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RESUMO 

 

Introdução: Devido ao aumento no índice de pessoas idosas no Brasil, o número de 

patologias dessa faixa etária também tem aumentando; muitas vezes confundidos 

com a “velhice”, o Alzheimer e a Demência por exemplo se destacam em inúmeras 

doenças, levando o idoso a uma dependência gradual. Como o estatuto do idoso 

propõe o direito do mesmo, é necessário que um membro da família se 

responsabilize por esse idoso. O idoso tem direito de saber o que está acontecendo 

ao seu redor, é importante que a família compartilhe momentos de sua vida, fazendo 

com que se sinta importante, mesmo que não realize as mesmas tarefas do mesmo 

jeito que realizava antes. O cuidador tem que estar ciente de que enfrentará vários 

obstáculos, passará por dificuldades psicossociais. Objetivo: Verificar na literatura a 

produção científica acerca do tema cuidando do cuidador de idoso. Método: O 

estudo de natureza descritiva e exploratória é realizado por meio 

de revisão integrativa da literatura. Este método de pesquisa permite a incorporação 

de evidências na prática clínica, pois possibilita a síntese do conhecimento 

produzido sobre um determinado tema e aponta também as lacunas que podem ser 

resolvidas a partir de estudos futuros. Resultados esperados: Espera-se que os 

resultados obtidos auxiliem os profissionais a oferecer uma assistência de qualidade, 

e o mesmo conquiste a confiança do cuidador e do idoso que precisa de cuidados, 

em prol de uma melhor qualidade de vida, diminuindo as chances de doenças 

futuras, oferecendo uma assistência tanto física como emocional. PALAVRAS 

CHAVE:  1- CUIDADORES; 2- ENFERMAGEM; 3-IDOSO;  

1         INTRODUÇAO  

O processo de envelhecimento no Brasil está avançando cada vez mais, 

devido a isso, podemos observar que doenças degenerativas acometem ainda mais 

os idosos do país. ( SCHWANKE; CARLA, FEIJÓ,2015). 

      De acordo com SCHWANKE (2015), muitas são as causas de 

dependência entre os idosos, podendo citar por exemplo o declínio cognitivo 

(Alzheimer). Sendo assim, o cuidador que por muitas vezes um familiar, precisa 

transmitir uma confiança para o idoso, com o objetivo de ter uma melhor assistência. 

Porem muitas das vezes o mesmo não possui uma orientação adequada de como 

oferecer essa assistência, devido ao acumulo de tarefas no seu dia a dia, a vontade 

de desistir é imensa. Por conta da sobrecarga física, emocional, e financeira, o 
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cuidador tem uma grande chance de desenvolver alguma patologia como por 

exemplo a depressão. É necessário que o cuidador se adapte as novas mudanças, a 

fim de diminuir a sobrecarga.  

 

2       OBJETIVO 

        Destacar aos enfermeiros sobre a atenção e assistência ao cuidador de 

idoso. Sugerir melhoras na assistência prestada ao cuidador de idoso 

 

3      MÉTODOLOGIA. 

        O estudo de natureza descritiva e exploratória é realizado por meio 

de revisão integrativa da literatura. Este método de pesquisa permite a incorporação 

de evidências na prática clínica, pois possibilita a síntese do conhecimento 

produzido sobre um determinado tema e aponta também as lacunas que podem ser 

resolvidas a partir de estudos futuros (MENDES; SILVEIRA, GALVÃO, 2008). 

 

4       DESENVOLVIMENTO 

          De acordo com a Secretaria nacional de promoção e defesa dos direitos 

humanos, é de que até em 2050, haverá um maior número de população idosa do 

que jovens. Com isso a probabilidade dos idosos desenvolverem alguma patologia 

que determine a dependência, e muito grande, acaba se tornando um desafio para o 

cuidador e a equipe de saúde.  

        Segundo ILHA et.al. (2015), o cuidador familiar é a pessoa que atende as 

necessidades do membro da família que necessita de cuidados, o mesmo fica 

responsável em responder por esse idoso, caso haja necessidade. Infelizmente com 

passar do tempo a doença vai progredindo e os cuidados se tornam cada vez mais 

complexo. Um dos motivos e por conta da idade e da fragilidade em que o idoso se 

encontra. Assim pode se dizer que a família, em especial o cuidador, precisa de um 

suporte mais especifico, e um suporte de qualidade oferecido pela equipe de 

enfermagem.  

         Com isso o profissional tem que ter um olhar complexo e a mente aberta 

diante do problema. E necessário que o mesmo conheça todo o contexto familiar, a 

fim de conquistar a confiança de ambos. Pois o cuidador em si sofrera algumas 

consequências, desde uma mudança na estrutura financeira, até um abalamento 

psicológico, onde o cuidado de enfermagem tem que ser para ambas partes: o 
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idoso, e seu cuidador. Para facilitar essa assistência, a equipe pode traçar um 

planejamento adequado para esse cliente, visando sempre uma melhor qualidade no 

atendimento, a fim de diminuir as chances do cuidador sofrer com a depressão ou 

algum outro problema que atinja sua saúde (ILHA, et.al.2015 p. 331-337). 

 

5   Resultados esperados: 

        Espera-se que os resultados obtidos auxiliem os profissionais a oferecer 

uma assistência de qualidade, e o mesmo conquiste a confiança do cuidador e do 

idoso que precisa de cuidados, em prol de uma melhor qualidade de vida, 

diminuindo as chances de doenças futuras, oferecendo uma assistência tanto física 

como emocional. 
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