
http://bd.camara.gov.br


 

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

 

Rosângela Rodrigues de Carvalho 

 

 

 

 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA: 
Competência dos Cuidadores de Pessoas Dependentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 
2011



 

Rosângela Rodrigues de Carvalho 

  

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA: 
Competência dos Cuidadores de Pessoas Dependentes 

 

 

Monografia/TCC apresentada ao Programa de Pós-

Graduação do Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados/Cefor como 

parte da avaliação do Curso de Especialização em Legislativo 

e Políticas Públicas. 

 

 

 

 

Orientador(a): Ralcilene Santiago da Frota 

 

 

 

 

 

Brasília 

2011



 

 

 

 

 

 

 

 

Autorização 

 

Autorizo a divulgação do texto completo no sítio da Câmara dos Deputados e a 

reprodução total ou parcial, exclusivamente, para fins acadêmicos e científicos. 

Assinatura: __________________________________ 

Data: 02/01/2011 

 
Carvalho, Rosângela Rodrigues de. 
      Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa [manuscrito] : competência dos 
cuidadores de pessoas dependentes / Rosângela Rodrigues de Carvalho. – 2011. 
122 f.  
 

Orientador: Ralcilene Santiago da Frota. 
Impresso por computador. 

   Monografia (especialização) -- Curso em Legislativo e Políticas Públicas, 
Câmara dos Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento 
(Cefor), 2011. 

 
 1. Pessoal de saúde, formação profissional, Brasil. 2. Idoso, Brasil. 3. 

Assistência a velhice, Brasil. 4. Cuidados primários de saúde, Brasil. I. Título. 

 
CDU 614.2:612.67(81) 

 



 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA 
IDOSA: Competência dos Cuidadores de Pessoas 
Dependentes 

 

 

 

 

Monografia – Curso de Especialização em Legislativo e 

Políticas Públicas – 2º Semestre de 2010. 

 

 

 

Aluno(a): Rosângela Rodrigues de Carvalho 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

   __________________________________________ 

   Professora Orientadora: Ralcilene Santiago da Frota 

 

     ___________________________________________ 

Professor Examinador: Rildo José Cosson Mota 

 

 

 

 

                  Brasília, 25 de janeiro de 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

Ao José Rodrigues de Carvalho, meu pai, um exemplo de 

vida, guerreiro, porque sempre caminhou sozinho e teve 

sabedoria bastante para vencer os obstáculos com 

dignidade. 

 

À minha irmã, Ana Maria Rodrigues Telles Ferreira, pelo 

seu amor incondicional e pela sua permanente doação em 

cuidar de um idoso muito especial, nosso pai. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

  Minha gratidão a Deus por esta oportunidade de concluir o curso de Pós-

Graduação e vencer meu limite. 

  Minha gratidão à amiga Lucimar Alves dos Santos Damanti, pela sua 

amizade, solidariedade, sugestões e orientações propostas em tempo oportuno. 

  Minha gratidão à amiga Ziziane César de França e Silva, pelos cinco minutos 

de aula sobre como fazer gráficos no Word. 

  Minha gratidão à Coordenadora da Área Técnica Saúde do Idoso do Ministério 

da Saúde, Luíza Machado, e à sua substituta Elen Oliveira Pernin, pela gentil atenção e 

indicação bibliográficas imprescindíveis à realização deste trabalho. 

  Minha gratidão à Coordenadora Michelle Aparecida P. Silva da Instituição A 

e à Doutora Mariana Ruback da Instituição B, pela autorização para realizar a pesquisa de 

campo com os cuidadores, sem cujo apoio este trabalho perderia muito em qualidade. 

  Minha gratidão a todos os colegas de curso, pelo incentivo para que o 

concluíssemos, em especial, ao Jair Cunha Cardoso Filho, pela excepcional boa vontade em 

ajudar sempre nos meus momentos mais difíceis. 

  Minha gratidão a toda equipe do Cefor, pela dedicação e apoio, principalmente 

ao Coordenador Rildo José Cosson Mota, por acreditar na minha capacidade. 

  Minha gratidão aos excelentes mestres, pela transmissão de conhecimentos que 

ajudaram na minha vida acadêmica e no desenvolvimento desta monografia. 

  Minha gratidão à minha Orientadora Ralcilene Santiago da Frota, por 

acreditar em mim, por seu apoio e fonte de inspiração no amadurecimento dos meus 

conhecimentos e conceitos que me levaram a execução e conclusão desta monografia. 



 

SER IDOSO OU SER VELHO? 

 

 Idoso é quem tem o privilégio de viver a longa vida; velho é quem perdeu a 

jovialidade. 

 A idade causa a degenerescência das células; a velhice causa a degenerescência do 

espírito. 

 Você é idoso quando sonha; você é velho quando apenas dorme. 

 Você é idoso quando ainda aprende; você é velho quando já nem ensina. 

 Você é idoso quando se exercita; você é velho quando somente descansa. 

 Você é idoso quando tem planos; você é velho quando só tem saudades. 

 Você é idoso quando curte o que lhe resta de vida; você é velho quando sofre o que o 

aproxima da morte. 

 Você é idoso quando indaga se vale a pena; você é velho quando, sem querer pensar, 

responde que não. 

 Você é idoso quando ainda sente amor; você é velho quando não sente nada mais do 

que ciúme e possessividade. 

 Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa; para o velho, a vida se acaba a 

cada noite que termina; 

 Para o idoso, o dia de hoje é o primeiro do resto de sua vida; para o velho, todos os 

dias parecem o último da longa jornada. 

 Para o idoso, o calendário está repleto de amanhãs; para o velho, o calendário só tem 

ontens. 

Enquanto o idoso leva uma vida ativa, plena de projetos e preenche esperanças; o 

velho vive horas que se arrastam, destituídas de sentido. 

 Enquanto o idoso tem os olhos postos no horizonte de onde o sol desponta; o velho 

tem a sua miopia voltada somente para as sombras do passado. 

 Enquanto as rugas do idoso são bonitas porque foram sulcadas pelo sorriso; as rugas 

do velho são feias porque foram vincadas pela amargura. 

 Enquanto o rosto do idoso se ilumina de esperança; o rosto do velho se apaga de 

desânimo. 

 Idoso ou velho podem ter a mesma idade cronológica, mas têm idades diferentes no 

coração! 

     Jorge R. Nascimento 



 

RESUMO 

 

 O envelhecimento da população e a elevada taxa da expectativa de vida trarão um 

aumento significativo de doenças crônico-degenerativas e incapacidade delas decorrentes, 

consequentemente os idosos passarão a necessitar de assistência, temporária ou permanente, 

para suas atividades rotineiras. No entanto, essa transição demográfica aponta para a 

necessidade de mudanças no tradicional sistema de saúde e de formação e qualificação para 

os novos personagens destinados a cuidar desses idosos. O objetivo específico deste estudo é 

analisar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa com foco nas competências 

profissionais necessárias aos cuidadores que atuam em Instituições de Longa Permanência 

para Idosos, com vista à qualidade dos serviços prestados. Baseado nisto, deu-se início à 

pesquisa de campo. Foi utilizado um questionário com vinte e duas competências extraídas do 

projeto piloto do Ministério da Saúde para ser respondido pelos cuidadores em duas 

instituições. Na opinião de 30 respondentes, todas as competências listadas no instrumento de 

pesquisa aplicado foram consideradas com alto grau de relevância para a função de 

cuidadores de idosos. Os resultados obtidos sugerem que as competências avaliadas devem 

ser incluídas no currículo dos cursos de formação para cuidadores de idosos, sem exceção, e 

que são fundamentais os conhecimentos específicos de enfermagem para os cuidadores 

exercerem, plenamente, sua função. 

 

 

Palavras-chave: Cuidadores. Competências. Formação. Idosos. Instituições de longa 

permanência para idosos. População idosa. Programa Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 The aging of the population and high rates of life expectancy will bring a large number 

of chronicle-degenerative diseases and its inevitable consequences which will cause 

limitations to the elderly who will need help, temporary or permanent, to their daily activities. 

However, that demographic transition leads to a necessity of changes on the traditional health 

system and on the training of the caregivers. The specific objective of this study is to analyze 

the Health National Policy for the Elderly, focusing on the caregiver professional 

competences, especially the ones who work in long staying institutions for the elderly, aiming 

the quality of the services provided. Based on that, a research was done on the caregiver field. 

Caregivers answered questions on about twenty-two competences. These competences were 

taken from the Healthy Ministry Pilot Project to be responded by the caregivers of two 

institutions. Thirty people who answered the questions have considered all the listed 

competences highly significant to the caregiver job. The study results suggest that the 

competences assessed should be included on the caregiver-training-course curriculum, 

without any exception, and it also points out that fundamentals of nursery are essential for a 

good performance of the caregivers.  

 

Key words: Caregivers. Competences. Training. Elderly long staying institutions for the 

elderly. Old population. Health National Program for Old People. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil que valoriza muito a beleza e a juventude, hoje, enfrenta uma dura realidade: 

sua população está envelhecendo de forma rápida e intensa. “Temos, por exemplo, cerca de 

13 milhões (7,8%) de idosos e as projeções demográficas apontam que serão alcançados mais 

de 30 milhões (15%) de pessoas com 60 anos de idade ou mais em 2025” (IBGE, 2008). 

Então, surge um desafio para os agentes públicos: como tratar essa nova geração idosa, 

principalmente no aspecto da saúde física, mental e psicológica? O governo brasileiro ainda 

está engatinhando com programas, ações, projetos e atividades que operam uma política 

pública voltada para a população idosa. A nossa maior dificuldade é que os brasileiros 

primeiro envelheceram e somente agora os governos atuais discutem e formulam estratégias 

de ação capazes de dar conta da heterogeneidade da população idosa, demonstrando, com tal 

atraso, certo descaso para com este segmento etário. 

 Dados do Ministério da Saúde apontam que 25% dos idosos são dependentes, cuja 

proporção corresponde, aproximadamente, a 4,5 milhões de pessoas que não conseguem 

realizar sozinhas atividades básicas da vida cotidiana. O coordenador da Área Técnica da 

Saúde do Idoso do Ministério da Saúde, o médico José Luiz Telles, ressalta que: “Cada vez 

mais as pessoas vão envelhecer solitárias. Isso abre perspectivas de gente de fora da família 

cuidar desses idosos. E o desafio das políticas públicas do setor é capacitar essa mão-de-obra” 

(TELLES, J. L. Entrevista. In: VICENTE, M. X, 2008). 

 Dados do IBGE (2002), também, mostram que a população idosa apresenta mais 

problemas de saúde. Em 1999, dos 86,5 milhões de pessoas que declararam ter consultado um 

médico nos últimos 12 meses, 73,2% tinham mais de 65 anos, sendo que essa faixa etária, no 

ano anterior, apresentou 14,8 internações por 100 pessoas, representando elevado índice de 

internação hospitalar. O percentual de idosos com algum problema de saúde atingiu a marca 

de 53,3% e os que tinham alguma doença crônica, a marca de 23,1%. 

 O envelhecimento sem qualidade e a carência de profissionais qualificados para o 

cuidado ao idoso, em todos os níveis de atenção, são os principais problemas atualmente na 

vida dos idosos. No entanto, cabe enfatizar que a perda da capacidade funcional, temporária 

ou permanente, determina a necessidade de um cuidador. 
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 O problema consiste em definir quais competências os cuidadores devem possuir para 

exercer plenamente essa função, para atender a população idosa, residente nas Instituições de 

Longa Permanência para Idosos com qualidade e responsabilidade. Por isso, a presente 

monografia analisa a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Portaria GM/MS nº 2.528, 

de 19 de outubro de 2006, com foco na ação estratégica de formação de cuidadores de pessoas 

idosas dependentes. Ressalta-se que não há registro de produção acadêmica que tenha 

procurado identificar as competências essenciais para formação de cuidadores de pessoas 

dependentes. 

 No sentido de contribuir com o debate, tendo em vista que duas proposições 

legislativas tramitam na Câmara dos Deputados, desde 2006, as quais dispõem sobre a criação 

e regulamentação da profissão de cuidador, esta monografia se divide em duas partes. A 

primeira relata a pesquisa bibliográfica e a documental acerca da capacidade funcional do 

idoso, do papel do idoso perante a sociedade, do envelhecimento da população e suas 

consequências na sociedade e na família, além de fazer breve descrição sobre as instituições 

de longa permanência para idosos. Também aborda sobre os direitos do idoso que foram 

conquistados a fim de garantir e proteger esse grupo etário, priorizando a análise da Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. A segunda apresenta a pesquisa de campo com os 

cuidadores de idosos, realizada em duas instituições, utilizando questionário para identificar 

as competências essenciais para o perfeito desempenho de suas atribuições e para preservar a 

autonomia e a independência funcional das pessoas idosas em todos os níveis de atenção. 
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CAPÍTULO I – O IDOSO 

 

 “Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do homem e dá-

se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada 

indivíduo com sobrevida prolongada” (MENDES et al., 2005, p. 423). Esta nova etapa do ser 

humano não é sinônima de patologia, mas, muitas vezes, está relacionada diretamente à 

presença de doença. Esta pode ser reduzida se houver a possibilidade de acesso à saúde 

preventiva, desde a idade jovem, e a preocupação com o bem-estar, desde sempre, evitando as 

perdas e limitações e promovendo a independência e a autonomia do idoso. 

Consequentemente, as pessoas podem viver com saúde e ativas até morrerem de velhice, 

inclusive evitando os problemas inevitáveis do envelhecimento. 

 

Os idosos são indivíduos mais vulneráveis e propensos a apresentar múltiplas 
doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, osteoartrose, osteoporose, 
demência, depressão, bronquite, etc. É comum nas faixas etárias mais avançadas 
pessoas com três ou mais doenças que interagem entre si, dificultando o 
diagnóstico e o tratamento. Portanto, é preciso que todos se cuidem desde a 
juventude para evitar ou, pelo menos, retardar o aparecimento dessas doenças 
crônicas. Já aqueles com 60 anos têm que se preocupar ainda mais com os 
cuidados necessários para evitar ou, ao menos, amenizar as incapacidades e a 
dependência, pois muitas dessas doenças são crônicas e não têm cura (Portal 
Pharma&Cia, 2010). 

 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS/2002), o idoso é todo 

indivíduo com idade igual ou superior a 65 anos nos países desenvolvidos. No Brasil, como 

em qualquer outro país subdesenvolvido onde a expectativa de vida é baixa, é considerado 

idoso todo indivíduo a partir de 60 anos ou mais de idade. Porém, esta realidade pode ser 

alterada nas próximas gerações pelo simples fato de que a população não só está 

envelhecendo, “como também a proporção da população “mais idosa”, ou seja, à de 80 anos 

ou mais de idade, está aumentando e alterando a composição etária dentro do próprio grupo” 

(CAMARANO et al, 1999). 
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 “O segredo para o “Envelhecimento Bem Sucedido”1 é simples e depende 

principalmente do indivíduo entender a “3ª idade” como uma etapa do ciclo de vida, com suas 

vantagens e desvantagens” (Portal Pharma&Cia, 2010). Aliás, a vida não termina com a 

velhice. Ao contrário, renasce a cada dia, porque os objetivos podem e devem ser renovados. 

 

1.1 CLASSIFICAÇÕES POR GRAU DE CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

 No final dos anos 90, o termo “Envelhecimento Ativo” foi adotado pela Organização 

Mundial de Saúde - OMS, que define a capacidade funcional do idoso, relacionando-a aos 

conceitos de autonomia, independência, qualidade de vida e expectativa de vida saudável 

(WHO, 2005). Mesmo não sendo simples definir capacidade funcional, geralmente, ela é 

entendida como o potencial que a pessoa idosa tem para realizar as atividades básicas e 

instrumentais da vida diária. Por outro lado, a perda da capacidade funcional dificulta ou 

impede o desempenho, de forma autônoma e independente, das atividades cotidianas ou 

atividades de vida diária dos indivíduos idosos. 

 Outra definição na classificação por grau de capacidade funcional é a da Portaria nº 

2.528/2006, do Ministério da Saúde, que criou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

 

1.1.1 Idoso Independente 

 

 Considera-se o idoso independente aquele que é capaz de realizar cuidados pessoais 

como banhar-se e vestir-se, usar o banheiro, transferir-se da cama para a cadeira, ser 

continente e alimentar-se com as próprias mãos, sem dificuldades e sem auxílio de ninguém. 

 O pacote de vida saudável – nutrição balanceada, atividade física, hábitos saudáveis, 

cuidados com a saúde e com o sono – mantêm os idosos por muito mais tempo independentes 

e autônomos. 

                                                 
1 O termo envelhecimento bem-sucedido surgiu na gerontologia nos anos 1960, associada a uma importante 
mudança ideológica, que consistiu em considerar que a velhice e o envelhecimento não são sinônimos de perda, 
doença, inatividade e algo contrário ao desenvolvimento (Portal Vya Estelar, 2010). 
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1.1.2 Idoso independente, com alguma dificuldade nas atividades instrumentais da vida diária 

(AIVD) 

 

 Indivíduos idosos, mesmo sendo independentes, mas que apresentem alguma 

dificuldade nas atividades instrumentais de vida diária – como banhar-se e vestir-se; preparar 

refeições; administrar a própria medicação; fazer compras; controlar o próprio dinheiro; usar 

o telefone; precisar de ajuda com o serviço doméstico; e sair de casa, sozinho utilizando uma 

condução coletiva - são considerados idosos com potencial para desenvolver fragilidade e por 

isso merecerão atenção específica dos profissionais de saúde e devem ser acompanhados com 

maior frequência para não chegarem à condição de idoso frágil.  

O idoso, nesta situação, necessita de atenção integral tanto dos médicos quanto da 

família para que seu quadro patológico não piore. 

 

1.1.3 Idoso frágil ou em situação de fragilidade 

 

 Considera-se idoso frágil ou em situação de fragilidade aquele que vive em Instituição 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI), encontra-se acamado, esteve hospitalizado 

recentemente por qualquer razão, apresente doenças causadoras de incapacidade funcional, 

encontra-se com pelo menos uma incapacidade funcional básica, ou viva situações de 

violência doméstica. O idoso com 75 anos ou mais de idade, por critério etário, também é 

frágil. Esta observação é constatada pela literatura especializada no idoso. A presença de um 

cuidador é importante e essencial na vida desse grupo etário. 

 

1.2 ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

 

 A Organização Mundial da Saúde, em 2002, considera um “país jovem”, aquele que 

apresenta um índice de até 7% de idosos em sua população. 



16 

 

 Os dados dos últimos sensos demográficos do IBGE (2002a) têm apontado a tendência 

de envelhecimento da população mundial e as projeções indicam que, em 2050, a população 

idosa será de 1,9 bilhão de pessoas, montante equivalente à população infantil de 0 a 14 anos 

de idade. Uma das explicações para esse fenômeno é o aumento, verificado desde 1950, de 19 

anos na esperança de vida ao nascer em todo o mundo. Os números mostram que, atualmente, 

uma em cada dez pessoas tem 60 anos de idade ou mais e, para 2050, estima-se que a relação 

será de uma para cinco em todo o mundo, e de uma para três nos países desenvolvidos. E 

ainda, segundo as projeções, o número de pessoas com 100 anos de idade ou mais aumentará 

15 vezes, passando de 145.000 pessoas em 1999 para 2,2 milhões em 2050. Os centenários, 

no Brasil, somavam 13.865 em 1991, e já em 2000 chegam a 24.576 pessoas, ou seja, um 

aumento de 77%. 

 A preocupação atual dos órgãos governamentais com os idosos se justifica porque a 

proporção de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil aumentou de 4%, na década de 50, para 

8,6% em 2000, ou seja, hoje são aproximadamente 19 milhões de idosos. Em 2025, seremos o 

sexto país mais velho do mundo, o que significa que um em cada quatro brasileiros terá mais 

do que 60 anos e em 2050, as projeções indicam que o percentual de idosos atingirá 23% da 

população total, representando significativo acréscimo em relação aos 9% atuais (ONU, 

1999). 

 “A expectativa de vida de cada brasileiro que nasce atualmente é de 76,7 anos para as 

mulheres e 69,1 anos para os homens. Na década de 40, a vida média no Brasil era em torno 

de 45,5 anos” (IBGE, 2008a, p. 44 e 45). “Isso se deu em decorrência da redução de 

mortalidade, do avanço da medicina, urbanização adequada das cidades, melhoria nutricional, 

elevação dos níveis de higiene pessoal e ambiental assim como, em decorrência dos avanços 

tecnológicos. Todos esses fatores ocorreram na última metade do século XX” (MENDES et 

al, 2005, p. 423). 

 Portanto, a convencional pirâmide etária da população brasileira estará completamente 

modificada em 2050.  
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Figura 1 - Projeção da população do Brasil por sexo e idade - 1980-2050 
Fonte: IBGE (2008a)  
 

No Brasil, em 1983, quase um terço da população (29%) era composta por jovens 

entre 15 e 29 anos. Em 2010, esse percentual caiu para 26,5%. A previsão para 2050 é de que 

se reduza para 16%, representando apenas um sexto da população total.  

 A transição demográfica é uma nova realidade que representa o Brasil não mais como 

um país de jovens, mas um país com alta taxa de idosos, ou seja, “o brasileiro está vivendo 

mais, consequentemente o idoso vive mais também. Hoje a expectativa média de vida de uma 

pessoa aos 60 anos é de viver mais 16 anos para o sexo masculino e de 19,5 anos para o 

feminino” (MALTEMPI, 2010, p. 1). Esta situação requer atenção especial, principalmente, 

do governo, com suas políticas públicas adequadas para essa parcela da população que precisa 

de cuidados específicos e direcionados às peculiaridades advindas com o processo do 

envelhecimento sem excluí-la da sociedade.  

 

1.3 EVOLUÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE 

 

 O papel social dos idosos mudou radicalmente dando outro significado ao 

envelhecimento. O sonho da aposentadoria sempre foi e continua sendo a aspiração de todos 

os trabalhadores. Antigamente, as pessoas se aposentavam ainda cedo e não mantinham mais 

contato com seus vínculos sociais. Elas mesmas se auto-subestimavam se isolando e, com 

isso, assumiam cada vez mais uma situação de dependência. Esta ausência de serem úteis para 
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a sociedade trazia sérias consequências de saúde e até psicológica, como a baixa-estima, a 

falta de perspectivas em relação ao futuro, levando os aposentados, muitas vezes, ao óbito. 

“As estatísticas demonstram que um número considerável de trabalhadores aposentados vai a 

óbito logo após aposentar-se. Estes óbitos ocorrem no período de dois anos de gozo deste 

benefício” (HADDAD, 1993). Diante desta realidade, o papel passivo dos aposentados pode 

significar uma fase ameaçadora e até desastrosa. 

 Hoje, os idosos aposentados desfrutam de sua aposentadoria com dignidade. Eles são 

mais ativos e participam muito mais da vida social depois dos sessenta anos, pois dispõe de 

tempo livre e condições financeiras favoráveis para aproveitar o turismo, ler jornais e revistas, 

praticar atividade física regularmente e ainda participar de centros de convivência destinados 

à prática de atividade cultural, educativa, social e de lazer.  

 

Os idosos se identificam nestes ambientes adequados e o convívio com a mesma 
faixa etária permite a troca de carinho, experiências, ideias, sentimentos, 
conhecimentos, dúvidas, além de uma troca permanente de afeto. Esta 
participação social, que ajuda a tornar mais satisfatória sua vida e a melhorar sua 
saúde, proporciona um incalculável aumento de sua autoestima (MENDES et 
al., 2005, p. 426). 

 

Outras conquistas de cidadania estão acontecendo, tornando muitos locais acessíveis 

com vagas nos estacionamentos públicos ou privados; atendimento privativo em qualquer 

estabelecimento evitando-se as filas; transporte coletivo urbano gratuito; direito de duas vagas 

gratuitas por veículo, no sistema de transporte coletivo interestadual e desconto de 50% aos 

que excederem estas vagas; ingressos 50% mais baratos a eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais; além do 

recebimento da restituição de imposto de renda nos primeiros lotes; atividades físicas; 

inclusão digital etc, o que já é uma estratégia de convidá-los e estimulá-los a conviver 

socialmente. 

 

1.4 MUDANÇA NA SOCIEDADE 

 

 O processo de modernização nacional e a consequente urbanização invertem o 

percentual de habitantes nas zonas rurais, o qual declina bastante enquanto o da população 
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urbana quase duplica. Entre 1950 e 1970, nada menos que 39 milhões de brasileiros 

transferiram-se do campo para as cidades. Essa transformação acelerada, além de aumentar o 

emprego nas indústrias e de diversificar possibilidades de trabalho nas cidades, também 

modificou a estrutura familiar brasileira, transformando a família extensa do campo na família 

nuclear urbana. Também digna de registro é a expansão demográfica: uma população de 

quase 52 milhões de habitantes, em 1950, mais que triplica em meio século, girando em torno 

de 170 milhões, em 2000, conforme números do censo realizado pelo IBGE (2002). “A 

urbanização rápida e a expansão demográfica, no meio ao intenso processo de modernização, 

tiveram impactados profundos na vida social, econômica e política do país” (BARBOSA, A. 

J. Parlamento, política externa e o golpe de 1964. In: MARTINS, E. C. de R., 2003, p. 252). 

 O processo de urbanização é decisivo para o tipo de sociedade atual, ou seja, o 

individualismo tornou-se o fator primordial nas relações humanas, pois os vínculos de 

solidariedade existentes na sociedade rural, simplesmente, não existem na cidade, na verdade, 

estes vínculos se fragmentam se rompem. 

 Apenas os indivíduos ativos se privilegiam da sociedade contemporânea, também 

chamada de sociedade de consumo, a qual tem como principal objetivo a rentabilização da 

produção regida por valores materiais, enquanto o idoso inativo, na maioria das vezes, 

desvalorizado e desqualificado, ocupa um lugar marginalizado na existência humana. Desta 

forma, “ele se sente cada vez mais angustiado por estar isolado, recusado e excluído da 

sociedade, tornando difícil sua adequação ao mundo no qual vive” (MENDES et al., 2005, p. 

424). 

 As políticas públicas governamentais têm procurado implementar respostas 

inovadoras, como o programa de voluntariado da 3ª idade em museus brasileiros, que 

quebram ou reduzem o problema social, resultantes da velhice e do envelhecimento 

demográfico.  

 

1.5 MUDANÇA NA ESTRUTURA FAMILIAR 

 

 A sociedade moderna trouxe na sua bagagem mudanças na estrutura familiar 

brasileira, cheia de “novos valores, atitudes, condutas ligadas à industrialização, à cidade e ao 



20 

 

prestígio dos estranhos” (NOGUEIRA, 1996, p. 134), como reflexo disso também mudou o 

conceito do que seja família como entidade social, especialmente perante o idoso. 

 A estrutura e a função não são uniformes entre a família rural e a urbana. No início do 

século XX, as famílias extensas caracterizavam-se pelo elevado número de membros, pois 

num mesmo espaço coabitavam o casal e os filhos, além de parentes de diferentes gerações, 

como avôs, primos, tios, agregados, etc., e ainda, os adultos assumiam a responsabilidade de 

cuidar do idoso até a morte. Com a migração do homem para as cidades, este tipo de família 

foi-se transformando e dando origem à família nuclear, a qual é constituída, apenas, pelos pais 

com poucos filhos vivendo juntos. “Também os novos padrões de nupcialidade – separações e 

recasamentos – além de mudarem os arranjos familiares, também enfraquecem esses vínculos 

e os laços de solidariedade, tanto entre as gerações como em uma mesma geração” 

(CHRISTOPHE, 2009, p. 2). Consequentemente, a antiga tradição de um dos membros da 

família de cuidar do parente idoso está em extinção. 

 A família, apesar de ter acompanhado estas transformações, continua a ter um papel 

central na sociedade com novos valores que presidem às relações-familiares intergeracionais. 

Estudos revelam que cerca de 98% das famílias cuidam de seus idosos. Predominantemente, 

92,9% dos cuidadores são do sexo feminino2 (KARSCH, 1998). Esta realidade comprova que 

a instituição familiar é ainda a garantia da solidariedade necessária aos ascendentes em 

situação de velhice. Mas este modelo tradicional, atualmente, encontra-se em transição devido 

há três fatores principais: a redução da taxa de natalidade, a longevidade dos idosos e o 

envelhecimento da população, além da inserção da mulher no mercado de trabalho, 

contribuem para que a família, cada vez mais, busque apoio profissional para cuidar do ente 

idoso, mas tal cuidado, em última instância, não deixa de ser dever da família. 

 Por outro lado, “os idosos também constituem para os filhos uma retaguarda de 

acolhimento em momentos de necessidade. Por exemplo, em alguns casos de separação 

conjugal ou desemprego, os filhos retornam à casa dos pais em busca de apoio” (TEIXEIRA, 

2000). 

                                                 
2 Criado em 1991, o grupo multidisciplinar de pesquisa, Epidemiologia do Cuidador, dentro do Programa de 
Estudos Pós-graduados em Serviço Social da PUC-SP, tem realizado estudos cujo objetivo é o perfil do cuidador 
familiar no Brasil. O primeiro trabalho acadêmico realizado entre 1992 e 1997 denomina-se Estudo do Suporte 
Domiciliar aos Adultos com Perda de Independência e Perfil do Cuidador Principal, com o apoio do Dr. 
Alexandre Kalache, na época, na London School of Hygiene & Tropical Medicine, e cujos resultados foram 
publicados pela Editora da PUC-SP (KARSCH, 1998). 
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Os relacionamentos intergeracionais nem sempre são harmoniosos, 
principalmente, quando as fragilidades que, muitas vezes, acompanham o 
processo de envelhecimento podem originar conflitos, quando a situação dos 
pais passa a exigir dos filhos novas responsabilidades e cuidados. Esses conflitos 
podem ser agravados quando os idosos, geralmente, têm expectativas de receber 
a atenção e o cuidado dos filhos e netos no momento em que perderem ou 
tiverem as suas capacidades diminuídas (TEIXEIRA, 2000). 

 

 Esses conflitos podem dar origem, em alguns casos, ao abandono dos idosos ou até 

mesmo a violência. Nesta nova situação, “a família precisa de um período de adaptação para 

aceitar e administrar o problema do idoso com serenidade, de forma a respeitar as 

necessidades dos pais e evitar que se sintam um encargo para os filhos” (TEIXEIRA, 2000). 

 Aliás, não é por acaso que o idoso omite a dimensão familiar da sua existência, 

produzindo um estereótipo social que o associa ao isolamento, à solidão, à doença, à pobreza 

e mesmo à exclusão na sociedade. 

 Muitos idosos continuam a manter o seu próprio núcleo familiar; daí o fato de muitas 

famílias unipessoais serem constituídas por idosos, viúvos ou viúvas, que vivem sós, evitando 

assim, possíveis conflitos com os filhos. 

 A Constituição Federal de 1988 determina que a família é base da sociedade, deve ter 

especial proteção (art. 226) e que o Estado lhe assegurará a assistência na pessoa de cada um 

dos que a integram, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações 

(art. 226, § 8º), quando estará o Estado obrigado a intervir. O seu art. 230 estabelece a 

prioridade absoluta da proteção do direito dos idosos, o qual dispõe: “A família, a sociedade e 

o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.” 

O deputado Carlos Bezerra, de acordo com o dispositivo constitucional, apresentou à 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.294/2008 que busca sujeitar filhos ao pagamento 

de indenização por dano moral, na hipótese de abandono afetivo, com o objetivo de garantir a 

dignidade e os direitos fundamentais do ser humano. O parecer da relatora, deputada Jô 

Moraes, referente a este projeto, foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, 

o que, consequentemente, alterará o Código Civil e o Estatuto do Idoso. Ressalta-se que para 

ser transformado em lei, o projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania para exame da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e 

também da sanção presidencial.    
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CAPÍTULO II - DIREITOS DO IDOSO 
 

 
 Este capítulo discorre sobre as normas legais que asseguram os direitos do idoso. A 

Constituição Federal de 1988 é a primeira a acrescentar dispositivos referentes a este 

segmento populacional. A Carta Magna estabelece a responsabilidade do governo, da 

sociedade civil e da família de proteger, assistir e amparar a pessoa idosa. 

 Na sociedade brasileira, o idoso é tão discriminado que obrigou o constituinte a 

intervir para salvaguardar este grupo etário e os governos atuais a formularem políticas 

públicas para atender os anseios desta parcela da população. 

 

2.1 POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO (LEI Nº 8.842/94) 

 

 Uma breve retrospectiva histórica da Política Nacional do Idoso (PNI). Ela iniciou em 

5 de outubro de 1990, exatamente, no Dia Internacional do Idoso, com o lançamento do 

Projeto VIVÊNCIA, para desenvolver ações na área da saúde, educação, cultura, lazer, 

promoção e assistência social do idoso e preparação para a aposentadoria. Para implementar 

esse Projeto, foi instituído um grupo de trabalho com representantes de órgãos 

governamentais e não governamentais, nomeado pelo ex-Presidente Fernando Collor, que 

deveriam apresentar propostas de “política e programas para a 3ª idade”, no prazo de 60 dias a 

contar de outubro de 1990. 

 

Este prazo foi prorrogado para fevereiro de 1991, quando a comissão apresentou 
o documento preliminar para a Política Nacional do Idoso, com o seguinte 
objetivo geral: “Promover a autonomia, integração e participação efetiva dos 
idosos na sociedade, para que sejam co-partícipes da consecução dos objetivos e 
princípios fundamentais da Nação (RODRIGUES, 2001, p. 152). 

 

 A minuta do Decreto-Lei foi redigida, juntamente, por duas funcionárias do 

SENPROS (Secretaria Nacional da Promoção Social) e por dois da antiga LBA (Legião 

Brasileira de Assistência), solicitada pela então Diretora Presidente do Conselho Estadual do 

Idoso do Rio Grande do Sul e Delegada Estadual da ANG – RS (Associação Nacional de 
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Gerontologia). “Ele foi a origem da Lei nº 8.842, promulgada a 4 de janeiro de 1994, e 

regulamentada pelo Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996” (RODRIGUES, 2001, p. 157), 

após esta data, esta Política foi implantada e implementada nos estados. 

 A Política Nacional do Idoso (PNI) estabelece direitos sociais, garantia da autonomia, 

integração e participação do idoso maior de 60 anos na sociedade, como instrumento legal da 

própria cidadania. Para o alcance desses propósitos foram definidas como diretrizes essenciais 

o atendimento domiciliar; o estímulo à capacitação dos médicos na área da Gerontologia; a 

descentralização político-administrativa; e a divulgação de estudos e pesquisas sobre aspectos 

relacionados à terceira idade e ao envelhecimento. Seus princípios determinam que: a família, 

a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos de cidadania, 

garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à 

vida; o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 

conhecimento e informação para todos; o idoso não pode sofrer discriminação de qualquer 

natureza; e na aplicação da lei, as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, 

as contradições entre o meio rural e urbano, no Brasil, deverão ser observadas pelos poderes 

públicos e pela sociedade em geral. Além disso, criou o Conselho Nacional do Idoso, órgão 

responsável pela execução das políticas sociais específicas para esta faixa etária, com objetivo 

de viabilizar convívio, integração e ocupação do idoso na sociedade. 

 Na verdade, a Política Nacional do Idoso prevê a competência das entidades e dos 

órgãos públicos e o estímulo à criação de incentivos aos atendimentos domiciliares dessa 

parcela da população, como explicitado em seu art. 3º, § único, alínea V: “priorização do 

atendimento ao idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto 

dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência”. 

Mas, não incluiu em seu texto dispositivo referente aos crimes contra os idosos, como o 

abandono e os maus-tratos. 

 Além disso, a Política Nacional do Idoso estimula a criação de alternativas de 

modalidades de atenção ao idoso, como casa-lar, república de idosos, centro de convivência, 

centro-dia, atendimento domiciliar, mas não mencionou em seu texto regras de 

funcionamento destas modalidades, nem estabeleceu suas diferenças. 
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2.2 ESTATUTO DO IDOSO (LEI Nº 10.741/2003) 

 

 A Lei nº 10.741/2003 instituiu o Estatuto do Idoso, o qual regulamenta os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e proporciona a elas um 

mínimo de dignidade com direitos sociais que oferecem mais oportunidades e facilidades para 

conviverem em comunidade preservando sua saúde física e mental. 

 Exemplo disso, a garantia da gratuidade no transporte coletivo público para os que são 

idosos acima de 65 anos, desde que apresente documento comprobatório da sua idade. 

Entretanto, a legislação local pode dispor este mesmo benefício para as pessoas cuja faixa 

etária está entre 60 e 65 anos. 

 Quanto ao transporte interestadual, as empresas devem reservar duas vagas gratuitas 

por veículo, em todos os horários, para qualquer pessoa acima de 65 anos e renda familiar 

igual ou inferior a dois salários mínimos. Se essas vagas já estiverem ocupadas pelos idosos 

que preencham estes requisitos, qualquer outro passageiro que também tenha direito à 

gratuidade deverá ser compensado com um desconto mínimo de 50% do valor da passagem. 

Os interessados pelas vagas gratuitas devem reservar com antecedência mínima de três horas 

em relação ao horário de partida do veículo. 

 Cabe destacar que o Decreto nº 5.703/2004 garantiu tais vantagens apenas nos 

sistemas de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário, o que justifica a extensão do 

benefício a passagens aéreas e diárias de hotel, nos períodos de baixa temporada para os 

idosos que tenham renda igual ou inferior a quinze salários mínimos (R$ 7,6 mil). Esta nova 

concessão está especificada no Projeto de Lei nº 4.015/2004, da deputada Gorete Pereira (PL-

CE). 

 Além dessas prerrogativas, os idosos terão sempre a preferência no embarque, e na 

acomodação dentro dos veículos de transporte público, sendo destinados 10% das vagas para 

eles, as quais deverão ser devidamente identificadas com a placa de reservado 

preferencialmente para idosos. 

 De acordo com o Estatuto do Idoso, ficam também assegurados, nos termos de lei 

local, 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão estar 

posicionadas de forma a garantir maior comodidade ao idoso. 
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 Outro direito importante é a garantia de desconto, de pelo menos 50%, nos ingressos e 

também acesso preferencial aos respectivos locais para os idosos que participam de atividades 

culturais, artísticas, esportivas e de lazer.   

 Os meios de comunicação devem reservar espaços e horários especiais a este público 

em particular, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público em geral 

sobre o processo de envelhecimento. 

 O Poder Público dará oportunidades de acesso do idoso com mais de 60 anos à 

educação, apoiando a criação de universidade aberta e incentivando a publicação de livros e 

periódicos com conteúdo e padrão adequados, que facilitem a leitura. 

 O Poder Público deve criar programa de incentivo para estimular as empresas privadas 

contratarem idosos e para preparação para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 

ano. O Estatuto ainda estabelece que seja vedada a discriminação e a fixação de limite 

máximo de idade, inclusive para concursos. 

 O Estatuto do Idoso prevê a possibilidade de se instalar, no âmbito do Poder 

Judiciário, varas especializadas e exclusivas para decidir as questões relativas ao idoso, 

assegurando-lhe prioridade na tramitação dos processos em que figure como parte ou dos 

quais participa e também atendimento preferencial nos julgamentos e em outros 

procedimentos legais. 

 Os programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, devem 

reservar 3% das unidades de residências aos idosos que queiram adquirir imóvel para própria 

moradia. 

 O Estatuto do Idoso atribui ao Ministério Público, à Vigilância Sanitária e aos 

Conselhos de Idosos (municipais, estaduais e nacional) a função de fiscalizar os 

estabelecimentos que atendem idosos, impondo penalidades administrativas aos que 

descumprirem as determinações legais, de acordo com a natureza e a gravidade da infração 

cometida, os danos causados e as circunstâncias, agravantes ou atenuantes dos 

estabelecimentos, com objetivo de proteger a pessoa idosa e preservar as condições mínimas 

de atendimento nas entidades governamentais e não governamentais. Também serão aplicadas 

multas de R$ 500,00 a R$ 3.000,00, em caso de reincidência, em dobro, ao profissional de 

saúde ou ao responsável por estabelecimento de saúde ou à instituição de longa permanência 

que infringirem a lei ou omitirem crimes contra os idosos. 
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 O Estatuto do Idoso prevê penalidades de reclusão, multa, advertência, afastamento, 

suspensão parcial ou total e interdição, caso sejam descumpridas as determinações da lei, mas 

nem todos os idosos sabem até onde vão os seus direitos, em consequência, perdem 

oportunidades de fazerem jus a eles. 

 

2.3 POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA (PORTARIA GM/MS Nº 

2.528/2006) 

 

 Durante o ano de 2005, a inclusão da saúde dos idosos na agenda política brasileira 

iniciou com a intensa discussão do governo com profissionais do setor e representantes da 

sociedade civil, decorrentes do aumento do envelhecimento populacional e da sobrevida 

prolongada. As três legislações - Constituição Federal, Política Nacional do Idoso e Estatuto 

do Idoso - são unânimes quanto à promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos, 

assim asseguram atenção integral à saúde nos diversos níveis de atendimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS). O artigo 196 da constituição declara que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado e garante o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. O Estatuto do 

Idoso, além de garantir o atendimento ambulatorial especializado em unidades geriátricas de 

referência e o atendimento domiciliar, também distribui, gratuitamente, medicamentos de uso 

continuado, próteses, órteses e outros recursos relacionados ao tratamento de doenças.  

 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, aprovada pela Portaria nº 2.528 de 19 

de outubro de 2006, determina que os órgãos e entidades, do Ministério da Saúde, 

relacionados ao tema específico promovam a elaboração ou a readequação de programas, 

projetos e atividades, de acordo com suas diretrizes e responsabilidades. E seu objetivo 

específico é a atenção à saúde adequada e digna para todos os idosos brasileiros, 

principalmente, para aquela parcela da população idosa considerada mais fragilizada, por um 

processo de envelhecimento marcado por doenças e agravos que impede o seu bem-estar, 

estabelecendo importante papel para a equipe de saúde da família. 

A finalidade primordial desta política é orientar profissionais do SUS para avaliar e 

cuidar da saúde dos idosos, observando sua capacidade funcional para realizar atividades 

cotidianas. Neste contexto, existem os idosos frágeis ou dependentes, aqueles que, por algum 

problema de saúde, não conseguem levar uma vida autônoma, e os independentes, capazes de 
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realizar os mais diversos afazeres de sua rotina. Além disso, “aos idosos frágeis serão 

destinadas ações de reabilitação da saúde, prevenção secundária e a atenção domiciliar. Os 

considerados independentes vão receber ações de prevenção e promoção da saúde, 

reabilitação preventiva, atenção básica e suporte social” (Portal da Saúde - 

www.saude.gov.br. Brasília, 2010), desta forma os princípios e diretrizes deverão ser 

plenamente alcançados. 

 Quanto à atenção à saúde da população idosa, cabe mencionar o Programa Saúde da 

Família criado pelo Ministério da Saúde em 1994, o qual se consolidou como estratégia 

prioritária para a reorganização da Atenção Básica, ou seja, para a reorientação do modelo 

assistencial no Brasil e tem como um dos seus fundamentos possibilitar o acesso universal e 

contínuo a serviços de saúde de qualidade, reafirmando os princípios básicos do SUS: 

universalização, equidade, descentralização, integralidade e participação da comunidade, 

mediante o cadastramento, a vinculação dos usuários e a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde.  

 

Estas equipes, que visitam as famílias em seus domicílios, são responsáveis pelo 
acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 
geográfica delimitada, além de atuarem com ações de promoção da saúde, 
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, na 
manutenção da saúde desta comunidade (Portal da Saúde – www.saude.gov.br. 
Brasília, 2010b).  

 

Tendo como objetivo a construção de um diagnóstico multidimensional fora do ambiente 

hospitalar. 

 A Portaria GM/MS nº 702/2002, a fim de estabelecer mecanismos de avaliação, 

supervisão, acompanhamento e controle da assistência à saúde da população idosa, propõe a 

criação de organização e a implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso, 

com o objetivo de compatibilizá-las com as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa, tendo como base as condições de gestão e a divisão de 

responsabilidades definida pela Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS/2002). As 

normas para cadastramento de Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso, como 

parte de operacionalização das redes, são determinadas pela Secretaria de Assistência à 

Saúde. 
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Os Centros de Referência têm um papel estratégico em uma rede de atenção 
integral à saúde da pessoa idosa, de forma a servir como referência e contra 
referência da Atenção Básica e dos demais níveis de atenção, além de atuar 
diretamente na qualificação dessa rede. Dessa forma, busca-se expandir as duas 
modalidades de atuação mais importantes: atendimento ambulatorial 
especializado e ensino/educação (TELLES, 2010, p. 7). 

 

 Isso significa que esses Centros de Referência, para se habilitarem, deverão pactuar as 

metas estratégicas e de qualidade voltadas para o atendimento da população idosa junto ao 

gestor local de saúde (TELLES, 2010, p. 7). 

 Em 2006, o Ministério da Saúde lançou o Pacto Pela Vida, estabelecendo prioridades 

para o SUS (Sistema Único de Saúde), entre as quais se encontra o atendimento à população 

idosa como uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas de governo, 

desencadeando ações que visam à implementação de diretrizes norteadoras para reformulação 

da Política Nacional de Atenção à Saúde do idoso. 

 

2.3.1 Descrição do Problema que a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa Pretende 

Resolver 

 

A) Envelhecimento populacional em condição de desigualdade social e de gênero 

 

 Nos próximos 20 anos, 13% da população brasileira serão constituídas de idosos, o 

que corresponderá, aproximadamente, a 30 milhões de pessoas desta faixa etária até o final 

deste período. Em 2000, segundo o Censo do IBGE (2000), o número de pessoas com 60 anos 

ou mais de idade era de 14.536.029, contra 10.722.705 em 1991. O peso relativo da 

população idosa no início da década de 90 representava 7,3%, enquanto, em 2000, essa 

proporção atingia 8,6%. Na verdade, o índice de idosos vem crescendo muito mais rápido do 

que o índice de crianças. Em 1980, existiam cerca de 16 idosos para cada 100 crianças; em 

2000, essa relação praticamente dobrou, passando para quase 30 idosos por 100 crianças. A 

queda da taxa de fecundidade ainda é a principal responsável pela redução do número de 

crianças, mas a longevidade vem contribuindo progressivamente para o aumento de idosos na 

população, o que significa que o próprio grupo de idosos está envelhecendo. “Nos últimos dez 

anos, houve um aumento relativo de 49,3% de pessoas com 75 anos ou mais de idade, em 
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relação ao total da população idosa” (IBGE, 2002). “Isso leva a uma heterogeneidade do 

segmento idoso brasileiro, havendo no grupo pessoas em pleno vigor físico e mental e outras 

em situações de maior vulnerabilidades” (CAMARANO et al, 2004). 

 Quanto ao gênero, o envelhecimento também é diferenciado. No Brasil, em média, as 

mulheres vivem oito anos a mais que os homens. A expectativa de vida do sexo feminino, em 

1991, correspondia a 54% da população de idosos; em 2000, passou para 55,1%, ou seja, para 

cada 100 mulheres idosas havia 81,6 homens idosos. Quanto mais idoso for o segmento, 

maior a proporção do contingente feminino, principalmente nas zonas urbanas. Assim, o grau 

de urbanização da população idosa também acompanha a tendência da população total, 

ficando em torno de 81% em 2000. “A proporção de idosos residentes nas áreas rurais caiu de 

23,3%, em 1991, para 18,6%, em 2000” (IBGE, 2002) e “a predominância é de homens, o que 

pode resultar em isolamento e abandono dessas pessoas” (CAMARANO et al, 2004; 

CAMARANO et al, 1999; SAAD, 1999). 

 Outra questão importante é a moradia, há idosos que vivem em seu âmbito familiar 

enquanto outros em instituições de longa permanência para idosos (ILPIs). Os cuidados 

institucionais são coletivos limitando a privacidade dos residentes. É consenso entre as mais 

variadas especialidades científicas que o lar exerce sobre o idoso um papel importante na 

manutenção da sua própria identidade, podendo favorecer sua autonomia e independência, 

proporcionando-lhe melhorias para sua recuperação e qualidade de vida.  “A heterogeneidade 

do grupo de idosos, sejam em termos etários, de local de moradia, socioeconômicos, acarreta 

demandas diferenciadas, o que tem rebatimento na formulação de políticas públicas para o 

segmento” (CAMARANO et al, 2004). 

 As políticas de saúde enfrentam um grande desafio com o crescimento populacional, 

para atender todas às características e necessidades especiais da pessoa idosa. A procura por 

serviços prestados desse segmento aumenta cada vez mais, à medida que os idosos têm mais 

acesso às informações e também pelo aumento da população brasileira. Além disso, nem 

todos chegam às idades mais avançadas nas mesmas condições de saúde, autonomia, 

dependência, moradia, estrutura familiar e social, trabalho e recursos financeiros, cabe 

enfatizar, que temos de reconhecer a heterogeneidade presente na velhice, pois cada pessoa 

apresenta características particulares no decorrer do seu envelhecimento, para que os serviços 

que atendam os idosos ofereçam cuidados distintos e de acordo com o meio ambiente onde 

vivem.  
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 Entretanto, os idosos são potenciais consumidores de Serviços de Saúde e de 

Assistência, porque eles são mais vulneráveis a doenças crônicas e incapacitantes, quando 

comparado a outros grupos etários. Dados do IBGE (2002) mostram que: 

 

Os idosos apresentam mais problemas de saúde que a população geral. Em 
1999, dos 86,5 milhões de pessoas que referiram ter consultado um médico nos 
últimos 12 meses, 73,2% tinham mais de 65 anos, sendo que esse grupo, no ano 
anterior, apresentou 14,8 internações por 100 pessoas, representando o maior 
coeficiente de internação hospitalar. Mais da metade dos idosos (53,3%) 
apresentou algum problema de saúde, e 23,1% tinham alguma doença crônica 
(MENDES et al., 2005, p. 423). 

 

 Esses dados retratam uma demanda crescente por serviços sociais e de saúde e a 

necessidade de políticas públicas que deem apoio para um envelhecimento saudável.     

          

B) Responder às demandas das pessoas idosas mais frágeis dentre a população em maior risco 

de vulnerabilidade 

 

 Nos últimos 20 anos, o Brasil passou por grandes transformações demográficas, como 

por exemplo, o aumento da longevidade, da expectativa de vida e da proporção de pessoas 

idosas frente aos mais jovens, significando uma das maiores conquista da medicina e um dos 

avanços da política de saúde. Por outro lado, a questão do envelhecimento populacional vem 

sendo objeto de preocupação atual por trazer em seu bojo aumento das doenças crônico-

degenerativas com suas consequências indesejadas, como a perda da capacidade funcional nos 

idosos. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), é autônomo aquele que tem a 

habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente, 

de acordo com suas próprias regras e preferências. É independente aquele que preserva a 

habilidade de executar funções relacionadas à vida diária, ou seja, a capacidade de viver 

independentemente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de outros. A OMS divide 

essas atividades cotidianas em ‘atividades da vida diária (AVDs)’, que se relacionam com o 

autocuidado e que, no caso de limitação de desempenho, normalmente requerem a presença 

de um cuidador para auxiliar a pessoa idosa a desempenhá-las, por exemplo, tomar banho, 
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comer, usar o banheiro e andar pelos cômodos da casa; e ‘atividades instrumentais da vida 

diária (AIVDs)’, que estão relacionadas com a participação efetiva do idoso na comunidade e 

indicam a capacidade de um indivíduo em levar uma vida independente socialmente, como 

fazer compras, realizar tarefas domésticas, preparar refeições, utilizar meios de transporte, 

manipular medicamentos, utilizar o telefone e cuidar das próprias finanças.  

 De acordo com MEDINA (1998) e IBGE (2002), cerca de 40% dos indivíduos com 65 

anos ou mais de idade precisam de algum tipo de ajuda para realizar atividades de cuidado 

com a casa, familiares dependentes e administração do ambiente (limpar a casa, cuidar da 

roupa, preparar refeições, usar equipamentos domésticos, fazer compras, usar transporte 

pessoal ou público, controlar a própria medicação e cuidar das finanças). Uma parcela menor 

(10%) requer auxílio para realizar atividades que se referem ao cuidado com o corpo das 

pessoas (vestir-se, fazer higiene, alimentar-se, sentar e levantar de cadeiras e camas). Estes 

dados remetem à preocupação por mais de 6 milhões de pessoas e famílias e a 1,5 milhão de 

idosos gravemente fragilizados no Brasil. 

 A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em 2005, divulgou no Brasil o 

documento Envelhecimento Ativo: uma política de saúde, no qual registra: “manter a 

autonomia e independência durante o processo de envelhecimento é uma meta fundamental 

para indivíduos e governantes”. 

O Estado deve incluir na sua agenda políticas de proteção social ao idoso referente à 

condição funcional e elaboração de estratégias, prioritariamente, para as pessoas idosas que já 

apresentam alta dependência. 

 

2.3.2 Atores da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

 

 Toda e qualquer implementação de políticas públicas envolve diferentes atores que 

deverão estar comprometidos com a execução de acordo com as determinações legais 

referentes ao desenho da política e sobre a competência de cada um. 

 Inserido no Ministério da Saúde estão os órgãos e entidades, cujas ações se relacionam 

com o objeto da Política Nacional de Saúde do Idoso. Uma das principais ações da Secretaria 

de Atenção à Saúde é participar da formulação e implementação das políticas de atenção à 
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saúde básica e especializada para a pessoa idosa, observando os princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

 

Caberá aos gestores do SUS, de forma articulada e na conformidade de suas 
atribuições comuns e específicas, proverem os meios e atuar de modo a 
viabilizar o alcance das diretrizes desta Política, que é a promoção do 
envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria da capacidade funcional 
dos idosos, a prevenção de doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e 
a reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade funcional restringida. 
Além disso, os gestores do SUS deverão estabelecer, em suas respectivas áreas 
de abrangência, processos de articulação permanente, visando o estabelecimento 
de parcerias, a integração institucional que viabilizem a consolidação de 
compromissos multilaterais efetivos, e também, a participação de diferentes 
segmentos da sociedade, que estejam direta ou indiretamente relacionadas com a 
presente Política (CAMPOS, 2003). 

 

No caso específico dos Estados, o Ministério da Saúde estabeleceu as Redes 
Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso. A composição das redes é 
organizada por Hospitais Gerais e Centros de Referência em Assistência à Saúde 
do Idoso, adequados a oferecer diversas modalidades assistenciais, como 
internação hospitalar, atendimento ambulatorial especializado, hospital dia e 
assistência domiciliar, constituindo-se em referência para a rede de assistência à 
Saúde do Idoso. Além disso, estabeleceu-se que a assistência ao portador de 
doença de Alzheimer, seria referenciada nesses centros, para a prescrição dos 
medicamentos de alto custo. Neste sentido, criou a Área Técnica de Saúde da 
Pessoa Idosa no Grupo Técnico de Ações Estratégicas de Saúde (GTAE), com a 
estruturação de um Comitê Técnico Assessor para apoiar a elaboração e 
implementação da política de atenção integral, alinhada à política nacional, que 
atue tanto na promoção do envelhecimento saudável como no cuidado adequado 
aos idosos dependentes no sentido da melhoria da qualidade de vida e da 
dignidade da pessoa idosa (LOUVISON, 2009). 

 

 A partir da adesão do Estado, cabe à gestão municipal da saúde desenvolver ações que 

objetivem a construção de uma atenção integral à saúde dos idosos em seu território.  

 

Os atendimentos desta atenção são realizados pela Unidade Básica de Saúde ou 
Centro de Saúde, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, 
podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais de nível 
superior. Esta assistência deve ser permanente e prestada por médicos 
generalistas ou especialistas nessas áreas, podendo ou não fornecer Serviço 
Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) e pronto atendimento 24 horas 
(Portal da Saúde -  www.saude.gov.br. Brasília, 2010a). 

 

“É fundamental garantir a educação permanente em relação à Saúde da Pessoa Idosa 

para toda a equipe da Atenção Básica/Saúde da Família” (Cadernos de atenção básica – 



33 

 

envelhecimento e saúde da pessoa idosa, 2007, p. 10), incluindo a população idosa em suas 

ações. 

 A equipe do Saúde da Família acompanha a avaliação da perda da capacidade física e 

mental, utilizando a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, que serve como instrumento na 

detecção de situações de risco e priorização de atendimento. Na caderneta, os dados e 

informações sobre a vida e as limitações do portador são preenchidos por esta equipe e se 

algum município não dispuser da Estratégia Saúde da Família as equipes da própria Unidade 

Básica de Saúde poderão realizar esse levantamento e acompanhamento.  

 

A pirâmide de risco funcional é estabelecida com base nas informações relativas 
aos critérios de risco da população assistida pelas Unidades Básicas de Saúde. 
Assim, é possível conhecer qual a proporção de idosos que vivem em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos, a proporção daqueles com alta 
dependência funcional – acamados -, a proporção dos que já apresentam alguma 
incapacidade funcional para atividades básicas da vida diária e qual a proporção 
de idosos independentes (Portaria nº 2.528/2006b), 

 

de acordo com a situação de cada município é possível desenvolver ações específicas. 

 Outros atores importantes são os Conselhos responsáveis pela formulação, supervisão 

e avaliação da Política Nacional do Idoso, em âmbito federal, estadual e municipal. O 

Conselho Nacional dos Direitos do Idoso foi instituído pelo Decreto Presidencial, oito anos 

depois, que a Lei nº 8.842/94 estabeleceu a criação dos Conselhos do Idoso. “Atualmente 

existem Conselhos Estaduais de Idosos em todos os Estados, no Distrito Federal e 1.393 

Conselhos Municipais de Idosos, o que representa uma cobertura de 25%” (CHRISTOPHE, 

2009, p. 38). 

 Além da articulação entre os entes da Federação, outro importante eixo da Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é a articulação intersetorial do Ministério da Saúde com 

diversos ministérios, para os quais estão identificadas as medidas essenciais, segundo as suas 

respectivas competências. 

 Finalmente, os principais atores desta política são os idosos brasileiros com 60 anos ou 

mais de idade, priorizando os que têm alto grau de dependência funcional, e também suas 

famílias fazem parte deste novo cenário. 
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2.3.3 Ações Estratégicas da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

 

 Este subtítulo apresenta quatro ações estratégicas importantes baseadas na Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e nas metas propostas no Pacto pela Vida, as quais são 

realizadas no âmbito do Ministério da Saúde.  

 
O objetivo é a promoção do envelhecimento ativo e saudável, a realização de 
ações de atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, além de ações 
intersetoriais, de fortalecimento da participação popular e de educação 
permanente para os profissionais de saúde da rede SUS (Portal da Saúde. 
www.saude.gov.br. Brasília, 2010e).  
 

2.3.3.1 Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 

 

 O Ministério da Saúde criou, em 2007, a Caderneta de Saúde dos Idosos a fim de 

acompanhar a saúde de pessoas com mais de 60 anos.  

 

É um instrumento valioso que auxilia na identificação das pessoas idosas frágeis 
ou em processo de fragilização. Para os profissionais de saúde, possibilita o 
planejamento, organização das ações e um melhor acompanhamento do estado 
de saúde dessa população. Para as pessoas idosas é um instrumento de 
cidadania, onde terão em mãos informações relevantes para o melhor 
acompanhamento de sua saúde, além de orientações sobre quais ações são 
necessárias para um envelhecimento ativo (Cadernos de atenção básica – 
envelhecimento e saúde da pessoa idosa, 2007, p. 10).  

 

Para o Gestor do SUS, possibilita estruturar e acompanhar as ações específicas 

(promoção, prevenção, assistência), estabelecer metas, monitorar os resultados obtidos ou 

esperados, e também conhecer a prevalência de importantes marcadores e agravos em saúde 

da população idosa. “A caderneta, distribuída nas Secretárias Estaduais de Saúde e 

municípios” (Portal da Saúde. www.saude.gov.br. Brasília, 2008b), tem a identificação do 

idoso e dado como nome, endereço, medicamentos, quantas pessoas moram com ele, entre 

outras informações sobre a vida e as limitações do portador. “O preenchimento é feito no 

momento da realização da visita domiciliar, onde haja um morador com 60 anos ou mais de 

idade, ou na unidade de saúde, quando a pessoa for se consultar” (Portal da Saúde. 

www.saude.gov.br. Brasília, 2007a). 
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2.3.3.2 Caderno de Atenção Básica em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa 

 

 “ O Caderno de Atenção Básica em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa foi 

constituído, tendo como referência o Pacto pela Vida 2006, as Políticas Nacionais sobre saúde 

e o envelhecimento populacional” (Cadernos de atenção básica – envelhecimento e saúde da 

pessoa idosa, 2007). “O objetivo deste Caderno é propiciar subsídios teórico-metodológicos 

para que os profissionais de saúde possam prestar atendimento mais resolutivo às 

necessidades da população idosa na Atenção Básica” (TELLES, 2010, p. 5). 

 

Este Caderno de Atenção Básica foi elaborado com a finalidade de subsidiar as 
equipes de atenção básica com conteúdos e exemplos de instrumentos de 
avaliação clínico-funcional para um melhor atendimento às demandas da 
população idosa. Seu conteúdo tem como eixo de desenvolvimento das ações, a 
avaliação da capacidade clínico-funcional da pessoa idosa (Cadernos de atenção 
básica – envelhecimento e saúde da pessoa idosa, 2007). 

 

2.3.3.3 Guia Prático do Cuidador 

 

 O Guia do Cuidador do Idoso, lançado pelo Ministério da Saúde por meio da área 

técnica de atenção ao idoso, traz noções práticas para profissionais e leigos. Tem o objetivo de 

orientar melhor a forma de cuidar dos idosos, com dicas de exercícios e de auxílio à saúde, 

ressaltando que é indispensável à orientação do profissional de saúde. O guia serve também 

para orientação dos cuidadores formais, ou seja, aqueles que atuam em abrigos, asilos ou 

instituições de longa permanência para idosos. 

 “Contando com uma linguagem acessível, o manual ensina como dar banho, como 

lidar em casos de quedas, convulsões, oferece dicas para uma alimentação saudável e ainda 

como transferir um idoso acamado para uma cadeira” (Portal da Saúde. www.saude.gov.br. 

Brasília, 2010c). Todas as orientações do guia vêm contribuir para que o indivíduo idoso 

tenha uma qualidade de vida melhor. 

  

2.3.3.4 Formação de Cuidadores de Pessoas Idosas Dependentes  
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 Em 2008, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, desenvolveu um Projeto Piloto com proposta do perfil de 

competências profissionais do cuidador de pessoas idosas com dependência.  

 

A fim de subsidiar as instituições formadoras na elaboração de programas 
político-pedagógicos de qualificação e desenvolvimento em conhecimentos, 
atitudes, valores e habilidades que gerem crítica, reflexão, compromisso, 
responsabilidades e sensibilidades, segundo as competências esperadas deste 
trabalhador (Projeto Piloto, 2007b, p. 3). 

 

 A meta do Programa Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos é oferecer cursos 

de capacitação gratuitos, em 36 Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde (SUS) no 

Brasil, com expectativa de formar 21 mil cuidadores de idosos até 2011. “O objetivo da 

capacitação é gerar um profissional habilitado para atuar tanto na esfera da saúde, como na da 

assistência social” (TELLES, J. L. Entrevista. In: VICENTE, M. X, 2008). Desde o início do 

programa, já formaram 300 cuidadores, em seis escolas técnicas do país (Portal da Saúde. 

www.saude.gov.br. Brasília, 2008c). 

 A capacitação vai preparar os cuidadores para administração de medicamentos, 

prevenção de doenças e acidentes domésticos, diagnósticos de dificuldades, auxílio nas 

tarefas cotidianas e promoção da inserção social do idoso, sem dispensar o serviço de 

profissionais de saúde, como médico e dentista.  

 “ O mercado de trabalho para os chamados cuidadores de idosos já tem bastante 

demanda e a tendência é aumentar cada vez mais” (Portal trabalho seguro, 2010), em 

consequência, da massa populacional cada vez maior deste grupo etário.  
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CAPÍTULO III - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PA RA IDOSO 

 

 A partir da década de 1970, os princípios da prevenção da dependência e da integração 

das pessoas idosas na comunidade foram incorporados pelas novas instituições asilares. 

Mesmo assim, só depois de dezoito anos, a questão do idoso foi incluída na Constituição 

Federal, cujos detalhes sobre alguns direitos foram adicionados, como a gratuidade de 

transporte urbano, porém, sem mencionar sobre o funcionamento dos cuidados institucionais, 

limitando a execução dos programas de amparo aos idosos, de preferência, em seus lares. Em 

seguida, surgiram várias normais legais com o objetivo de ordenar os cuidados institucionais 

para idosos, como portarias ministeriais e decretos. O Ministério da Saúde e a Secretaria 

Nacional de Assistência Social referem não só às ILPIs como a outras modalidades de 

cuidados institucionais. “Desde 1989, várias Portarias ministeriais definem as regras para o 

funcionamento das ILPIs, até que passaram a ser integradas em um só documento, em 2003, 

com o Estatuto do Idoso” (CHRISTOPHE, 2009, p. 33). 

 Após 14 anos, o Estatuto do Idoso reitera e atualiza o mesmo tema exposto, 

considerando as instituições como “entidades que desenvolvam programas de 

institucionalização de longa permanência”. Uma das obrigações de todas as entidades 

prestadoras é firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. No caso 

de ser incapaz, com seu representante legal. Também determinou um teto máximo, que não 

poderá exceder a 70% do benefício previdenciário ou assistencial percebido pelo idoso para a 

contribuição ao custeio de qualquer instituição. Em seu artigo 48, detalha as regras para o 

bom atendimento ao idoso nas entidades, priorizando que as entidades governamentais e não 

governamentais ficam sujeitas à inscrição de seus programas junto ao órgão competente da 

Vigilância Sanitária e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao 

Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa. Os regimes de atendimento devem ser 

especificados e alguns requisitos observados, como: oferecer instalações físicas em condições 

adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; apresentar objetivos 

estatutários e planos de trabalho; estar regularmente constituída; demonstrar a idoneidade de 

seus dirigentes. E no seu artigo 49, define seis princípios a serem adotados pelas instituições 

de longa permanência, entre os quais estão: a preservação dos vínculos familiares; o 

atendimento personalizado e em pequenos grupos; a manutenção do idoso na mesma 

instituição; a participação do idoso nas atividades comunitárias, tanto internas quanto 



38 

 

externas; a preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e 

dignidade, além de observar os direitos e garantias dos idosos. Em seu parágrafo único diz 

que: “o dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá civil e 

criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções 

administrativas”. Como se pode observar este marco legal enfatiza a regulamentação das 

ILPIs. 

 

Atualmente, o órgão responsável pela execução da Política Nacional do Idoso é 
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). A 
fiscalização e o controle de sua execução são atribuídos à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) e a suas congêneres locais. A fiscalização do 
respeito aos direitos dos idosos é atribuída conjuntamente aos Conselhos 
Nacional, Estaduais e Municipais do Idoso e ao Ministério Público Federal 
(CHRISTOPHE, 2009, p. 40). 

 

3.1 DEFINIÇÃO DAS ILPIS 

 

 A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA/RDC nº 283/2005, que aprova o 

Regulamento Técnico que estabelece as normas de funcionamento para as Instituições de 

Longa Permanência para Idosos no Brasil, define tais instituições como “instituições 

governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas ao domicílio 

coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 

condição de liberdade, dignidade e cidadania”.  

 Nesse contexto, entende-se ILPIs como lares ou residências coletivas de pessoas com 

idade igual ou superior a 60 anos, dependentes ou independentes, que não dispõem de 

condições para permanecer com a família ou em seu domicílio, mediante pagamento ou não, 

durante um período indeterminado com atendimento integral e prestação de serviços de saúde 

e/ou assistência social.  

 

Estas instituições são conhecidas por outras denominações, como abrigo, asilo, 
lar, casa de repouso, clínica geriátrica e ancianato e em geral devem contar com 
os seguintes recursos humanos: médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas, 
psicólogos, farmacêuticos, além das atividades de lazer e de reabilitação, como 
fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia e em outras áreas, conforme 
necessidades desse segmento etário (CHRISTOPHE, 2009, p. 23). 
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 Antigamente, os asilos que tinham somente a função de assistência social, passaram a 

acumular a da assistência à saúde, devido ao aumento da longevidade e da população de 

longevo com perda da capacidade funcional e cognitiva. Em consequência dessa alteração, “a 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia sugeriu uma nova denominação Instituição 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI)” (CAMARANO & KANSO, 2010). 

 

Segundo Born e Boechat (2006), é provável que os termos asilo e instituição 
asilar continuem a ser empregados pela manutenção do caráter assistencial que 
prevalece, ainda, na maioria dessas instituições. Além da denominação que 
lembra uma imagem negativa dos asilos, já mostram problemas sociais 
resultantes do envelhecimento demográfico e epidemiológico, tais como o 
aumento de residentes com enfermidades degenerativas, concentração de 
residentes muito idosos, e ao mesmo tempo convivendo com problemas de 
pobreza (CHRISTOPHE, 2009, p. 23). 

 

3.2 TIPOS E CARACTERÍSTICAS DE INSTITUIÇÕES 

 

No Brasil, as instituições, segundo a sua natureza jurídica, são consideradas: públicas 

(mantidas integralmente pelo Poder Público), filantrópicas (sem fins lucrativos) ou privadas 

(com fins lucrativos). As instituições filantrópicas têm visão caritativa e são mantidas, 

geralmente, pelas comunidades e associações religiosas, de imigrantes ou outras organizações 

beneficentes, além de recolher, por direito, o benefício de previdência social dos idosos, mas 

sem infraestrutura nem profissionais qualificados para atender os residentes. CAMARANO, 

Ana Amélia esclarece que: "Alguns governos estaduais dão ajudas do tipo isenção de conta de 

luz ou alimentos como pão. O governo federal dá uma ajuda muito pequena: uma verba per 

capita para 685 instituições de R$ 44,00 por mês para o idoso residente independente e R$ 

66,00 para o idoso dependente" (CAMARANO, A. A. Pesquisa IPEA/SEDH/CNDI. Apud 

SOUZA, 2008, p. 42). 

Apesar de o financiamento público ser insuficiente, o Estado aporta outros tipos de 

contribuição na forma de parcerias, fornecendo medicamentos e serviços médicos. No setor 

privado, acontece à mesma coisa, as parcerias são realizadas com o sistema de saúde, 

associações religiosas e universidades, sob a forma de estágio supervisionado. 

Ela relata ainda que, além das instituições públicas e filantrópicas, há "as privadas que 

são como qualquer outro negócio: elas vivem do que o idoso paga. Há instituições privadas de 
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custo elevado, como uma no Rio, no bairro da Gávea, com mensalidade de R$ 6 mil reais" 

(CAMARANO, A. A. Pesquisa IPEA/SEDH/CNDI. Apud SOUZA, 2008, p. 43). Algumas 

instituições, inclusive as filantrópicas, calculam o custo operacional conforme o grau de 

dependência dos idosos. Ele é diretamente proporcional ao grau de capacidade funcional de 

cada um, ou seja, quanto maior o grau de dependência, maior a mensalidade.  

Camarano diz que: 

 
O Estado deveria primeiro ter políticas para instituições para idosos pobres e ter 
mecanismos de acompanhamento e fiscalização das instituições privadas. Hoje, 
existe apenas a intervenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), que fez uma regulamentação das instituições [referindo-se à 
Resolução nº 283/2005], mas com um nível de exigências incumpríveis para 
maioria das instituições, totalmente desgarrada da realidade. O governo cobra, 
mas não ajuda (CAMARANO, A. A. Pesquisa IPEA/SEDH/CNDI. Apud 
SOUZA, 2008, p. 43) 

 

De um lado, a oferta de instituições governamentais é muito pequena no Brasil porque 

o Estado não está preparado para atender esta demanda. O poder público se faz mais presente 

por meio de repasses financeiros ou parcerias com o setor privado filantrópico. Por outro lado, 

a tendência é o crescimento do mercado privado lucrativo com certa estrutura, que precisa ser 

considerado na hora de traçarem políticas para o setor. 

Geralmente, as instituições adotam um dos três regimes de funcionamento, os quais 

são: (1) regime aberto quando a instituição não define horários para a entrada de visitantes e 

para a saída/circulação dos residentes; (2) regime semiaberto quando a instituição define 

horários amplos para a entrada de visitantes e para a saída/circulação dos residentes. Além 

disso, as saídas só podem ocorrer mediante comunicação à administração da instituição; e (3) 

regime fechado quando a instituição define horários reduzidos para as visitas e para a 

saída/circulação dos residentes. Estes só podem sair se acompanhados de alguém da 

instituição ou da família, com autorização da instituição e em horário/dia pré-definido. Então, 

considera-se que as atividades promovidas com os idosos e o regime de funcionamento 

estejam relacionadas com o grau de dependência dos residentes.  

 

Onde os residentes são menos autônomos, a liberdade de ir e vir e de receber 
visitas tende a ser mais restrito. Ao contrário, onde há mais residentes 
independentes, o regime tende a ser aberto. Onde os idosos têm condições 
cognitivas e físicas de participar de atividades de lazer, estas são mais ofertadas 
(CHRISTOPHE, 2009, p. 122). 
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3.3 ESTRUTURA DE SERVIÇOS DAS ILPIs 

 

O leque de serviços que uma instituição provê a seus residentes é muito variado, sendo 

mais centrados nos de saúde. “Por isso, torna-se importante estabelecer um contrato 

especificando o que a ILPI se compromete a oferecer ao seu residente, principalmente, nas 

instituições privadas” (CHRISTOPHE, 2009, p. 100).                                                                

Os serviços providos pelas instituições podem ser organizados de várias formas, 

mesmo os essenciais à preservação da saúde e do bem-estar dos idosos. Desde manter 

contrato de trabalho com funcionários do quadro, até firmar convênios com universidades 

para estágios ou fazer parcerias com serviços externos terceirizados3, ainda existem 

profissionais que prestam serviços voluntários de acordo com suas disponibilidades. É comum 

as prefeituras manterem parcerias com as instituições públicas e filantrópicas, oferecendo 

serviços, como o médico do SUS que pode passar periodicamente para examinar os 

residentes. E também, a rede pública cede alguns funcionários. Além disso, “as instituições 

procuram oferecer atividades recreativas aos seus residentes, tais como: festas 

comemorativas, incluindo aniversários, festas folclóricas, religiosas; cinema/teatro/vídeo; 

passeios diversos e bazares” (CHRISTOPHE, 2009, p. 102). 

    

3.4 HISTÓRIA/ORIGEM DOS ASILOS NO BRASIL 

 

 No Brasil, o Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada, criado em 1890, foi uma das 

primeiras instituições para idosos no Rio de Janeiro. Ele foi fundado por um proeminente 

homem de negócios da sociedade carioca, o Visconde Ferreira de Almeida. Esta instituição 

filantrópica recebia donativos ou verbas públicas e contava com o apoio das freiras 

Franciscanas para cuidarem dos residentes. “Em pouco mais de 30 anos, ampliou 

enormemente sua capacidade, que era de 45 leitos, em 1892, para 260 leitos, em 1925” 

(GROISMAN, 1999a. p. 71).  

                                                 
3 Para o serviço de fisioterapia, por exemplo, há casos de usar o espaço da ILPI para atender os idosos residentes 

e em contrapartida também abrir-se à prestação de serviço para a comunidade. 
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No entanto, talvez porque era uma novidade da época, foi motivo de notícia em todos 

os jornais, isto é, tornou-se um excelente meio de comunicação porque exercia um importante 

papel entre a instituição e a sociedade, pois divulgava as necessidades da instituição, além de 

comentar sobre o asilo e também do drama da velhice desamparada. Assim, os idosos foram 

sendo identificados como uma população que apresentava um estado de degeneração, como 

decadência física e mental, alcançando grande visibilidade social. No entanto, a instituição 

asilar funcionava como um mundo à parte, isolada do que acontecia do outro lado do muro e 

ingressar nela significava romper laços com família e sociedade. 

“O Asilo São Luiz, que começou abrigando a população idosa carente, passou, a partir 

de 1909, a manter uma ala para atender os idosos que podiam pagar uma mensalidade. Hoje, é 

considerado como uma instituição para idosos de alta renda” (CHRISTOPHE, 2009, p. 26).                                                               

Antes dele, encontra-se referência a um asilo destinado a soldados. Para FILIZZOLA 

(1972) a história dos asilos começa em 1790, quando o Conde de Resende teria mandado 

construir a primeira instituição para velhos do Brasil, com o objetivo de abrigar soldados 

longevos e cansados do trabalho, que teriam vindo de Portugal para Campanha de 1762. No 

Rio de Janeiro, em 1794, começou a funcionar a “Casa dos Inválidos”, não como ação de 

caridade, mas como reconhecimento àqueles que prestaram serviço à pátria, para que tivessem 

uma velhice digna e “descansada”.  

Sua história foi curta, com a vinda da corte em 1808, Dom João doou a Casa para 

moradia de seu médico particular, como pagamento de dívida, determinando a transferência 

dos residentes para a Santa Casa de Misericórdia.  

O Decreto de Fundação do Asilo dos Inválidos da Pátria de 1841, com o objetivo de 

amparar os militares que se invalidassem em serviço, retomou um interesse com relação à 

velhice. Este asilo saiu do papel 30 anos depois, quando o Conde de Tocantins mobilizou o 

comércio para a sua construção, cujas obras começaram em 1866. O asilo foi inaugurado no 

mesmo dia do aniversário da Princesa Isabel, em 29 de junho de 1868 e o local escolhido foi a 

Ilha de Bom Jesus.  

A Ilha de Bom Jesus, vizinha da Ilha de Sapucaia, cujo local era depósito de lixo, além 

de desaguar parte do esgoto da cidade, “infestava a região de moscas e produzia mau cheiro” 

(FILIZZOLA, 1972, p. 135). Em consequência, o Asilo dos Inválidos da Pátria também 

começou a entrar em declínio.  
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O Asilo dos Inválidos da Pátria dava assistência apenas à população militar com 

qualquer invalidez independente de ser idoso ou não. Por isso, GROISMAN (1999) indaga se 

esta instituição possuía visibilidade social como um asilo para velhos. Ele afirma que:  

 

Em nenhum dos documentos que citam as instituições de assistência à velhice, 
existentes no início do século XX, constam o Asilo dos Inválidos da Pátria. No 
volumoso tratado da História e Estatística da Assistência Social do Rio de 
Janeiro (1922), o Asilo dos Inválidos da Pátria figura separadamente dos 
estabelecimentos destinados à velhice desamparada, como instituição destinada 
a soldados inválidos – sem nenhuma menção à velhice. (GROISMAN, 1999, p. 
27) 

 

No Brasil colonial, as instituições asilares, inicialmente, destinadas a idosos carentes e 

excluídos da sociedade, geralmente, eram filantrópicas, mantidas por doações ou verbas 

governamentais com intensa participação das associações religiosas e de imigrantes nestas 

atividades. Além disso, não havia nenhuma preocupação gerontológica nas instituições, ou 

seja, de promover a recuperação dos residentes e incentivar sua volta ao convívio social mais 

amplo. 

 

3.5 PORTARIAS E RESOLUÇÕES 

 

 As modalidades asilares, filantrópicas ou com fins lucrativos, se encontram 

praticamente em todo o país. “A quantidade é considerada pouca, pois 28,2% das instituições 

são privadas e apenas 6,6% são públicas, a maioria na esfera municipal” (IPEA, 2010), para 

atender um contingente cada vez mais numeroso de idosos que necessitam de cuidados de 

longa duração, sem condições de conviver com suas famílias. Embora esta modalidade não 

seja predominante, ainda assim, é a forma mais comum de cuidados com idosos fora do 

ambiente familiar. “No Brasil, aproximadamente 1% dos idosos reside em uma instituição, o 

que corresponde a cerca de 103 mil pessoas, com 60 anos ou mais de idade” (CAMARANO, 

2007).  

 No Brasil, somente a partir do final da década de 1980, os governantes começaram a 

despertar o interesse para ordenar e regulamentar o funcionamento de serviços de atenção ao 

idoso nas instituições asilares. Talvez esta atitude tardia seja por causa do baixo índice de 
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atendimento ou a baixa demanda seja reflexo da baixa oferta. Hoje, há uma gama de textos 

legais, como portarias, normas, resoluções e decretos, todos a fim de definir o funcionamento, 

classificar, padronizar procedimentos e estabelecer parâmetros de atendimento. Estes 

documentos foram elaborados tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 O primeiro documento legal com o objetivo de ordenar os cuidados institucionais para 

idosos foi a Portaria nº 810/1989, do Ministério da Saúde, que especificou as normas e os 

padrões para o funcionamento de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras modalidades 

de cuidado asilar, a serem observados em todo o território nacional. Esta norma define 

instituições específicas para idosos como:  

 

Os estabelecimentos com denominações diversas, correspondentes aos locais 
físicos equipados para atender pessoas com 60 anos ou mais de idade, sob o 
regime de internato ou não, mediante pagamento ou não, durante um período 
indeterminado, e que dispõem de um quadro de funcionários para atender às 
necessidades de cuidado com a saúde, alimentação, higiene, repouso e lazer dos 
usuários e desenvolver outras atividades características da vida institucional 
(Portaria nº 810/1989). 

 

 “Observa-se que, no seu texto, não há nenhum critério para a categorização dos 

estabelecimentos, por exemplo, da autonomia do público atendido, e nem faz menção à 

expressão “instituições de longa permanência para idosos”” (CHRISTOPHE, 2009, p. 43). 

Este texto legislativo se preocupou, simplesmente, com o funcionamento, a administração, as 

necessidades físico-espaciais mínimas e a organização dos recursos humanos. Só depois de 12 

anos, estas questões foram acrescentadas e detalhadas pela Portaria nº 73/2001 do Ministério 

de Previdência e Assistência Social com mais rigor. 

 O Ministério da Previdência e Assistência Social publicou, em 2000, duas portarias de 

nº 2.854/2000 e nº 2.874/2000. Elas confirmam que a família é, tradicionalmente, a principal 

responsável pelo idoso, além de incluir, nos seus textos, a diferença de modalidades de 

atendimento em instituição, conforme o grau de dependência do residente, fixando valores 

mensais de referência a serem repassados pela União como apoio ao financiamento de 

serviços assistenciais prestados. O repasse de recursos é maior, quanto maior o grau de 

dependência do idoso, declarado pela instituição. 
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 Ambas as portarias definem-se o atendimento integral institucional como aquele 

“prestado em instituições acolhedoras conhecidas como: abrigo, asilo, lar e casa de repouso, 

para idosos em situação de abandono, sem família ou impossibilitados de conviver com suas 

famílias” (Portarias de nº 2.854/2000 e nº 2.874/2000), ressalvando que é dever das 

instituições desempenharem esforços para desenvolver oportunidades para o fortalecimento 

ou restauração de vínculos familiares e a (re)inserção do idoso em sua família quando 

possível. Essas portarias ratificaram as definições da Política Nacional do Idoso, além de 

estabelecer que sejam mantidas as modalidades de atendimento integral institucional. 

Também propõem novas modalidades de residência e atendimento de idosos, como 

alternativas que reforcem a autonomia e a independência deles, quais sejam: Residência com 

Família Acolhedora, Residência em Casa-lar, Residência em República, Atendimento em 

Centro-Dia e Atendimento em Centro de Convivência. 

 A Portaria nº 73/2001, do Ministério da Previdência e Assistência Social, constitui 

mais uma etapa de regulamentação da Política Nacional do Idoso. Além de estabelecer as 

“Normas de Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso no Brasil”, priorizando os 

serviços que privilegiam a permanência do idoso em sua família, com ressalva do 

atendimento integral institucional como a última alternativa, também propõe novas 

modalidades de atenção ao idoso. 

 Estes estabelecimentos são classificados em três modalidades (I, II ou III), de acordo 

com o grau de dependência e autonomia do idoso que é atendido e a especialização exigida 

para seu atendimento, prevendo uma proporção maior de cuidadores quanto maior o grau de 

dependência do idoso. Segundo o documento, o indivíduo dependente é aquele incapaz de 

realizar atividades da vida diária sem o auxílio de outras pessoas ou de equipamentos 

especiais, ou seja, quaisquer equipamentos de autoajuda ou de adaptação, utilizado para 

compensar ou potencializar habilidades funcionais, tais como bengala, andador, óculos, 

aparelho auditivo e cadeira de rodas, entre outros com função assemelhada. Com base nesta 

definição, a Resolução nº 283/2005 estabeleceu três graus de dependência do idoso: Grau de 

Dependência I - idosos independentes para Atividades da Vida Diária (AVD), mesmo que 

requeiram uso de equipamentos de autoajuda; Grau de Dependência II - idosos dependentes, 

em até três atividades de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, 

higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; Grau de 

Dependência III - idosos dependentes que requeiram assistência integral em todas as 

atividades de autocuidado para a vida diária e/ou com comprometimento cognitivo. Já o 
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indivíduo autônomo é aquele capaz de tomar decisões sobre a vida do dia-a-dia, de acordo 

com as próprias regras e preferências. Com base nestas categorias de dependência 

estabelecem-se as exigências para as instituições, em relação ao espaço físico, à adaptação da 

infraestrutura e à disponibilidade de cuidadores. Na modalidade I, 3 cuidadores para 40 idosos 

com 12 horas de atendimento; na modalidade II, 3 cuidadores para 22 idosos com 24 horas 

por dia de atendimento; e na modalidade III, 5 cuidadores para 20 idosos com  24 horas por 

dia de atendimento.  

 Esta portaria define o atendimento integral institucional como:  

 

Aquele prestado em uma instituição asilar, prioritariamente aos idosos sem 
famílias, em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes serviços nas áreas 
sociais, psicológica, médica, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de 
enfermagem, de odontologia e outras atividades especificas para este segmento 
social (Portaria nº 73, 2001). 

 
 

 Trata-se de estabelecimentos com denominações diversas, tais como abrigo, asilo, lar, 

casa de repouso, clínica geriátrica e ancianato, correspondentes aos locais físicos equipados 

para atender pessoas com 60 anos ou mais de idade, dependentes e/ou independentes, sob 

regime de internato, mediante pagamento ou não, durante um período indeterminado e que 

dispõe de recursos humanos para atender às necessidades de cuidados. 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para garantir a população 

idosa os direitos assegurados na legislação vigente, definiu critérios mínimos para o 

funcionamento e avaliação, bem como mecanismos de monitoramento das ILPIs, além de 

considerar a necessidade de prevenção e redução dos riscos a saúde aos quais ficam expostos 

os idosos residentes nestas instituições, e também de qualificar a prestação de serviços 

públicos e privados delas.  

 Por tais motivos, a ANVISA adotou a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 

283/2005, com objetivo de estabelecer o padrão mínimo de funcionamento das ILPIs. Na 

verdade, esta RDC define as normas de fiscalização destas instituições, porém, determinou 

um prazo de 24 meses, a partir de setembro de 2005, para que as instituições existentes se 

adequassem às novas exigências. Como o padrão é o mesmo para todas as instituições, a RDC 

é considerada muito rígida. 

 Com base na sua definição de Instituições de Longa Permanência para Idosos como 

“instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada ao 

domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte 
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familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania” (RDC nº 283/2205), “a RDC 

estabelece regras de funcionamento, organização física, sanitária e de recursos humanos, 

segundo o grau de dependência do idoso atendido, conforme a legislação já mencionada, pela 

Portaria nº 73/2001” (CHRISTOPHE, 2009, p. 45). Observa-se que para o número de 

cuidadores em relação ao dos idosos teve alteração nesta resolução. Considerando a mesma 

definição de grau de dependência citada anteriormente, foi determinado que:  

� Grau de Dependência I: um cuidador para cada vinte idosos, ou fração, com carga 

horária de oito horas/dia; 

� Grau de Dependência II: um cuidador para cada dez idosos, ou fração, por turno; 

� Grau de Dependência III: um cuidador para cada seis idosos, ou fração, por turno. 

Seguindo os mesmos princípios estabelecidos pelo Estatuto do Idoso, a RDC exige 

que a instituição tenha alvará sanitário, comprove inscrição de seu programa junto ao 

Conselho do Idoso, que seja legalmente constituída, que tenha estatuto registrado, registro de 

entidade social e regimento interno, e que tenha um responsável técnico de nível superior. 

 

3.6 OUTRAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA 

 

 “Nem todos os cuidados de longa duração precisam ser de residência institucional” 

(CHRISTOPHE, 2009, p. 70). Há uma gama de necessidades que podem ser atendidas em 

outras redes de suporte aos idosos, as quais desempenham um papel importante no apoio 

social público e privado para este segmento etário, com seus espaços adaptados. Assim, as 

definições de outras modalidades de atendimento à pessoa idosa são as elencadas abaixo: 

 

3.6.1 Centro-Dia 

 

Espaço destinado para atender e reabilitar idosos que possuem limitações para a 

realização das Atividades de Vida Diária (AVD), que convivem com seus familiares, mas não 

dispõem de atendimento de tempo integral no domicílio. O idoso permanece no Centro-Dia 

oito horas por dia, período em que lhe são prestados serviços de atenção nas áreas de 
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assistência, saúde, fisioterapia, psicologia, atividades ocupacionais, lazer e apoio sócio- 

familiar, visando à melhoria de sua qualidade de vida e integração comunitária. “Esta 

modalidade é importante pela possibilidade da pessoa idosa ser atendida durante o dia e 

retornar à noite para sua residência e de manter os vínculos familiares” (Portaria nº 

2.874/2000). Além disso, pode funcionar como um programa de um Centro de Convivência, 

desde que disponha de pessoal qualificado para o atendimento adequado. 

 

3.6.2 Centro de Convivência 

 

Espaço destinado à frequência dos idosos e de seus familiares, onde são 
desenvolvidas atividades socioculturais, educativas, de lazer e de organização, 
com duração mínima de 8 horas semanais, de forma a elevar a qualidade de 
vida, promover a participação, a convivência social, a cidadania e a integração 
intergeracional, prevenindo isolamento e o asilamento. (Portaria nº 73/2001, p. 
20). 

 

3.6.3 Residência em Casa-Lar 

 

“É uma alternativa de residência para pequenos grupos, de no máximo oito idosos, 

principalmente os que apresentam algum tipo de dependência” (Portaria nº 2.874/2000). 

Conta com mobiliário adequado e pessoa habilitada para ajudar nas necessidades diárias do 

idoso.  

São espaços de moradia coletiva destinados aos idosos que estão sós ou afastados do 

convívio familiar, com renda insuficiente para sua sobrevivência, com objetivo de 

proporcionar uma melhor convivência do idoso com a comunidade, contribuindo para sua 

maior participação, interação e autonomia, utilizando sempre que possível a rede de serviços 

local. 

 

3.6.4 Família Acolhedora 
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Programa que oferece condições para que o idoso, em situação de abandono, sem 

família ou impossibilitado de conviver com a família, receba, temporariamente, abrigo, 

atenção e cuidados de uma família cadastrada e capacitada para prestar esse atendimento. Esta 

modalidade foi extinta pelo Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (Resolução nº 13, art. 

1º, de 11 de abril de 2008). 

 

3.6.5 Atendimento Domiciliar 

 

Atendimento prestado no domicílio da pessoa idosa com algum nível de 
dependência, por cuidadores de idosos em, pelo menos, duas visitas semanais, 
temporária ou permanentemente, diurno e/ou noturno, com vista à promoção da 
autonomia, permanência no próprio domicílio, reforço dos vínculos familiares e 
de vizinhança e melhoria da qualidade de vida (Portaria nº 2.874/2000). 

 

3.6.6 Atendimento em Grupos de Convivência 

 

Espaços físicos disponíveis na comunidade, tais como: igrejas, escolas, centros 
comunitários, centros de saúde, centros de múltiplo uso e outros, para atender 
grupos de aproximadamente 25 idosos independentes, com objetivo de 
convivência, integração e socialização das pessoas idosas, com atividades 
recreativas, laborais, artísticas, culturais, físicas e artesanais, mediante 
frequência regular mínima de seis horas semanais (Portaria nº 2.874/2000). 

 

3.6.7 República 

 

É uma alternativa de residência para os idosos independentes, organizados em grupos, 

que não possuem condições de convívio na família, com objetivo de proporcionar, aos idosos, 

integração social e participação efetiva na comunidade. “É co-financiada com recursos dos 

residentes, provenientes da aposentadoria, do benefício de prestação continuada, da renda 

mensal vitalícia e de outros benefícios” (Guia da Pessoa Idosa, 2010, p. 35).  

 

3.6.8 Atendimento Integral Institucional 
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“Modalidade de atendimento prestado por instituições acolhedoras, conhecidas como 

abrigo, asilo, lar e casa de repouso, para atender idosos, em situação de abandono, sem família 

ou impossibilitadas de conviver com suas famílias” (CHRISTOPHE, 2009, p. 43), sob regime 

de internato, mediante pagamento ou não, durante um período indeterminado. “Dispõem de 

recursos humanos para atender às necessidades de cuidados com assistência, saúde, 

alimentação, higiene, repouso e lazer dos residentes e desenvolver outras atividades que 

garantam qualidade de vida” (Portaria nº 73/2001).  

 

3.6.9 Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

 

As instituições de longa permanência são locais de acolhimento, cujo público 
alvo é as pessoas de 60 ou mais anos de idade, dependentes ou independentes, 
em situação de abandono ou negligência, que não dispõem de condições para 
permanecer com a família ou em seu domicílio. Estas instituições, conhecidas 
por denominações diversas, como abrigo, asilo, lar, casa de repouso, clínica 
geriátrica e ancianato, devem proporcionar serviços na área social, médica, de 
psicologia, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, entres 
outras, para atender as demandas desse segmento etário, também, prestar 
atendimento sob regime de internato, mediante pagamento ou não, durante um 
período indeterminado (Portaria nº 810/1989 e Guia da Pessoa Idosa, 2010, p. 
35). 

 

 “A ILPI é uma moradia especializada que presta serviço de natureza híbrida, onde se 

conjugam os serviços de assistência social e de assistência à saúde, além de exigir uma equipe 

multiprofissional e com preparo básico em gerontologia” (BORN, 2004). 

 

 



51 

 

CAPÍTULO IV - O CUIDADOR DE IDOSOS 

 

 Neste capítulo iremos discorrer sobre quem é o cuidador de idosos e sua relação com a 

pessoa cuidada, com a equipe de saúde e com a família. Além de conceituar competência, 

também descrever sobre a metodologia, a população e amostra, as características das 

instituições pesquisadas, o instrumento de coleta de dados, os resultados e discussões da 

pesquisa de campo realizada, a fim de identificar as competências específicas do cuidador de 

idosos. Abrimos também espaço para falar sobre duas proposições, que tramitam na Câmara 

dos Deputados, a favor da criação e regulamentação da profissão de cuidador. 

 

4.1 QUEM É O CUIDADOR 

 

 Embora não reconhecida formalmente, a atividade de cuidar de pessoas idosas é antiga 

e sempre existiu, historicamente, a cargo da família, quase sem nenhum tipo de ajuda. 

Atualmente, com o aumento do envelhecimento populacional e a longevidade cada vez maior, 

fez-se emergir um novo personagem neste cenário de assistência aos idosos, denominado 

cuidador de pessoas idosas dependentes.  

 O Ministério do Trabalho e Emprego reconhece o cuidador de pessoas idosas como 

uma ocupação e não como uma profissão, inserida na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) sob o código 5162-10 (cuidador de pessoas idosas e dependentes e cuidador de idosos 

institucionais), que define o cuidador 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” 

(Guia Prático do Cuidador, 2009, p. 8). É a pessoa, membro ou não da família, que presta 

cuidados ao idoso dependente ou doente, com ou sem remuneração, podendo executar seus 

préstimos no lar, no hospital ou em instituição. E o bom cuidador não é aquele que faz todas 

as atividades pela pessoa, mas, sim, é aquele que estimula o autocuidado sempre que possível 

para que ela conquiste sua autonomia. Assim, o cuidador não se sobrecarrega nas suas tarefas 
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de cuidar do outro e tem oportunidades de se auto cuidar, com a finalidade de preservar a 

saúde e melhorar a qualidade de vida. 

 O Projeto Piloto do Ministério da Saúde (2007) reconhece duas categorias de 

cuidadores, os formais e os informais, como seguem: 

� Cuidador Informal: é aquele que presta cuidados à pessoa idosa no domicílio, com ou 

sem vínculo familiar e que não é remunerado. 

� Cuidador Formal: pessoa capacitada para auxiliar o idoso que apresenta limitações 

para realizar as atividades e tarefas da vida cotidiana, fazendo elo entre o idoso, a 

família, e serviços de saúde e da comunidade, mediante uma remuneração. 

A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, ajudando-a 

somente nas 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” (Guia Prático do Cuidador, 

2009, p. 8). 

A seguir, algumas tarefas que fazem parte da rotina do cuidador, conforme o Guia 

Prático do Cuidador, 2009, p. 8: 

� atuar como elo entre o idoso, a família e a equipe de saúde; 

� escutar, estar atento e ser solidário com idoso;  

� ajudar nos cuidados de higiene pessoal; 

� estimular e ajudar na alimentação; 

� ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como: andar, tomar sol e exercícios 

físicos; 

� estimular atividades de lazer e ocupacionais; 

� realizar mudanças de posição na cama e na cadeira, e massagens de conforto; 

� administrar as medicações por via oral, conforme a prescrição e orientação da equipe 

de saúde; 

� comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde do idoso; 

� outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade de vida e 

recuperação da saúde desse idoso. 

O processo de “cuidar do outro” sempre representa uma condição temporária ou 

permanente e circunstancial, na medida em que o "outro" está impossibilitado de se cuidar. 
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Portanto, é essencial que haja empatia entre o cuidador e o idoso para que o desempenho das 

atividades tenha resultado e a confiança se estabeleça. 

Observa-se que, frequentemente, o cuidador nem sempre é um ente da família, e que a 

presença de pessoas estranhas ao contexto familiar implica em reconhecer valores de respeito 

e discrição, para não interferir na dinâmica familiar. 

 

4.2 O CUIDADOR E A PESSOA CUIDADA 

 

 “ O ato de cuidar é complexo” (Guia Prático do Cuidador, 2009, p. 9). Entre o cuidador 

e o idoso existem os mais diversos e contraditórios sentimentos, tais como: raiva, culpa, 

medo, angústia, confusão, cansaço, estresse, tristeza, nervosismo, irritação, choro, medo da 

morte e da invalidez que afetam, diretamente, a relação. Uma única pessoa pode apresentar 

todos estes sentimentos, o que é bastante normal nesse processo. Por isso o cuidador precisa 

ser compreensível e estar sempre atento às reações e aos sentimentos que afloram, para que 

não seja um empecilho nas tarefas de cuidar.  

 Dependendo do estado emocional do idoso, frequentemente ele pode se negar a comer 

ou tomar banho, dificultando o trabalho do cuidador. É importante para a pessoa que cuida 

reconhecer esta dificuldade na hora do cuidado para saber lidar com seus sentimentos de 

frustração sem culpar-se.  

 O estresse pessoal e emocional sempre vai estar presente na vida do cuidador, 

obrigando-o a manter-se bem física e emocionalmente para que a boa interação com o idoso 

não seja quebrada. À medida que o cuidador entende o que acontece com ele mesmo, o 

crescimento psicológico torna-se um processo natural, mantendo a boa qualidade de vida. 

 É importante haver um pacto entre o cuidador, a família e o idoso para garantir certa 

independência, tanto para quem cuida, quanto para quem é cuidado. Por isso, o cuidador e a 

família devem identificar quais as tarefas o idoso consegue realizar sozinho e quais as 

decisões que ele pode tomar sem necessitar de ajuda. É fundamental estimulá-lo a cuidar de si 

e de seus pertences. O relacionamento de qualidade é construído de comum acordo entre as 

partes.   
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 A negação do idoso pode significar várias coisas: depende da vontade do momento (de 

querer ou não); de sua preferência (gosto ou não); e de sua decisão, simplesmente, (não quero 

ou não aceito). O cuidador precisa aprender a respeitar a personalidade de cada um e não se 

sentir impotente ou desanimado, diante de uma resposta negativa. Quando surgir alguma 

dúvida, o melhor a fazer é recorrer à família, à equipe de saúde ou mesmo ao próprio idoso. 

Também é importante trocar experiências com os colegas e buscar alternativas para resolver 

essas questões.  

 Os idosos não gostam de serem tratados como crianças. Mesmo com alguma doença 

crônica ou degenerativa que cause limitações, eles têm o direito de saber o que acontece ao 

seu redor e de fazer parte das decisões. Por isso, a família e o cuidador exercem um papel 

importante na vida desses idosos, quando compartilham momentos felizes ou não, e 

comentem sobre suas emoções e outros assuntos quaisquer. O mais importante é escutar e 

valorizar o que eles falam e demonstrar o quanto são estimados. Cada um tem sua história que 

não pode ser modificada, porém pode servir de exemplo. 

 

Nunca se deve falar sobre fatos relacionados com o idoso e muito menos 
discutir em sua presença, porque, muitas vezes, ele parece estar dormindo, mas, 
na verdade, pode estar ouvindo tudo, assim, sua dignidade é preservada e 
respeitada, quando o cuidador, a família, os amigos e os profissionais de saúde 
agem desta forma (Guia Prático do Cuidador, 2009, p. 9). 

  

4.3 O CUIDADOR E A EQUIPE DE SAÚDE 

 

 A família, sempre quando precisa, recorre a uma pessoa para cuidar do idoso.  “Esta 

pessoa, geralmente leiga assume funções para as quais, na grande maioria das vezes, não está 

preparada” (Guia Prático do Cuidador, 2009, p. 10). Cabe à equipe de saúde ser sensível 

quando passar alguma orientação aos cuidadores e a maneira mais simples de ajudá-los é 

oferecer informação para controlar a situação em que se encontram. 

 O cuidador, mesmo que cuide de pessoa idosa doente ou com dependência, não é 

considerado profissional da saúde. Por isso, ele não pode executar procedimentos da 

enfermagem, por exemplo, aplicações de injeção, curativos complexos, instalação de soro, 

colocação de sondas, etc. 
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 A família deve avaliar esse trabalho em conjunto com profissionais da saúde e planejar 

as atividades do cuidador com clareza e sem deixar dúvida sobre o que ele pode e deve 

desempenhar. O ideal é fazer um quadro com as rotinas e citar o responsável por cada tarefa. 

Alguns procedimentos que o cuidador está autorizado a fazer são bem definidos pela equipe, 

como reconhecer sinais e sintomas de perigo, prestar socorro em situações de urgência 

(primeiros-socorros) e chamar os profissionais de saúde. “As ações serão planejadas e 

executadas de acordo com as necessidades do idoso e dos conhecimentos e disponibilidade do 

cuidador” (Guia Prático do Cuidador, 2009, p. 10). 

 A sistematização das tarefas, a princípio, deve ser realizada no próprio domicílio, 

objetivando a promoção da saúde, a prevenção de incapacidades e a manutenção da 

capacidade funcional da pessoa idosa e do seu cuidador, assim, “evita-se, na medida do 

possível, internações, asilamentos e outras formas de segregação e isolamento” (Guia Prático 

do Cuidador, 2009, p. 10). O cuidador só consegue esta qualidade de trabalho em parceria 

com os profissionais de saúde. 

 

4.4 O CUIDADOR E A FAMÍLIA 

 

 O processo de envelhecimento é acompanhado, muitas vezes, de doenças e 

fragilidades, que exigem novas responsabilidades e cuidados. Esta situação altera o modo de 

vida familiar, que pode gerar insegurança e desentendimentos entre os membros da família. É 

comum, a responsabilidade recair sobre um elemento da família.  

 Apesar de a família ser a cuidadora primária dos idosos, ela pode recorrer às 

alternativas de cuidado, como as poucas instituições sociais, e, atualmente, aos cuidadores de 

idosos qualificados. É importante que as ações do cuidado domiciliar sejam organizadas e 

planejadas com a família, o cuidador e a equipe de saúde, com a finalidade de evitar o 

estresse, o cansaço e permitir que o cuidador tenha tempo de se auto cuidar, além de manter 

relação com sua família e os amigos, por isso, é necessário o revezamento com outras 

pessoas.   

“O idoso dependente e com pouco recurso financeiro é o que mais sofre, porque 

precisa, geralmente, da ajuda de sua família, assim, reduz sua autonomia, além de dificultar o 
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desenvolvimento de outros vínculos sociais” (Guia Prático do Cuidador, 2009, p. 11). Para 

oferecer-lhe um mínimo de dignidade, é necessária a interferência da comunidade, 

principalmente, do Estado. 

 

É importante o governo investir mais nas modalidades alternativas de assistência 
como: hospital-dia, centro de convivência, reabilitação ambulatorial, serviços de 
enfermagem domiciliar, internação domiciliar, fornecimento de refeições e 
auxílio técnico e financeiro para adaptações arquitetônicas; assim como garantir 
às famílias melhor apoio, mantendo o idoso em casa convivendo com seus 
familiares, além de reduzir a demanda por instituições de longa permanência 
(Guia Prático do Cuidador, 2009, p. 11). 

 

4.5 PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA 

PROFISSÃO DE CUIDADOR DE IDOSOS 

 

 Em decorrência do crescimento constante da população de idosos e do aumento na 

expectativa de vida desse grupo etário, dois deputados federais, preocupados com a situação 

de nossos idosos que necessitam de cuidados especiais para execução das tarefas elementares 

da vida como locomoção, alimentação ou higiene, apresentaram, na Câmara dos Deputados, 

proposições que cria e regulamenta a profissão de cuidador. Esta iniciativa é fundamental, 

porque exige um critério qualitativo a ser preenchido pelas pessoas que desejam atuar na 

profissão, visando melhorar o atendimento e a qualidade de vida desses idosos.  

 Assim, tramita na Câmara dos Deputados, desde 2006, o Projeto de Lei nº 6.966/2006 

para criar a profissão de cuidador, de autoria do deputado Inocêncio Oliveira (DEM/PE). O 

projeto define as qualificações que serão exigidas para que uma pessoa trabalhe na área, como 

o ensino fundamental completo e curso de formação de cuidadores. O conteúdo didático do 

curso seria definido pelo Ministério da Saúde.  

 Para embasar a proposta, Inocêncio Oliveira afirma que 98% dos cuidadores são 

membros das próprias famílias, sendo 92,9% mulheres, a maioria também idosa.  

 O mencionado deputado afirma que:  

 



57 

 

Cuidar do idoso ou de qualquer outra pessoa necessitada em casa não deixa de 
ser obrigação da família. Mas a faculdade de dividir os cuidados com um 
profissional habilitado registrado em órgão fiscalizador de atividade é uma 
alternativa necessária e urgente (Projeto de Lei nº 6.966, 2006a). 

 

 O Projeto de Lei nº 2.880/2008, de autoria do deputado federal Otávio Leite 

(PSDB/RJ), tramita na Câmara dos Deputados apensado ao Projeto nº 6.966/2006. Além de 

definir um piso salarial, o projeto também regulamenta a profissão de cuidador e delimita o 

âmbito de sua atuação. 

 A tramitação da proposição começou em três de maio de 2006, quando o Deputado 

Inocêncio Oliveira apresentou o PL-6.966/2006 ao Plenário da Câmara dos Deputados. O 

despacho da Mesa Diretora determinou que este projeto fosse distribuído à Comissão de 

Seguridade Social e Família (CSSF), Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público (CTASP) para apreciação do mérito e à Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) para exame da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. A 

matéria está sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões em regime de tramitação 

ordinária. 

 Na Comissão de Seguridade Social e Família, os deputados aprovaram o parecer do 

relator, que manifestou pela aprovação do PL-6.966/2006, no dia 24 de agosto de 2006.  

Finda a legislatura, este projeto foi arquivado em 31 de janeiro de 2007. O deputado 

Inocêncio Oliveira, em 13 de março de 2007, apresentou o Requerimento nº 506/2007, que 

solicita o desarquivamento da proposição. No dia 2 de maio de 2007, a matéria foi 

desarquivada, retomando a tramitação na comissão em que se encontrava Comissão de 

Seguridade Social e Família. Em 10 de março de 2008, o PL-2.880/2008 foi apensado ao 

original. 

 O Relator, deputado Chico D’Angelo, aprovou o PL-6.966/2006 e rejeitou o PL-

2.880/2008, sendo aprovado por unanimidade seu Parecer na CSSF. A manifestação pela 

rejeição foi por vários motivos: a proposição apensada expressa preocupação excessiva, ao 

exigir que instituições de nível superior sejam responsáveis pelo curso; considera-se 

desnecessário estabelecer em lei a proibição de que o cuidador não exerça atividades 

exclusivas de enfermeiros ou médicos, até porque não cabe a outro profissional fazê-las; e 

estabelecer o piso salarial vinculado ao salário mínimo pode ser inconstitucional. Por isso, 

considerou o Projeto de Lei principal adequado e suficiente. 
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 Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o Relator, deputado 

Wilson Braga, aprovou os dois projetos com substitutivo. Este contempla os pontos positivos 

de ambas as propostas, mas não foi mantido o art. 4º do projeto principal, que atribui ao 

Ministério da Saúde competência para definir o conteúdo programático do curso de cuidador, 

pois o art. 84, inciso VI, alínea “a” da Carta Magna determina que esta competência seja 

exclusiva do Presidente da República. E também retirou o art. 5º do projeto apensado, que 

institui piso nacional da categoria no valor de 1,5 salário mínimo. Esta vinculação é 

incompatível a decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula Vinculante nº 4 diz que: 

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como 

indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser 

substituído por decisão judicial” (Relatório da CTASP, 2010, p. 4). Assim, pelo exposto, os 

dois artigos caracterizam vício de inconstitucionalidade.  

 O referido Substitutivo conceitua Cuidador de Pessoa como: 

 

O profissional responsável por cuidar, em domicílio, da pessoa doente ou 
dependente, facilitando o exercício de suas atividades diárias de alimentação, 
higiene pessoal, aplicação de medicamentos de rotina, acompanhamento aos 
serviços de saúde ou outros requeridos no seu cotidiano (Substitutivo aos Projetos 
de Lei nº 6.966/2006 e nº 2.880/2008, § 2º, 2010). 

 

 Ele também prevê que o exercício da função de Cuidador de Pessoa deve está restrito 

às orientações dos responsáveis pelo doente e às prescrições dos profissionais de saúde 

responsáveis pelo tratamento clínico do paciente. 

 Por último, condiciona o exercício da profissão à conclusão, com aproveitamento, de 

curso de qualificação básica para a formação de Cuidador de Pessoa e à conclusão do ensino 

fundamental. O Substitutivo veda a esses profissionais a execução de serviços exclusivos de 

outras áreas de saúde, como a medicina ou a enfermagem. 

 Vale ressaltar que não foram apresentadas emendas ao substitutivo nem ao projeto no 

prazo regimental. E ainda, o Substitutivo encontra-se na Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público, desde o dia 9 de junho de 2010, quando a requerimento do 

deputado Eudes Xavier, foi retirado de pauta. O pedido de vista do deputado Paulo Rocha, 

ocorrido em 8/12/2010, adiou votação do substitutivo. E o prazo de vista foi encerrado no dia 

16/12/2010. 
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4.6 COMPETÊNCIA DO CUIDADOR 

 

 A seguir, encontram-se as definições de competência segundo alguns especialistas, as 

quais têm grande aceitação tanto no meio acadêmico como na gestão empresarial. 

  

4.6.1 O que é Competência 

 

 Segundo FRANÇA (1988), competência era uma expressão antiga e restrita à 

linguagem jurídica, com sentido semântico de poder ou autoridade para se realizar um ato. O 

senso comum trata competência como um resultado esperado realizado por alguém capaz. 

 Contemporaneamente, competência é definida como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, ou seja, conjunto de capacidades humanas que justificam um alto 

desempenho, acreditando-se que os melhores resultados estão fundamentados na inteligência 

e personalidade das pessoas. Em outras palavras, a competência é a capacidade do indivíduo 

de doar seu estoque de sabedoria quando solicitada. Embora o foco de análise seja o 

indivíduo, a maioria dos autores americanos destaca a importância de relacionarem as 

competências às necessidades estabelecidas pelos cargos, ou posições existentes nas 

organizações. 

 Na concepção do sociólogo ZARIFIAN (2001), competência inclui três abordagens 

distintas e simultâneas:  

A primeira delas é sociológica, que define competência como a capacidade de iniciar 

uma ação profissional por conta própria e responder por ela com responsabilidade.   

 “A segunda abordagem enfatiza a dinâmica da aprendizagem” (CARDOSO FILHO, 

2003, p. 35) e, neste caso, competência é um entendimento prático das situações com base nos 

conhecimentos adquiridos que os transforma na medida em que aumenta o grau de 

dificuldade na execução dos seus afazeres. 

 Na terceira abordagem, oriunda da psicologia cognitiva, ZARIFIAN (2001) conceitua 

competência profissional como a “capacidade de enfrentar situações e acontecimentos 
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próprios de um campo profissional, com iniciativa e responsabilidade, segundo uma 

inteligência prática sobre o que está ocorrendo e com capacidade para coordenar-se com 

outros atores na mobilização de suas capacidades” (Portal da Saúde. www.saude.gov.br. 

Brasília, 2010d ). 

 Em resumo, competência, para este autor, “é a tomada de responsabilidade de um 

indivíduo ou grupo sobre uma situação profissional que ocorre com sucesso. É o papel do 

indivíduo e não da hierarquia. É uma postura de ser responsável e assumir o risco de não ser 

competente” (CARDOSO FILHO, 2003, p. 36). 

É ter autonomia para mudar uma realidade ou normas já estabelecidas, mesmo não 

tendo poder para agir sozinho, significa que a organização do trabalho admite que as ações 

profissionais sejam flexíveis diante de situações imprevistas e variáveis. Porém, não significa 

independência e sim interdependência, entendida como responsabilidade e reciprocidade. 

 DURAND (1998 e 1999) construiu um conceito de competência, baseado em três 

dimensões – conhecimentos, habilidades e atitudes – interdependentes e necessárias ao 

desempenho profissional, dentro de determinado contexto organizacional.  

 

Além disso, para este autor, o desenvolvimento de competências se dá por meio 
da aprendizagem individual e coletiva, envolvendo simultaneamente as três 
dimensões do modelo, isto é, pela assimilação de conhecimentos, integração de 
habilidades e adoção de atitudes relevantes para um contexto organizacional 
específico ou para a obtenção de alto desempenho no trabalho (CARDOSO 
FILHO, 2003, p. 36).  

 

 Para DURAND (1999), a concepção de competência inclui conhecimento, habilidade 

e atitude, cujas definições são explicitadas a seguir: 

� Conhecimento diz respeito a um conjunto de informações armazenadas e estruturadas 

na memória da pessoa ao longo da vida, que têm relevância e causam impacto em seu 

comportamento. 

� Habilidade refere-se à capacidade de fazer uso produtivo do conhecimento para 

alcançar um objetivo específico, ou seja, ao saber como fazer algo. 

� Atitude relaciona-se à predisposição da pessoa em relação ao trabalho, a objetos ou a 

situações. 
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Este autor defende a competência no plano individual, como um atributo que pertence 

ao ser humano. Na opinião de outros autores, o conceito se estende a equipes de trabalho ou 

mesmo à burocracia como um todo. ZARIFIAN (1999) sustenta esta mesma ideia. Para ele, 

cada grupo de trabalho manifesta uma competência coletiva, cujo efeito é superior ao efeito 

resultante do conjunto de competências de seus membros. Isso ocorre devido ao esforço 

simultâneo entre as competências individuais e as interações sociais existentes no grupo. LE 

BOTERF (1999) enfatiza esse entendimento, ressaltando que o somatório das competências 

individuais dos integrantes da equipe, como cooperações, trocas e articulações estabelecidas, 

contribuem para um resultado positivo das competências coletivas. 

 

4.6.2 Pesquisa de Campo sobre a Competência do Cuidador de Idosos 

 

Neste tópico iremos relatar os aspectos metodológicos da pesquisa de campo, a 

descrição da população e da amostra investigada, os instrumentos de coleta de dados, os 

resultados e discussões, bem como as características das instituições estudadas. 

 

4.6.2.1 Metodologia 

 

 A presente pesquisa é exploratória, devido à ausência de publicação anterior à 

identificação de competências profissionais relevantes a cuidadores de idosos, a fim de 

subsidiar a elaboração de programas pedagógicos de qualificação e desenvolvimento baseados 

em conhecimentos, atitudes e habilidades nas escolas técnicas. 

 A pesquisa é, também, bibliográfica e de campo. Para a bibliográfica, foram utilizados 

os seguintes recursos: livros, artigos científicos, teses, dissertações e projetos de lei. Para 

pesquisa de campo, foram visitadas duas instituições de longa permanência para idosos 

(filantrópica e privada), com o objetivo de obter respostas relevantes a respeito das 

competências individuais necessárias. 

 Finalmente, este estudo classifica-se como quantitativo, por coletar dados junto a um 

número significativo de pessoas, por meio de questionários estruturados (V. Anexo I) e escala 
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de avaliação, e qualitativo, pois com a utilização dos questionários, os respondentes puderam 

identificar as competências descritas referentes à função de cuidador de idosos. Foi utilizada 

também uma tabela em branco, com a referida escala de avaliação, para que os respondentes 

pudessem relacionar algumas competências consideradas por eles relevantes e que não faziam 

parte do instrumento. Além disso, os questionários (V. Anexo I) apresentavam algumas 

questões sobre o perfil do cuidador, como idade, escolaridade, sexo, estado civil, morar 

próximo ao local de trabalho, cuidar de algum idoso na família, o trabalho é voluntário e se 

possui curso de formação para cuidador. 

 Para obter dados sobre as duas instituições pesquisadas foram feitas entrevistas com 

cada responsável. Na ocasião, foi apresentado às pessoas entrevistadas um questionário com 

as seguintes perguntas: qual a natureza da instituição; ano de início de funcionamento; qual o 

regime de funcionamento; quantos residentes em cada grupo de gênero; qual a faixa etária 

mínima e máxima; quantos cuidadores de idosos; a instituição cobra uma mensalidade do 

residente ou dos seus familiares; a instituição possui alguma parceria ou convênio; que tipo de 

atividades a instituição desenvolve com os residentes e recebe visita de algum profissional do 

Programa de Saúde da Família. 

 Os questionários foram entregues às instituições, pessoalmente, determinando um 

prazo para sua devolução. 

 

4.6.2.2 População e Amostra 

 

 A população da pesquisa foi constituída por vinte e quatro (24) cuidadores da 

Instituição A e trinta e um (31) da Instituição B, totalizando um número significativo de 

cinquenta e cinco (55) respondentes. 

 A amostra é representada por trinta (30) voluntários respondentes, sendo vinte (20) 

cuidadores da Instituição A e dez (10) da Instituição B, o que corresponde a 55% da 

população pesquisada. 

 A maioria dos cuidadores é do sexo feminino (90%), sendo apenas 10% do sexo 

masculino. A maior parte dos respondentes encontra-se na faixa etária de 31 a 40 anos; o 

nível escolar dominante é o Ensino Médio completo (77%); e os que declararam possuir curso 
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de cuidador de idosos correspondem a 80%. Cerca de 76% não são cuidadores de idoso de sua 

família e 86% deles recebem remuneração pelo trabalho. Quanto ao estado civil, 37% são 

casados e 47% solteiros. Dos 30 cuidadores, 70% não moram perto do emprego. O tempo de 

trabalho varia de 1 mês a 17 anos, sendo que 43% dos respondentes têm menos de 1 ano de 

experiência como cuidador de idosos. 

 

4.6.3 Instrumento de coleta de dados 

 

 Devido à falta de reconhecimento da profissão de cuidadores de idosos, 

principalmente sobre identificação de suas competências optou-se, como subsídio para a 

construção dos questionários respondidos pelos cuidadores de idosos pelo projeto piloto do 

Ministério da Saúde (V. Anexo IV). 

 O projeto piloto adotou o seguinte roteiro: 

1. Indicou os conhecimentos necessários para que um cuidador de idosos exerça, 

plenamente, suas atividades. 

2. Indicou as habilidades, associadas aos conhecimentos, necessárias para o exercício das 

tarefas de cuidador de idosos. 

3. Indicou as atitudes individuais que são exigidas para, adicionadas aos conhecimentos e 

habilidades, agregarem valor às atividades do trabalhador que exerce atividades de 

cuidador de idosos. 

Com base no projeto piloto, foram elaborados, pela própria autora, 22 questões, sendo 

5 itens retratando atitudes, 9 sobre habilidades e 8 referentes a conhecimentos, que 

representam componentes de competências profissionais relevantes aos cuidadores de idosos. 

 Devido ao grande número de itens do projeto, 80 no total, optou-se por excluir os que 

tinham ideias análogas e ao mesmo tempo aglutinar alguns itens a fim de garantir o maior 

número possível de conteúdo ao questionário. Apenas o item “conhecer técnicas de 

enfermagem é fundamental na execução das atividades do cuidador de idosos” foi incluído 

pela autora. 
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 O instrumento de pesquisa contém ainda uma página inicial com instruções, objetivo, 

solicitação de resposta individual, destaque para a confidencialidade das respostas, garantindo 

que as informações prestadas seriam utilizadas somente para a pesquisa e agradecimento pela 

colaboração. Além dessas formalidades, alguma pergunta sobre o perfil do cuidador foi 

anexada a ele. 

 As competências selecionadas estão relacionadas nas tabelas 1, 2, 3, e 4, a seguir: 

Rol de competências semelhantes ao projeto piloto do Ministério da Saúde: 

Tabela 1 - Esta dimensão da competência é transversal e se expressa por atitudes de 
solidariedade, urbanidade, compartilhamento, responsabilidade, empatia, aceitação, prudência 
e ética 

Saber-Ser (ético-profissional) 
Interagir com a pessoa idosa e seus familiares 
Estar atento à linguagem corporal da pessoa idosa 
Respeitar os valores, a cultura e a individualidade da pessoa idosa ao pensar e propor ações de 
cuidado 
Buscar alternativas frente a situações adversas, com postura ativa 
Demonstrar sensibilidade e paciência para lidar com as situações adversas dos idosos 
Fonte: Projeto Piloto do Ministério da Saúde (2007b, p. 10)  
 
Tabela 2 – Desenvolver ações que busquem a proteção social e promoção da saúde, a 
prevenção e o monitoramento das situações que oferecem risco à saúde da pessoa idosa com 
dependência, visando à melhoria de sua qualidade de vida 

Saber-Fazer (habilidades) 
Participar da elaboração do plano de cuidado para a pessoa idosa, sua implementação, 
avaliação e reprogramação junto à equipe de saúde e de assistência social, bem como garantir 
a participação do idoso na elaboração e desenvolvimento do plano 
Estimular a autonomia e independência da pessoa idosa frente às suas necessidades 
Apoiar a pessoa idosa na execução das atividades da vida diária e das atividades instrumentais 
da vida diária, conforme o plano de cuidado 
Identificar sinais de fragilização, de depressão e demência em pessoa idosa e encaminhar para 
os cuidados específicos 
Acompanhar o idoso no uso da medicação e na situação vacinal 
Identificar sinais de maus tratos, tais como lesões, equimoses, desidratação, úlceras de 
decúbito e promover os encaminhamentos necessários 

Saber-Saber (conhecimentos) 
Conhecer os direitos, as políticas e programas de atenção ao idoso, além das legislações do 
Sistema Único de Saúde e do Sistema Único da Assistência Social  
Identificar os aspectos econômicos, sociais e psicológicos do envelhecimento: características, 
situações de vulnerabilidade e cuidados especiais 
Identificar doenças e agravos prevalentes no idoso: identificação dos sinais de risco, medidas 
de prevenção, encaminhamento e acompanhamento 
Conhecer técnicas de enfermagem é fundamental na execução das atividades do cuidador de 
idosos 
Fonte: Projeto Piloto do Ministério da Saúde (2007b, p. 11-14)  
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Tabela 3 – Desenvolver ações que estimulem o processo de interação e comunicação entre o 
idoso, seus familiares e a comunidade 

Saber-Fazer (habilidades) 
Incentivar a socialização da pessoa idosa por meio da participação em grupos, tais como: 
grupos de acompanhamento terapêutico, de atividades socioculturais, de práticas 
corporais/atividades físicas e outros 
Verificar a necessidade e/ou condições de orteses (bengalas, andadores, etc.) e próteses 
(dentárias, auditivas e oculares) 

Saber-Saber (conhecimentos) 
Saber dos aspectos culturais, sociais, psicológicos e biológicos presentes na vida da pessoa 
idosa que influenciam o processo de comunicação 
Elaborar estratégias para garantia do direito à convivência familiar e comunitária 
Fonte: Projeto Piloto do Ministério da Saúde (2007b, p. 15-16)  
 
Tabela 4 – Agir, com prontidão e presteza em situações imprevistas, articulando os recursos 
para seu pronto atendimento 

Saber-Fazer (habilidades) 
Identificar situações de urgência e emergência, tomar as providências necessárias como: 
realizar primeiros socorros e/ou providenciar atendimento de suporte 

Saber-Saber (conhecimentos) 
Conhecer os cuidados imediatos em relação a: queimaduras, cortes, traumatismos, engasgos, 
envenenamentos agudos e por animais peçonhentos, convulsões, desmaios, afogamentos e 
outros 
Conhecer procedimentos para preservação da vida em situações de emergência 
Fonte: Projeto Piloto do Ministério da Saúde (2007b, p. 17) 

 Solicitou-se aos cuidadores que respondessem os itens do instrumento em escalas de 

Likert de quatro pontos, no qual são identificadas as competências necessárias para a 

respectiva ocupação a partir da opinião a respeito do grau de importância que cada 

competência tem para o resultado de seu trabalho. 

A figura 2 representa as escalas de avaliação de importância. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Escalas de Avaliação 
Fonte: CARDOSO FILHO, Jair Cunha (2003, p. 66) 
 

0 

Sem importância para 
meu desempenho 

1 

Pouco importante para 
meu desempenho 

2 

Importante para o meu 
desempenho 

3 

Muito importante para o 
meu desempenho 
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 As competências com maiores índices percentuais de importância são consideradas 

essenciais para formação de cuidadores de idosos, as quais poderão ser incluídas como 

disciplinas de cursos preparatórios nessa qualificação.   

 

4.6.4 Resultados e Discussões 

 

 As competências foram descritas no questionário com o objetivo de subsidiar as 

escolas técnicas na elaboração de “programas pedagógicos de qualificação e desenvolvimento 

baseados em conhecimentos, atitudes e habilidades que gerem crítica, reflexão, compromisso, 

responsabilidade e sensibilidade” (Projeto Piloto, 2007b, p. 3), segundo as competências 

esperadas dos cuidadores de idosos com dependência. 

A seguir, as figuras de nº 4 a nº 25 demonstram os resultados encontrados e suas 

respectivas análises, considerando-se cada competência individualmente, a fim de observar os 

graus de importância, em números absolutos e percentuais, sob a ótica dos cuidadores de 

idosos das duas instituições pesquisadas. 

 

GRAUS DE IMPORTÂNCIA

22=74%

7=23%

1=3%

0=0%

NENHUMA IMPORTÂNCIA

POUCA IMPORTÂNCIA

IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

 

Figura 3 - Interação com a pessoa idosa e seus familiares 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Dos 30 cuidadores pesquisados, 22 (74%) consideram essa atitude muito importante 

para seu desempenho na tarefa de cuidar de idosos, 7 (23%) acham importante e apenas 1 

(3%) a considera pouco importante. Nenhum respondente considera essa competência sem 

nenhuma importância (0%). 
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 Observa-se, então, que 97% dos cuidadores atribuíram importância “interagir com a 

pessoa idosa e seus familiares” como competência relevante à atividade de cuidador de 

idosos, pois deve ser desenvolvida para assegurar confiança e apenas 3% a consideram de 

reduzida importância. 

 

GRAUS DE IMPORTÂNCIA

25=83%

5=17%

0=0%

0=0%

NENHUMA IMPORTÂNCIA

POUCA IMPORTÂNCIA

IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

 

Figura 4 - Atenção à linguagem corporal da pessoa idosa 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Para 25 (83%) cuidadores, a competência “estar atento à linguagem corporal da pessoa 

idosa” é muito importante, enquanto apenas 5 (17%) consideram importante para a função de 

cuidador. Não houve menções (0%) a pouca ou nenhuma importância. 

 Percebe-se que todos os cuidadores (100%) atribuíram importância à competência 

avaliada, a qual, às vezes, é o único meio de comunicação. 

 

GRAUS DE IMPORTÂNCIA

26=87%

3=10%

0=0%

1=3%

NENHUMA IMPORTÂNCIA

POUCA IMPORTÂNCIA

IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

 

Figura 5 - Respeitar os valores, a cultura e a individualidade da pessoa idosa ao pensar e propor ações de cuidado 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
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 Para os cuidadores, em sua grande maioria (97%), essa atitude, que exige muita 

criatividade, é de relevante importância para o exercício de sua atividade. Um respondente 

(3%) a considera sem importância. Não houve relatos de pouca importância (0%). 

 

GRAUS DE IMPORTÂNCIA

20=67%

9=30%

1=3%

0=0%

NENHUMA IMPORTÂNCIA

POUCA IMPORTÂNCIA

IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

 

Figura 6 - Buscar alternativas frente a situações adversas, com postura ativa 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 A avaliação da competência pelos cuidadores indica que 20 respondentes (67%) 

consideram-na muito importante, 9 (30%) acham a competência importante e 1 (3%) a veem 

como pouco importante. Não houve menções (0%) a nenhuma importância. 

 A análise revela que a maioria dos respondentes (97%) considera essa atitude como de 

relevante importância e apenas (3%) atribuíram reduzida importância ao tema. 

 

GRAUS DE IMPORTÂNCIA

25=84%

4=13%

0=0%

1=3%

NENHUMA IMPORTÂNCIA

POUCA IMPORTÂNCIA

IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

 

Figura 7 - Demonstrar sensibilidade e paciência para lidar com as situações adversas dos idosos 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Para essa atitude, 25 (84%) cuidadores acham-na muito importante, 4 (13%) 

consideram-na apenas importante para sua atividade e 1 (3%) acha sem nenhuma importância. 

Não houve relatos (0%) de pouca importância. 
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 No geral, 97% dos cuidadores atribuíram importância para lidar com as situações 

adversas dos idosos. 
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Figura 8 - Participação na elaboração do plano de cuidado para a pessoa idosa, sua implementação, avaliação e 
reprogramação junto à equipe de saúde e de assistência social, bem como garantir a participação do 
idoso na elaboração e desenvolvimento do plano 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Dos cuidadores respondentes, 24 (80%) acreditam ser essa habilidade muito 

importante para a sua função, 6 (20%) acreditam ser importante. Não houve relatos (0%) de 

pouca ou nenhuma importância. 

 Observa-se, então, que 100% dos cuidadores consideram essa competência de 

relevante importância para o exercício de sua atividade. 
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Figura 9 - Estimular a autonomia e independência da pessoa idosa frente as suas necessidades  
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Para essa competência que é uma das prioridades da Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa, os cuidadores se posicionaram considerando a habilidade de relevante 
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importância: 24 (80%) a consideram muito importante, 5 (17%) acham-na importância e 

apenas 1 (3%) afirma não ser a competência importante para a atividade. Não houve relatos 

(0%) de pouca importância. 
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Figura 10 - Apoiar a pessoa idosa na execução das atividades da vida diária e das atividades instrumentais da 
vida diária, conforme o plano de cuidado 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Quando o idoso perde a capacidade funcional ou cognitiva e necessita de ajuda para 

realizar as atividades cotidianas, a presença de um cuidador é fundamental e urgente. Para 

esse dilema, 24 (80%) dos respondentes disseram ser essa competência muito importante para 

a sua função, 5 (17%) acharam-na importante e apenas 1 (3%) afirma que ela não tem 

nenhuma importante. Quanto a pouca importância, não houve relatos (0%). 

 A análise revela que a maioria dos cuidadores (97%) considera essa habilidade como 

de relevante importância. 
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Figura 11 - Identificar sinais de fragilização, de depressão e demência em pessoa idosa e encaminhar para os 
cuidados específicos  

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
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 Dos 30 cuidadores, 25 (84%) consideram essa competência muito importante para seu 

desempenho na atividade de cuidar de idosos, 4 (13%) acham importante e apenas 1 (3%) 

atribui pouca importância ao tema. Nenhum respondente (0%) avaliou a competência sem 

nenhuma importância.  

 No geral, 97% percebem a habilidade como relevante e 3% como reduzida 

importância. 
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Figura 12 - Acompanhar o idoso no uso da medicação e na situação vacinal 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Na opinião dos cuidadores, essa competência é muito importante para 22 respondentes 

(73%), importante para 6 respondentes (20%) e para 7% dos respondentes (2 cuidadores) a 

habilidade não tem nenhuma importância. Nenhum respondente (0%) considera pouco 

importante “acompanhar o idoso no uso da medicação e na situação vacinal”. 

 A análise indica que a maioria dos cuidadores (93%) considera essa competência 

como de relevante importância. 
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Figura 13 - Identificar sinais de maus tratos, tais como lesões, equimoses, desidratação, úlceras de decúbito, e 
promover os encaminhamentos necessários 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 A maioria dos cuidadores (97%) avalia a habilidade “identificar sinais de maus tratos e 

promover os encaminhamentos necessários” de relevante importância para o exercício da 

função de cuidador de idosos. Há um relato, que corresponde a 3% dos cuidadores 

respondentes, sem nenhuma importância. Quanto a pouca importância, não houve relatos 

(0%). 
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Figura 14 - Incentivar a socialização da pessoa idosa por meio da participação em grupos, tais como: grupos de 
acompanhamento terapêutico, de atividades socioculturais, de práticas corporais/atividades físicas, 
outros 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
  

Para 24 (80%) cuidadores, a competência “incentivar a socialização da pessoa idosa 

por meio da participação em grupos” é muito importante, enquanto apenas 6 (20%) 

consideram importante para a função de cuidador. Não houve menções (0%) a pouca ou 

nenhuma importância. 

 No total, 100% dos cuidadores acham essa habilidade de alta relevância para a 

atividade de cuidar de idosos. 
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Figura 15 - Verificar a necessidade e/ou condições de órteses (bengalas, andadores, etc.) e próteses (dentárias, 
auditivas e oculares) 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Essa habilidade foi considerada muito importante para 20 (67%) cuidadores e 

considerada importante para 9 (30%) respondentes. Um cuidador (3%) atribui sem nenhuma 

importância e não houve relatos de pouca importância (0%). 

 Observa-se que 97% dos cuidadores atribuem relevante importância à competência 

para sua função. 
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Figura 16 - Identificar situações de urgência e emergência, tomar as providências necessárias como: realizar 
primeiros socorros e/ou providenciar atendimento de suporte 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Para os cuidadores, em sua grande maioria (94%), essa habilidade é de relevante 

importância para o exercício de sua atividade. Um respondente (3%) a considera pouco 

importante e mais um (3%) deles acha a competência sem nenhuma importância para o 

trabalho de cuidar de idosos. 
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Figura 17 - Conhecer os direitos, as políticas e os programas de atenção ao idoso, além das legislações do 
sistema único de saúde e do sistema único da assistência social 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 A opinião dos cuidadores indica que 21 respondentes (70%) consideram a 

competência muito importante, 7 (23%) acham-na importante e 2 (7%) a veem como pouco 

importante. Não houve menção (0%) a nenhuma importância. 

 Percebe-se que 93% dos cuidadores atribuíram importância à competência avaliada e 

apenas 7% atribuem reduzida importância ao tema. 
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Figura 18 - Identificar os aspectos econômicos, sociais e psicológicos do envelhecimento: características, 
situações de vulnerabilidade e cuidados especiais 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Dos 30 cuidadores consultados, 20 (66%) consideram esse conhecimento muito 

importante para o trabalho do cuidador de idosos, 8 (27%) acham importante e apenas 2 (7%) 

o consideram pouco importante. Nenhum respondente (0%) considera essa competência sem 

nenhuma importância. 
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 Observa-se que a maioria dos respondentes (93%) avaliam o conhecimento de 

relevante importância para a sua função de cuidar de idosos e 7% (equivalente a 2 cuidadores) 

atribuem reduzida importância ao item. 
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Figura 19 - Identificar doenças e agravos prevalentes no idoso: identificação dos sinais de risco, medidas de 
prevenção, encaminhamento e acompanhamento 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Para 24 (80%) cuidadores de idosos, essa competência é muito importante para 

exercer com eficiência a ocupação de cuidador, apenas 5 (17%) acham importante, portanto, 1 

(3%) respondente considera-a pouco importante. Não houve menções (0%) a sem nenhuma 

importância. 

 Percebe-se que 97% dos cuidadores atribuíram importância ao conhecimento de 

identificar doenças e agravos prevalentes no idoso, enquanto, apenas 3% afirmam reduzida 

importância para a competência. 
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Figura 20 - Conhecer técnicas de enfermagem é fundamental na execução das atividades do cuidador de idosos 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
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 Esse conhecimento não está no rol de competências do Projeto Piloto do Ministério da 

Saúde, foi incluído, de propósito pela autora, a fim de certificar a opinião dos cuidadores de 

idosos se o conhecimento de técnicas de enfermagem para lidar com os idosos é primordial. 

 As opiniões dos cuidadores foram às seguintes: 77% deles (equivalente a 23 

respondentes) revelaram ser muito importante para sua atividade, 20% que corresponde, 

exatamente, a 6 cuidadores a consideram importante e apenas 1 (3%) respondente acha o 

conhecimento pouco importante. Não houve nenhum relato (0%) em relação a nenhuma 

importância. 

 No geral, 97% dos cuidadores atribuíram esse conhecimento de alta relevância para a 

atividade de cuidar de idosos e só 3% atribuiu reduzida importância à técnica de enfermagem. 
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Figura 21 - Saber dos aspectos culturais, sociais, psicológicos e biológicos presentes na vida da pessoa idosa que 
influenciam o processo de comunicação 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Esse conhecimento é imprescindível para a atividade do cuidador, porque o ajuda a 

interagir com os idosos. Portanto, dos 30 cuidadores de idosos respondentes, 22 (74%) 

consideram-no muito importante, 7 (23%) acham a competência apenas importante e 1 (3%) 

atribuiu pouca importância. Não houve resposta (0%) referente a nenhuma importância. 

 Os dados informam que 97% dos respondentes atribuíram importância essencial à 

competência avaliada e apenas 3% a consideram reduzida importância. 
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Figura 22 - Elaborar estratégias para garantia do direito à convivência familiar e comunitária 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Para essa competência de socializar os idosos ao ambiente em que vivem, 18 (61%) 

cuidadores responderam muito importante para sua atividade, 10 (33%) acham que o 

conhecimento é importante, 1 (3%) respondente considera-a pouco importante e 1 (3%) deles 

acha sem nenhuma importância. 

 A análise indica que 94% dos cuidadores consideram a socialização dos idosos 

importante para a atividade e apenas 3% consideram-na como reduzida importância. 
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Figura 23 - Conhecer os cuidados imediatos em relação a: queimaduras, cortes, traumatismos, engasgos, 
envenenamentos agudos e por animais peçonhentos, convulsões, desmaios, afogamentos, outros 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Dos 30 cuidadores de idosos, 25 (84%) respondentes consideram essa competência 

muito importante para socorrer os idosos no momento de perigo, 4 (13%) acham-na 

importante e 1 (3%) a considera como pouco importante. Não houve relatos (0%) de nenhuma 

importância. 
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 Observa-se que a maioria dos cuidadores (97%) considera esse conhecimento como de 

relevante importância e 3% dos respondentes considera-o como reduzida importância. 
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Figura 24 - Conhecer procedimentos para preservação da vida em situações de emergência 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 
 
 Para os cuidadores de idosos, em sua grande maioria (97%), esse conhecimento é de 

relevante importância para o exercício da função de cuidar de idosos. Um respondente (3%) 

atribui sem nenhuma importância e nenhum cuidador (0%) avaliou a competência como 

pouca importância.  

 Finalmente, a análise dos dados comprova que todas as competências descritas no 

questionário, nas três dimensões, são indispensáveis para o bom desempenho dos cuidadores 

de idosos. 

 Considerando que as opiniões dos respondentes são bastante convergentes entre si, 

concluímos que essas competências avaliadas devem ser incluídas no currículo dos cursos de 

formação para cuidadores de idosos, sem exceção. 

 

4.6.5 Características das Instituições Pesquisadas 

 

4.6.5.1 Instituição A 
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 A instituição A, fundada em 1980, localizada na cidade satélite a 13,3 quilômetros do 

Plano Piloto, visa a acolher idosos acima de 60 anos e também no mesmo endereço 

funcionam a Creche Irmã Elvira e o Instituto de Gerontologia. 

 A instituição é privada, filantrópica, religiosa e recebe uma pequena parcela financeira 

do governo distrital. Os idosos contribuem com 50% da aposentadoria ou do benefício social 

para suas despesas, porém a grande maioria não possui renda. Eles sobrevivem graças às 

doações e à renda arrecadada em festas, eventos, bazares e almoços beneficentes. 

 Essa instituição funciona em regime fechado e mantém parceria ou convênio com o 

Governo do Distrito Federal, universidades, SESC, SENAC, SESI e SENAI. 

 Para viver no lar, as famílias precisam cadastrar os idosos na Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Transferência de Renda (Sedest). A partir daí, eles são 

encaminhados à instituição e avaliados pela equipe médica que faz um levantamento sobre a 

capacidade funcional. Assim, é possível identificar aqueles com alta dependência funcional – 

acamados -, os que já apresentam alguma incapacidade funcional para atividades básicas da 

vida diária e quais idosos independentes. Se houver vagas, são acolhidos na nova residência. 

 Atualmente, cerca de 95 idosos residem no local, sendo 50 homens e 45 mulheres e a 

faixa etária vária entre 62 a 107 anos. A instituição tem capacidade de receber 100 idosos. 

 Nessa instituição, a equipe responsável pelo cuidado dos idosos é dividida em três 

categorias: um enfermeiro, cinco técnicos de enfermagem e vinte e quatro cuidadores de 

idosos. 

 

4.6.5.2 Instituição B 

 

 A instituição B, fundada em 2009, situada no centro de Brasília, é um local de 

vivência voltado para idosos saudáveis ou frágeis, com idade acima de 60 anos, tendo como 

principal objetivo proporcionar conforto aos seus residentes e tranquilidade aos seus 

familiares. 

 A instituição é de natureza privada com fins lucrativos, além de não receber ajuda do 

governo, também não recebe nenhuma parcela da aposentadoria ou do benefício social dos 
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residentes. Para viver lá, os idosos ou seus familiares pagam uma mensalidade de R$ 4.500,00 

para se hospedarem em quarto duplo e de R$ 6.000,00 em quarto individual. O valor das 

atividades coletivas está incluído na mensalidade e o das individuais é cobrado à parte, como 

a fisioterapia e a terapia ocupacional. Vale ressaltar que ela funciona em regime fechado e não 

mantém parceria ou convênio. 

 Essa instituição oferece várias opções de serviços, como acompanhamento 

ambulatorial com equipe gerontológica multidisciplinar, hospedagem permanente ou 

temporária, centro-dia e serviços de assistência, com o objetivo de proporcionar saúde, 

conforto e qualidade de vida aos seus clientes. Além desses serviços, também, os de 

cabeleireiro, barbeiro, manicure, etc acontecem todas as 5ª e 6ª feiras, para estimular a 

autoestima dos residentes, chamados “dia da beleza”. 

 A instituição possui 26 suítes no total, sendo 11 duplos e 15 individuais, equipadas 

com chamada de emergência e banheiros adaptados. Atualmente, todos os 37 leitos estão 

ocupados por 7 residentes homens e 30 mulheres. 

 A equipe de cuidadores de idosos é formada por 31 técnicos de enfermagem altamente 

qualificados, selecionados pela sua competência e registrados no Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN). 
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CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho analisou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e teve como 

objetivo principal a identificação das competências que os cuidadores de idosos devem 

possuir para exercer, plenamente, sua missão de cuidar e estimular a independência do idoso, 

além de manter as relações familiares e criar novos vínculos sociais.  

 Constatou-se na literatura revisada que as projeções para o futuro indicam aumento do 

envelhecimento populacional, à medida que o cume da pirâmide etária se amplia, pelo 

aumento da esperança de vida nas idades mais avançadas, e a base se estreita, decorrente da 

queda da taxa de fecundidade total. Isso significa aumento do número de idosos e redução do 

de jovens, “como ocorreu na década de 80, quando os idosos representavam 6,6% da 

população brasileira e em 2008, já eram 11,1%” (CHRISTOPHE, 2009, p. 124). Além disso, 

a pessoa idosa está vivendo mais e certamente precisará de cuidados de longa duração. 

 Embora a Constituição de 1988, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto Nacional do 

Idoso estabeleçam que a família é a principal responsável pelo seu membro dependente, esta 

se torna cada vez mais escassa, em função das mudanças de arranjos familiares, declínio da 

fecundidade e redução do número de cuidadores familiares disponíveis. Esta realidade 

transfere as responsabilidades no cuidado com a população idosa para o Estado e o setor 

privado. Desse modo, a demanda por residência em instituições de longa permanência para 

idosos tende a crescer, conforme relatos das responsáveis pelas duas instituições pesquisadas 

no desenvolvimento deste trabalho, as quais disseram que: “na maioria dos casos, os 

residentes são encaminhados pelos próprios familiares”. Percebe-se, pois, uma progressiva 

“desfamiliarização” do cuidado, que se entende como a redução do apoio familiar à pessoa 

idosa. 

 Conclui-se que a pessoa idosa, no contexto familiar, vive dois dilemas. De um lado, ter 

poucos parentes pode ser problemático, de outro, conviver com eles em situação de conflito 

pode ser um pesadelo, ou seja, expor-se mais à possibilidade de violência e maus-tratos 

domésticos. Diante desse fato, a opção pela moradia em instituições de longa permanência é, 

na maioria das vezes, a única alternativa. 

 Na literatura consultada, foi possível observar que “71% dos municípios brasileiros 

não possuem ILPIs” (IPEA, 2010), o que indica um baixo investimento público direto nessa 
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modalidade de cuidado. Na verdade, a participação do governo ocorre principalmente por 

meio de repasses de recursos, isenções de taxas e parcerias de diversas formas para as 

instituições públicas, mistas e filantrópicas. A única instituição federal é o abrigo Cristo 

Redentor, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, tem crescido o percentual de estabelecimentos 

privados com fins lucrativos. Também se percebe um aumento na demanda de pessoas acima 

de 60 anos que podem pagar pelos serviços. Isso significa que investir nesse novo mercado é 

uma boa alternativa, pois são pessoas que estão cada vez mais dispostas a consumir produtos 

ou serviços direcionados à faixa etária superior a 60 anos. E um número expressivo de idosos 

possui uma boa renda financeira, o que os tornam clientes em potencial. Ressalta-se que a 

quantidade de leitos nas instituições privadas é mínima, em média, residem cerca de 30 

idosos. A instituição privada B, no Distrito Federal, por exemplo, está trabalhando em plena 

capacidade, tendo em vista que os 37 leitos nela existentes estão ocupados. 

 Contrariando os achados na literatura, na instituição A, observa-se uma concentração 

de residentes independentes, significando que o principal motivo da internação não é a perda 

de capacidade funcional, mas a carência financeira, abandono ou ausência da família e 

dificuldade dela cuidar de seu membro dependente. Já na instituição B, a maior concentração 

é de dependentes, o que significa que os idosos vão para este tipo de instituição por 

necessidade de convívio social ou impossibilidade de serem cuidados por sua família. 

 Recomenda-se a ampliação de rede alternativa de serviços como repúblicas, “casas-

lares” e “centros-dias” para o atendimento da crescente demanda, principalmente, para os 

idosos autônomos que, na maioria das vezes, recorrem às instituições de longa permanência, 

por serem a única modalidade de serviço residencial fora do âmbito familiar. Esta pode ser 

uma alternativa mais barata destinada à promoção do envelhecimento ativo e saudável, que os 

estimulem nos aspectos físico, emocional, intelectual e social. Daí a necessidade do olhar 

crítico dos agentes políticos e de implementação das políticas sociais eficientes para que se 

convertam as imagens negativas e os preconceitos destas instituições. 

 Observou-se, então, que a combinação da perda da capacidade funcional, com baixo 

rendimento e ausência de pessoas que cuidem do idoso com limitações pode ser um eficiente 

indicador da necessidade de ILPIs e/ou de cuidadores de idosos. Com base neste indicador, 

iniciou-se a pesquisa de campo, a fim de identificar as competências dos cuidadores de idosos 

que trabalham em tais instituições. Utilizou-se um questionário contendo 22 questões 

extraídas do Projeto Piloto do Ministério da Saúde. Os resultados são indicativos dos 
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conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais e indispensáveis ao bom desempenho de sua 

atividade, bem como da importância de conhecimento de técnicas de enfermagem, na 

percepção dos próprios cuidadores. 

 A pesquisa de campo revelou que: 

� Todas as competências descritas no questionário do Ministério da Saúde, nas três 

dimensões, são indispensáveis para o bom desempenho dos cuidadores de idosos. 

� As opiniões dos respondentes são bastante convergentes entre si, o que nos leva à 

conclusão de que essas competências avaliadas devem ser incluídas no currículo dos 

cursos de formação para cuidadores de idosos, sem exceção. 

 Quanto ao perfil do cuidador, os resultados revelam que a mulher continua sendo a 

principal cuidadora, mesmo fora do âmbito familiar. Em consequência da expansão do 

mercado de trabalho, a maioria dos cuidadores recebe remuneração pelo serviço prestado, 

significando que não é mais apenas um trabalho voluntário. Também, 80% deles já fizeram 

curso de cuidador. Entende-se que essa demanda pela formação seja para ingressarem no 

mercado de trabalho no papel de cuidadores. Isto aponta uma tendência de mudança na 

qualidade da prestação de serviços oferecidos pelas instituições. Cabe ao executivo incentivar 

a realização de cursos de qualificação nesta área.  

 No legislativo, a discussão sobre a criação e regulamentação da profissão de cuidador 

foi pautada por dois deputados federais, Inocêncio Oliveira e Otávio Leite, cujos projetos de 

lei tramitam conjuntamente na Câmara dos Deputados e foram transformados em um 

substitutivo, o qual propõe a qualificação e parâmetros mínimos para a ação do cuidador de 

idosos. Foram considerados requisitos para esse trabalhador somente, curso de cuidador e 

ensino fundamental. A despeito do valor da iniciativa, os parlamentares não levaram em 

consideração a complexidade dos aspectos subjetivos e físicos ligados à fragilidade e 

enfermidade da pessoa idosa, desconsiderando a importância do conhecimento de técnica de 

enfermagem, de forma a qualificar tecnicamente o cuidador, para que possa exercer suas 

intervenções clínicas com segurança. Como prova disso, algumas instituições exigem que 

todo o cuidador seja técnico de enfermagem, como acontece na instituição B. 

 Como os idosos costumam serem portadores de múltiplas enfermidades, constituindo-

se pacientes mais complexos, que exigem do cuidador mais tempo para a prestação dos 

cuidados, recomendam-se para sua formação os seguintes requisitos: curso de enfermagem 
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gerontológica com especialização em cuidador de idosos; conclusão do ensino médio e 

estágio supervisionado em hospitais, em instituições de longa permanência para idosos ou em 

outras modalidades de atendimento à pessoa idosa. Considerando os fatos relatados, mostra-se 

necessária e urgente a mudança do substitutivo que pode ser alterado, pois, ainda, não foi 

aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

 Ressalta-se que ambas as proposições legislativas limitam o território de ação do 

cuidador apenas ao ambiente domiciliar, não institucional, contrariando o que diz a legislação 

brasileira que considera as instituições para idosos como residencial. Destaca-se outra 

alteração que pode ser feita, até porque os cuidadores com formação são capacitados para 

atender idosos institucionais ou em domicílio, que, inclusive, apresentam o mesmo 

diagnóstico. 

 Diante destas observações, fica claro a necessidade de uma atenção especial a esta 

nova categoria profissional em franca expansão e não regulamentada. É de elevada urgência 

que o legislativo aprove o substitutivo para os cuidadores não continuarem na informalidade e 

correrem o risco de serem classificados como empregados domésticos pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

Finalmente, a sociedade civil organizada do segmento de atenção às pessoas idosas 

está mais direcionada a combater apenas questões focais, como passagem de graça no 

transporte coletivo interestadual, para favorecer um grupo específico, o “idoso jovem”, 

pessoas com pouco mais de 60 anos, saudáveis e com poder de consumo (aquisitivo). A 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, mesmo que seja por uma necessidade 

demográfica, incentiva a atenção de questões realmente essenciais, sendo a principal a velhice 

fragilizada. O direito ao reconhecimento das pessoas idosas de serem atendidas pelas equipes 

geriátricas e gerontológicas qualificadas e não nos moldes tradicionais, que até agora se 

realizaram, é fundamental para que não cause, no futuro, impacto negativo no orçamento 

destinado à saúde como ocorreu no sistema previdenciário. E mais, o envelhecimento ativo e 

inovador não podem fechar o espaço para a velhice desamparada e dependente, nem usá-la 

como desculpa do descuido pessoal. O ideal é os dois caminharem juntos para que todos os 

idosos, independentemente de suas condições de saúde e limitações, sejam beneficiados com 

programas e instituições voltados para a saúde e qualidade de vida, sem distinção. 

 



85 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANVISA. Resolução Federal nº 283, de 2005. Aprova o regulamento técnico que define 
normas de funcionamento para as instituições de longa permanência para idosos. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 27 set. 2005.  
 

BARBOSA, Antônio José. Parlamento, política externa e o golpe de 1964. In: MARTINS, E. 
C. de R. (Org). Relações Internacionais: visões do Brasil e da América Latina. Brasília: 
FUNAGRI/IBRI, 2003. p. 249-273. 
 

BORN, Tomiko, BOECHAT, Norberto Seródio. A qualidade dos cuidados ao idoso 
institucionalizado. In: FREITAS, E. V. de (Org.) Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. p.1131-1141. 
 

BORN, Tomiko. Considerações sobre os asilos no Brasil. [S.l.]: Conselho Nacional dos 
Direitos do Idoso, 2004. Disponível em:< 
http://www.mj.gov.br/sedh/ct/cndi/consideracoes.htm>. Acesso em: 19 out. 2010. 
 

BRASIL. Agência Nacional de Transportes Terrestres. Resolução nº 1.692, de 2006. Dispõe 
sobre procedimentos a serem observados na aplicação do Estatuto do Idoso no âmbito dos 
serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 out. 2006. Disponível em: < 
http://www.antt.gov.br/resolucoes/02000/resolucao1692_2006.htm>. Acesso em: 14 out. 
2010. 
 

______. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6.966, de 2006. Cria a profissão 
de cuidador. Brasília, DF. 2006a. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=322855>. Acesso em: 11 out. 
2010. 
 

______. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.880, de 2008. Regulamenta a 
profissão de cuidador de pessoa, delimita o âmbito de atuação, fixa remuneração mínima e dá 
outras providências. Brasília, DF. 2008. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=384533>. Acesso em: 11 out. 
2010. 
 

______. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4.015, de 2004. Concede 
descontos em passagens aéreas e hotéis, aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência, nos 
termos que específica. Brasília, DF. 2004. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=261798>. Acesso em: 13 out. 
2010. 



86 

 

______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1998. 61 p. 
 

______. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria 
o Conselho Nacional do Idoso. Brasília, DF. 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm>. Acesso em: 3 out.2010. 
 

______. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Brasília, 
DF. 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm>. 
Acesso em: 5 out. 2010. 
 

______. Ministério da Previdência Social. Idosos – cidadão brasileiro: informações sobre 
serviços e direitos. Brasília, 2008a. 64 p. Disponível em: < 
http://www.mpas.gov.br/arquivos/office/3_081210-171425-872.pdf>. Acesso em: 08 set. 
2010.  
 

______. Ministério da Previdência e Assistência Social. Portaria nº 73, de 10 de maio de 
2001. Dispõe sobre normas de funcionamento de serviços de atenção ao idoso no Brasil. 
Brasília, DF. 2001. Disponível em: < 
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/idoso/assunto/ServicosdeAssistencia.html>. Acesso 
em: 30 set. 2010.  
 

______. Ministério da Previdência e Assistência Social. Portaria nº 2.854, de 19 de julho de 
2000. Institui modalidades de atendimento que observem o contido na Política Nacional de 
Assistência Social.  Brasília, DF. 2000. Disponível em: < 
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/idoso/assunto/ServicosdeAssistencia.html>. Acesso 
em: 30 set. 2010.  
 

______. Ministério da Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília, 2009. 64 p. Disponível 
em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=33670&janela=1>. 
Acesso em: 12 set. 2010. 
 

______. Ministério da Saúde. Caderneta de saúde da pessoa idosa. Brasília, 2008b. 
Disponível em: < 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=27895&janela=1>. Acesso 
em: 12 set. 2010. 
 

______. Ministério da Saúde. Cadernos de atenção básica em envelhecimento e da saúde 
da pessoa idosa. Brasília, 2007. 192 p. Disponível em: < 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf>. Acesso em: 12 set. 
2010. 
 



87 

 

______. Ministério da Saúde. Manual de saúde da caderneta de saúde da pessoa idosa. 
Brasília, DF, 2007a. Disponível em: < 
http://www.sbggpr.org.br/artigos/Caderneta%20do%20Idoso%20-
%20Manual%20de%20Preenchimento%20MS.pdf> Acesso em: 12 set. 2010. 
 

______. Ministério da Saúde. Portaria nº 702, 12 de abril de 2002. Cria mecanismos para 
organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso e determina as 
Secretarias de Saúde dos estados, do distrito federal e dos municípios a adoção das 
providências necessárias para a implantação de redes de assistência ao idoso e cria também os 
Centros de Referência em atenção à saúde do idoso. Brasília, DF, 2002. Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacao-sanitaria/estabelecimentos-de-
saude/atencao-ao-idoso/Portaria_702.pdf>. Acesso em: 14 set. 2010. 
 

______. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília, DF. 2006b. Disponível em: < 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/2528%20aprova%20a%20politica%20nacional
%20de%20saude%20da%20pessoa%20idosa.pdf>. Acesso em: 7 out. 2010. 
 

______. Ministério da Saúde. Portaria nº 810, de 13 de setembro de 1989. Aprova normas e 
os padrões para o funcionamento de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições 
destinadas ao atendimento de idosos, a serem observados em todo o território nacional. 
Brasília, DF. 1989. Disponível em: <http://direitodoidoso.braslink.com/05/port810.html>. 
Acesso em: 10 out. 2010. 
 

______. Ministério da Saúde. Proposta do perfil de competências profissionais do 
cuidador de pessoas idosas com dependência: projeto piloto. Brasília, DF, 2007b. 17 p.  
 

______. Ministério da Saúde. Programa nacional de formação de cuidador de pessoas 
idosas com dependência pela Rede de Escolas Técnicas em Saúde. Brasília, jun. 2008c. 
Disponível em: < 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=33675&janela=1>. Acesso 
em: 20 out. 2010. 
 

______. Ministério da Saúde. Idosos ganham política de saúde. Brasília, 2010. Disponível 
em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25215>. Acesso em: 
28 set. 2010. 
 

______. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: Unidades da atenção básica. Brasília, 
2010a. Disponível em: 
<http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/topicos/topico_det.php?co_topico=590&letra=#>. 
Acesso em: 30 set. 2010. 
 



88 

 

______. Ministério da Saúde. Programa saúde da família. Brasília, 2010b. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=149>. Acesso em: 13 out. 
2010. 
 

______. Ministério da Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília, 2010c. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=33670&janela=1>. 
Acesso em: 21 out. 2010. 
 

______. Ministério da Saúde. O conceito de competência profissional. Brasília, 2010d. 
Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/sgtes/visualizar_texto.cfm?idtxt=23094>. 
Acesso em: 5 nov. 2010. 
 

______. Ministério da Saúde. Dia do idoso. Brasília, 2010e. Disponível em: < 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=35338&janela=1>. Acesso 
em: 10 dez. 2010. 
 
 
BRUNO-FARIA, Maria de Fátima; BRANDÃO, Hugo Pena. Competências relevantes a 
profissionais da área de T&D de uma organização pública do Distrito, Revista de 
Administração Contemporânea, Brasília, v. 7, n. 3, p. 35-56, 2003. 
 

CAMARANO, Ana Amélia. Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60? Rio de 
Janeiro, IPEA, 2004. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/005/00502001.jsp?ttCD_CHAVE=274>. Acesso em: 1º nov. 2010. 
 

CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange. As instituições de longa permanência para 
idosos no Brasil, Revista Brasileira de Estudos da População, São Paulo, v. 27, n. 1, 
jan./jun. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
30982010000100014&script=sci_arttext>. Acesso em: 25 set. 2010. 
 

CAMPOS, Shirley. Medicina avançada. Disponível em: < 
http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias/13887>. Acesso em: 30 set. 2010. 
 

CARDOSO FILHO, Jair Cunha. Identificação de competências individuais em atividade 
de fiscalização e controle externo na Câmara Legislativa do Distrito Federal. 168 f. 
Dissertação (Pós-Graduação em Ciência da Informação) – Faculdade de Estudos Sociais 
Aplicados, Universidade de Brasília, Brasília, 2003. 
 

CASTRO, B.; MARQUES, M. M.;  TELLES, José Luiz. O cuidado do idoso no contexto 
familiar: percepção da equipe de saúde da família. Revista Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia, Rio de Janeiro, v.13, n. 3, p. 349-360, 2010. Disponível em: 
http://revista.unati.uerj.br/pdf/rbgg/v13n3/v13n3a02.pdf. Acesso em: 17 set. 2010. 
 



89 

 

CHRISTOPHE, Micheline. Instituições de longa permanência para idosos no Brasil: uma 
opção de cuidados de longa duração? Rio de Janeiro: IBGE/ENCE, 2009. Disponível em: 
<http://www.ence.ibge.gov.br/pos_graduacao/mestrado/dissertacoes/pdf/2009/Micheline_Chr
istophe_TC.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2010. 
 

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DO IDOSO. Resolução nº 13, de 2008. Dispõe 
sobre a vedação do atendimento aos idosos na modalidade denominada “família acolhedora”. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 mai. 2008. Disponível em: < 
http://portal.mj.gov.br/sedh/co/idoso/resolu13.pdf>. Acesso em: 2 set. 2010. 
 
 
COSTA, Elisa F. Assis. O envelhecimento bem sucedido. Disponível em: 
<http://www.pharmaecia.com.br/pharmaecia/entrevista.asp>. Acesso em: 20 ago. 2010. 
 
 
DURAND, Thomas. Forms of incompetence. In: Fourth International conference on 
Competence-Based Management. Oslo: Norwegian School of Management, 1998. 
 

FILIZZOLA, Mario. A velhice no Brasil: etarismo e civilização. Rio de Janeiro: Companhia 
Brasileira de Artes Gráficas, 1972. 
 

FRANÇA, Ana M. M. Gestão de Competências: contribuição para a definição de um 
modelo de competências gerenciais para o Banco do Brasil. Brasília: USP, 1998. 
(Monografia para MBA em Recursos Humanos). 
 

GROISMAN, Daniel. A infância do asilo: a institucionalização da velhice no Rio de 
Janeiro da virada do século. 124 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto de 
Medicina Social, UFRJ, Rio de Janeiro, 1999.  
 

______. Daniel. Asilos de Velhos: passado e presente. Porto Alegre: Estudos 
interdisciplinares sobre o envelhecimento, v. 2, p. 67-87, 1999a.  
 

HADDAD, Eneida G. de Macedo. O direito à velhice: os aposentados e a previdência 
social. São Paulo: Cortez; 1993, 120 p. 
 

HEALTHY PEOPLE, 2002. Disponível em: 
<http://www.healthypeople.gov/2020/default.aspx>. Acesso: 30 ago. 2010. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Dados sobre 
População do Brasil, PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 2001. 27 Julho 
2002. Disponível em: <http://www.ibge. gov.br>. Acesso em: 02 set. 2010.  
 
 
 



90 

 

IBGE. Dados sobre População do Brasil, PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios) 2001. 27 Julho 2002. Disponível em: <http://www.ibge. gov.br>. Acesso em: 02 
set. 2010. 
 

______. Perfil dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios: 2000. Rio de Janeiro, 25 jul 
2002a.  Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm>. Acesso em: 06 
set. 2010. 
 

______. Projeção da população do Brasil por sexo e idade – 1980–2050. Série Estudos e 
pesquisas, 2008a. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/projecao.p
df>. Acesso em: 01 out. 2010. 
 

______. Diretoria de Pesquisas, 2002. Censo demográfico, 2000. Rio de Janeiro: IBGE. 
 

______. Diretoria de Pesquisas, 2000. Departamento de População e Indicadores Sociais. 
Divisão de Estudos e Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o período 
de 1980-2050 – Revisão 2000. Rio de Janeiro: IBGE 
 

______. Projeção da População do Brasil. Rio de Janeiro, 27 nov. 2008.  Disponível em: < 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1272&id
_pagina=1>. Acesso em: 16 set. 2010. 
 

______. Tábuas Completas de Mortalidade: 2009. Rio de Janeiro, 01 dez 2010.  Disponível 
em: < 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1767&id
_pagina=1>. Acesso em: 06 dez. 2010. 
 

IPEA. Cuidados com idosos foram discutidos em seminário. Brasília, 16 de jul. 2010. 
Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1685:cuid
ados-com-idosos-foram-discutidos-em-seminario&catid=10:disoc&Itemid=9>. Acesso em: 
13 nov. 2010. 
 

LE BOTERF, G. Competénce et navigation professionnelle. Paris. Éditions D´Organisation, 
1999. 
 

LOUVISON, Marília Cristina Prado; BARROS, Sônia. Políticas públicas e envelhecimento: 
a construção de uma política de direitos e os desafios da atenção integral à saúde da 



91 

 

pessoa idosa no SUS. São Paulo: Instituto de Saúde, abr. 2009. Disponível em: 
http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/bis/n47/a02_bisn47.pdf. Acesso em: 20 set. 2010. 
 

MAFFIOLETTI, Virgínia Lúcia Reis; LOYOLA, Cristina Maria Douat; NIGRI, Fortunée. Os 
sentidos e destinos do cuidar na preparação dos cuidadores de idosos, Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de janeiro, v. 11, n. 4, 2006. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232006000400029&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 out. 2010. 
 

MALTEMPI, Maria Ângela Cabanilha de Souza. Envelhecimento populacional. 2010. 
Disponível em: <http://www.unitoledo.br/anexos/paginas/106-
envelhecimento%20populacional.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2010. 
 

MARTINS, Rosa Maria Lopes. Envelhecimento e políticas sociais. Millenium – Revista do 
ISPV, [S.L.], n. 32, p. 126-140, fev. 2006. Disponível em: 
<http://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/408/1/Envelhecimento_e_pol%C3%ADticas_so
ciais.pdf> Acesso em: 20 ago. 2010. 
 

MEDINA, Maria Célia Guerra; SHIRASSU, Mirian Matsura; GOLDFEDER, Maria do 
Carmo. Das incapacidades e do acidente cerebrovascular. In: Karsch, U. (Org.). 
Envelhecimento com Dependência: Revelando Cuidadores. São Paulo: EDUC, 1998. p. 
199-214.    
 

MENDES, Márcia R.S.S. Barbosa et al. A situação social do idoso no Brasil: uma breve 
consideração. São Paulo: ACTA, 2005. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/ape/v18n4/a11v18n4.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2010. 
 

MENDES, Wiviany Thaise de Lima; MUNIZ, Antonio Walber Matias. Idoso brasileiro e o 
direito à saúde. Fortaleza: Universidade de Fortaleza. 2010. Disponível em: < 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/recife/direitos_fundam_wiviany_de_lima_
e_outro.pdf>. Acesso em: 27 set. 2010. 
 

NASCIMENTO, Jorge R. Ser idoso ou ser velho? Extraído do livro “Aprenda a curtir seus 
anos dourados”. Editora vozes, 2009, 94 p. 
 

PASINATO, Maria Tereza; CAMARANO, Ana Amélia. O envelhecimento populacional na 
agenda das políticas públicas. In: CAMARANO, A. A. (Org.). Muito além dos 60: os novos 
idosos brasileiros. Rio de Janeiro: IPEA, 1999. p. 253-292. 
 



92 

 

PORTAL TRABALHO SEGURO. Mercado para cuidador de idosos está em alta. 12 nov. 
2010. Disponível em: <http://portaltrabalhoseguro.blogspot.com/2010/11/mercado-para-
cuidador-de-idosos-esta-em.html>. Acesso em: 30 nov. 2010. 
 

PORTAL PHARMA&CIA. O envelhecimento bem sucedido. 2010. Disponível em: 
<http://www.pharmaecia.com.br/pharmaecia/entrevista.asp>. Acesso em: 30 ago. 2010. 
 

PORTAL VYA ESTELAR. Mente da terceira idade: Caminhos para uma velhice bem-
sucedida. 2010. Disponível em: < 
http://www2.uol.com.br/vyaestelar/velhice_bem_sucedida.htm>. Acesso em: 30 ago. 2010. 
 

RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro. Guia da Pessoa 
Idosa – informações úteis para o seu dia a dia. Rio de Janeiro, 2010. 40 p. 
 

RODRIGUES, Nara da Costa. Política Nacional do Idoso – retrospectiva histórica. Porto 
Alegre: Estudos interdisciplinares sobre o envelhecimento, v. 3, p. 149-158, 2001 .    
 

SAAD, Paulo Murad. Transferência de apoio intergeracional no Brasil e na América Latina. 
In: CAMARANO, A. A. (Org.). Muito além dos 60: os novos idosos brasileiros. Rio de 
Janeiro: IPEA, 1999. p. 169-209. 
 

SÉ, Elisandra Vilella G. Caminhos para uma velhice bem-sucedida. Disponível em: < 
http://www2.uol.com.br/vyaestelar/velhice_bem_sucedida.htm>. Acesso em: 28 ago. 2010. 
 

SILVESTRE, Jorge Alexandre; COSTA NETO, Milton Menezes da. Abordagem do idoso em 
programas de saúde da família, Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, 
2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2003000300016. Acesso em: 20 out. 2010. 
 

SIMONETTI, Janete Pessuto; FERREIRA, Joice Cristina. Estratégias de coping 
desenvolvidas por cuidadores de idosos portadores de doença crônica. São Paulo: USP, 
2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v42n1/03.pdf. Acesso em: 17 out. 
2010. 
 

Site da instituição Espaço Convivência: www.espacoconvivencia.com.br 
Site da instituição Lar Maria Madalena: www.institutointegridade.org 
 
 
SOUZA, J. L. de. Pensando no futuro dos idosos. Desafios do Desenvolvimento, p. 42 e 43. 
ed. São Paulo, mar. 2008. Disponível em:  



93 

 

<http://desafios2.ipea.gov.br/sites/000/17/edicoes/41/pdfs/rd41not05.pdf> Acesso em: 25 out. 
2010. 
 

TEIXEIRA, Fátima. O idoso e a família: os dois lados da mesma moeda. P@rtes A Sua 
Revista Virtual, São Paulo, ano I, n. 8, nov. 2000. Disponível em: <  
http://www.partes.com.br/edicao0108.html>. Acesso em: 18 ago. 2010. 
 

TELLES, José Luiz. O Desafio da atenção integral à saúde da população idosa brasileira: 
notas para a revisão das portarias GM nº 702, de 12 de abril de 2002 e portaria SAS nº 249, de 
16 de abril de 2002, Brasília, 2010. Disponível em: < 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/revisao_portaria_702_249.pdf>. Acesso em: 10 
out. 2010. 
 

VICENTE, M. X. Curso vai formar cuidador de idoso. Gazeta do Povo, Paraná, capa, 8 mai. 
2008. Disponível em: < 
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=763825&tit=Curs
o-vai-formar-cuidador-de-idoso>. Acesso em: 15 out. 2010. 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Internacional classification of functioning disability 
and health (ICIDH-2) Geneva, 2001. 
 

______. Active ageing: a policy framework. WHO 7 NMH 7 NPH 7 02.8, 60 p. 
 

______. Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Tradução de Suzana Gontijo. 
Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. 60 p. il. Título original inglês: Active 
Ageing: a policy framework. Disponível em: < 
http://www.prosaude.org/publicacoes/diversos/envelhecimento_ativo.pdf>. Acesso em: 10 
set. 2010. 
 

XIMENES, Maria Amélia; CÔRTE, Beltrina. Instituição asilar e seus fazeres cotidianos: 
um estudo de caso. Porto Alegre: Estudos interdisciplinares sobre o envelhecimento, v. 11, p. 
29-52, 2007.  
 

ZARIFIAN, Philippe. Objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001. 
 

 

 

 

 



94 

 

ANEXO I - QUESTIONÁRIO 

 

Prezados(as) Cuidadores(as), 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa para elaboração de Monografia de Pós-Graduação 

intitulada Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa com foco nos cuidadores de idosos. 

Sua intenção é reconhecer o trabalho prestado pelos cuidadores como profissão, além de 

identificar as competências dos cuidadores de idosos. 

Para o teste da metodologia, foi escolhida duas Instituições de Longa Permanência para 

Idosos para a realização dos objetivos da pesquisa, que é o reconhecimento e a formação 

destes profissionais tão necessários e inevitáveis nos dias de hoje. 

Estão listadas 22 (vinte e duas) competências, obtidas a partir da proposta do perfil de 

competências profissionais do cuidador de pessoas idosas com dependência – Projeto Piloto 

do Ministério da Saúde. 

A metodologia procura identificar as competências que seriam ideais para os cuidadores 

exercerem plenamente suas atividades e as que eles praticam dentro das instituições. 

O trabalho que continua na informalidade, ainda não preencheu a lacuna de competências, que 

demandará cursos preparatórios para cuidadores de idosos a fim de especializá-los na sua 

respectiva área.  

Gostaria de contar com a colaboração de todos os cuidadores de idosos na resposta ao 

questionário, pois uma vez validada a metodologia, ela poderá ser instrumentalizada nas 

escolas técnicas, contribuindo para subsidiar a grade curricular. 

 

Muito Obrigada. 

 

Rosângela Rodrigues de Carvalho 
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PERFIL DO CUIDADOR 
 
 
 

1 – Idade: (  ) 20-30  (  ) 31-40  (  ) 41-50  (  ) > 50 

2 – Escolaridade: (  ) 1º grau completo 

                             (  ) 1º grau incompleto 

                             (  ) 2º grau completo 

                             (  ) 2º grau incompleto 

                             (  ) outra  Qual? ____________________________ 

3 – Sexo: (  ) feminino  (  ) masculino 

4 – Estado civil: (  ) casado  (  ) solteiro  (  ) outros 

5 – Você é um cuidador de idoso da sua família? (  ) sim  (  ) não 

6 – Já fez algum curso que o capacite como cuidador? (  ) sim (  ) não 

7 – É trabalho voluntário? (  ) sim  (  ) não 

8 – Mora perto do trabalho? (  ) sim  (  ) não 

9 – Quanto tempo exerce o trabalho de cuidador?______________________ 
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NA PÁGINA SEGUINTE, MARQUE NOS ESPAÇOS CORRESPONDENTES A OPÇÃO 
QUE MAIS SE APROXIMA DE SUA OPINIÃO A RESPEITO DA COMPETÊNCIA 
LISTADA. 

 

 

 

 

CONSIDERE A SEGUINTE ESCALA: 

 

 

ESCALA DE IMPORTÂNCIA 
 
0 = sem nenhuma importância para o trabalho de cuidador de idosos 

1 = tem pouca importância para o trabalho de cuidador de idosos 

2 = tem importância para o trabalho de cuidador de idosos 

3 = tem muita importância para o trabalho de cuidador de idosos 

 

 

 

Este questionário tem por objetivo levantar sua opinião sobre as competências dos cuidadores 

de idosos com dependência. As informações prestadas serão utilizadas unicamente para fins 

de pesquisa e os dados serão confidenciais conforme o código de ética em pesquisa. Não 

existem respostas certas ou erradas. Responda às questões com tranquilidade.  

 

 

 

 

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO. 

 

 



97 

 

COMPETÊNCIAS 
IMPORTÂNCIA 

0 1 2 3 

Saber-Ser (ético-profissional)     

Interagir com a pessoa idosa e seus familiares     

Estar atento à linguagem corporal da pessoa idosa     

Respeitar os valores, a cultura e a individualidade da pessoa idosa ao 
pensar e propor ações de cuidado 

    

Buscar alternativas frente a situações adversas, com postura ativa     

Demonstrar sensibilidade e paciência para lidar com as situações adversas 
dos idosos 

    

Saber-Fazer (habilidades)     

Participar da elaboração do plano de cuidado para a pessoa idosa, sua 
implementação, avaliação e reprogramação junto à equipe de saúde e de 
assistência social, bem como garantir a participação do idoso na 
elaboração e desenvolvimento do plano 

    

Estimular a autonomia e independência da pessoa idosa frente as suas 
necessidades 

    

Apoiar a pessoa idosa na execução das atividades da vida diária e das 
atividades instrumentais da vida diária, conforme o plano de cuidado 

    

Identificar sinais de fragilização, de depressão e demência em pessoa 
idosa e encaminhar para os cuidados específicos 

    

Acompanhar o idoso no uso da medicação e na situação vacinal     

Identificar sinais de maus tratos, tais como lesões, equimoses, 
desidratação, úlceras de decúbito, e promover os encaminhamentos 
necessários 

    

Incentivar a socialização da pessoa idosa por meio da participação em 
grupos, tais como: grupos de acompanhamento terapêutico, de atividades 
socioculturais, de práticas corporais/atividades físicas, outros 

    

Verificar a necessidade e/ou condições de orteses (bengalas, andadores, 
etc.) e próteses (dentárias, auditivas e oculares) 

    

Identificar situações de urgência e emergência, tomar as providências 
necessárias como: realizar primeiros socorros e/ou providenciar 
atendimento de suporte 

    

Saber-Saber (conhecimentos) 
    

Conhecer os direitos, as políticas e os programas de atenção ao idoso, 
além das legislações do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único da 
Assistência Social  

    

Identificar os aspectos econômicos, sociais e psicológicos do 
envelhecimento: características, situações de vulnerabilidade e cuidados 
especiais 
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Identificar doenças e agravos prevalentes no idoso: identificação dos 
sinais de risco, medidas de prevenção, encaminhamento e 
acompanhamento 

    

Conhecer técnicas de enfermagem é fundamental na execução das 
atividades do cuidador de idosos 

    

Saber dos aspectos culturais, sociais, psicológicos e biológicos presentes 
na vida da pessoa idosa que influenciam o processo de comunicação 

    

Elaborar estratégias para garantia do direito à convivência familiar e 
comunitária 

    

Conhecer os cuidados imediatos em relação a: queimaduras, cortes, 
traumatismos, engasgos, envenenamentos agudos e por animais 
peçonhentos, convulsões, desmaios, afogamentos, outros 

    

Conhecer procedimentos para preservação da vida em situações de 
emergência 

    

 

No espaço a seguir, registre outras competências (conhecimentos, habilidades e 

atitudes), não listadas anteriormente, mas que você considera necessárias e importantes para 

atividade do cuidador de idosos.  

 

COMPETÊNCIAS 
IMPORTÂNCIA 

0 1 2 3 
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ANEXO II - PERFIL DOS CUIDADORES DE IDOSOS 

 

 

 A seguir, os gráficos de nº 1 a nº 9 demonstram o perfil dos cuidadores de idosos, em 
números absolutos e percentuais, conforme resultados obtidos pela pesquisa. 

 

Gráfico 1. FAIXA ETÁRIA 

IDADE

12=40%

11=37%
5=16%

2=7%

20-30 anos

31-40 anos

41-50 anos

< 50 anos

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 

 Percebe-se, então, que a maior parte dos cuidadores de idosos (80%) é jovem, sendo 

37% na faixa etária entre 20 a 30 anos e 40% entre 31 a 40 anos, cinco deles (16%) 

encontram-se na faixa etária entre 41 a 50 anos e apenas 2 (7%) têm mais de 50 anos de idade.  

 

Gráfico 2. GRAU DE ESCOLARIDADE 

ESCOLARIDADE

3=10%

3=10%

0=0%

23=77%

1=3%

1º Completo

1º Incompleto

2º Completo

2º Incompleto

Outros

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 

O nível escolar dominante é o 2º grau completo. Vinte e três (77%) cuidadores 

concluíram o nível médio e apenas 1 (3%) não concluiu. Três (10%) possuem o ensino 
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fundamental incompleto e nenhum respondente (0%) completou o 1º grau. Quanto ao nível 

superior, três (10%) estudou e/ou estudam numa faculdade. 

 

Gráfico 3. SEXO 

SEXO

3=10%

27=90%

Feminino

Masculino

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 

 Dos 30 cuidadores de idosos, a maioria (90%) é do sexo feminino e apenas 10% 

representam o gênero masculino. Observa-se que a mulher continua sendo a principal 

cuidadora mesmo fora do âmbito familiar. 

 

Gráfico 4. ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL

14=47%

11=37%

5=16%

Casado

Solteiro

Outros

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 

 Quanto ao estado civil, 11 (37%) cuidadores declararam que são casados, enquanto 14 

(47%) deles são solteiros. Houve 5 relatos, equivalente a 16% dos respondentes, referente a 

outros. 
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Gráfico 5. É CUIDADOR DE IDOSOS DA SUA FAMÍLIA 

CUIDADOR INFORMAL

23=76%

7=24%

Sim

Não

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 

 Vinte e três cuidadores formais, correspondente a cerca de 76%, não são cuidadores de 

idoso de sua família. Apenas 7 respondentes (24%) exercem dupla jornada. 

 

Gráfico 6. CAPACITAÇÃO COMO CUIDADOR 

CURSO DE CUIDADOR

6=20%

24=80%

Sim

Não

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 

 Dos 30 respondentes, 24 (80%) declararam possuir curso de cuidador de idosos, 

enquanto 6 (20%) não fizeram o referente curso. Entende-se que essa demanda pela formação 

seja para ingressarem no mercado de trabalho no papel de cuidadores. 
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Gráfico 7. É TRABALHO VOLUNTÁRIO 

TRABALHO VOLUNTÁRIO

4=14%

26=86%

Sim

Não

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 

 Em consequência da expansão do mercado de trabalho, a maioria dos cuidadores 

(86%) recebe remuneração pelo serviço prestado, significando que não é mais apenas um 

trabalho voluntário. Para 14% dos respondentes (4 cuidadores) prestam serviço de caridade, 

trabalhando como cuidador de idosos. 

 

Gráfico 8. MORA PRÓXIMO DO TRABALHO 

MORA PRÓXIMO DO TRABALHO

21=70%

9=30%

Sim

Não

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 

Dos 30 cuidadores, 21 (70%) não moram perto do emprego, enquanto 9 (30%) 

disseram gastar pouco tempo para chegar ao local de trabalho. 
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Gráfico 9. TEMPO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR 

TEMPO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR

1=3%

10=34%

13=43%
4=14%

2=6% > 1 ano

1-5 anos

6-10 anos

11-15 anos

16-20 anos

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados coletados em pesquisa de campo 

 O tempo de trabalho varia de 1 mês a 17 anos, sendo que 43% (13 respondentes) têm 

menos de 1 ano de experiência como cuidador de idosos. Para 34% dos respondentes (10 

cuidadores) revelaram trabalhar nessa área a mais de um ano, enquanto 14% (4 respondentes) 

prestam esse tipo de serviço a mais de 6 anos, 2 deles (6%) responderam trabalhar como 

cuidador a mais de 11 anos. Um respondente (3%) atua nesse mercado de trabalho a 17 anos. 

Percebe-se que os dados, inversamente proporcionais (quanto menos tempo de serviço maior 

o número de cuidadores de idosos), revelam que é uma prestação de serviço em expansão.  
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ANEXO III - MENSAGENS/COMPETÊNCIAS ESCRITAS PELOS P RÓPRIOS 

CUIDADORES DE IDOSOS 

 

Cuidadores da Instituição A: 

 

“Mais paciência com o próximo. Estar sempre bem consigo mesmo, mentalmente e 

fisicamente”. 

 

“Ter muita segurança em tudo que faz, faz com que o idoso se sinta seguro ao seu lado. Ser 

responsável acima de tudo”. 

 

“Ser bem capacitado, ter paciência, ser objetivo e gostar de sua profissão”. 

 

“Incentivar a socialização da pessoa idosa por meio da participação em grupos, tais como: 

grupos de acompanhamento terapêutico, de atividades socioculturais, de práticas 

corporais/atividades físicas, outros”. 

 

“Nunca devemos abandonar o idoso, pois se hoje a gente é jovem e saudável, amanhã 

estaremos igual a eles, precisando sempre de uma ajuda e de um ombro amigo para chorar. Eu 

amo cuidar de idosos, pois eles são a minha vida”. 

 

“O trabalho de cuidador de idosos é uma atividade gratificante e de grande importância para 

os aspectos sociais em que vivemos e procurar sempre ter toda a atenção para o idoso”. 
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Cuidadores da Instituição B: 

 

“Ter amor ao idoso”. 

 

“Respeitar os limites de cada um”. 

 

“Ter o conhecimento e técnica de enfermagem, saber posicionar o paciente e acima de tudo 

gostar do que faz, ter paciência, conhecer o paciente, ter atitude quando precisar”. 

 

“Conhecer técnicas de enfermagem e mais execução do cuidar. Preservar a identidade, 

intimidade e privacidade do idoso. Conhecer procedimento para preservação da vida em 

situação de emergência. Estar atenta à linguagem deles. Demonstrar confiança a eles. 

Estimular a independência da pessoa idosa. Identificar situação de urgência e emergência”. 

 

“Ter conhecimento sobre a doença e como cuidar de cada tipo específico”. 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta do perfil de competências profissionais do  

cuidador de pessoas idosas com dependência 

 

Projeto-Piloto  

 

 

 

 

 

Brasília, junho de 2007 
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1 – APRESENTAÇÃO 

 

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Gestão da 

Educação na Saúde e da Coordenação Geral de Saúde do Idoso, e o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de 

Assistência Social apresentam para todos os segmentos de representação no 

debate das políticas sociais, dentre elas a de saúde e assistência social, 

especialmente para aqueles envolvidos com os Programas de Saúde e de 

Assistência Social à Pessoa Idosa, a proposta do Perfil de Competências 

Profissionais do Cuidador de Pessoas Idosas com Dependência. 

 

Alguns aspectos considerados fundamentais no processo de elaboração 

desta proposta merecem destaque: 

• As legislações dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento 

Social que estabelecem as políticas relacionadas à saúde e à 

promoção social da pessoa idosa. 

• Os aspectos relacionados à prática profissional do Cuidador de 

Pessoas Idosas com Dependência, considerando suas 

especificidades quanto às diferentes formas de organização do 

cuidado em saúde e assistência social, às formas de inserção e 

organização do trabalho, ao atendimento das demandas e 

necessidades individuais e familiares e, ainda, às diferenças 

regionais, políticas, socioculturais e econômicas. 

• A valorização da singularidade profissional do Cuidador da Pessoa 

Idosa com Dependência como um trabalhador no campo de 

interface intersetorial da saúde e da assistência social. 

• A necessidade de promover a qualificação profissional mediante 

processo sistemático de formação vinculado às escolas técnicas de 

saúde, assegurando acesso ao aproveitamento de estudos, 

formação em itinerário e obtenção de certificado profissional com 

validade nacional. 
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• Os princípios e as diretrizes para a política de trabalhadores da 

saúde, aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde como Norma 

Operacional Básica sobre Recursos Humanos do SUS (NOB-

RH/SUS), e a Norma Operacional Básica sobre Recursos Humanos 

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - NOB-RH/SUAS  

2. FINALIDADE 

Apresentar a proposta do perfil de competências profissionais do Cuidador 

de Pessoas Idosas com Dependência, a fim de subsidiar as instituições formadoras 

na elaboração de programas político-pedagógicos de qualificação e 

desenvolvimento baseados em conhecimentos, atitudes, valores e habilidades que 

gerem crítica, reflexão, compromisso, responsabilidade e sensibilidade, segundo as 

competências esperadas deste trabalhador. 

 

Esta proposta se aplica, inicialmente, apenas ao Projeto Piloto de 

Qualificação do Cuidador de Pessoas Idosas com Dependência, indistintamente de 

sua inserção formal ou informal no mercado de trabalho. 

 

3. DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO 

 

O Cuidador de Pessoas Idosas com Dependência, formal ou informal, 

realiza atividades de assistência social e de saúde, prevenção e monitoramento das 

situações que oferecem risco à saúde da pessoa idosa, por meio de ações 

realizadas em domicílios ou junto às coletividades, estendendo o acesso da pessoa 

idosa às ações e serviços de informação, de saúde, de proteção social e de 

promoção da cidadania. 

São reconhecidas duas categorias de cuidadores os formais e 

informais, como seguem: 

• Cuidador Informal: É aquele que presta cuidados à pessoa idosa no domicílio, 

com ou sem vínculo familiar e que não é remunerado. 
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• Cuidador Formal: Pessoa capacitada para auxiliar o idoso que apresenta 

limitações para realizar as atividades e tarefas da vida cotidiana fazendo elo 

entre o idoso, a família, e serviços de saúde e da comunidade, geralmente 

remunerado     

 

Esta proposta de formação se dirige, em princípio, indistintamente ás duas 

categorias. 

 

4. O CONCEITO DE COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 
 

A construção de programas de ensino que possibilitem aprendizagens 

significativas e o desenvolvimento da capacidade de intervenção crítica e criativa na 

realidade, leva à incorporação do conceito de competência profissional, cuja 

compreensão passa pela vinculação entre educação e trabalho, formação e 

desenvolvimento institucional, aprendizagem e resolutividade da rede de atenção à 

saúde e da rede de apoio familiar e social. 

 

Na elaboração desta proposta, considerou-se a formulação de Zarifian 

(1999) para conceituar competência profissional: capacidade de enfrentar situações 

e acontecimentos próprios de um campo profissional, com iniciativa e 

responsabilidade, segundo uma inteligência prática sobre o que está ocorrendo e 

com capacidade para coordenar-se com outros atores na mobilização de suas 

capacidades.   

 

Este conceito de competência está baseado na visão do trabalho como 

conjunto de acontecimentos, com forte dose de imprevisibilidade e baixa margem de 

prescrição, contrariamente ao que propõem os estudos clássicos sobre a 

organização e gestão do trabalho, identificados com o fordismo, o taylorismo ou o 

fayolismo. Tal acepção, por sua vez, implica a reconceitualização da qualificação 

profissional, que deixa de ser a disponibilidade de um “estoque de saberes”, para se 

transformar em “capacidade de ação diante de acontecimentos” (Zarifian, 1990). 
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Esta concepção de competência inclui uma série de sentidos, cujas definições 

devem ser explicitadas: 

• Iniciativa:  capacidade de iniciar uma ação por conta própria. 

• Responsabilidade:  capacidade de responder pelas ações sob sua própria 

iniciativa e sob iniciativa de pessoas envolvidas nestas ações. 

• Autonomia:  capacidade de aprender, formular, argumentar, defender, criticar, 

concluir e antecipar, mesmo quando não se tem poder para, sozinho, mudar 

uma realidade ou normas já estabelecidas. Pressupõe que a organização do 

trabalho admita que as ações profissionais transcendam as prescrições; porém 

não é sinônimo de independência e sim de interdependência, entendida como 

responsabilidade e reciprocidade. 

• Inteligência prática:  capacidade de articular e mobilizar conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores, colocando-os em ação para enfrentar situações 

do processo de trabalho. Envolve tanto a dimensão cognitiva (saber) como a 

compreensiva (relacionar o conhecimento com o contexto) por isso utilizam-se 

os termos articular e mobilizar ao invés de aplicar. 

• Coordenar-se com outros atores:  capacidade e disponibilidade de 

estabelecer movimentos de solidariedade e de compartilhamento de situações 

e acontecimentos do trabalho, assumindo co–responsabilidades e fazendo 

apelo ético às competências dos outros. 

• Situações e acontecimentos próprios de um campo pro fissional:  conjunto 

de eventos que demandam responsabilidade de trabalho e as maneiras 

singulares de apreender cada situação, de se situar em relação a elas e de 

determinar suas consequentes ações.  

 

Assim, a competência profissional inclui capacidades, atividades e 

contextos, tratando da combinação de conhecimentos, destrezas, experiências e 

qualidades pessoais usadas efetiva e apropriadamente em atos individuais e 

coletivos, como resposta às várias circunstâncias relativas à prática profissional. 

Considerar competência profissional nestes termos possibilita considerar o 

trabalhador como capaz de conhecer a utilidade e os impactos das ações que 
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realiza, de compreender que os indivíduos e os grupos sociais não são abstratos ou 

distantes, sendo possível conhecer suas necessidades e modos de viver e, 

sobretudo, de compreender a importância do processo de interação com os 

indivíduos, grupos e coletividades com os quais trabalha. Neste sentido, um 

processo formativo, para desenvolver competências profissionais, deve ocupar-se 

da montagem de processos de aprendizagem críticos, reflexivos, significativos, 

participativos e diruptores. 

 

4.1 A CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONCEITO DE COMPETÊNCIA 

PROFISSIONAL PARA A FORMAÇÃO DO CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS 

COM DEPENDÊNCIA 

O Cuidador de Pessoas Idosas com Dependência desenvolve ações de 

apoio a pessoas idosas e sua família, numa relação onde há o reconhecimento da 

necessidade e do direito ao cuidado a pessoa idosa.  

Atua na identificação das situações de risco pessoal ou social e de saúde, 

na adoção de medidas para superação e ou minimização destes riscos, 

providenciando suporte adequado às necessidades específicas da pessoa idosa. 

Além disso, participa do acompanhamento, orientação e informação à pessoa idosa 

e sua família quanto às ações e serviços de proteção social e da saúde e de 

promoção da cidadania, por meio da mobilização de práticas de promoção da vida 

em coletividade e de desenvolvimento das interações sociais. 

A qualificação e o desenvolvimento profissional do Cuidador de Pessoas 

Idosas com Dependência requerem a identificação das competências que são 

solicitadas deste trabalhador para que os beneficiários de suas ações se sintam 

atendidos em suas necessidades. 

Assim, compete ao Cuidador de Pessoas Idosas com Dependência, no 

exercício de sua prática, mobilizar e articular conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores requeridos pelas situações de trabalho para realizar ações de inserção 

social, apoio, acompanhamento e cuidado à pessoa idosa, a partir de suas 

necessidades e demandas e da concepção de saúde como promoção da qualidade 

de vida; e ainda, valorizar o desenvolvimento da autonomia e da independência da 
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pessoa idosa diante de suas necessidades e escolhas, articulando-se, para tanto, 

com os indivíduos, os grupos sociais e a comunidade. 

 

4.2 AS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DO CUIDADOR DE PE SSOAS 

IDOSAS COM DEPENDÊNCIA 

 

Considerando-se os contextos técnico-profissional e sócio-cultural, as 

singularidades e as especificidades do trabalho do Cuidador de Pessoas Idosas com 

Dependência foram construídas as competências que compõem seu perfil 

profissional. Cada competência proposta expressa uma dimensão de sua realidade 

de trabalho e representa um eixo estruturante de sua prática. Isto implicou numa 

formulação abrangente e generalizável, de acordo com a perspectiva de construção 

da organização do processo de formação e de trabalho. 

 

Além disto, partiu-se do pressuposto de que a competência profissional 

incorpora três dimensões do saber: o saber-ser ético-profissional, o saber-saber 

(saber-conhecer) e o saber-fazer.  

A dimensão saber-ser ético-profissional é transversal e se expressa na 

capacidade de crítica, reflexão e mudança ativa em si mesmo e nas suas práticas, 

bem como por atitudes de solidariedade, civilidade, compartilhamento, 

responsabilidade, empatia, aceitação, prudência e ética.  

 

O saber-ser ético-profissional considerado nesta proposta incorpora: 

� Interagir com a pessoa idosa e seus familiares. 

� Estar atento à linguagem corporal da pessoa idosa. 

� Respeitar os valores, a cultura e a individualidade da pessoa idosa ao pensar 

e propor ações de cuidado. 

� Buscar alternativas frente a situações adversas, com postura ativa. 

� Compreender a pertinência e a relevância das ações que realiza em relação 

aos cuidados à pessoa idosa e sua família. 
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� Pensar criticamente seus compromissos e responsabilidades como cidadão e 

trabalhador. 

 

As dimensões saber-fazer (domínio prático) e saber-conhecer (domínio 

cognitivo) das competências dimensionam a atuação deste trabalhador. Entretanto, 

tais habilidades e conhecimentos não estão apresentados, nesta proposta, de forma 

hierarquizada, cabendo às instituições formadoras, no processo de construção dos 

programas de qualificação, identificar e organizar esta complexidade, considerando, 

inclusive, suas transversalidades. 

 

Neste sentido, o perfil de competências profissionais proposto para o 

Cuidador de Pessoas Idosas com Dependência envolve a articulação de três 

competências, onde cada uma expressa uma dimensão de sua realidade de 

trabalho.  

 

As três competências propostas estão distribuídas nos três âmbitos de 

atuação deste trabalhador, sendo a assistência social e da saúde, a interação e 

comunicação e a prontidão para agir em situações imprevistas os eixos 

estruturantes e integradores do processo formativo, buscando garantir a 

integralidade de suas ações, segundo o contexto onde se desenvolvem as práticas. 

Assim, tem-se:  

 

• No âmbito da assistência social e da saúde:  

� Desenvolver ações que busquem a proteção social e 

promoção da saúde, a prevenção e o monitoramento das 

situações que oferecem riscos à pessoa idosa com 

dependência, visando à melhoria de sua qualidade de vida. 

 

• No âmbito da interação e comunicação: 
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� Desenvolver ações que estimulem o processo de interação e 

comunicação entre o idoso, seus familiares e a comunidade.  

 

• No âmbito da prontidão para agir em situações imprevistas:  

� Agir, com prontidão e presteza em situações imprevistas, 

articulando os recursos para seu pronto atendimento. 
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Saber-ser 

(Ético Profissional) 

 

Esta dimensão da competência é transversal e se expressa por atitudes de solidariedade, civilidade, compartilhamento, 

responsabilidade, empatia, aceitação, prudência e ética.  

 

� Interagir com a pessoa idosa e seus familiares. 

� Estar atento à linguagem corporal da pessoa idosa. 

� Respeitar os valores, a cultura e a individualidade da pessoa idosa ao pensar e propor ações de cuidado. 

� Buscar alternativas frente a situações adversas, com postura ativa. 

� Compreender a pertinência e a oportunidade das ações que realiza em relação aos cuidados à pessoa idosa e sua família. 

• Pensar criticamente seus compromissos e responsabilidades como cidadão e trabalhador. 
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COMPETÊNCIAS 

 

 

1 - Desenvolver ações que busquem a proteção social  e promoção da saúde, a prevenção e o monitoramento  das 

situações que oferecem risco à saúde da pessoa idos a com dependência, visando a melhoria de sua qualid ade de vida. 

 

Saber-Fazer 

(habilidades) 

 

Saber-Saber 

(conhecimentos) 

 

• Identificar a relação entre problemas de saúde e condições de 

vida. 

• Coletar informações sobre a história de vida e de saúde da 

pessoa idosa. 

• Identificar o contexto familiar e social de vida da pessoa idosa. 

• Identificar valores culturais, éticos, espirituais e religiosos da 

pessoa idosa e sua família. 

• Participar da elaboração do plano de cuidado para a pessoa 

Processo saúde-doença e seus determinantes e 

condicionantes. 

Processo saúde-doença da pessoa idosa. 

Sistema Único de Saúde – organização, princípios e 

diretrizes. 

Sistema Único da Assistência Social – rede de 

serviços. 

Promoção da saúde do idoso: estratégias. 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 
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idosa, sua implementação, avaliação e reprogramação junto à 

equipe de saúde e de assistência social, bem como garantir a 

participação do idoso na elaboração e à equipe de saúde e de 

assistência social, bem como garantir a participação do idoso na 

elaboração e desenvolvimento do plano. 

• Realizar ações de acompanhamento e cuidado à pessoa idosa 

com dependência, conforme as demandas e necessidades 

identificadas.   

• Identificar situações e hábitos presentes no contexto de vida do 

idoso que são potencialmente promotores ou prejudiciais ao seu 

bem estar.  

• Estimular a autonomia e independência da pessoa idosa frente 

as suas necessidades. 

• Apoiar a pessoa idosa na execução das atividades da vida 

diária, conforme o plano de cuidado. 

• Apoiar a pessoa idosa na execução das atividades instrumentais 

da vida diária. 

• Analisar os riscos sociais e ambientais à saúde da pessoa idosa 

com dependência.  

• Divulgar para a pessoa idosa, seus familiares e para a 

Política Nacional da Assistência Social. 

Política Nacional do Idoso 

Estatuto do Idoso. 

Princípios éticos no cuidado à pessoa idosa. 

Conceito e critérios de qualidade do cuidado à 

pessoa idosa: integralidade e humanização do 

cuidado, satisfação do usuário, de seus familiares 

e do cuidador, dentre outros. 

Agenda de Compromisso do Ministério da Saúde e 

Ministério do Desenvolvimento Social em relação 

a população idosa. 

Família: conceito, especificidades e diferenças. 

Estratégias de abordagem à família. 

Cultura popular e práticas populares no cuidado à 

pessoa idosa. 

Aspectos econômicos, sociais e psicológicos do 

envelhecimento: características, situações de 

vulnerabilidade e cuidados especiais.    

Características e necessidades físicas, psicológicas e 

sociais da pessoa idosa.  
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comunidade a legislação nacional de garantia dos direitos dos 

idosos.   

• Identificar espaços de reivindicação dos direitos da pessoa 

idosa. 

• Sensibilizar a pessoa idosa e sua família quanto à necessidade 

de mudanças graduais e contínuas em hábitos e atitudes, a fim 

de facilitar a vida do idoso. 

• Providenciar suporte adequado às necessidades específicas da 

pessoa idosa. 

• Cuidar para o restabelecimento ou a promoção da autonomia 

funcional e social. 

• Atentar para a necessidade e ou as condições das próteses e 

órteses em uso pela pessoa idosa. 

• Estimular a prática de atividades que diminuem o risco de 

doenças crônicas, conforme orientações do plano de cuidado. 

• Identificar sinais de fragilização da pessoa idosa. 

• Identificar sinais de depressão e demência em pessoa idosa e 

encaminhar para os cuidados específicos. 

• Encaminhar o idoso para atendimento nos serviços de saúde e 

da assistência social, quando necessário. 

Conceitos: dependência, autonomia, independência, 

desempenho e capacidade funcional. 

Estratégias de avaliação das condições sociais e de 

saúde da pessoa idosa. 

Conceitos: atividades de vida diária (AVD) e 

atividades instrumentais da vida diária (AIVD). 

Redes de apoio familiar e social. 

Esquema vacinal para pessoas idosas.  

Doenças e agravos mais comuns em idosos por 

sexo, grupo étnico, inserção social e distribuição 

geográfica, com ênfase nas características 

locorregionais. 

Doenças e agravos prevalentes no idoso: 

identificação dos sinais de risco, medidas de 

prevenção, encaminhamento e acompanhamento. 

Condições de risco social para o idoso: violência intra 

e extra familiar e maus tratos, abandono, abuso 

econômico, abuso sexual, analfabetismo, 

ausência de suporte familiar e social e medidas 

de intervenção cabíveis ao cuidador. 
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• Avaliar condições de risco de acidentes domésticos, propor 

alternativas para resolução ou minimização. 

• Acompanhar o idoso no uso da medicação. 

• Acompanhar a situação vacinal da pessoa idosa. 

• Identificar situações que apontem negligência aos direitos da 

pessoa idosa e promover os encaminhamentos necessários.  

• Identificar situações de auto-negligência e promover os 

encaminhamentos necessários.  

• Identificar sinais de maus tratos, tais como lesões, equimoses, 

desidratação, úlceras de decúbito, e promover os 

encaminhamentos necessários.  

• Identificar situações de violência intra e extra familiar. 

• Estimular a pessoa idosa e seus familiares a participarem de 

programas ou atividades sociais locais que envolvam orientação 

e prevenção da violência intra e extra familiar, dentre outros.    

• Participar de atividades de educação permanente relativas à 

saúde da pessoa idosa. 

• Notificar caso suspeito ou confirmado de violência contra a 

pessoa idosa. 

• Orientar a família no caso de óbito da pessoa idosa. 

Condições de risco ambiental e doméstico para o 

idoso e medidas de prevenção cabíveis ao 

cuidador. 

Indicadores de fragilização na velhice e medidas de 

prevenção.  

A pessoa idosa e os medicamentos: alternativas para 

acompanhar o uso dos medicamentos; 

orientações para as pessoas idosas e seus 

familiares; interações medicamentosas; sinais de 

toxicidade; medidas de intervenção cabíveis ao 

cuidador.  

Concepções de morte e morrer; providências 

necessárias.   
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COMPETÊNCIAS 

 

2 – Desenvolver ações que estimulem o processo de i nteração e comunicação entre o idoso, seus familiar es e a 

comunidade. 

Saber-Fazer 

(habilidades) 

 

Saber-Saber 

(conhecimentos) 

 

� Estimular a pessoa idosa na manutenção do convívio 

familiar e social. 

� Promover atividades que estimulem o uso da linguagem 

oral e de outras formas de comunicação pela pessoa 

idosa. 

� Promover junto à família, ambiente favorável à 

conversação com a pessoa idosa. 

� Incentivar a socialização da pessoa idosa por meio da 

participação em grupos, tais como: grupos de 

acompanhamento terapêutico, de atividades 

socioculturais, de práticas corporais/atividades físicas, 

� O processo de comunicação: conceito, elementos, 

formas e barreiras. 

� Aspectos culturais, sociais, psicológicos e biológicos 

presentes na vida da pessoa idosa que influenciam o 

processo de comunicação.  

� Estratégias de abordagem à pessoa idosa e seus 

familiares. 

� Estratégias para garantia do direito à convivência familiar 

e comunitária. 

� Redes de apoio familiar e social. 
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outros. 

� Identificar redes de apoio na comunidade e estimular a 

participação da pessoa idosa, conforme orientações do 

plano de cuidado. 

� Facilitar o processo de interação e comunicação entre a 

pessoa idosa e o seu meio social na execução das 

atividades instrumentais da vida diária. 

� Utilizar recursos de informação e comunicação 

adequados à pessoa idosa.  

� Verificar a necessidade e ou condições de orteses 

(bengalas, andadores, etc.) e próteses (dentárias, 

auditivas e oculares). 

� Favorecer a leitura labial pela pessoa idosa, durante as 

conversações.  

� Utilizar linguagem clara e precisa com a pessoa idosa e 

seus familiares.  

� Promover trocas sociais entre a pessoa idosa, sua 

família e comunidade, negociando as potencialidades e 

capacidades em contraponto às fragilidades e 

necessidades.   
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COMPETÊNCIAS 

 

3 – Agir, com prontidão e presteza em situações imp revistas, articulando os recursos para seu pronto a tendimento. 

 

Saber-Fazer 

(habilidades) 

 

Saber-Saber 

(conhecimentos) 

 

� Identificar situações de urgência e emergência, tomar as 

providências necessárias como: realizar primeiros 

socorros e/ou providenciar atendimento de suporte. 

 

� Conceitos de emergência e urgência. 

� Cuidados imediatos em relação a: queimaduras, cortes, 

traumatismos, engasgos, envenenamentos agudos e por 

animais peçonhentos, convulsões, desmaios, 

afogamentos, outros. 

� Procedimentos para preservação da vida em situações 
de emergência 

 

  


	abertura_bd_A4_210x297.pdf
	Página 1


	titulo: POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA : COMPETÊNCIA DOS CUIDADORES DE PESSOAS DEPENDENTES
	Nome do autor: Rosângela Rodrigues de Carvalho
	Data: 2011


