). 

 

Percebe-se ainda uma cultura hospitalocêntrica nos dias atuais, porém, 

com a descentralização dos serviços, muitas pessoas que buscam serem 

assistidas em Pronto Socorro ou no Atendimento Médico Ambulatorial (AMA) 

para questões que podem ser resolvidas na Unidade Básica de Saúde, muitas 

vezes, são encaminhadas para a unidade de saúde da sua área de 

abrangência. Esta nova política tem o intuito de valorizar a importância da 

consulta como promoção, prevenção e tratamento, e não congestionar o 

serviço que nesses locais são para urgência e emergência.  

  

 A política do Programa Saúde da Família passou por várias etapas de 

implantação. A primeira etapa teve início em 1991 com o Programa de Agentes 
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Comunitários de Saúde (PACS). Posteriormente, em 1994, as primeiras 

equipes de saúde da família começaram a ser formadas (Brasil, 2001).  

 

Segundo a Portaria n. 648/GM de 2006, as características básicas do 

processo de trabalho da Saúde da Família são: 

 
 

I.   Manter atualizado o cadastramento das famílias e 
dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os 
dados para a análise da situação de saúde 
considerando as características sociais, econômicas, 
culturais, demográficas e epidemiológicas do 
território 

 
II. Definição precisa do território de atuação, 
mapeando o reconhecimento da área adscrita, que 
compreenda o segmento populacional determinado, 
com atualização contínua. 

 
III.  Diagnóstico, programação e implementação das 
atividades, segundo critérios de risco à saúde, 
priorizando solução dos problemas de saúde mais 
freqüentes. 

 

IV. Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada 
por meio do conhecimento da estrutura e da 
funcionalidade das famílias, que visa propor 
intervenções que influenciem os processos de 
saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da 
própria comunidade. 

 
V. Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 
áreas técnicas e profissionais de diferentes  
formações. 

 
VI. Promoção e desenvolvimento de ações 
intersetoriais, buscando parcerias e integrando 
projetos sociais e setores afins, voltados para a 
promoção da saúde, de acordo com prioridades e 
sob a coordenação da gestão municipal. 

 
VII.  Valorização dos diversos saberes e práticas na 
perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, 
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possibilitando a criação de vínculos de confiança 
com ética, compromisso e respeito. 

 
VIII. Promoção e estímulo à participação da 
comunidade no controle social, no planejamento, na 
execução e na avaliação das ações e 

 
IX.   Acompanhamento e avaliação sistemática das 
ações implementadas, visando à readequação do 
processo de trabalho (BRASIL, 2006, p.26). 

 
 

 

Campos (2003) nos mostra que os dados dessa estratégia estão em 

constante evolução, dado o ritmo de aumento do total de equipes no país.  Em 

2002, a ESF já era considerada, no Brasil, o maior programa assistencial 

desenvolvido em escala nacional (Aleixo, 2002). Na atualidade é uma 

estratégia implementada em 5.125 municípios, atuando com 27.324 ESF, 

assistindo cerca de 90% da população brasileira, conforme dados 

apresentados pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2007).  

      

 Uma das responsabilidades desta estratégia é a atenção à saúde do 

idoso, pois o provimento de cuidados ao idoso na Atenção Básica tem como 

foco a família e objetiva sua vinculação às equipes multiprofissionais das 

Unidades Básicas de Saúde (Silvestre & Costa Neto, 2003). 

 

 Em 2006, foi divulgado o Pacto pela Saúde 2006, Portara n. 399/GM, 

realizado pelas três esferas de gestão (governo federal, estadual e municipal) 

com os objetivos de promover inovações nos papéis e instrumentos de gestão, 

alcançar eficiência nas respostas do SUS, redefinir as responsabilidades dos 

gestores em função das necessidades, buscar equidade social e criar um 
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Termo de Compromisso de Gestão -TCG- que são planos anuais e 

compromissos com cada esfera do governo.  

 

Para isso, o Pacto pela Saúde ficou definido em três dimensões: Pacto 

pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. A Saúde do 

Idoso está inserida no Pacto pela Vida como sendo uma das prioridades, com o 

objetivo de implementar a Política Nacional da Pessoa Idosa, buscando um 

olhar holístico do atendimento a esta população. Este pacto tem como 

diretrizes: promoção do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral à 

saúde; introduzir serviços de atenção domiciliar; assegurar qualidade ao 

cuidado ao idoso; participação social fortalecida; educação permanente e 

formação aos profissionais de saúde do SUS; apoio ao desenvolvimento 

científico (Brasil, 2006). 

 

Contraditoriamente, ainda prevalece no país o modelo assistencial 

centrado na prática médica, voltado para a abordagem biológica e hospitalar, 

associado aos recursos tecnológicos sofisticados, apresentando baixa 

resolutividade e elevados custos. Diante deste cenário, os gestores de saúde 

estão fazendo uso potencializado da atenção básica para obtenção de êxito 

diante dos desafios encontrados na saúde pública (Silvestre & Costa Neto, 

2003). 

 

Muitas vezes, o idoso dependente não recebe por parte da família o 

suporte que necessitaria devido às próprias dificuldades que a mesma 

apresenta ao assumir a responsabilidade do cuidado, conforme explicitado 
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anteriormente. Estas dificuldades podem ser decorrentes, reforçando  idéias já 

expostas, das necessidades de cuidado e dependência física e financeira do 

idoso, do medo, das irritações, do cansaço, da falta de conhecimentos, do 

despreparo para a tarefa de cuidar, dos seus próprios problemas financeiros e 

muitos outros. Logo, a mesma preocupação dispensada ao idoso, também, 

deve ser dispensada a sua família (Marques, 2004 e Andrade; Marcon & 

Silva,1997). 

 

É importante que se complemente as reflexões, enfatizando os 

problemas sobre como se dá a inclusão da família no cuidado ao idoso, desde 

que culturalmente e juridicamente, em nossa sociedade, defende-se a idéia de 

que, cabe à família zelar pelos cuidados aos seus idosos (Genofre, 2002).  

 

Cabe destacar a controvérsia de que essa postura pode ser considerada 

um tanto idealista, visto que nem sempre a família tem condições de assumir 

essa responsabilidade. Assim, é preciso que, ao se admitir que os cuidados 

cabem aos familiares, seja considerada a realidade sócio-cultural em que a 

situa a estrutura familiar (Karsch, 2003b). Isso porque cada sociedade pode 

interpretar o envelhecimento, a dependência e o papel da família no cuidado ao 

idoso de diversas maneiras, dependendo dos aspectos culturais que permeiam 

sua vida. 

 

 Assim, espera-se que o cuidado do idoso na comunidade tenha o 

suporte da família e do SUS, em especial da ESF devido ao vínculo, o 
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compromisso e a responsabilidade do serviço de saúde com a comunidade e 

co- responsabilidade, possibilitando a integralidade da assistência. 

  

Para isso, os profissionais que atuam na atenção primária, em especial 

os que atuam na equipe de saúde da família, devem saber sobre a importância 

e como manter o idoso no cotidiano familiar e na vida em comunidade. No caso 

dos idosos dependentes precisam estar capacitados para saber como fornecer 

o suporte necessário ao idoso e a seu cuidador. 

 

 Para os que sobrevivem às doenças crônicas e degenerativas, muitas 

vezes com seqüelas que dificultam a locomoção e o acesso aos serviços de 

saúde, a assistência domiciliária representa uma alternativa possível, e às 

vezes única, para assegurar o direito e a equidade na assistência à saúde.   

 

 Neste sentido, as dimensões da cultura familiar, conflitos e necessidades 

referente ao processo saúde-doença podem ser identificadas através da visita 

domiciliar que é um recurso pelo qual o profissional tem acesso ao domicílio do 

indivíduo cadastrado, visando o acompanhamento, o tratamento, a reabilitação 

ou prestação dos primeiros cuidados paliativos, em resposta as suas 

necessidades e as de seus familiares (Lacerda & Costenaro, 1999). 

 

 Duarte e Diogo (2000) complementam que não é possível compreender 

completamente a situação de um paciente idoso dependente sem conhecer o 

ambiente em que ele vive. Definem visita domiciliar (VD) como tipo de 
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atendimento que objetiva avaliar as demandas do paciente e de seus 

familiares. 

  

 O cuidador familiar é orientado pela equipe de saúde durante a visita 

domiciliar sobre a melhor maneira de cuidar do idoso. Assim pode “(...) relatar à 

equipe profissional as ocorrências entre uma e outra visita, cumprindo o papel 

de um eficaz parceiro da equipe de saúde” (Karsch, 2003a, p. 111), bem como 

torna mais viável a assistência pela equipe em suas reais necessidades. 

  

 Embora a política estabelecida na ESF, autorize a visita aos domicílios, 

e assim, que os profissionais de saúde exerçam o papel de representantes do 

Estado, os mesmos acabam sendo entendidos apenas como visitantes, com 

tarefas a serem cumpridas. Para intervirmos adequadamente e estabelecermos 

uma ação sistematizada para cada família, precisamos saber qual o movimento 

afetivo, econômico, político e familiar dentro do domicílio, que caracteriza cada 

família. 

  

Na atuação domiciliar não podemos padronizar rotinas de ações a serem 

realizadas, pois cada família tem sua própria singularidade e isso que irá 

direcionar nossas ações e intervenções a partir do vínculo que criarmos. 

 

 Entendemos que nesse cenário diferenciado da assistência, que é a 

visita domiciliar, não se presta assistência apenas ao idoso, mas 

principalmente sua família. Compreendendo sempre que o processo saúde-

doença, ainda que envolva um único indivíduo, influi nos demais membros da 
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família, caracterizando-se como um processo que acontece na família e 

abrange a todos que direta ou indiretamente estejam envolvidos. Daí o grande 

desafio desta prática que tem, ao mesmo tempo uma abrangência individual e 

coletiva, 
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Capítulo III - Idoso dependente e cuidadores familiares 

 

 A realização da pesquisa de campo teve como objetivo geral analisar as 

representações do cuidador familiar sobre o cuidar de idoso dependente 

atendido pela Estratégia Saúde da Família (ESF). Adiciona-se a esta finalidade 

geral os objetivos específicos que nortearam o processo de investigação: 

caracterizar os níveis de dependência dos idosos, através da escala de KATZ; 

descrever as características socioeconômicas dos cuidadores familiares e sua  

inserção na Estratégia Saúde da Família e identificar as representações do 

cuidador informal (familiar) sobre o cuidar do idoso dependente.  

 

3.1 Bases Teórico- metodológicas 

  

 A pesquisa foi realizada com base na abordagem qualitativa, por usa 

adequação à finalidade de caracterizar e analisar as representações de 

cuidadores de idosos dependentes. 

 

Minayo (1998, p.57) descreve que o método quantitativo permite:  

 

[...] desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos 
referente a grupos particulares, propicia a construção de 
novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos 
e categorias durante a investigação. [...] Por isso, é 
também utilizado para  elaboração de novas hipóteses, 
construção de indicadores qualitativos, variáveis e 
tipologias. 
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A preocupação central do investigador em uma pesquisa qualitativa não 

é a generalização das análises, mas a consideração das particularidades 

próprias do e dos sujeitos. Logo, o desenvolvimento de uma pesquisa 

qualitativa supõe um corte temporo-espacial de determinado fenômeno por 

parte do investigador (Bodgan & Biklen, 1997). Esta metodologia permite  

identificar dados importantes relativos às representações de cada cuidador 

sobre o cuidar, que no cotidiano muitas vezes são imperceptíveis. 

 

A Teoria das representações sociais constituem-se num suporte teórico 

que possibilita trazer a tona o significado dos discursos de sujeitos, no caso 

desta pesquisa, os cuidadores familiares. Segundo Salles (1991), essa teoria 

propicia perceber como os indivíduos assimilam o contexto social no qual se 

integram expresso em suas experiências, valores, idéias, ou seja, permite 

identificar como se dá a relação que estabelecem com o meio em que vivem.  

 

Os depoimentos expressam o modo como é vivida e significada a sua 

vida cotidiana. Portanto, os pensamentos implícitos nos depoimentos sobre o 

cotidiano vivido em múltiplas dimensões, é a base das representações.  

 

Segundo Minayo (1998, p.89), as representações sociais constituem-se 

em “um termo filosófico que significa a reprodução de uma percepção retida na 

lembrança ou do conteúdo do pensamento”.                                                                                                    

 

Nossas vivências se dão na relação que mantemos com objetos, 

pessoas, acontecimentos ou idéias, que são partilhadas e, segundo Jodelet 
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(1989), nos servem de apoio, de forma convergente ou a partir de contradições 

e conflitos.  

 

Essas interpretações demonstram a importância das representações 

sociais na vida cotidiana, uma vez que elas circulam nos discursos, trazidas 

pelas palavras e veiculadas em mensagens midiáticas, cristalizadas em forma 

de condutas e em organizações materiais e espaciais.  

 

A Teoria das Representações Sociais “nos dá coerência às conexões 

que criamos espontaneamente (...) nos possibilita classificar pessoas e objetos, 

comparar e explicar comportamentos” (Moscovici, 1988, p.214). Assim as 

representações sociais permitem que o homem perceba o significado dos 

acontecimentos que ocorrem em sua vida cotidiana. 

 

A Teoria das Representações Sociais sustenta a explicitação do 

conceito:  

 
“ (...) um tipo de saber socialmente negociado, 
contido no senso comum e na dimensão 
cotidiana, que permite ao indivíduo uma visão 
de mundo e o orienta nos projetos de ação e 
nas estratégias que desenvolve em seu meio 
social.  As representações sociais são 
conhecimentos culturalmente carregados, que 
adquirem sentido e significado plenos, apenas 
se forem levados em consideração o contexto 
e a situação em que se manifestam”.              
(Queiroz, 2000, p.27). 

 

 



 44

 De acordo com Minayo e Gomes (2009, p. 158), nas Ciências Sociais as 

representações sociais podem ser definidas como “(...) categorias de 

pensamento, de ação e de sentimento que expressam a realidade, explicam-

na, justificando-a ou questionando-a”, o que indica a abrangência e importância 

dessa categoria teórica. 

 

A relação entre o cuidador e o idoso dependente, foco deste estudo, 

deve contemplar a análise das subjetividades, a somatória das experiências 

vividas pelos sujeitos que se traduz no senso comum. A importância do senso 

comum se coloca porque é através dela que conceitos, significados e 

argumentações são determinados e aceitos por todos (Moscovici apud 

Nóbrega, 1990). 

 

Cada cultura tem maneiras próprias de definir, compreender, expressar 

e explicar a saúde e a doença, sendo assim, o cuidado, é um fenômeno 

culturalmente construído (Morais, 1992). Sendo assim, a representação do 

cuidar, de assumir o papel de cuidador difere devido às singularidades 

históricas e culturais da sociedade e dentro do núcleo família.  

 

A aproximação das representações dos cuidadores permite analisar 

porque as pessoas agem de uma forma ou de outra e, por esse motivo, este 

recurso teórico metodológico foi utilizado para nortear esta pesquisa sobre 

cuidadores familiares de idosos dependentes. 
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3.2 População e Local do estudo 

 

A população do estudo foi composta por cuidadores familiares de idosos 

dependentes residentes na área de abrangência da ESF da Unidade Básica de 

Saúde Vila Cosmopolita, situada na cidade de São Paulo, pertencente a 

Organização Social de Saúde Santa Marcelina da Micro-região Leste, 

Guaianases.  O mapa abaixo mostra a área de abrangência dessa unidade de 

saúde. 

 

 

AV  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.aps.santamarcelina.org/aps/guainases.asp 

 

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), informa que essa 

unidade possui um total de 2759 famílias divididas em 3 áreas de abrangência 

pertencentes a 3 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo que  o 

total de pessoas com 60 anos ou mais  é de 599, dado este que aponta a 

necessidade de medidas de atenção a essa população. 
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Para prestar atendimento a esta população, a unidade dispões de 02 

médicos, 03 enfermeiros, 06 auxiliares de enfermagem, 15 agentes 

comunitários de saúde- ACS- ( uma vez que cada equipe possui 05 ACS), 07 

assistentes administrativos, 02 técnicas de farmácia e 01 gerente. A unidade 

conta também com os serviços da equipe NASF- Núcleo de Assistência a 

Saúde da Família-que é composta pelos seguintes profissionais: 02 

fisioterapeutas, 01 fonoaudióloga, 01 nutricionista, 01 terapeuta ocupacional e 

01 assistente social. 

 

A Vila Cosmopolita situa-se na zona leste de São Paulo, bairro de extrema 

vulnerabilidade social e, que não conta com espaços para atividades de lazer 

ou culturais. A associação do bairro, que está sendo representada pelos 

conselheiros gestores e está reinvidicando que essa realidade seja mudada 

para melhoria da qualidade de vida da população que reside o local. 

 

Os critérios básicos iniciais considerados para escolha dos participantes da 

pesquisa foram: ser cadastrado na equipe saúde da família onde foi realizada a 

pesquisa e ser cuidador familiar de idoso dependente há pelo menos um ano. 

 

Considerou-se idoso dependente aquele indivíduo que apresenta prejuízo 

na sua habilidade de realizar atividades básicas de vida diária em decorrência 

de alguma patologia. Foram selecionados como sujeitos 10 (dez) dos 18 

(dezoito) idosos dependentes de cuidador familiar, atendidos pela equipe de 

saúde da família, com base no índice de Katz de maior valor para registro da 

dependência, e seus respectivos cuidadores familiares. 
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3.3 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

Como instrumento de coleta de dados, utilizamos um questionário de 

identificação intitulado como: “Conhecendo o idoso dependente e seu cuidador” 

(Anexo 1) e um roteiro semi-estruturado para realização das entrevistas (Anexo 

2). O nível de dependência dos idosos foi identificado por meio do Índice de 

Katz aplicado através da observação direta e utilização do questionário com os 

idosos e cuidadores (Anexo 3). 

  

As entrevistas foram realizadas por meio de visitas domiciliares no 

período de Dezembro de 2010 a Janeiro de 2011. A média de duração das 

entrevistas foi de 51 minutos, incluindo a apresentação da pesquisa, leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aplicação do 

questionário e do roteiro.  

 

  A realização de entrevistas se justifica, segundo Macedo (2000, p.164) 

por ser: 

 

“um poderoso recurso extremamente 
significativo para etnopesquisa, pois ela 
ultrapassa a simples função de fornecimento 
de dados no sentido positivista do termo, além 
de constituir-se num poderoso recurso para 
captar representações”. 
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A coleta de dados com cada cuidador e o idoso foram realizadas no 

mesmo dia e local, porém mantendo a maior privacidade possível, ou seja, em 

nenhum momento os participantes permaneceram na presença um do outro 

enquanto eram entrevistados. Quando o idoso não lembrava, por exemplo, de 

sua idade ou do tempo que está dependente, perguntava-se posteriormente ao 

seu cuidador.  

 

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas. Optou-se 

pela gravação das entrevistas, pois de acordo com Lüdke e André (1986), “a 

gravação tem a vantagem de registrar todas as expressões orais, 

imediatamente, deixando o entrevistador livre para prestar atenção no 

entrevistado.” A entrevista foi dirigida por perguntas abertas, com base em 

roteiro semi-estruturado. 

 

 Seguindo as normas e diretrizes regulamentadoras da pesquisa com 

seres humanos, conforme a Resolução 196/96 CNS, o projeto de pesquisa foi 

submetido a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Municipal da Saúde. Obteve a aprovação em reunião de 09 de Dezembro de 

2010, parecer número 427/10 (Anexo 4 ) 

  

 Como parte da documentação prevista na referida legislação, foram 

utilizados Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para o idoso e para o 

cuidador (Anexo 5 e 6), contendo a identificação do pesquisador, os objetivos 

da pesquisa, além de mencionar que a participação seria por livre e de 

espontânea vontade, assegurando o anonimato dos idosos e dos cuidadores. 
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Dessa forma, na apresentação dos resultados da análise dos dados, 

receberam um código de identificação que garante o anonimato dos 

depoimentos. Este código corresponde as inicias do termo “Cuidador Familiar” 

– CF - e o número relativo à sua identificação além do acréscimo da letra F se 

for do sexo feminino e M se for do sexo masculino. 

 

3.4 Resultados das Análises 

 

Com base no questionário intitulado: “Conhecendo o idoso 

dependente e seu cuidador”, os resultados apresentados a seguir tratam em 

primeiro plano dos idosos dependentes e a seguir dos cuidadores familiares, no 

que tange aos aspectos  relevantes da sua identificação. 

 

3.4.1 Idosos dependentes: identificação 

 

Na Tabela 1 que demonstra dados referentes a faixa etária e 

escolaridade observamos o predomínio da faixa etária de 75-79 anos (40%). 

Quanto à escolaridade, 80% dos idosos nunca estudaram, seguidos de 10% 

que tem o Ensino Fundamental I incompleto e, igualmente, outros 10% 

concluiram esse nível de ensino. Referente a cor  40% se auto-classificaram 

como  pardos e 60% como pretos; todos recebem 1 salário mínimo de 

aposentadoria. 
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Tabela 1. Faixa etária e escolaridade dos idosos dependentes 
    POPULAÇÃO       
FAIXA ETÁRIA         FEM.        MASC.          TOTAL         
            
 65-69  1  0  1     
 70-74  1  1  2     
 75-79  2  2  4     
 80-84  3  0  3     
 
 TOTAL  7  3  10     
ESCOLARIDADE           
            
 Nunca estudou 6  2  8     

 

Ensino 
Fundamental I 
incompleto 0  1  1     

 
Ensino 
Fundamental I  1  0  1     

    TOTAL              7        3      10 

 

Quanto ao sexo 70% são do sexo feminino e 30% do masculino. As 

idosas são predominantemente nascidas na Bahia (50%) e os idosos são na 

sua maioria de origem pernambucana, conforme gráfico abaixo. 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Origem e sexo 
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Quanto ao diagnóstico que determinou a dependência conforme relatado 

pelo cuidador, observa-se que 30% tem Doença de Alzheimer, 50% Acidente 

Vascular Cerebral ou encefálico,10 % Parkinson e 10% Demência relacionada 

a idade. Estes  dados podem ser visualizados no Gráfico 2. 

 

 

Observamos na Tabela 2 que em relação ao tempo da patologia e da 

dependência houve variação apenas nos idosos com patologia de Doença de 

Alzheimer e Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

 

Tabela 2. Tempo da patologia e da dependência do idoso. 
   Tempo da patologia Tempo de dependência 
Patologia  03-05 anos 06-08 anos 03-05 anos 06-08 anos 
Doença de 
Alzheimer 2 1  3 0  
Doença de 
Parkison  1 0  1 

 
0  

AVC ou AVE   2 3  4 1  
Demência por 
idade   1 0   1 

 
0   

 

 

30% 
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Gráfico 2. Patologias que determinaram a dependência, 
segundo os cuidadores. 
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No que se refere à religiosidade, dos 10 idosos dependentes 60% 

declararam-se evangélicos, 30% católicos, 10% umbandistas. Todos os idosos 

são viúvos e com base na Avaliação do Índice de Katz, houve predomínio dos 

parcialmente dependentes na maioria dos itens, como está demonstrado na 

Tabela 3, a seguir: 

 

Tabela 3. Situação de dependência, segundo o Índice de Katz 
 

Categoria  Independente Dependente Dependente 
      Parcial Total 
Tomar 
Banho 0 1 9 
Vestir-se   0 1 9 
Ir ao 
Banheiro 0 5 5 
Locomoção 2 5 3 
Continência 0 6 4 
Alimentação 2 7 1 
 

Essa situação de dependência está relacionada diretamente à sua 

incapacidade em desenvolver suas atividades de vida diária sem auxilio, 

acarretando em prejuízo em sua autonomia e em gerenciar sua vida.    

 

3.4. 2 Cuidadores familiares: identificação 

 

Com relação a faixa etária e a escolaridade podemos observar a seguir,  

(Tabela 4),  o predomínio da faixa etária dos 46-51 anos e que o grau 

predominante de formação escolar é de 40% como Ensino Fundamental II 

completo.  
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Tabela 4. Sexo, faixa etária e escolaridade dos cuidadores familiares. 
    POPULAÇÃO       
FAIXA ETÁRIA         FEM.        MASC.          TOTAL         

            
 40-45  2  0  2     
 46-51  4  0  4     
 52-57  2  0  2     
 58-63  1  1  2     
 TOTAL  9  1  10     
ESCOLARIDADE           
 Nunca estudou 1  0  1     
 1 grau incompleto 1  0  1     
 1 grau  1  0  1     
 2 grau incompleto 2  1  3     
 2 grau completo 4  0  4     

  TOTAL   9   1  10         
 

 

Referente a escolaridade dos cuidadores, os dados mostram um nível 

elevado de escolaridade o que diverge dos dados encontrados na literatura. 

Entendemos que os dados apresentados na pesquisa se constituem como um 

fator positivo, pois a baixa escolaridade pode interferir direta ou indiretamente, 

na prestação dos cuidados, além de comprometer a qualidade do serviço 

prestado, pois o cuidador necessita seguir dietas, prescrições e manusear 

medicamentos.  (Nakatani et al.,2003). 

 

Todos os entrevistados se auto-classificaram como pardos. Observou-se 

maior proporção de mulheres cuidadoras de idoso dependente, 9 mulheres em 

relação a um único homem cuidador. Em relação ao sexo de cuidadores, a 

prevalência de mulheres é vastamente encontrada em estudos sobre o tema 

(Silveira; Caldas; Carneiro, 2006; Nakatani et al., 2003).  
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O Gráfico 3. apresenta o local de nascimento dos cuidadores familiares, 

de acordo com o sexo, evidenciando-se o predomínio de oriundos do Estado 

da Bahia. 

 

    

 Os dados relacionados à situação conjugal do cuidadores de idosos 

mostram uma percentagem semelhante entre solteiros e casados: 40% são 

solteiros e casados e 20% viúvas, como se observa no gráfico abaixo: 

 

 

 

Gráfico 3. Estado de nascimento dos cuidadores. 
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Gráfico 4.  Situação conjugal e sexo. 
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Referente a relação familiar dos cuidadores com os idosos dependentes: 

70% são filhas, 20% noras; somente 01 cuidador é irmão do idoso,  como 

vemos no Gráfico 5. 

 

 

  

Com relação a renda e sua fonte, observamos na Tabela 5 o predomínio 

do sexo feminino sem renda, dado obtido através do questionário, sendo que 

as entrevistada que se enquadraram na categoria outros, explicaram que 

dependem  do idoso ou de outro membro da família, para obter renda. 

 

Tabela 5.  Renda e Fonte de Renda pessoal do cuidador do idoso.  
    População     
RENDA   Fem.  Masc. Total    
          
Sem renda própria  4  0 4    
até 1 salário mínimo  3  0 3    
até 3 salários mínimos 2  1 3    
TOTAL     9   1 10       
FONTE DE RENDA         
Aposentadoria  1  0 1    
Pensão   2  0 2    
Trabalho próprio  2  0 2    
Outros   4  0 4    
TOTAL     9   1 10       

Gráfico 5.Vínculo familiar entre o cuidador e 
do idoso dependente. 
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 Os dados informados sobre a situação de trabalho indicam que 80% dos 

cuidadores não trabalham e 20% estão inseridos no mercado de trabalho fora 

do ambiente domiciliar.  Nestes casos os cuidadores passam, em média, 6 

horas fora de casa e seu familiar idoso fica sem cuidados direto de alguém 

responsável; a chave da casa é deixada com vizinhos para darem uma 

“espiada” ou para abrirem a porta caso seja necessário. 

 

No que se refere ao tempo que permanece como cuidador, 80% 

desempenham esse papel há 3 anos, 10%  assumem essa função por 5 anos e 

10% durante 7 anos. Quanto ao seu preparo para exercer a função 90% dos 

cuidadores apontaram que aprenderam a cuidar do idoso sozinhos e, 10% 

seguem orientações obtidas junto profissionais, citando a observação dos 

cuidados realizados durante internações do idoso e as orientações dadas pela 

ESF.  

 

 A questão sobre problemas de saúde, revela na tabela abaixo que todos 

referiram alguma patologia e que estas foram adquiridas ou diagnosticadas no 

período que se tornaram cuidadores, o que pode ter correlação com o 

desempenho de sua ocupação. 

 

Tabela 6. Patologias Referidas e Tempo de acometimento. 

        Tempo   
Patologia   N (%) 01-02 anos 03-04 anos 05-06 anos 
Pressão alta 4 (40%) 1 2 1 
Diabetes   3 (30%) 2 1 0 
Artrose   2 (20%) 1 1 0 
Problemas de coluna   6 (60%) 4 2 0 
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3.4.3 Cuidadores familiares: depoimentos 

 

 Os depoimentos dos cuidadores foram coletados nas entrevistas 

gravadas e transcritos literalmente. Os trechos selecionados para compor o 

texto da análise foram parcialmente alterados, sem prejuízo do significado, 

para facilitar a leitura e propiciar melhor atendimento dos relatos.  

 

Com base nas questões que integram o roteiro foram definidas três 

categorias de análise: a) Significado do cuidar e Relevâncias do cotidiano do 

cuidador; b) Aprendizagens e saberes no exercício do cuidar e c) Relação 

cuidador- familiar. 

 

a) Significado do cuidar e relevâncias do cotidiano do cuidador. 

 

A representação do cuidar nas falas por parte dos entrevistados nos 

remete a idéia de que cuidar de seu familiar ocorre por retribuição pelo que já 

foi feito para o cuidador ou para algum familiar deste, como observa-se nos 

depoimentos a seguir: 

 

“Logo após que meu casamento acabou passei muitas 

dificuldades e precisei vir morar com minha mãe e ela  nos 

recebeu ( a mim e meus dois filhos) com muito amor e sem me 

julgar. Agora que descobrimos o início da doença( Parkinson) 

precisamos retribuir... Cuidador é aquele que sabe que precisa 

fazer alguma coisa pra ajudar a pessoa.” (CFF 3). 
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“Cuidar é amar, só amando muito (pausa) pra agüentar. Então 

sou uma pessoa que ama minha mãezinha. Ela foi uma guerreira, 

ficou viúva cedo. Eu olho pra ela (aponta para a idosa) e vejo o 

quanto ela sofre e eu penso que eu cuidando bem ela pode sofrer 

menos e agüentar tudo isso. Então cuidador é alguém que ama a 

pessoa que cuida (pausa) acho que é isso.” (CFF 4) 

 

“Cuido da minha irmã, como ela cuidou da nossa mãe, com 

mesmo carinho e pedindo a Deus que ela melhore. Ajudo ela 

fazendo sua comida, lavando sua roupa, o banho eu coloco na 

cadeira e ela se lava. Isso é ser cuidador.” (CFM 1) 

 

 

  Encontramos nas situações expostas acima ressonância com a 

formulação teórica de Lavinsky e Vieira (2004) os quais referem que as 

representações sociais construídas em torno do cuidar de um familiar resultam 

da vida e do contexto de situações que culminam por despertar sentimentos 

que originam comportamentos. Ou seja, o sentimento de gratidão, o carinho e o 

amor despertam o desejo do cuidar do idoso. 

 

A referência do CFM 1 de realizar ou auxiliar a idosa nas atividade 

básicas da vida diária  nos mostra que essas tarefas estão embutidas no seu 

conceito do que faz um cuidador. Nesse mesmo discurso percebe-se o 

sentimento de fé do cuidador.  Fé que faz parte da vida de grande parte das 

pessoas.  
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É vista como: “uma viga de sustentação em um momento difícil (...). É 

nela que o indivíduo procura conforto, esperança e forças para seu sustento no 

momento de aflições.” (Goldstein & Sommerhalder, 2002, p.951) 

 

 Marques e Ferraz (2004) esclarecem que, em cada família, os 

significados atribuídos às suas experiências são únicos e, dessa forma, devem 

ser respeitadas suas singularidades e especificidades. 

 

O cotidiano do cuidador familiar remete a fatos importantes que 

compõem suas vivências como integrante do grupo familiar e responsável pelo 

idoso dependente nela inserido. 

 

 

“Depois que meu marido morreu eu que cuido da mãe dele, mas 

como sou viúva e não recebo benefício tenho que me sustentar. 

Tenho que trabalhar e muito (pausa) trabalho encapando bola, 

fico fora um tempo, mas deixo tudo na mesinha pra ela (...) troco a 

fralda, dou remédio. Quando chego troco a fralda e dou almoço e 

fico à tarde com ela.” (CFF 5) 

 

 

“Minha sogra acorda muito cedo, ela acorda minha filha aí fica 

uma confusão, porque tenho que cuidar das duas. Peço muita 

paciência pra Deus, porque não sei quem me da mais trabalho, 

peço pra minha filha ficar de olho quando estou fazendo almoço, 

porque ela fica tentando se levantar, mas não mexe nada do lado 

direito e o esquerdo tá fraquinho demais.” (CFF 2) 
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“ Tenho que acordar para dar os remédios cedo pra ele, aí já 

mudo ele de posição e vejo se precisa trocar fralda. Volto a dormir 

e ele também. Mais tarde eu tento dar almoço pra ele, ele não  

come nadinha de manhã.À tarde eu coloco ele pra assistir TV ou 

pegar sol, a doença (Alzheimer) tá avançado segundo o médico, 

por isso não deixo os meus filhos muito próximos dele 

não(expressão facial de assustada), tenho medo dele ter algo na 

frente deles.”(CFF 9) 

 

 

 Destacam-se como fatos importantes do cotidiano: a sobrecarga de ter 

que trabalhar fora e ser cuidadora, viver os conflitos familiares e as dificuldades 

para concretizar as atividades esperadas da sua função de cuidador.  Esta 

situação pode refletir no atendimento dado ao idoso e deve ser visto com 

atenção pela ESF para que o cuidador adoeça. 

 

Algo que chamou muito a atenção, foi a narrativa da cuidadora CFF 9   

que expressa o desconhecimento da patologia e a decorrente sensação de 

medo. 

 Considerando essas constatações verifica-se a necessidade de que a 

equipe de saúde da família forneça informações sobre a patologia e sobre 

como desenvolver o cuidado de acordo com cada realidade, a fim de 

assegurarmos uma assistência com qualidade e evitar-se o isolamento social 

ao idoso. 

 

Dentre as dificuldades encontradas no cuidar do idoso em seu domicílio 

ressaltam-se essencialmente a estrutura física do domicílio e a questão do 
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consumo de drogas próximo a residência como relata uma das cuidadoras. Os 

depoimentos de três cuidadores revelam esses fatos, como exposto a seguir:  

 

“Ixi, tem muitas, mas o que mais me tira do sério é que o banheiro 

é pequeno, a cadeira de banho que a igreja tinha me emprestado 

não entra, então tenho que pegar a mangueirinha e dar banho do 

lado de fora, ou coloco ela sentada no chão.” (CFF 10) 

 

 

“ Temos escadas, por isso  ele dorme na sala, com o derrame ele 

tem muita dificuldade para andar e subir essas escadas.” (CFF 7) 

 

 

“Aqui na invasão é muito complicado, não posso abrir os vidros 

que já vem cheiro de droga, aí ela fica tossindo. Pra piorar, aqui 

dentro entra água e eu não posso deixar ela andando no 

quintalzinho por que é de terra.”(CFF 2) 

 

 Como a adequação do ambiente domiciliar nem sempre é possível de 

ser realizada pela falta de recursos financeiros da família, os profissionais da 

ESF devem ter diferentes modos de perceber, entender e orientar o cuidador, 

respeitando as particularidades de cada modo de cuidar, de acordo com o 

diagnóstico de cada realidade. 

 

b) Aprendizagens e saberes no exercício do cuidar 

 

A compreensão sobre a realidade do cuidar e de seus cuidadores 

demanda também saber como o cuidador aprendeu a exercer essa atividade. 

Nos depoimentos a seguir, verifica-se que a entrevistada identificada como 

CFF7 foi a única que mencionou o auxílio da Equipe Saúde da Família, porém 

a mesma deixa transparecer que o cuidado foi aprendido durante sua 
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observação na internação do idoso. Cabe ressaltar que os cuidadores e 

familiares residem na área de abrangência da unidade no período de1 a 2 

anos. 

 

“Quando ele teve o derrame ele ficou internado quase 20 dias, aí 

eu fui vendo o que ele conseguia e o que na conseguia fazer ( 

pausa), como as auxiliares das enfermeiras davam banho, davam 

o remédio, Mas, como ele teve 3 derrames muito junto um do 

outro, ele não anda sem ajuda e fica usando fralda. Tive que ir me 

virando. Vem o pessoal do posto também que verifica a pressão, 

troca a receita e me ensinam  para eu não dar comida pra ele 

deitado (solta uma risadinha, pois a pesquisadora é uma das 

profissionais que vai ao seu domicílio) e fizeram o curativo quando 

ele teve escara.” (CFF 7) 

 

 

“Minha irmã cuidou do meu pai e da minha mãe, na época eu 

trabalhava, mas sempre via o que ela fazia. Agora sou eu 

cuidando dela. Isso (cuidar) a gente parece que nasce sabendo.” 

(CFM 1) 

 

 

Para Thober, Creutzberg e Viegas (2005, p.441), “a habilidade e o 

conhecimento da atividade de cuidar são construídos na prática diária, na qual 

o familiar aprende com seus próprios erros e acertos”. 

 

 A experiência do cuidador CFM 1, mostra que o cuidar é algo da cultura 

de sua família, o que vem ao encontro das considerações de Ângelo & Bousso( 

2001) quando aponta as dimensões da influência da cultura sobre a saúde 

familiar. Para as autoras, cada família possui um sistema de crenças, uma 
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forma de pensar, que é transformada em práticas de cuidado a saúde, 

promovendo sentido às ações da família. 

 

 Percebemos, assim, que não houve preparo para as famílias assumirem 

o cuidado ao idoso, porém que as mesmas esforçam-se para assisti-los da 

maneira mais adequada possível. Para tanto, buscam saberes considerados 

necessários para ser ao mesmo tempo parente e cuidador. Os conhecimentos 

e atitudes percebidos como importantes ao ato de cuidar, indicam a 

necessidade de formação e competência para desempenho da atividade. 

Vejamos os relatos selecionados: 

 

“ Você precisa ter paciência, escutar bem. Ela gosta de conversar, 

ainda bem que eu também gosto (pausa longa) é, acho que é 

paciência e conversar bastante....a pessoa fica carente disso.” 

(CFF 6) 

 

 

“ Como ela não se banha sozinha você tem que saber fazer a 

higiene dar comida, mas isso é o de menos, o mais importante é  

lembrar que é minha mãe e que eu a amo ela também mesmo 

quando ela não lembra quem é eu.” (CFF 4) 

 

 

“ Você tem que saber cuidar direito do outro. Fazer o que ela não 

consegue fazer. Ela consegue mexer o lado esquerdo, então eu 

deixo ela tentar pentear o cabelo com essa mão (mostra a mão 

esquerda) Mas...acho que o que a gente tem que ter mesmo é 

paciência(pausa) é o que mais quem cuida tem que ter.” (CFF 2). 
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 Referente essa questão os saberes ditos foram sobre como colaborar 

para a realização das tarefas da vida diária, a necessidade da  escuta ao idoso 

e que o cuidador precisa ter paciência com as dificuldades que surgem durante 

o processo de cuidar. 

 

 A fala da CFF 2 mostra a questão de estimular e desenvolver as 

potencialidades da idosa dependente nas tarefas mais difíceis. A mesma 

cuidadora ressalta também a questão da necessidade de ser paciente, como 

requisito, desta prática. 

 

c) Relação cuidador-familiares 

 

Os depoimentos expostos abaixo refletem situações das relações entre 

familiares cuidadores e idosos 

 

No caso de CFF 7 e CFF 9 ficam a tona os conflitos familiares, gerados 

por um certo abandono do idoso por parte de seus filhos, relatando-nos que 

percebem o quanto a falta de convívio dos idosos com seus outros filhos é 

sentida e questionada.  Este conflito não é fácil de ser administrado pelo 

cuidador e que desperta um sentimento de sobrecarga e impotência. 

 

A casa é pequena aí eu tive que por ele no quarto dos 

meus filhos é uma briga todo dia porque eles queriam ter o 

canto só deles (pausa) e não tem paciência (pausa) acham 

que nunca vão ficar velhos. Com meu marido é mais 

tranqüilo eu cuidei da mãe dele até ela ir pra uma melhor 

se ele reclamar é porque é malagredecido. Meu irmão mal 
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vem aqui, com ele que a coisa fica feia porque meu pai 

quer vê-lo, filho homem é sempre o mais querido, mas ele 

nem está aí com nada (pausa longa e lágrimas nos olhos) 

tentar tapear meu pai com essa... essa... falta de amor do 

meu irmão não é fácil.” (CFF 9) 

 

 

“Eu cuido do meu pai como cuidei da minha mãe. Sou 

solteira, não tive filhos (pausa) então meus irmão me 

ajudam na parte financeira, levam ele quando precisa ao 

médico, mas o pesado sou eu que faço. Não os culpo, mas 

queria mais ajuda porque não sei até quando agüento. Eu 

percebo que papai queria eles mais perto dele (pausa)ele 

fala para eu ligar para eles virem aqui(pausa longa) mas, 

eu não posso obrigá-los.Fazer o quê, né? ” (CFF 7) 

 

 

 “É uma briga todo dia por telefone (coça a cabeça), minha 

irmã diz que como eu não tenho filhos eu não tenho motivo 

para me queixar de cuidar da mãe. Por que eu já quis 

largar tudo! Eu gosto de cuidar dela, mas eu também 

queria cuidar um pouco da minha vida. Ela não me ajuda 

em nada, vivemos da aposentadoria da mamãe. Minha 

mãe ( muda tom de voz para choroso) percebe isso, essa 

pouca vergonha, por mais que eu tente esconder ...é 

xingamento toda vez que eu peço ajuda.”(CFF 10) 

  

 

Esses discursos vem de encontro com o que evidenciaram Sena et al, 

(2000) na investigação sobre cuidadores que, buscam um modo saudável de 

conviver com um dos seus integrantes acometido por uma doença, os 

familiares pelo cuidado direto consideram importante o envolvimentos de outros 
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membros da família e têm consciência de que sua presença é importante na 

recuperação e na manutenção da saúde de seu familiar 

 

Quando o domicílio passa a ser o local destinado ao cuidado, “abrem-se 

as portas e frestas que descortinam o cotidiano da vida de familiares ou de 

pessoas que habitam sob o mesmo teto” (Sena et al, p.125, 2006). Esta idéia 

vem de encontro com a fala da cuidadora CFF 9 por revelar que as cortinas 

abertas mostram o conflito intergeracional entre seus filhos e o idoso, algo que 

deverá ser trabalhado nessa família para não acarretar prejuízos ao idoso e 

divergências entre os moradores desse domicílio. 

 

 Na fala da cuidadora CFF 10 fica evidente a falta de ajuda para o 

cuidado do idoso. O fato dos cuidadores familiares não possuírem ajuda direta 

dos demais familiares já é bastante descrito na literatura nacional (Caldas, 

2003; Bocchi, 2004). 

 

Ainda sobre a narrativa de CFF 10, há menção sobre a pressão familiar 

que existe para que ela exerça o papel de cuidadora sem questionar. Em 

relação a esta situação, Sommerhalder e Neri comentam que quando o 

cuidador escolhido é uma mulher e por qualquer razão não aceite mais esse 

encargo, o mesmo torna-se alvo de pressão familiar e social, da qual decorrem 

conflitos e geralmente sentimentos de culpa. 

 

Segundo Sena et al (2000), para muitos familiares, cuidar pode exigir 

muito mais que tempo, carinho e disponibilidade;  é necessário abnegação da 
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sua própria vida. Por essa razão, Karsch (2003 a) menciona que os cuidadores 

devem ser considerados doentes em potencial, uma vez que sua capacidade 

funcional também encontra-se constantemente em risco, pela possível 

sobrecarga advinda do cuidado, fato este que deve redobrar a atenção dos 

profissionais da ESF. 

 

A reorganização da atenção à saúde, principalmente no que se refere ao 

idoso dependente é urgente, são necessárias ações como educação em saúde 

aos profissionais de saúde para que estes possam atender às necessidades 

dessa parcela populacional. Acreditamos na importância da manutenção do 

idoso dependente no próprio domicílio, cabendo à família a responsabilidade 

de implementar o cuidado. Porém, é necessário que exista o subsídio e o 

suporte necessário do sistema formal para que seja realizado um cuidado 

qualificado e onde o cuidador não adoeça devido à sobrecarga que possa advir 

do cuidar. 
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5. Considerações 

 

A pesquisa “Representações do cuidador familiar sobre o cuidar de 

idosos dependentes” possibilitou visualizar os processos que permeiam o 

cuidado ao idoso dependente, ministrado pelo cuidador familiar, apresentando 

a representação que o cuidador tem nesta relação de convivência. 

 

As análises evidenciam as subjetividades existentes, as quais podem ser 

apreendidas por meio da identificação de sentimentos, pensamentos, ações 

expressas na vivência do cuidar, aspectos estes contido nas representações 

analisadas neste estudo. 

 

Ao assumir o papel de cuidador, os entrevistados buscaram estratégias 

para atender as necessidades do idoso, se organizando e distribuindo, quando 

possível, algumas tarefas, mas a ação de cuidar do idoso em 100% dos casos 

está centralizada em um cuidador, que em sua maioria é do sexo feminino. 

 

Outro aspecto a ser considerado é relacionado ao despreparo técnico do 

cuidador. A inexistência de um programa específico voltado para esta 

necessidade constitui em mais uma dificuldade a ser enfrentada pelo cuidador, 

uma vez que o aprendizado do cuidado passa a ser aprendida no dia a dia, 

com o fazer, ou através de experiências anteriores, expondo o idoso 

dependente a riscos quanto a sua integridade física. 
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O trabalho da Equipe de Saúde da Família mostrou-se quase que 

imperceptível por parte dos cuidadores familiares. Esta situação merece 

atenção, uma vez que cabe a equipe estreitar os laços de co-responsabilidades 

e buscar estratégias para reverter esta realidade, de modo a tornar 

reconhecível a especificidade das funções e a importância da parceria.  

 

Mudanças nesse cenário podem proporcionar um cuidado holístico a 

todos os membros da família, tentando evitar adoecimento do cuidador familiar 

e assegurar que o cuidado ao idoso seja qualificado tornando-se o melhor 

possível, de acordo com cada realidade. 

 

A ESF deve ser uma alternativa na resolução da ausência de suporte 

formal para o idoso e seu cuidador. Construindo-se em conjunto com a família, 

a melhor maneira de exercer o cuidar. Para tanto, se faz necessário que a 

família reconheça nesse serviço uma fonte de apoio livre de pré-julgamentos e 

que valorize seus saberes. 

 

O processo de cuidar desenvolvido pelos cuidadores familiares por mais 

gratificantes que seja, produz uma sobrecarga que pode acarretar desgaste 

físico e emocional. Acreditamos que a prática de atividades de lazer e o 

envolvimento de todos do sistema familiar do idoso dependente no cuidado, 

contribuirá para minimizar o desgaste, melhorando a qualidade de vida do 

cuidar e, indiretamente favorecerá o cuidado ao idoso. 
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 Acreditamos que este trabalho pode contribuir para a reflexão dos 

profissionais que atuam na área de saúde pública e gerontologia, 

proporcionando aos cuidadores de idosos dependentes um atendimento que o 

ampare no desempenho da sua tarefa relativa ao processo saúde-doença e no 

domínio de conhecimentos para prestar o cuidado adequado ao idoso, com 

respeito e dignidade. 
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ANEXO 1  Questionário de identificação 
 

“Conhecendo o idoso dependente e seu cuidador” 
 
1- Identificação do Idoso 
 
 
Nome: _________________________________________________________ 
 
Escolaridade:________ Renda mensal: ______________ Religião: _________ 
 
Idade: _____  Naturalidade: ________________  Número de filhos: _________ 
 
Sexo:   (   )   Masculino                    Estado civil:    (   )   Casado 
 
  (    )   Feminino                                            (    )  Solteiro 
        
             (    )  Viúvo  
Índice de Katz: _________        
             (    )  Separado 
Cor:    (  ) branca 
 (  ) preta 
 (  ) amarela 
 (  ) parda 
 
 
Diagnóstico clínico que determinou a dependência:______________________ 
 
Tempo de diagnóstico   ______________     Tempo de dependência ________ 
 
 
2 - Identificação do cuidador 
 
 
Nome: ________________________________________________________ 
 
Idade: _____       Naturalidade: ________________     Escolaridade: ________ 
 
Renda mensal: _______________________ Religião: ___________________ 
 
Quanto tempo mora no bairro?___________ 
 
Sexo:  (   )   Masculino                    Estado civil:     (   )   Casado 
  (   )   Feminino                (   )    Solteiro 
             (   )   Viúvo 

      (   )   Separado 
Cor:    (  ) branca 
 (  ) preta 
 (  ) amarela 
 (  ) parda 
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3- Relação cuidador/ idoso:       (   ) Esposo (a) 
                                                   (   )  Filho ( a ) 
                                                      (   ) Genro/ Nora 
                                                      (   )  Irmã/Irmão 
                                                      (   )  Outro __________________________ 
 
 
4 – Há quanto tempo é cuidador do idoso?  ________________________ 
 
 
 
5- Trabalha fora?       (   )  Sim 
                      (   )  Não 
 
Se sim: 
 
Ocupação:  ______________________________________________________ 
 
Tempo que permanece no serviço: ___________________________________ 
 
Quem fica com idoso nesse período: _________________________________ 
 
 
6 - Apresenta algum problema de saúde?      (   ) Sim  
                           (   ) Não 
 
Se sim: 
 
Qual: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Há quanto tempo: ________________________________________________ 
 
 
7. Pratica alguma atividade de lazer?                    (   ) Sim  
                              (   ) Não 
Se sim: 
 
Qual: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO 2   Roteiro para Entrevista com o cuidador familiar 
 
 
 
 

IDOSO DEPENDENTE: REPRESENTAÇÕES DO CUIDADOR FAMILIAR 

SOBRE O CUIDAR, 

 
 
 
1 - O que significa ser cuidador (a) para o (a)Sr(a)? 

 

 

 

2 - Destaque fatos importantes do seu cotidiano como cuidador (a) 

familiar 

 

 

3 – Quais as dificuldades encontradas ao cuidar do idoso(a) em seu 

domicílio?  

 

 

4 – Como o Sr. (a) aprendeu as atividades de cuidador(a)?   

 

 

5 - Quais os saberes necessários para atuar como cuidador (a)? 

 

 

6 - Como o desempenho do papel de cuidador (a) interfere na relação com 

o idoso(a) e demais familiares? 
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ANEXO 3 
 
 
Índice de KATZ – Avaliação das atividades da vida diária.  
 
 
1. Tomar banho (esponja, chuveiro ou banheira):  

 
(I) Não precisa de ajuda.  

(A) Precisa de ajuda para lavar apenas uma parte do corpo (costas ou pernas).  

(D) Precisa de ajuda para higiene completa (ou não toma banho). 

 

2. Vestir-se:  
 

(I) Pega as roupas e veste-se sem nenhuma ajuda.  

(A) Pega as roupas e veste-se sem ajuda, com exceção de amarrar os sapatos.  

(D) Precisa de ajuda para pegar as roupas ou para se vestir, ou fica parcial ou 

completamente não vestido.   

 

3. Ir ao banheiro:  
 

(I) Vai ao banheiro, faz a higiene, e se veste sem ajuda  

(mesmo usando um objeto para suporte como bengala, andador, cadeira  

de rodas, e pode usar urinol à noite, esvaziando este de manhã).  

(A) Recebe ajuda para ir ao banheiro, ou para fazer a higiene, ou para se vestir depois 

de usar o banheiro, ou para uso do urinol a noite.  

(D) Não vai ao banheiro para fazer suas necessidades.  

 

4. Locomoção:  
 

(I) Entra e sai da cama, assim como da cadeira, sem ajuda (pode ser usando objeto para 

suporte, como bengala ou andador).  

(A) Entra e sai da cama ou da cadeira com ajuda.  

(D) Não sai da cama.  

 

5. Continência:  
 

(I) Controla a urina e movimentos do intestino completamente por si próprio.  

(A) Tem acidentes ocasionais.  

(D) Supervisão ajuda a manter controle de urina ou intestino, cateter é usado, ou é 

incontinente.  

 

6. Alimentação:  
 

(I) Alimenta-se sem ajuda.  

(A) Alimenta-se, com exceção no caso de cortar carne ou passar manteiga no pão.  

(D) Recebe ajuda para se alimentar ou é alimentado parcial ou completamente por meio 

de tubos ou fluidos intravenosos.  
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- Idoso 

Convido o (a) Sr.(a) para participar do estudo: IDOSO DEPENDENTE: 
REPRESENTAÇÕES DO CUIDADOR FAMILIAR SOBRE O CUIDAR, pesquisa 
desenvolvida por mim, aluna do Programa de Estudos Pós Graduados em 
Gerontologia, nível mestrado, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob 
orientação da Profª Drª Nadia Dumara Ruiz Silveira. 

O objetivo do estudo é identificar o significado do cuidar de idosos dependentes 
para o cuidador familiar, por meio da realização de entrevistas e questionário. Iremos 
aplicar um instrumento chamado Índice de KATZ que nos mostrará qual o grau de 
dependência do (a) Sr. (a) para realizar suas atividades do dia a dia referente a sua 
saúde e, aplicaremos um questionário para sabermos questões da sua saúde 
Esperamos com esse estudo que os profissionais de saúde tenham conhecimento do 
que significa para o cuidador cuidar do idoso dependente e que se planeje estratégias 
para a melhoria da qualidade de vida do cuidador e do idoso dependente. 

Sua participação como entrevistado é voluntária e o (a) Sr.(a) é livre para 
aceitar ou não. Caso tenha aceitado participar e sentir-se desconfortável em responder 
as questões o (a) Sr.(a) poderá desistir de participar da pesquisa. Sua identidade não 
será revelada, mantendo-se o anonimato quanto aos dados a serem utilizados. 

Vale ressaltar, também, que a recusa da sua participação no estudo não 
interfere em seu atendimento e acompanhamento na Unidade Básica de Saúde. 

 Caso o (a) Sr. (a) tenha dúvidas ou queira fazer uma denúncia referente a 
questões éticas o (a) Sr (a) poderá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Secretaria Municipal da Saúde no telefone: 3397-2464 ou no endereço:Rua General 
Jardim, 36 primeiro andar. Em caso de dúvidas quanto ao projeto coloco-me à 
disposição para quaisquer esclarecimentos no telefone: 2781-7265. 

Esse documento foi feito em duas vias, para que uma via fique com o (a) Sr. (a) 
e  a outra com a pesquisadora. 

    Marta Lucia Souto da Silva 
                                        Mestranda em Gerontologia pela PUC-SP 
                
         __________________________________________________________ 
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido (a) pela pesquisadora sobre 
o trabalho a ser realizado consinto em participar da pesquisa. 
  
 

São Paulo, __ de _____________ de 2010 
 
 
                                                                                              

Assinatura do entrevistado (a) 
 
                                           Assinatura da pesquisadora 
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ANEXO 6 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Cuidador 

Convido o(a) Sr.(a) para participar do estudo: IDOSO DEPENDENTE: 
REPRESENTAÇÕES DO CUIDADOR FAMILIAR SOBRE O CUIDAR, pesquisa 
desenvolvida por mim, aluna do Programa de Estudos Pós Graduados em 
Gerontologia, nível mestrado, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob 
orientação da Profª Drª Nadia Dumara Ruiz Silveira. 

O objetivo do estudo é identificar o significado do cuidar de idosos dependentes 
para o cuidador familiar, por meio da realização de entrevistas e questionário. 
Esperamos com esse estudo que os profissionais de saúde tenham conhecimento do 
que significa para o cuidador cuidar do idoso dependente e que se planeje estratégias 
para a melhoria da qualidade de vida do cuidador e do idoso dependente. 

Sua participação como entrevistado é voluntária e o (a) Sr.(a) é livre para 
aceitar ou não. Caso tenha aceitado participar e sentir-se desconfortável em responder 
as questões o (a) Sr.(a) poderá desistir de participar da pesquisa. Sua identidade não 
será revelada, mantendo-se o anonimato quanto aos dados a serem utilizados. 

Vale ressaltar, também, que a recusa da sua participação no estudo não 
interfere em seu atendimento e acompanhamento na Unidade Básica de Saúde. 

 Caso o (a) Sr. (a) tenha dúvidas ou queira fazer uma denúncia referente a 
questões éticas o (a) Sr (a) poderá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Secretaria Municipal da Saúde no telefone: 3397-2464 ou no endereço: Rua General 
Jardim, 36, primeiro andar. Em caso de dúvidas quanto ao projeto coloco-me à 
disposição para quaisquer esclarecimentos no telefone: 2781-7265. 

Esse documento foi feito em duas vias, para que uma via fique com o (a) Sr. (a) 
e outra com a pesquisadora. 

    Marta Lucia Souto da Silva 
                                        Mestranda em Gerontologia pela PUC-SP 
                
         __________________________________________________________ 
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido (a) pela pesquisadora sobre 
o trabalho a ser realizado consinto em participar da pesquisa. 
  
 

São Paulo, __ de _____________ de 2010 
 
 
                                                                                              

Assinatura do entrevistado (a) 
 
 
 
                                           Assinatura da pesquisadora 
 




