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RESUMO- O envelhecer faz parte do processo natural do desenvolvimento de todo ser 
humano e à medida que se envelhece, o indivíduo diminuir significativamente sua 
independência. A condição de dependência, seja ela física, cognitiva, emocional ou múltipla, 
sugere a disposição de uma pessoa ou grupo de pessoas que atue como cuidador. O presente 
artigo tem como objetivo caracterizar a profissão de cuidador de idosos, bem como, 
apresentar os males decorrentes da ação de cuidar. Constitui-se de um estudo bibliográfico 
acerca do trabalho de cuidador, levantando questões relevantes sobre a importância desta 
profissão e os males sofridos pelos profissionais da área, o artigo apresenta de forma sucinta 
as consequências do processo de envelhecimento, descrito por vários autores, bem como, a 
caracterização da pessoa do cuidador e da profissão referida. O texto traz alerta sobre os 
cuidados que o cuidador deve ter com seu bem-estar, bem como dicas relevantes para tal 
feito. O artigo surgiu da visível carência de trabalhos acerca da temática notada pelo autor. 
Concluiu-se que a ação de cuidar de idosos acarreta, além de prazer, diversas consequências 
que podem incluir problemas físicos e psicológicos.    

 
PALAVRAS-CHAVE: Cuidador de Idosos. Psicologia. Gerontologia. Saúde Mental. 
Adoecimento do cuidador. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento e suas consequências trazem uma série de 

mudanças físicas, mentais e sociais ao idoso fazendo com que o mesmo, muitas 

vezes, necessite de cuidados, a família é a principal responsável por suprir as 

necessidades desse indivíduo, porém, em muitos casos os entes próximos não têm 

interesse ou preparo para cuidar do seu idoso, optando assim por ajuda de terceiros 

ou até pela institucionalização do mesmo. Nesse sentido a pessoa do cuidador torna-

se fundamental nesse processo de envelhecimento, sendo o responsável por oferecer 

apoio social, funcional e, em alguns casos, afetivo. Born (2008) apresenta o cuidador 

formal como aquele que mantém vínculo contratual e o cuidador Informal como aquele 

que atende pessoas necessitadas sem remuneração. 

“O cuidado prestado ao idoso exige dedicação exclusiva e quase sempre 

integral, que muitas vezes leva o cuidador à instalação de uma nova dinâmica de vida, 

baseada nas necessidades do ser cuidado. ” (ARAÚJO et al, 2013, p. 150). Esse 

cuidado diário e prolongado aos idosos, por vezes traz consequências ao cuidador, 

ocasionando uma série de desgastes físicos, psíquicos e sociais. O cansaço, o 

estresse, a preocupação, a ansiedade, o aparecimento de sintomas/doenças e as 

mudanças no seu quotidiano e autoestima são os sintomas apresentados por quem 

cuida constantemente de idosos (COLOMÉ et al., 2011 apud FERREIRA, 2012). 

O presente artigo discorrerá sobre os aspectos do envelhecimento, bem como 

a importância do cuidador de idosos e os cuidados que este precisa ter para com o 

seu bem-estar.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para elaboração deste estudo, os dados foram obtidos por meio de pesquisa 

bibliográfica, que, de acordo com Gil (1995), “é desenvolvida a partir do material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Definição do envelhecimento 

Conforme Stuart-Hamilton (2002), o envelhecimento é definido como os 

processos de diminuição orgânica e funcional, não recorrentes de doenças, que 

acontecem inevitavelmente com o passar do tempo.   

Ainda, segundo o autor, o envelhecimento dar-se em três conceitos, que são:  

 Envelhecimento primário, que se caracteriza pelas mudanças corporais 

da idade;  

 Envelhecimento secundário, caracterizado por mudanças que ocorrem 

com maior frequência, mas não é um acompanhamento necessário;  

 Envelhecimento terciário, que se caracteriza por uma rápida e acentuada 

deterioração física imediatamente anterior à morte.   

Stuart-Hamilton (2002) cita ainda algumas formas de medir a velhice, as mais 

frequentes são: a idade cronológica, idade social, terceira idade, e por fim, a quarta 

idade.  

No que se refere a idade cronológica, mede-se simplesmente o quanto uma 

pessoa está velha, e por esse motivo, tal conceito, é tido como um fator insuficiente e 

tal medida, considerada arbitraria, haja vista, que se faz necessário a reunião de vários 

outros fatores, tais como mudanças físicas, idade e aparência, pois pode existir 

pessoas com 70 anos que não aparentem ter tal idade, como também , uma pessoa 

de 50 anos que pareça ter mais de 70 anos, e por essa razão apenas a idade 

cronológica não mediria o envelhecimento de forma exata Bergman, (1997) apud 

Stuart-Hamilton (2002).   

A segunda medida, trata-se da idade social, referentes às expectativas sociais, 

ou seja, refere-se a como deverá comportar-se de acordo com sua idade cronológica.   

O outro método de se medir o envelhecimento, segundo Stuart-Hamilton 

(2002), seria a terceira e quarta idade, nas quais dividem nesses termos as pessoas 

acima de 65 anos. Nesse sentido, a terceira idade é referente a um estilo de vida 

independente e completamente ativo na velhice, enquanto que, na quarta idade, 
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refere-se a um período final, em que há uma dependência em termos de quanta ajuda 

precisam receber dos outros.  

3.2 Envelhecimento do Corpo  

O envelhecer faz parte do processo natural do desenvolvimento de todo ser 

humano. Stuart-Hamilton (2002) cita que, com o passar dos anos, o corpo vai sofrendo 

as consequências ocasionadas pelo processo do envelhecimento celular, e ainda, 

outros fatores, genéticos, problemas na replicação das células, e as doenças, que 

contribuem consideravelmente nas debilitações biológicas que atingem o ser humano. 

O corpo sofre mudanças diversas, na pele, nos músculos, cognitivas, etc, e estas 

afetam o desenvolvimento pleno das funções, debilitando progressivamente a 

atividades, a vida.  

À medida que a idade avança, os sentidos começam a apresentar debilidades 

funcionais, a percepção fica diminuída, sejam visuais, auditivas, e nos demais 

sentidos.  

 Audição: os danos auditivos já aparecem por volta dos 50 anos de idade. 

Stevens (1982) apud Stuart-Hamilton (2002) “estima que 1,6% das 

pessoas entre 20-30 anos têm serias dificuldades auditivas, comparados 

aos 32% dos indivíduos entre 70-80 anos”. Stuart-Hamilton (2002) 

aponta que a mulher é menos propensa a tais perdas. Um dos 

problemas auditivos mais comuns na velhice é a presbiacusia, descrita 

por Papalia, Olds e Feldman (2006) como “[...] perda gradual da audição, 

que se acelera após os 55 anos, principalmente em relação a sons de 

frequência mais alta”.   

 Visão: Um dos problemas relacionados a visão mais comuns é a 

presbiopia, descrita por Papalia, Olds e Feldman (2006) como 

“hipermetropia associada ao envelhecimento, que ocorre quando o 

cristalino perde elasticidade”.   

Outros sentidos também são afetados: o paladar já não distingue 

adequadamente os tipos de sabores, o olfato apresenta significativo declínio, o tato 

perde a sua sensibilidade em razão da diminuição dos sensores na pele.   
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3.3 Aspectos Cognitivos do Envelhecimento  

  

 As alterações no funcionamento cognitivo da pessoa idosa tem sido assunto 

de pesquisa durante anos por parte de psicólogos cognitivistas interessados no 

fenômeno do envelhecimento. Na maior parte das vezes essas questões se tornam 

específicas e focaliza uma ou várias funções.    

 Parente e Wagner (2006) citam que alguns pesquisadores procuram a 

elucidação mais abrangente sobre o processo de envelhecer. Eles procuram um fator 

que seja responsável pelo declínio de algumas funções cognitivas, e não em outras. 

Esses estudos investigam mecanismos que esclareçam tais diferenças. As autoras 

acima apontam que esses mecanismos básicos de declínio foram estabelecidos a 

partir de diferença entre dificuldades dos senis: algumas funções sofrem declínio, 

outras são mantidas e há, as que apresentam ganhos. Essa heterogeneidade tem sido 

destacada nas teorias que visam juntar perdas e os ganhos. “[...] A importância de 

salientar os ganhos reside na possibilidade de criar formas de intervenção e de 

adaptação das capacidades cognitivas às demandas sociais e ambientais” (PARENTE 

e WAGNER, 2006, p. 32).   

De acordo com as autoras, entre as capacidades que apresentam declínio 

cognitivo durante o processo de envelhecimento, destaca-se, principalmente: 

Inteligência fluida; Velocidade de processamento; Memória de trabalho; Transtorno de 

Inibição; Perdas das funções frontais.   

Mas nem tudo são perdas, Papalia, Olds e Feldman (2006) apontam que alguns 

estudos sugerem que adultos mais velhos mostram tanta ou mais sabedoria do que 

adultos mais jovens. Pessoas de todas as idades dão respostas mais sábias a 

problemas que afetam sua própria faixa etária. Além disso, Adultos mais velhos, 

podem beneficiar-se com o treinamento da memória, isto foi confirmado com estudos 

que utilizam Metamemória na Idade Adulta (MIA), comprovou-se que alguns adultos 

mais velhos podem superestimar sua perda de memória, isso pode ser explicado, 

talvez, devido a estereótipos sobre o envelhecimento. Os estudos apontaram que o 

cérebro dos senis tende a compensar alguns dos declínios relacionados com a idade.   
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3.4 Cuidar: etimologia   

Ser cuidador envolve diversos tipos de motivação e limites. Segundo Boff 

(1999) apud Mello et al. (2008, p. 263) ” [...] o cuidador aparece quando existe 

preocupação com algo ou alguém, quando sua existência é importante, participamos 

de sua vida e, portanto, cuidamos”.  

Alguns estudiosos afirmam que a palavra “cuidado” derive do latim cura, cuja 

forma mais antiga cuera, era usada no contexto de relações de amor e amizade, 

revelando atitudes de cuidado, desvelo, atenção, preocupação e de inquietação para 

com o ser amado. Há, ainda, os que consideram que esta derive da palavra cogitare-

cogitatus, cujo significado é o mesmo de cura: pensar, colocar atenção, mostrar 

interesse, revelar uma atitude de desvelo e preocupação.  

Por natureza, o cuidado inclui duas significações básicas, ligadas entre si. A 

primeira se refere à atitude de desvelo, de solicitude e de atenção com o outro e a 

segunda, de preocupação e de inquietação, pois a pessoa que assume a função de 

cuidar se sente envolvida e afetivamente ligada ao seu ser cuidado.   

Azevedo e Santos (2006, p.03) enfatizam o cuidado e o descrevem como “um 

modo de ser-no mundo, uma forma de existir e de co-existir, de estar presente, de 

navegar pela realidade e de relacionar se com todas as coisas do mundo”.     

3.5 Definição de cuidador  

A condição de dependência, seja ela física, cognitiva, emocional ou múltipla, 

sugere a disposição de uma pessoa ou grupo de pessoas que atue como cuidador. O 

Guia Prático do Cuidador define o cuidador como: “[...] um ser humano de qualidades 

especiais, expressas pelo forte traço de amor à humanidade, de solidariedade e de 

doação” (BRASIL, 2008, P.08).  

Quanto ao ato de cuidar, Oliveira, Queiroz e Guerra (2007, p.182) apresentam 

que “[...] cuidar é então por natureza um acto [sic] inerente à condição humana, uma 

vez que à medida que vamos ultrapassando as grandes etapas do ciclo vital vamos 

sendo alvo de cuidados ou prestadores dos mesmos”. De acordo com Leite (2006) 

apud Oliveira, Queiroz e Guerra (2007), o ato de prestar cuidados, à outra pessoa, é 

uma experiência ímpar, experiência de modo particular e mais ou menos dificultado, 
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estando sujeito ainda a interação dinâmica entre um conjunto de variáveis, 

destacando-se, entre outras, as características pessoais do cuidador e da pessoa a 

qual se destina este cuidado.  

É importante ressaltar que nem sempre se escolhe ser cuidador, principalmente 

quando a pessoa alvo de cuidado é alguém da família ou amigo próximo. É 

fundamental compreender que cuidar se tratar de tarefa nobre, no entanto, é 

extremamente complexa, envolta por sentimentos diversificados e contraditórios. 

Nesse sentido, Born (2008) aponta duas categorias:   

 Cuidador formal: possui vínculo contratual, mediante salário, para 

atender ao idoso na sua residência, em Instituição de longa permanência 

ou em internação hospitalar; 

 Cuidador Informal: atende pessoas necessitadas sem remuneração. Na 

maioria das vezes é um parente, e estudos apontam que o sexo feminino 

se sobressai.   

A vinculação do familiar ao cuidado informal foi referendada também por Perlinil 

e Faro (2005), que afirmaram que o atendimento ao idoso em casos de condições 

crônicas, de dependência a curto, médio e longo prazo, com uso ou não de aparato 

tecnológico, continuará sendo realizado por familiares.  

3.6 O papel do cuidador  

Segundo Born (2008) cuidador é o indivíduo que presta cuidados a outro 

indivíduo independentemente da idade, que esteja necessitando de cuidados, seja por 

estar acamada, com limitações físicas ou mentais, este cuidado pode ser com ou sem 

remuneração. A função de cuidador faz parte da Classificação Brasileira de 

Ocupações sob o código 5162-10 definindo como um indivíduo que tem a função de 

“cuidar a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou 

responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, 

educação, cultura, recreação e lazer a pessoa assistida” (BRASIL, 2010, p.781).  

Neste sentido mais amplo do cuidado, Brasil (2008) aponta que a função do 

cuidador vai além do mero acompanhamento das atividades diárias dos indivíduos, 

sejam eles saudáveis, enfermos e/ou acamados, em situação de risco ou fragilidade, 
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seja na residência e/ou em qualquer tipo de instituições na qual necessite de atenção 

ou cuidado diário.  

“[...] A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, 
fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer 
sozinha. Ressaltando sempre que não fazem parte da rotina do cuidador 
técnicas e procedimentos identificados com profissões legalmente 
estabelecidas, particularmente, na área de enfermagem”. (BRASIL, 2008, p. 
08)  

Cuidar é, entre outras coisas, ter a percepção da outra pessoa como um todo, 

como ela se mostra (ou esconde), seus gestos e falas, sua dor e limitação. Tendo 

ciência disso, o cuidador estará apto a prestar o cuidado com mais afinco, de forma 

individualizada, a partir de suas ideias, conhecimentos e criatividade, levando em 

consideração as características e necessidades da pessoa a quem é direcionado seus 

cuidados.   

Brasil (2008) cita ainda que, esse cuidado deve perpassar os cuidados com o 

corpo físico, pois “[...] além do sofrimento físico decorrente de uma doença ou 

limitação, há que se levar em conta as questões emocionais, a história de vida, os 

sentimentos e emoções da pessoa a ser cuidada”.  

3.7 Habilidades que o cuidador de idosos deve desenvolver  

O cuidador de idoso necessita desenvolver certas habilidades específicas e 

precisa, ainda, conhecer algumas particularidades que o cuidado do idoso exige. Isto 

é imprescindível para que possa oferecer todo o suporte necessário ao idoso que está 

sendo cuidado e ainda procurar ajuda, apoio ou o auxílio de profissionais, familiares 

ou mesmo grupos de ajuda, quando isto for indicado. Frias et al. (2012) apontam 

algumas habilidades indispensáveis que o cuidador de idosos deve desenvolver no 

cumprimento de sua função:   

 conhecer os aspectos biopsicossociais do envelhecimento humano;  

 buscar conhecimentos sobre os aspectos que envolvem a dependência 

e independência da pessoa idosa;  

 procurar quebrar mitos, atitudes e estereótipos relacionados ao 

envelhecimento;  
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 conhecer os aspectos conceituais e legais e suas relações com o 

cuidado;  

 entender a dinâmica das atividades da vida diária em suas diferentes 

dimensões;   

 promover um ambiente saudável no convívio com o idoso, em qualquer 

situação;  

 procurar discutir as possibilidades de cuidado com membros da família, 

de equipes de saúde e grupos de apoio a cuidadores.  

Além de desenvolver essas habilidades para buscar promover uma maior 

qualidade de vida à pessoa idosa, é fundamental que o cuidador tenha conhecimentos 

sobre o estatuto do idoso, assim poderá prestar maior auxílio, ajudando, entre outras 

coisas, a garantir os direitos, no entanto, este não é um papel exclusivo do cuidador, 

mas de todos que os cercam conforme preconiza o estatuto em seu artigo 3º.   

“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. ” (BRASIL, 2008, p. 07).  

O maior desafio no cuidado da pessoa idosa é conseguir contribuir para que, 

apesar das progressivas limitações que possam ocorrer, eles possam redescobrir 

alternativas de viver sua vida com o máximo de qualidade possível, e isso é um papel 

em que todos devem estar empenhados, não apenas sabendo dos direitos, mas 

lutando para que eles sejam respeitados, principalmente no que se refere à dignidade, 

ao respeito e a melhores condições de vida.  

3.8 Os espinhos do cuidar  

“[...] o cuidador é aquele que assume a responsabilidade de dar suporte ou 

incentivar a realização das atividades da vida diária, tendo em vista a ascensão da 

qualidade de vida do idoso cuidado. ” (SENA et al., 2006 apud Mendes, Miranda e 

Borges, 2010, p. 410)  

Nesta perspectiva, cuidar de idosos implica em assumir tarefas que muitas 

vezes o cuidador não está preparado, ou não foi orientado adequadamente para 
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assumir. Fazer este trabalho exige grande empenho e dedicação de quem se propõe 

a executa-lo. Além disso, é inevitável a sobrecarga da responsabilidade de ser um 

incentivador, ou seja, alguém que esteja incumbido de possibilitar a independência do 

idoso para que ele não seja submetido a agravos em seu quadro físico e psicológico, 

além dos cuidados necessários aos que já se encontram em um estado mais 

debilitado.  

Schossler e Crossett, (2008) apud Mendes, Miranda e Borges (2010) apontam 

que “cuidar de um idoso é uma tarefa intensa, visto que esta condição é imposta a 

uma pessoa que não possui apenas estas atividades e acaba conciliando-a com 

outros afazeres, como o cuidado com os filhos, casa, trabalho e outras”. A 

complexidade do processo de cuidar ocasiona um esgotamento físico que implica em 

dores diversas no corpo, consequentes dos esforços necessários para suprir as 

necessidades da pessoa cuidada; geralmente, o cuidador deixa de lado suas próprias 

primordialidades humanas em função da ausência de outra pessoa para ajudar.  

A sobrecarga de trabalho é uma das dificuldades mais encontrada em estudos 

elaborados na área do cuidado formal a idosos. Os cuidadores das Instituições de 

Longa Permanência para Idosos referem, constantemente, a falta de tempo para 

desempenhar as atividades da qual estão encarregados, o que se vai repercutir no 

atendimento ao idoso, prejudicando esse atendimento assim como a sua própria 

qualidade de vida.  

O cansaço, o estresse, a preocupação, a ansiedade, o aparecimento de 

sintomas/doenças e as mudanças no seu quotidiano e autoestima são os sintomas 

apresentados por quem cuida constantemente de idosos (COLOMÉ et al., 2011 apud 

FERREIRA, 2012). O fato de muitos trabalhadores acumularem funções dentro da 

Instituição contribui para este desgaste a nível físico e psicológico, havendo uma 

necessidade de repensar as questões organizacionais o que passa por contratação 

de novos cuidadores ou, não sendo possível, através de uma distribuição mais justa 

das tarefas.   

Gonçalves e outros pesquisadores, em 2006, colheram relatos de alguns 

cuidadores ativos em Instituições de Longa Permanência:  

“[...] 16,5 % dos cuidadores dizem ser portadores de hipertensão arterial (HÁ) 
e outros problemas cardiovasculares, seguido de problemas 
osteomusculares relatado em 9,5% dos entrevistados e diabetes melitus (DM) 
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em 6,9% dos cuidadores” (GONÇALVES et al., 2006 apud MENDES, 
MIRANDA E BORGES, 2010, p. 414)  

Além desses sintomas relatados, pôde-se apurar também que alguns 

cuidadores se apresentam depressivos e ansiosos, além disso, é comum 

apresentarem cefaleias constantes, não conseguem dormir normalmente, sintomas 

causados por viverem para o outro.  

Em resumo, segundo Born (2008, p. 92) “cuidar de uma pessoa supõe um 

excesso de trabalho e como consequência, não se encontra tempo suficiente para 

atender às próprias necessidades”. A autora cita que é provável que o cuidador não 

descanse o suficiente, não disponha de tempo para dedicar-se a atividades que lhe 

causam prazer, que não visite os amigos ou simplesmente, não saia de casa. Não é 

estranho que muitos que cuidam de pessoas idosas sintam-se, em determinados 

momentos, cansados, tenham um mal-estar, solidão e tristeza.  

3.9 O bem-estar do cuidador   

Neri (2008) apud Patrocínio (2011) diz que na literatura gerontológica pouco se 

fala do estresse da pessoa do cuidador. Nesse sentido, o que se sabe é que alguns 

aspectos, tais como, estados físicos, mentais e emocionais negativos associados ao 

cuidado podem ocorrer devido a vários elementos, como:   

 colisão do exercício do cuidado com a individualidade do cuidador, que 

devido a responsabilidade de cuidar de idoso em tempo integral, sente-

se invadido tanto em sua vida pessoal quanto social; 

 o desgaste físico acarretado pelas tarefas de cuidar, principalmente 

devido ao agravamento do estado de doença do idoso;  

 sem que tenha ajuda de outras pessoas, as atividades do cuidado são 

exercidas por um cuidador apenas;  

 por haver limitações físicas e emocionais o cuidar é uma dificuldade e 

afetam o bem-estar físico e psicológico do cuidador.  

Segundo Born (2008) além destes fatores, é comum o cuidador se 

sobrecarregar em suas atividades esquecendo-se que também necessita de 

cuidados.   
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Dois aspectos são necessários para que o cuidador exerça sua função 

adequadamente: Preparo/orientação; disponibilizar tempo em seu dia a dia para o 

autocuidado, para que, assim, esteja bem fisicamente e emocionalmente, e nesse 

sentido esteja apto a cuidar do outro.   

De acordo com Patrocínio (2011), faz-se necessário o autocuidado, e nesse 

sentido estar saudável e tenha, bem-estar para que, assim, possa ser capaz de 

exercer suas funções de forma saudável e tranquila.   

Diante disso, algumas medidas podem ser adotadas pelos cuidadores para seu 

bem-estar, onde possa trabalhar com prazer, estando com o corpo e mente relaxados.  

 automassagem: possibilita melhorar sintomas estressantes, e é prática 

preventiva de saúde, diminuindo dores de cabeça, tensão nervosa, 

ansiedade, dentre outros;  

 alongamentos: sequência de exercícios corporais que promove 

alongamento de determinados grupos musculares e soltura das 

articulações, que trará relaxamento, vitalidade e alívio das dores;  

 relaxamento: esta técnica ajuda a aliviar o estresse, reduzir a ansiedade, 

aumentar o autocontrole com situações estressantes e difíceis;  

 música: além de provocar emoções e reações fortes, a música diminui a 

resposta tanto física quanto psíquica do estresse;  

 dançar: a dança tem o poder de renovar o corpo e a mente. Para as 

pessoas que têm condições, é indispensável sair de tempos em tempos 

para dançar, seja com o companheiro, com amigos, com familiares ou 

mesmo frequentar aulas de dança;   

 fazer atividade física: comprovado cientificamente a importância da 

atividade física para a manutenção da saúde e qualidade de vida dos 

indivíduos;  

 viajar: sem dúvidas, viajar é uma das atividades mais prazerosas que 

podemos realizar, pode ser para praia, campo ou até mesmo regiões 

metropolitanas.   

É importante que o cuidador esteja consciente desta necessidade de 

autocuidado organizando-se junto à família do idoso e até mesmo com a sua agenda 
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de trabalho para que possa ter benefícios físicos, mentais e emocionais sem 

sobrecarga. 

4 CONCLUSÃO 

O presente artigo abordou a temática - saúde do cuidador de idosos - trazendo 

o perfil do cuidador e a importância do mesmo no cuidado aos idosos. Constata-se 

que a maioria são mulheres e membros da família que carecem de orientação, sendo 

que esta deveria ser oferecida como suporte. 

Ficou claro que, depois de assumir o papel de cuidador, os mesmos não têm 

mais tempo de se cuidarem, de se divertirem e sentem-se sempre cansados. Isto 

põem à tona que o processo do cuidado do idoso, interfere diretamente na vida social 

do cuidador, que perde seu próprio “ser” e vive em função do outro.  

Doenças são percebidas pelos cuidadores e relatadas pelos mesmos que se 

descobrem depressivos, ansiosos, com dores musculares, cefaleias constantes, 

insônia, doenças estas, ocasionadas pelo cuidado prestado e a sobrecarga deste 

cuidador.  

Espera-se que mais pesquisas sejam realizadas nesta temática, buscando 

apresentar soluções a fim de reduzir a carga deste cuidador de idosos e elaborando 

ações para que este seja inserido no meio social e possa resgatar a sua qualidade de 

vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

REFERÊNCIAS 

ARAUJO, Jeferson Santos et al. Perfil dos cuidadores e as dificuldades 

enfrentadas no cuidado ao idoso, em Ananindeua, PA. In: Revista Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro, vol. 16, n. 1, p.149-158. 2013. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=403838809015>. Acesso em 20 out 2018.  

AZEVEDO, Gisele Regina de; SANTOS Vera Lúcia Conceição de Gouveia e. 

CuidaDor (D)Eficiente: As Representações Sociais De Familiares Acerca Do 

Processo De Cuidar. In: Rev Latino-am Enfermagem. v.14. n.5. on-line. 2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n5/pt_v14n5a20.pdf >. Acesso em: 

26 set 2018.   

BORN, Tomiko. Cuidar Melhor e Evitar a Violência: Manual do Cuidador da 

Pessoa Idosa. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008.  

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2008.  

______. Classificação Brasileira de Ocupações. 3º ed. Brasília: Secretaria de 

Políticas Públicas de Emprego. 2010.  

______. Estatuto do Idoso. 2º ed. Brasília: Senado Federal, 2008.  

FERREIRA, Maria Eduarda Machado Melo. Ser cuidador: um estudo sobre a 

satisfação do cuidador formal de idosos. Bragança, 2012. Originalmente 

apresentada como dissertação de mestrado. Escola Superior de Educação de 

Bragança, 2012.   

FRIAS, Sandra Rabello de et al. Cartilha do Cuidador de Idosos. Rio de Janeiro: 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2012.  

GIL, A C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

MENDES, Glauciane Drumond; MIRANDA, Sílvia Mara; BORGES, Maria Marta 

Marques de Castro. Saúde do cuidador de idosos: um desafio para o cuidado. In:  



17 
 

Revista Enfermagem Integrada. Ipatinga, v.3, n.1, Jul./Ago. 2010. Disponível em: 

<http://www.unilestemg.br/enfermagemintegrada/artigo/v3/04-saude-cuidadoridosos-

desafio.pdf>. Acesso em: 22 set 2018.  

OLIVEIRA, Magda A.; QUEIROZ, Cristina; GUERRA, Marina Prista. O conceito de 

cuidador analisado numa perspectiva autopoiética: do caos à autopoiése. In:  

Psicologia, Saúde & Doenças. Porto, v. 8, n. 2, p. 181-196. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v8n2/v8n2a03.pdf>. Acesso em: 27 set 2018.  

PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin. 

Desenvolvimento Humano. 8º ed. Porto Alegre: ArtMed, 2006.   

PARENTE, Maria Alice de Mattos Pimenta; WAGNER, Gabriela Petitti. Teorias 

abrangentes Sobre Desenvolvimento Cognitivo. In: PARENTE, Maria Alice de 

Mattos Pimenta e Colaboradores. Cognição e Envelhecimento. Porto Alegre: ArtMed, 

2006, p. 30-45.   

PATROCINIO, Wanda Pereira. Cuidando do Cuidador. In: Revista Portal De 

Divulgação. Campinas, v. 1, n.17, p. 31 – 35. 2011. Disponível em: 

<http://portaldoenvelhecimento.com/revistanova/index.php/revistaportal/article/viewFi

le/214/214>. Acesso em: 27 set 2018.  

PERLINI, Nara Marilene Oliveira Girardon; FARO, Ana Cristina Mancussi e. Cuidar 

de pessoa incapacitada por acidente vascular cerebral no domicílio: o fazer do 

cuidador familiar. In: Rev Esc Enferm., São Paulo, v. 39, n. 2, p. 154 – 163. 2005. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v39n2/05.pdf>. Acesso em: 14 out 

2018.  

STUART-HAMILTON, Ian. A psicologia do envelhecimento: uma introdução. 3º ed. 

Porto Alegre: ArtMed, 2002.  


