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QUEM VAI CUIDAR DE QUEM? 
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Quem vai cuidar 
destas crianças 

daqui à 70 anos? 



 
ALGUMAS POSSIBILIDADES 

 
 

   Seus Filhos? 
 
   Irão para uma ILPI? 
 
   Terão Cuidadores ? 
 
   Seus amigos? 
 
 



 
 

 

    Quero apresentar uma animação 
que vai nos fazer refletir sobre a 

essência do CUIDADO... 
 





O Cuidado reside na própria constituição do ser 
humano...é inerente à todos nós. 

 

Inclui duas significações básicas, intimamente ligadas entre si. 
 
 
 

A primeira designa a atitude de desvelo, de 
     solicitude e atenção para com o outro.  

 
 
 

 
 

A segunda nasce desta primeira: é a preocupação e a inquietação 
pelo outro, porque nos sentimos envolvidos e 

afetivamente ligados ao outro. 
                                                     

                                                                Boff,1999 
 



Cuidado :  sinônimo erudito do latim “coera” 

 

 

   O termo “cuidado” foi utilizado primeiramente no 
campo da ética e, posteriormente,  

foi  incorporado ao vocabulário da Enfermagem e 
do Serviço Social. 

 

    Estudos sobre 
cuidadores no Brasil 
a partir dos anos 80 



CUIDADOR 
DOMICILIAR 

CUIDADORES 
Classificação por vínculo,cuidador/paciente,tipo e frequência de cuidados 

PUBLICIZAÇÃO DO PAPEL DO CUIDADOR FAMILIAR, SP,1998, 
SAS/MPAS, PUC/SP 



Cuidar de idosos  é ainda uma responsabilidade da esfera familiar. 
 

        A tarefa de cuidar é prioritariamente feminina  
(esposa, irmãs ou filhas) 

 

Os pais têm o dever de assistir , criar e educar os filhos 
menores e os filhos maiores tem o dever de ajudar e 
amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. 

(Constituição Federal, 1988) 



Relações 
estabelecida

s 

Natureza 
das 

necessidade
s Recursos 

pessoais 
do 

cuidador 

O CUIDAR 

Exercício do 
papel de 
cuidador 



 
 

 
•      

 

“O cuidador vai deixando de ser um pouco 
daquele que é...o construtor de sua 

identidade social , e acaba assumindo outras 
identidades, até mesmo para ser melhor 

aceito na sociedade que lhe impõe a forma 
de cuidar, atribuindo-lhe toda a 
responsabilidade do paciente,  

responsabilidade inclusive sobre sua vida”.    
(Tobias, Lemos, 2005). 

 

 



 
 

E quando falamos de pessoas 
com Deficiência Intelectual? 

 É diferente ? 

No Brasil ainda são poucas as pesquisas  
sistematizadas sobre cuidadores 

informais/familiares  de pessoas com DI.  

IMPORTÂNCIA DESTE SEMINÁRIO!!!! 



 Pessoas com Deficiência Intelectual , assim como a maioria dos 
idosos, necessitam de supervisão ou auxílio direto para a 
realização das atividades cotidianas. 
 

 A necessidade destes cuidados frequentes, no caso das pessoas 
com DI, na maioria das vezes teve início na infância. Podem ter 
sido anos e anos de cuidados, acompanhamento contínuo  em 
sessões de reabilitação, idas e vindas da escola ...e muito mais , 
culminando com a dificuldade de pais/parentes  idosos virem à 
cuidar dessas pessoa na fase adulta ou velhice. 
 

  O nascimento de uma criança com deficiência intelectual pode 
representar um momento de grande impacto, causando uma 
interrupção na estabilidade familiar (DESSEN, SILVA, 2000).  
 

 
 

 Dificuldades na busca pela reorganização e inclusão dessa criança 
como pertencente ao grupo social. 

  A dinâmica diária é um fator preponderante para a adaptação, 
bem-estar e qualidade de vida da família (DESSEN, SILVA, 2000; 

MURPHY et al., 2007) 
 



E os cuidadores também 
envelhecem... 

Alguns estudos internacionais e nacionais 
  já apontam  

o significativo número de idosos cuidando de idosos. 
(Braz e Ciosak , 2009; Diogo et al, 2005; Lemos et al, 2006) 

 

Sra.Ada Keating,98 anos,residente em 
Liverpool, Inglaterra e seu filho mais 

velho,Tom, 80 anos. 
A Sra. Ada mudou-se para a ILPI para residir e 

cuidar do filho. 
“...você nunca deixa de ser mãe”. 

 

REALIDADE NOS 
SERVIÇOS 



Reconhecendo as necessidades destes idosos que assumem a árdua tarefa 

de cuidar de outro idoso, a Disciplina de Geriatria e Gerontologia da UNIFESP 

(DIGG) implantou em 2007 um ambulatório para atender cuidadores de 

pacientes atendidos no serviço, em suas necessidades clínicas, psicológicas e 

sociais. 

 
PERFIL  DO  AMBULATÓRIO 

319 CUIDADORES JÁ 

ATENDIDOS 

96 EM ATENDIMENTO 

SEXO:   

85,2%MULHERES 

   14,9% HOMENS. 

IDADE MÉDIA: 

71a(min56 e máx 92) 

VÍNCULO COM O IDOSO: 

FILHOS: 52,7% 

CÔNJUGES: 36,5% 

OUTROS: 9,5% 

MÉDIA DE ANOS DE CUIDADO: 

5 ANOS 

51% DOS IDOSOS CUIDADOS TEM 

DIAGNÓSTICO DE DEMÊNCIA 

 

18,9% SÃO ACAMADOS 



Um caso do nosso ambulatório... 



• Sr.FLT, 67 anos , bancário, aposentado há 6 anos. 
• Reside com seu irmão,JC ,71 anos  e o companheiro. JC tem deficiência 

intelectual , auditiva  e visual por sequela de meningite na infância.  
• O Sr.FLT foi incluído no Ambulatório para Cuidadores porque no 

acompanhamento do irmão em consulta , o médico ouviu suas queixas 
de saúde e verificou a necessidade de cuidados para ele próprio. 

• O mesmo relata que desde criança auxiliou sua mãe nos cuidados com 
o irmão e que aposentou-se de “maneira precoce” para assumir 
definitivamente esse cuidado ,após a morte da mãe. 

•  A família é composta ainda de outras duas idosas, suas irmãs com 
idades de 70 e 73 anos e um irmão de 60 anos. Nenhum dos três irmãos 
se envolve nos cuidados com o JC,especialmente o irmão que reside 
em outra cidade. 

• A demanda de cuidados do irmão do Sr.FLT é de supervisão contínua, 
inclusive para as AVDS. 

Março, 2013 
Alguns dados: 
 



1ºATENDIMENTO  

 
• Antecedentes clínicos identificados: 

• Câncer de próstata operado em 2008; 

• Diagnóstico de HIV desde 1996->Em uso dos retrovirais: Biovir + 
FPV/RTV ; 

• Síndrome depressiva 

• Pólipo de intestino (retirado em 2012) 

 

       Diagnóstico social: 

     Suporte social insuficiente 

     Situação de vulnerabilidade : um idoso com sérios problemas    de  
saúde assumindo o cuidado integral à outro idoso. 

      Risco de isolamento social 

 



Na segunda consulta o paciente relata que fora 
internado no HSP com quadro de hemiparesia 

esquerda de 24h de duração,há 15 dias.  
Durante a internação de 12 dias, JC ficou com as 

irmãs o que resultou numa experiência desastrosa , 
segundo relato das mesmas. Ainda em fase de 

recuperação trouxe o irmão para casa e continuou 
cuidando apesar das insistentes observações do 

companheiro em relação a sobrecarga de cuidados 
que ele estava enfrentando. 

 
A EQUIPE INICIA UMA ABORDAGEM SOBRE A 

POSSIBILIDADE DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO 
SR.JC 



As irmãs compareceram à uma reunião que foi 
realizada com a Psicóloga e a AS . 

     Foram prestadas orientações em relação  à  
reorganização da  rotina  e  o JC passou a ficar 
durante a semana com o irmão e com as irmãs 

nos fins de semana. A relação com o 
companheiro parece estar mais facilitada e os 

dois agora podem ter uma vida social e afetiva. 
     A institucionalização continuou como uma 

possibilidade distante...  
 

2º ATENDIMENTO 



As irmãs compareceram à uma reunião que foi 
realizada com a Psicóloga e a AS . 

     Foram prestadas orientações em relação  à  
reorganização da  rotina  e  o JC passou a ficar 
durante a semana com o irmão e com as irmãs 

nos fins de semana. A relação com o 
companheiro parece estar mais facilitada e os 

dois agora podem ter uma vida social e afetiva. 
     A institucionalização continuou como uma 

possibilidade distante...  
 

3º ATENDIMENTO/REUNIÃO FAMILIAR 



As irmãs assumiram os cuidados nos de JC nos fins de 
semana. No primeiro, tudo correu muito bem. No segundo, 

ele abriu o portão da casa e sumiu na vizinhança, 
necessitando da ajuda da GCM para localizar e trazê-lo de 

volta para casa,o que causou grande estresse em toda 
família. 

Nos fins de semana seguintes , Sr. FLT não deixou o irmão ir 
para a casa das irmãs, o que causou enorme conflito na 

relação com seu companheiro. 
Em determinado momento, ele sentiu-se mal ,apresentando 
uma crise de diarreia ,seguida de desidratação e novamente 

foi  internado. 
O companheiro assumiu o   cuidado do irmão nesse período. 

No retorno à casa encontrou o companheiro decidido a ir 
embora... 

 

DESDOBRAMENTO DA REUNIÃO... 



     
 

4º ATENDIMENTO 
 

O paciente comparece bastante debilitado, 
entristecido e inconformado com a sua situação. 

 
    Em relação a esta tentativa de arranjo, ficou claro à 

equipe que  que as irmãs não tem condições físicas 
e emocionais de cuidar do JC. Seguindo 

orientações, Sr.FLT foi visitar algumas instituições, 
e percebeu a grande dificuldade que tinha para 
aceitar que “outros” cuidassem do JC. Mesmo 

assim, num dado momento levou o JC para passar 
um fim de semana numa instituição , como um 

“teste”. 
 

     Nesse fim de semana JC foi muito bem tratado e 
estava ótimo... porém  o Sr.FLT  foi buscar o irmão 

antes do horário combinado por não suportar a 
culpa de tê-lo levado para a ILPI... 

 



     
 

5º ATENDIMENTO 
 

     Sr. FLT vem perdendo peso progressivamente 
e apresentando  sintomas depressivos 
recorrentes. 

     Apresentou má adesão aos antidepressivos 
prescritos anteriormente e visível dificuldade 
em gerenciar os cuidados à sua saúde e ao 
seu irmão. 

 
     Apresentou-se muito ansioso e 

decepcionado com ele  mesmo pela 
experiência vivenciada, mas que “serviu para 
refletir”(sic), então solicitou outros endereços 
de ILPI e se organizou para levar JC  para 
passar 1 mês em uma instituição. 



     
 

E ENTÃO... 

 JC está permaneceu numa ILPI por cerca de 
um mês.  

 Sr. FLT contou com a colaboração das irmãs 
para o pagamento da ILPI.Sr. FLT continuou 
sendo acompanhado no ambulatório. 

 Sua relação com o companheiro ficou mais 
tranquila. 

 Ele começou a fazer atividade 
física(caminhadas no parque da Aclimação) 
e visita seu irmão semanalmente e em quase 
todos os fins de semana o traz para casa. 
 

 



     
 

E HOJE COMO ESTÃO o SRS. FLT E JC ? 
•      

 

 A ILPI pediu para que Sr. FLT 
desligasse seu irmão alegando que o 
quadro dele exigia a presença 
constante de um cuidador, o que 
seria inviável. 
 

 O Sr. FLT aceitou , continua cuidando 
do irmão e sendo atendido por nós... 

 
 



     
 

Não podemos negar que já houve uma tentativa em nível 
governamental para inserir o tema cuidador informal numa 

Política Pública – Política de Saúde do Idoso: 
  

“Essas pessoas deverão, também, receber  atenção médica 
pessoal, considerando que a tarefa de cuidar de um adulto 

dependente é desgastante e implica riscos à saúde do cuidador. 
Por conseguinte, a função de prevenir perdas e agravos à saúde 

abrangerá, igualmente, a pessoa do cuidador.” (Brasil, 1999). 
  

 
 

“A invisibilidade do cuidador idoso, suas dificuldades no exercício 
cotidiano do cuidar, o alto custo que lhe é cobrado por essa função, 
quer seja  físico, quer seja emocional, ainda carece de estudos que 

possam direcionar políticas públicas para atenção à essa população.” 
 

Lemos, ND ,Rev..Mais 60: estudos sobre envelhecimento / Edição do Serviço Social do 
Comércio.  Sesc São Paulo, v. 29, n. 72, Dezembro. 2018 

 



Eu adoraria ter esta resposta... 
 

Adoraria poder afirmar que teremos muito rapidamente a efetivação 
de Políticas Públicas voltadas à esse segmento da 

população...CUIDADORES FAMILIARES,  
 

Mas nós profissionais somos apenas o fio dessa trama,o fio que 
costura, dá a forma e sustentação.E isto é MUITO, é quase tudo. 

 
Nosso papel é principalmente, afirmar e afirmar por meio de 

pesquisas e do nosso trabalho cotidiano que 
 
 

Cuidadores precisam de nossa atenção e nosso cuidado para com eles. 

 

Cada um no seu papel terá dificuldades, perdas e ganhos.  

 

 O cuidado exige resiliência e força interior , e somente contando com 

algum apoio , o cuidador poderá realizar a complexa tarefa de cuidar do 

outro . 

 
 
 
 

     
 

ACREDITAR!!! 
SEMPRE!!! 



• Muito obrigada pela 
atenção! 

nairadutra@uol.com.br 

nairadutra@uol.com.br 


