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PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO CUIDADOR DE IDOSOS: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 O Brasil é considerado um País envelhecido, segundo a Organização Mundial de Saúde. Portanto, é fundamental 
que todas as pessoas, e, em especial, os profissionais de saúde, compreendam o processo de envelhecimento e suas 
peculiaridades de forma a direcionar os esforços na construção de um futuro digno e humano a todos. Nesse sentido, 
com o envelhecimento, surgem demandas que requerem cuidados diários, sejam realizados em domicílio ou 
instituições. Geralmente esses são delegados às famílias, mas, também aos cuidadores. Os cuidados devem ser 
assertivos e perpassar os diferentes aspectos (social, econômico, saúde, históricos, psicológicos) do envelhecimento, 
com o intuito de melhorar e/ou mantendo a autonomia e independência da pessoa idosa. 
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O trabalho resultou em 05 dificuldades relatadas e discutidas em sala pelos cuidadores e professores: Sobrecarga do 
trabalho em que a carga horária é exaustiva e o desenvolvimento de funções que não são de sua competência; 
valorização do cuidador que possui baixa remuneração mesmo apresentando competências e capacitação para tal 
atividade; abandono familiar, no qual o papel do cuidar fica exclusivamente a cargo do cuidador; desconhecimento 
do cuidador sobre o envelhecimento em diversos aspectos; violação dos direitos da pessoa idosa (financeira, física, 
abandono, negligência, institucional).  

 

Apresentar as principais dificuldades encontradas pelos cuidadores. 

 

 Esse trabalho é um relato de experiência, da 3º Edição do curso de cuidador de idosos no ano de 2021, na 
modalidade online, devido à pandemia do COVID-19. A carga horária foi de 100 horas, com participação de 102 
alunos de diversos estados brasileiros, e duas alunas brasileiras que residem no Japão. O conteúdo programático foi 
dividido por áreas: Direito e Conselho do Idoso com a participação do Ministério Público e Defensoria Pública; 
Organização e estoque de medicamento; Atividades físicas e recreativas para o idoso e o cuidador; Banho, cuidados 
com a pele, e autocuidado; Obesidade e hipertensão; Avaliação e educação nutricional; Saúde bucal; Memória, 
transtornos e depressão; Quedas e marcha; Cuidados paliativos; Aspectos sociais da família e idoso. A organização 
do curso foi realizada pelo Conselho Municipal de Inhumas-GO, com os seguintes parceiros: Faculdade de Inhumas 
e Prefeitura Municipal de Inhumas-GO.    

 

Esse buscou qualificar o cuidador numa visão multiprofissional e interdisciplinar, visando melhorar a qualidade de 
vida dos idosos sejam em seus domicílios e/ou instituições de longa permanência. Também estabeleceu novos 
paradigmas rompendo mitos e preconceitos contra pessoa idosa, entendendo suas fragilidades e potencialidades. 
Além disso, proporcionou uma geração de renda para os cuidadores.  

Palavras-chaves: Atenção integral à saúde do idoso; capacitação profissional; pessoa idosa  

 

E-mails: jupbs@hotmail.com; yanguedesferreira@gmail.com; citabalestra@hotmail.com;neumachaveiro@ufg.brE-
mais:jupbs@hotmail.com; yanguedesferreira@gmail.com;citabalestra@hotmail.com;neumachaveiro@ufg.br  

 


