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1. Resumo 

Este estudo visa identificar e mostrar por meio de pesquisa bibliográfica, a 

importância do papel dos profissionais da enfermagem em observar e identificar as 

dificuldades dos cuidadores de idosos. Os resultados podem fornecer subsídios para 

que os enfermeiros reflitam sobre a importância do orientar e educar, visando 

proporcionar um envelhecimento ativo, manutenção da capacidade 

funcional, prevenção de doenças, promoção, recuperação e reabilitação da saúde do 

idoso. 

2. Introdução 

O aumento da população idosa tem elevado os casos de doenças crônicas, 

tornando o cuidado com a população idosa um dos maiores desafios do século XXI, 

uma vez que em 2025 essa população já representará mais de 32 milhões de pessoas, 

que terão como principal suporte as suas próprias famílias desempenhando o papel de 

cuidadores informais (RAMOS, 2003). 

Segundo Rocha; Vieira; Sena (2008), as principais dificuldades enfrentadas 

pelos cuidadores foram a insistência do idoso, a sobrecarga do trabalho de cuidar, falta 

de informações, falta de apoio físico, psicológico e financeiro. 

Neste sentido, discutir este tema se torna essencial, pois mostra a importância 

da educação adequada aos cuidadores de idosos por parte dos profissionais da 

enfermagem. Agindo para que haja uma diminuição da sobrecarga, risco no ato de 

cuidar, uma eliminação da insegurança por parte do cuidador e, consequentemente, 

uma recuperação ou conservação das capacidades funcionais do idoso. 

3. Objetivos 

Mostrar a importância do papel dos profissionais de enfermagem na educação e 

orientação aos cuidadores de idosos a partir de análise e identificação das dificuldades 

enfrentadas por eles durante o cuidado oferecido aos idosos. 

4. Metodologia 

O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos e livros 

publicados entre 2006 a 2016. As buscas bibliográficas foram realizadas na BVS 

(bases de dados eletrônicas Scielo, Lilacs e PubMed). As palavras-chave investigadas 

foram: cuidadores de idosos, políticas de saúde do idoso, estratégia saúde da família e 

assistência domiciliar e enfermagem gerontológica. 

 

 



5. Desenvolvimento 

Segundo a pesquisa de Martins et al. (2007) existe uma deficiência na educação 

aos cuidadores de idosos por parte dos profissionais de saúde, onde as cuidadoras 

relatam só receber orientações após o questionamento. Uma orientação inadequada 

por parte dos profissionais de saúde pode representar uma série de riscos à saúde do 

idoso, pois a cuidadora não saberá como lidar com algumas intercorrências. 

A enfermagem tem como característica de atuação, o cuidar, gerenciar, educar, 

pesquisar e participar politicamente. Dentre estes aspectos, a prática educativa vem 

sendo uma das principais estratégias de promoção da saúde (SILVA et al., 2009). 

 

6. Resultados Preliminares 

6.1 Perfil dos cuidadores de idosos - O cuidado ao idoso é exercido principalmente 

por mulheres, esposa, filhas e netas, porém, esta realidade vem sendo modificado com 

a inserção da mulher no mercado de trabalho (GONÇALVES et al., 2006).  

6.2 Perfil de idosos que necessitam de cuidados - A maior parte dos idosos que 

necessitam de cuidados são do sexo feminino possuindo morbidades como hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, Fratura, AVC, Câncer (THUMÉ et al., 2010). 

6.1 Enfermagem na identificação de necessidades do idoso e educação aos seus 

cuidadores - A saúde do idoso é determinada pela capacidade funcional que o 

indivíduo da terceira idade possui, avaliando-se a possibilidade de realizações de 

atividades básicas e instrumentais da vida cotidiana  (RAMOS, 2003). 

6.2 Atenção Domiciliar às pessoas idosas - A inclusão do idoso e sua família na 

assistência domiciliar, proporcionada pelos profissionais através da Estratégia Saúde 

da Família é essencial para monitorar as condições clínicas do idoso, podendo utilizar 

como instrumento de auxílio a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2010). 

6.3 O trabalho da enfermagem em situações com alta incidência de dificuldades 

durante os cuidados oferecidos aos idosos - Uma das dificuldades mais recorrentes 

entre os cuidadores são: a queda do idoso (FREITAS et al., 2011), o controle de 

hipertensão e diabetes (CARVALHO et al., 2012) e lesão por pressão (MORAES et al., 

2012). Assim, os profissionais de enfermagem devem adequar as atividades educativas 

conforme  o estilo de vida, o ambiente onde a pessoa idosa e sua família estão 

inseridos, sua cultura, grau de compreensão e condições econômicas (MARTINS et al., 

2007). 
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