
   

1 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

FABÍOLA DE ARAÚJO LEITE MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE CUIDAR EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE 

IDOSOS: (RE)PENSANDO A FUNÇÃO DOS CUIDADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA/PB 

2014 

 

 
 



   

2 

  

 

FABÍOLA DE ARAÚJO LEITE MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE CUIDAR EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE 

IDOSOS: (RE)PENSANDO A FUNÇÃO DOS CUIDADORES 

 

 

Tese submetida à coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, como 

requisito para obtenção do título de Doutor em Enfermagem.  

 

Área de concentração: Cuidado em Saúde e Enfermagem.  

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Miriam Lima da Nóbrega. 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA/PB 

2014 

 



   

3 

  

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial, deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada à fonte. 

 

 

 

 

    M488p  Medeiros, Fabíola de Araújo Leite.    

               Processo de cuidar em instituições de longa permanência de idosos: 

(re)pensando a função dos cuidadores / Fabíola de Araújo Leite Medeiros.-- 

João Pessoa, 2014. 

      162f.: il. 

      Orientadora: Maria Miriam Lima da Nóbrega 

      Tese (Doutorado) – UFPB/CCS 

      1. Enfermagem. 2. Cuidados em enfermagem. 3.Envelhecimento - 

cuidados em enfermagem. 4. Teorias de enfermagem. 

 

 

 

    UFPB/BC                                                                                 CDU: 616-083(043) 



   

4 

  

 



   

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a todos que 

buscam na sua lida diária compreender 

o verdadeiro significado do Cuidado 

Humano. 

 



   

6 

  

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, minha fonte de sabedoria humana, meu refúgio e minha fortaleza. Agradeço-lhe a 

cada dia pela energia vital, pela criação, pela luz no meu caminho, minha fonte inspiradora. 

 

A toda minha família, pois são as pessoas que mais me incentivam a buscar concretizar 

todos os meus desejos e para isso me dão todo o suporte que preciso. Aos meus pais (Lauro e 

Ozilene), eternos mestres, por terem sempre me ensinado a caminhar rumo ao conhecimento, 

da minha infância aos dias atuais. Ao meu esposo (Eduardo), meu amado companheiro de 

estrada, que me estimula na realização de mais uma etapa da nossa vida, sempre juntos. Aos 

meus estimados filhos (Fábio e Fabrício) que me fazem compreender a importância de tudo 

que alcanço e que sempre resgatam meus momentos felizes. Às minhas irmãs (Luciana e 

Giovanna) que contribuíram com apoio aos meus filhos, durante minhas ausências em casa. 

Às minhas tias (Ana e Guia) que da sua forma em especial, deram suporte para que eu 

também conseguisse caminhar. Aos meus primos, principalmente, Áurea, pela companhia no 

início da caminhada. Aos meus avós (todos in memoriam): que me fazem sentir saudosas 

lembranças de minha infância e que me incentivaram a buscar meios de entender a 

experiência humana de envelhecer. Aos meus sogros (especialmente D. Lucia) pelo carinho e 

apoio. Essas pessoas fizeram toda a diferença para concretização dessa etapa. 

 

Á minha querida orientadora, Profa. Dra. Maria Miriam Lima da Nóbrega, pelas 

orientações, mas, principalmente, pela parceria e crédito que ela deposita em seus alunos. 

Por sua verdadeira função de orientar-nos no caminho do conhecimento e do entendimento 

rumo à Ciência da Enfermagem. 

 

Aos membros da Banca Examinadora, todos escolhidos com muito carinho, tanto pela 

contribuição do conhecimento agregado a esse trabalho, como pela excelência na produção 

científica brasileira da enfermagem em relação ao processo de envelhecimento humano. 

Obrigada por contribuíremdesde a qualificação, correção e partilha de informações para 

construção dessa tese. 

 

Ao Instituto São Vicente de Paulo, representado pela Ir. Bernadete, pela oportunidade de 

realização da coleta de dados e aperfeiçoamento de seus cuidadores. 

 



   

7 

  

 

 

Aos Cuidadores de idosos, pessoas que contribuíram, singularmente, com a construção desse 

trabalho, e que nesse momento, continuam realizando seus trabalhos em prol das 

necessidades humanas das pessoas idosas institucionalizadas. 

 

A Profa. Ozilene de Araújo Leite, que contribuiu com toda sua experiência no 

desenvolvimento das oficinas, atuando como professora assistente na coleta de dados.  

 

Ao Prof. Roberto Leite Aguiar e àsua esposa Telma, pela dedicação na correção ortográfica 

desse trabalho. 

 

A Ana Maria da Silva Martins, minha secretária em domicilio, que nas minhas ausências em 

Campina Grande, colaborou com a manutenção da rotina dos meus filhos.  

 

Á Lidiany Galdino Félix, minha grande amiga, e aos colegas (Elisângela, Anajás, Patrícia, 

Priscila, Cidney e Jael), que compartilharam momentos alegres durante as viagens (Campina 

Grande/João Pessoa), e todas que fazem parte do GEPFAE (principalmente, Ana Cláudia 

Torres Medeiros e Jullyana Marion Medeiros de Oliveira). 

 

A todos os Professores, colegas efuncionários do PPGENF/UFPB. 

 

A todos que compõem o Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), por entenderem a necessidade de capacitação docente e por terem me 

liberado para cursar o Doutorado. 

 

À Profa. Ademilda Maria de S. Garcia, minha primeira orientadora, que me incentivou pelos 

caminhos da pesquisa na graduação em Enfermagem. A Profa. Cristina Paiva Souza, que 

colaborou na orientação da minha dissertação de Mestrado no ano de 2001. Vocês, com 

certeza, também participaram dessa trajetória.  

 

Enfim, a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, 

eu deixo aqui, meus agradecimentos por tudo. 

 

  

 

 

 



   

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A arte do cuidar transpessoal em Enfermagem, 

como um ideal moral, é um meio de comunicação e 

libertação de sentimentos humanos, através da 

coparticipação total de nós próprios na 

Enfermagem. O cuidar transpessoal é, portanto, um 

meio de progresso onde um indivíduo se move em 

direção a um elevado sentido do ser e de harmonia 

com a sua mente, corpo e alma. 
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RESUMO 

 

MEDEIROS, Fabíola de Araújo Leite. Processo de cuidar em Instituições de Longa 

Permanência de Idosos: (re)pensando a função dos cuidadores. 2014. 162f. Tese (Doutorado 

em Enfermagem) – Pós-Graduação em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa. 

 

Introdução: Este trabalho surge da necessidade de reconhecimento de como é programado o 

processo de cuidar nas instituições de longa permanência para idosos (ILPIs) buscando 

melhorias ao padrão de assistência a rede de apoio à pessoa idosa institucionalizada. 

Objetivo: Analisar o processo de cuidar em uma ILPI, visando a (co)estruturação do cuidado 

baseado na socialização do conhecimento prático de cuidadores de idosos e o Processo 

Clinical Cáritas. Método: Pesquisa Convergente Assistencial (PCA), realizada em uma ILPI 

no município de Campina Grande/PB, no período de Junho a Novembro de 2013, com a 

participação de 18 cuidadores. A coleta de dados aconteceu seguindo as fases da PCA, 

utilizando-se instrumentos para coleta de dados como: dois questionários semiestruturados e 

dez roteiros utilizados em encontros intitulados como oficinas para cuidadores de idosos. 

Através da análise do conteúdo foi possível elencar categorias temáticas relacionadas ao 

processo de cuidar baseado no Processo Clinical Cáritas (PCC). O projeto seguiu as 

recomendações éticas e foi aprovado sob protocolo de nº. 18413413.3.0000.5187. 

Resultados: Os resultados permitiram descrever e analisar o processo de cuidar na ILPI, 

assim como traçar o perfil dos cuidadores de idosos, motivações que o encaminharam ao 

ofício na instituição, descrição das atividades e dificuldades vivenciadas na rotina de serviço. 

Foi possível (co)estruturar um processo de cuidar baseado no Processo Clinical Cáritas, onde 

foram elencados os fatores de cuidado exercidos por cuidadores: 1) Cuidadores praticam 

amor, bondade e equidade; 2) Cuidadores descrevem sua autenticidade com seus instrumentos 

de trabalho; 3) Cuidadores tentam cultivar práticas de cuidado com autoconsciência para si 

mesmo e para com o outro; 4) Cuidadores desenvolvem a ajuda-confiança no cuidar 

transpessoal; 5) Percepção de cuidadores de idosos em relação a sentimentos positivos e 

negativos; 6) Cuidadores usam criatividade e conhecimento para saber ser, saber fazer, saber 

compreender e saber conviver; 7) Engajamento de cuidadores em experiências de ensino-

aprendizagem genuínas; 8) Cuidadores tentam providenciarum ambiente de cuidado a pessoa 

idosa institucionalizada; 9) Cuidadores ajudam na saciedade das necessidades básicas com a 

intenção de cuidar; 10) Percepções de cuidadores de idosos sobre os mistérios da vida e da 

morte. Conclusões: Conclui-se que o processo de cuidar na ILPI possui atributos que 

direcionam a um sistema humanístico de ação voltado a relação transpessoal entre cuidadores 

e idosos. Foi possível mensurar através do PCC a efetivação da proposta de cuidado exercida 

diariamente pelos trabalhadores que atuam junto à instituição tecendo o repensar da atuação 

desses trabalhadores que se utilizam do empirismo e criatividade dentre suas práticas de 

cuidado. Evidenciou-se também a importância da utilização da Ciência da Enfermagem na 

elaboração de todo o estudo. Pressupõe-se que esse estudo seja útil para o reconhecimento 

social do processo de cuidar em ILPI, do repensar a função de cuidadores de idosos em 

instituições, para fomentar futuras pesquisas relacionadas às ILPIs e a pessoa idosa, e 

principalmente para as instituições, buscando por melhorias assistenciais aos seus residentes. 

Palavras-chave: Enfermagem. Envelhecimento. Cuidado. Teorias de Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

MEDEIROS, Fabíola de Araújo Leite. Care Process in Long-Term Care Institution: a (re) 

thinking the role of caregivers.2014. 162f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Pós-

Graduação em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

Introduction: This work arises from the need for recognition of the care process in Long-

Term Care Institution (LTCI) seeking improvements to the standard of care support network 

for institutionalized elderly. Purpose: To analyze the process of care in a LTCI, aiming to 

(co)structuring of care based on practical knowledge of the socialization of elderly caregivers 

and Cáritas Clinical Process. Method: Converged Care Research (CCR).performed in a LTCI 

in Campina Grande/PB in the period of June to November 2013, with the participation of 18 

caregivers. Data collection took place following the phases of the PCA, and the instruments 

were used for data collection: two semi-structured questionnaires and ten scripts used in 

meeting titled as workshops for caregivers of the elderly. Through content analysis was 

possible to list the themes related to the care process based Cáritas Clinical Process. The 

project followed the ethical recommendations and was approved under protocol n. 

18413413.3.0000.5187. Results: The results allowed us to describe and analyze the process 

of care in the LTCI, as well as the profile of caregivers of elderly motivations that forwarded 

the letter to the institution, description of activities and difficulties experienced in the service 

routine. There was possible (co) design a care process based Cáritas Clinical Process (CCP), 

which were listed the factors of care exercised by caregivers: 1) Caregivers practice love, 

kindness and fairness; 2) Caregivers describe its authenticity with their tools ; 3) Caregivers 

try to cultivate “self” care practices to yourself and to each other; 4) Caregivers help develop 

confidence in transpersonal caring; 5) Perception of caregivers of elderly in relation to 

positive and negative feelings; 6) Caregivers using creativity and knowledge to know is, how 

to do, learn to understand and know how to live; 7) Engaging caregivers on experiences of 

genuine teaching and learning; 8) Caregivers attempt to provide an environment for the care 

of institutionalized elderly; 9) Caregivers help in satiation of basic needs with the intention of 

caring; 10) Perceptions of elderly caregivers about the mysteries of life and death. 

Conclusions: It is concluded that the process of care in the LTCI has attributes that drive a 

humanistic system of action oriented transpersonal relationship between caregivers and 

elderly. It was possible to measure the effectiveness of the CCP through the proposal of care 

exercised daily by workers who work at the institution weaving rethinking the role of these 

workers that use of empiricism and creativity among their care practices. Also showed the 

importance of the use of Science in Nursing preparation of the whole study. It is assumed that 

this study is useful for the social recognition of the care in LTCI process of rethinking the role 

of caregivers for the elderly in institutions, to foster future research related to LTCI and the 

elderly, and especially for public institutions, seeking assistance for improvements to its 

residents. 

Keywords: Nursing. Aging. Care. Nursing Theories. 
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RESUMEN 

 

MEDEIROS, Fabíola de Araújo Leite. Procesos de lo Cuidado em las instituciones de 

longa plazo para ancianos: uno (re)pensar de el papel de los cuidadores. 2014. 162f. Tese 

(Doutorado em Enfermagem) – Pós-Graduação em Enfermagem. Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa. 

 

Introducción: Este trabajo surge de la necesidad de un reconocimiento de como el proceso de 

lo cuidado en las instituciones de longa plazo para ancianos (ILPA), para el estándar de 

cuidado para el red de apoyo para los ancianos institucionalizados. Objetivo: Analizar el 

proceso de atención en un ILPA, con el objetivo de (co-)estructuración de la atención basada 

en el conocimiento práctico de la socialización de los cuidadores de ancianos y Proceso 

Clinical Cáritas. Método: Investigación en Atención Convergente (IAC), lleva a cabo en un 

ILPA en Campina Grande/PB, Brasil, en el período de junio a noviembre de 2013, con la 

participación de 18 cuidadores. La recolección de datos se llevó a cabo siguiendo las fases de 

la PCA, y los instrumentos fueron utilizados para la recolección de datos como dos 

cuestionarios seme-estructurados y diez guiones utilizados en sesión titulada como talleres 

para los cuidadores de las personas mayores. A través de análisis de contenido fue posible 

establecer una lista de los temas relacionados con el Proceso basado Proceso Clinical Cáritas. 

El proyecto siguió las recomendaciones éticas y fue aprobado con el número de protocolo 

enumerado por 18413413.3.0000.5187. Resultados: Los resultados nos permitieron describir 

y analizar el proceso de atención en el ILPA, así como el perfil de los cuidadores de personas 

mayores motivaciones que le han transmitido la carta a la institución, descripción de las 

actividades y de las dificultades experimentadas en la rutina de servicio. Fora posible (co-

)estructurar un proceso basado en Proceso Clinical Cáritas (PCC), que se enumeran los 

factores de cuidado ejercidos por los cuidadores: 1) Los cuidadores practica amor, amabilidad 

y justicia; 2) Los cuidadores describen su autenticidad con sus herramientas ; 3) Los 

cuidadores tratan de cultivar las prácticas de auto-cuidado de ti mismo y el uno al otro; 4) Los 

cuidadores ayudan a desarrollar la confianza en el cuidado transpersonal ; 5) La percepción de 

los cuidadores de personas mayores en relación con los sentimientos positivos y negativos ; 6) 

Los cuidadores utilizan la creatividad y el conocimiento para saber es , cómo hacer, aprender 

a entender y saber cómo vivir; 7) Los cuidadores participande las experiencias de verdadera 

enseñanza y el aprendizaje ; 8) Los cuidadores tratan de proporcionar un entorno para el 

cuidado de los ancianos institucionalizados ; 9) Los cuidadores ayudan en la saciedad de las 

necesidades básicas, con la intención de cuidar; 10) Las percepciones de cuidadores de 

ancianos acerca de los misterios de la vida y la muerte. Conclusiones: Se concluye que el 

proceso de atención en el ILPA tiene atributos que impulsan un sistema humanista de la 

acción orientada relación transpersonal entre los cuidadores y ancianos. Fue posible medir la 

efectividad de la PCC a través de la propuesta de la atención ejercido diariamente por los 

trabajadores que trabajan en el tejido institución repensar el papel de estos trabajadores que el 

uso del empirismo y la creatividad entre sus prácticas de atención. También mostró la 

importancia de la utilización de la ciencia en la preparación de Enfermería de todo el estudio. 

Se supone que este estudio es útil para el reconocimiento social de los cuidados en el proceso 

ILPA de repensar el papel de cuidadores de ancianos en instituciones, para fomentar la 

investigación futura relacionada con proceso del cuidar y los ancianos, y especialmente para 

las instituciones y las políticas públicas, solicitar asistencia para la mejora de sus residentes. 

Palabras clave: Enfermería. Envejecimiento. Cuidado. Teorias de la enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O pressuposto que norteou esse estudo antecede minha formação como enfermeira. 

Vem do ensino fundamental, da forma como fui socializada: minha primeira escola, além de 

funcionar como instituto educacional era, e ainda é, uma instituição de longa permanência 

para idosos (ILPI), o Instituto São Vicente de Paulo, localizado no município de Campina 

Grande/PB. Eu sempre tive contato com pessoas mais velhas, quer seja em casa, com meus 

avôs, bisavôs e tios-avôs; quer seja na minha escola. Lembro-me com saudosas lembranças da 

grande Gameleira (árvore antiga que tinha no pátio do colégio). Nesse lugar, tínhamos 

contato semanal com os idosos residentes. Presenciávamos também a cada ano a Campanha 

da Violeta, uma semana destinada a arrecadar fundos para os residentes e para manutenção do 

asilo. Essa experiência foi ímpar na minha vida e me motivou a estudar o processo de 

envelhecimento humano durante minha carreira profissional. 

Como enfermeira e docente no Departamento de Enfermagem da Universidade 

Estadual da Paraíba, lecionando conteúdos da área médico-cirúrgica, eu tive oportunidade de 

vivenciar o processo de saúde/doença de adultos e idosos, em campos de estágios acadêmicos, 

o qual era recorrente a observância de DCNTs e suas complicações principalmente 

acometendo pessoas com mais de 60 anos de idade, afetando singularmente a vida dos mais 

envelhecidos. Assim, estudar o processo de envelhecimento e suas nuances para o 

enfrentamento de doenças,que interferem na qualidade de vida da pessoa idosa,continuou 

sendo meu grande incentivador de busca de conhecimentos de Enfermagem e da 

Gerontologia, principalmente, visando o envelhecimento saudável.  

Passados mais de vinte anos, então, eu retornei a instituição, que ora fora fonte de 

minha educação primária, para entendê-la melhor e buscar meios que amenizassem o 

sofrimento de idosos que lá residiam. Como professora e pesquisadora, coordenei um projeto 

de pesquisa e extensãointitulado Pressão Arterial e Glicemia Capilar entre idosos do Instituto 

São Vicente de Paulo, entre os anos 2005-2008.  

Regressar àquele lugar foi uma possibilidade de reviver os tempos de criança e de criar 

mecanismos que viessem a contribuir com a prestação de serviços às pessoas idosas, que ali 

residiam. Pensar em poder contribuir e promover saúde com a formulação de uma tese que 

buscasse refletir sobre o processo de cuidar em ILPIs significou, para mim, uma perspectiva 

de produzir conhecimento envolvendo-me totalmente com o objeto escolhido. Dessa forma, 

adentrei-me no campo da Gerontologia, vivenciando cada momento sob uma visão que vai 

além da científica, mas com um olhar humano.  
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Apresento esse trabalho, discorrendo o tema do processo de cuidar em uma ILPI na 

ordenação subsequente de seis Unidades, as quais são apresentadas da seguinte forma: 

Na Unidade 1: Envelhecimento populacional e instituições de longa permanência para 

idosos no Brasil: Desafios à prestação de cuidados, elaboro a introdução do estudo 

apresentando o aumento da população idosa brasileira e a consequente preocupação por parte 

de estudiosos em encontrar meios que garantam a qualidade de vida para a população 

brasileira que envelhece, mencionando o caso das instituições de longa permanência e seus 

cuidadores. Nessaunidadetambém sãoelucidados a problematização e os objetivos do estudo. 

Na Unidade 2: Envelhecimento e processo de cuidar em ILPIs: utilização de 

fundamentos teóricos da enfermagem, é abordada a fundamentação apresentada sob dois 

tópicos:no primeiro há referência designificadosatribuídos pela Gerontologia ao processo de 

envelhecimento e o processo de cuidados nas ILPIs; e em segundo, utilizo-me da ciência 

daEnfermagem para orientar a produção do conhecimento sobreo ato de cuidar na perspectiva 

Collieriana e do Processo Clinical Cáritas de Jean Watson. 

Na Unidade 3: Utilização da Pesquisa Convergente Assistencial e o Processo de 

Cuidar em uma ILPI, discorro sobre a utilização da Pesquisa Convergente Assistencial, 

marcado por uma proposta de conexão entre teoria e prática, por meio da elaboração e 

execução de oficinas com os cuidadores de idosos. 

Na Unidade 4: Rotina de cuidados, perfil dos cuidadores de idosos e processo de 

cuidar (antes da aplicação das oficinas), apresento-o como a primeira parte dos resultados 

(fase de concepção dos dados) no qual descrevo o processo de trabalho dos cuidadores de 

idosos na ILPI e perfil desses trabalhadores. Essa fase foiindispensávelpara a compreensão de 

como o cuidado acontece na rotina diária da ILPI e quem são seus cuidadores. 

Na Unidade 5: (Co)estruturação do processo de cuidar na ILPI e Processo 

ClinicalCáritas, refere-se à segunda parte dos resultados. Nessa, é mencionada o 

entendimento sobre o que significa o cuidado por cuidadores e a partir das oficinas, foi 

possível descrever um Processo de Cuidados (co)construído pelos próprios cuidadores de 

idosos, utilizando-se como fonte teórica, o Processo ClinicalCáritas; e é apresentado o 

Processo de Cuidar em ILPI: (re)pensando a função dos cuidadores, a partir do encontro 

entre a teoria e a prática são tecidas todas as inferências pertinentes ao estudo, a 

(co)estruturação do cuidado baseado no Processo Clinical Cáritas, e o (re)pensar das funções 

dos cuidadores de idosos em instituições. 

Por último, são apresentadas as Considerações Finais do estudo. 
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ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA NO BRASIL: DESAFIOS À PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

 

 

1.1 Construção do objeto de estudo, justificativas e objetivos 

 

O envelhecimento populacional é considerado, desde o final século XX, como 

fenômeno que vem se manifestando de forma rápida e distinta em todo o mundo, trazendo 

desafios às políticas públicas em assegurar a continuidade do processo de desenvolvimento 

econômico e social, garantindo a equidade entre os grupos etários na partilha de recursos 

financeiros, direitos e responsabilidades sociais. 

As previsões de alteração nas pirâmides etárias do Brasil, por exemplo, em um período 

de 50 anos demonstram que, em 2050, o número de idosos em idade avançada (≥ 80 anos) 

superará o de crianças < 4 anos. De 2006 a 2007, o número de pessoas > 40 anos cresceu em 

4,2% e o de pessoas > 60 anos cresceu 10,5%.
(1) 

 A expectativa de vida aumentou e a longevidade só poderá ser considerada como 

conquista da sociedade na medida em que agregar qualidade aos anos adicionais de vida. 

Qualquer política destinada à pessoa idosa deverá levar também em consideração a 

capacidade funcional, a necessidade de autonomia, da participação, de cuidado e de 

autossatisfação, além da atuação da velhice nos diferentes contextos sociais e elaboração de 

novos significados para a vida avançada.
(2)

 

Ressalte-se que com o aumento da população idosa e de indivíduos cada vez mais 

longevos, há também, aumento significativo das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNTs), as quais vão de encontro à qualidade de vida dos cidadãos que sobrevivem muitas 

vezes com incapacidades funcionais significativas. Logo, as transformações demográficassó 

virão a ser consideradas como ganhos sociais, no cenário brasileiro, após controle dessas 

doenças e suas complicações que interferem no direcionamento de um envelhecimento ativo.
 

(3)
 

A maior preocupação por parte de estudiosos em Gerontologia, Geriatria e demais 

profissionais de saúde passaa ser com a qualidade em que o povo brasileiro envelhece. As 

consequências da mudança no perfil etário e demográfico serão evidenciadas na organização 

econômica e social do país. Tornando-se necessário a reestruturação de políticas de saúde 
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para esta população, com maior envolvimento, integração e coordenação em todos os níveis, 

desde a promoção da saúde, prevençãode doenças, assistência primária, secundária e terciária 

até as redes de apoio ao idoso, dentre as quais se situam as Instituições de Longa Permanência 

para idosos (ILPIs). 

 Há necessidade de questionar e aprofundar trabalhos que dimensionem a 

responsabilidade social em relação aos problemas enfrentados pela demanda do 

envelhecimento populacional, principalmentedevido às desigualdades sociais e à precária rede 

de apoio à pessoa idosa no Brasil. A situação das ILPIs, por exemplo, tem despertado 

preocupações dentre vários setores sociais brasileiros, os quais têm avaliado como uma rede 

deficitária que necessita de apoio frente àdemanda de atenção contínua e prolongadaà pessoa 

idosa.
 (4-5)

 

A busca pelas ILPIs tem sido evidenciada no Brasil, como solução a vários e 

complexos fatores, tais como: novos arranjos familiares que reduzem a perspectiva de 

envelhecimento em ambiente familiar seguro, idosos sem parentes ou responsáveis de ordem 

afetiva que convivam com idoso, incapacidades funcionais advindas de DCNTs e baixa renda 

familiar.
(6-8)

 

As modificações contemporâneas nas disposições domiciliares ocorrem, 

principalmente, devido ao aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, à 

redução das taxas de fecundidade (consequente aumento do número de mulheres sem filhos), 

valorização do individualismo e conflitos intergeracionais, além de mudanças nos padrões de 

divórcio e casamento. Nessas condições, a admissão em ILPIs surge como uma alternativa 

para o idoso que não tenha meios de prover a própria subsistência, aos que não possuam 

família ou cuja família não tenha possibilidade de garantir a sua adequada manutenção. 
(9-11)

 

Entende-se por ILPIs instituições governamentais ou não governamentais, de caráter 

residencial, destinada a servir de domicílio coletivo a pessoas com idade igual ou superior a 

60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania.  Sob 

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

que dispõem de um quadro de trabalhadores para atender as necessidades de cuidados de 

saúde, alimentação, higiene, repouso e lazer, além de desenvolver outras atividades 

relacionadas à promoção à qualidade de vida.
(8,12)

 

A institucionalização poderia servir de meio, uma nova oportunidade de vida para 

idosos que dela necessitasse e recorresse. Porém, verifica-se que esse processo tem acarretado 

no Brasil, isolamento e privação social, frequentemente ocasionando a piora do estado geral 

de saúde da pessoa idosa residente.
(7)
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No Estatuto do Idoso, dentre as disposições de habitação, o idoso tem o direito à 

moradia digna, com a família ou se precisar ou desejar, em ILPIs públicas ou particulares. 

Essas instituições obrigam-se a manter habitação compatível com as necessidades dos idosos 

e devem estar condizentes com as normas sanitárias. Devem oferecer instalações físicas 

adequadas, estando regularmente constituídas, proporcionando a preservação dos vínculos 

familiares e a participação dos idosos na comunidade, dentro ou fora da instituição. 
(13)

 

Na Resolução 283/2005, da ANVISA, que preza pelo funcionamento das ILPI se 

atenção ao idoso cita que as residências devem priorizar o exercício dos direitos humanos da 

pessoa idosa (civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e individuais). Dentre as 

atribuições dirigidas a essas instituições devem seguir premissas de promoção de saúde, de 

convivência social, de integração entre idosos, de condições de lazer e dentre outras, 

desenvolver atividades e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de violência e 

discriminação contra as pessoas que nelas residem.
(12)

 

Considera-se que a proposta-chave para idosos dentro da transição demográfica atual é 

o da integralidade no cuidado, visando à postergação do início das doenças, o mais 

precocemente possível, com o uso de instrumento de identificação de risco. Nessa 

perspectiva, a ênfase deve ser conferida à manutenção da capacidade funcional do idoso, 

visando buscar a compreensão da morbidade e desenvolvendo estratégias que objetivem levar 

a vida para o limiar mais próximo possível do limite máximo da espécie humana, mas com 

qualidade de vida, com autonomia e independência, isto é, com capacidade funcional. 
(14)

 

Supõe-se que a distribuição da rotina de cuidados em cada instituição seja direcionada 

à demanda dos seus residentes e relacionada ao grau de dependência dos idosos em relação à 

execução das Atividades de Vida Diária (AVDs) e da capacidade funcional. Sendo assim, 

urge, através desse trabalho, a necessidade de repensar a atuação dos cuidadores de idosos que 

atuam na prestação de serviços nas instituições.  

Dentre os profissionais que atuam nas ILPIs na realidade brasileira, frequentemente se 

encontra categorias de cuidadores formais (aqueles que receberam formação e são contratados 

pela instituição provedora de cuidados, como os profissionais de saúde e os cuidadores de 

idosos) e cuidadores informais (família, comunidade).
(8, 11,15)

 

O perfil do cuidador de pessoas idosas se constitui como uma rede autônoma que 

ainda não se inserem nos serviços e que écarente de orientações e suporte de profissionais de 

saúde.Torna-se indispensávelàelaboração de estudos científicos refletindo sobre o cuidador 

como sujeito principal, visando que essa ocupação seja investida de práticas adequadas, 

trazendo benefícios para quem cuida e quem é cuidado.
(16) 
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Esse trabalho também se utiliza de outro pressuposto, o qual conduz que a 

Enfermagem como ciência traz benefícios às ILPIs, quando se utiliza da própria teoria para 

explicar o processo de cuidado humano. 

Cogita-se que a arte de cuidar precisa de conhecimentos adequados, do tipo 

psicológico, anatômico, antropológico, cultural e espiritual, como também há a necessidade 

de refletir no conjunto de fatores que convertem esse exercício em arte, sem jamais direcionar 

o processo de investigação do cuidado como ciência exata. Dentre as formações de 

profissionais em saúde, a Enfermagem como uma das profissões que se centra em condutas de 

cuidados personalizados (individuais ou em grupo) com funções e processos dirigidos para a 

promoção, manutenção de condutas de saúde ou recuperação de enfermidades que tem 

significação física, psicocultural e social, para aqueles que são assistidos, poderá ser útil na 

elaboração de uma proposta que vislumbre o cuidado nas ILPIs.
(17)

 

A colaboração da Enfermagem em relação aos cuidadores se resguarda como 

preocupação desde Florence Nightingale até os dias atuais, quando se prevê que a capacitação 

ao exercício de ser cuidador (além da sua saúde, seu estado psicológico, social e espiritual, e 

da disponibilidade) e sua ação sobre os seres cuidados repercutem sobremaneira na efetivação 

daqualidade de vida e da efetividade do cuidado como cura.
(18)

 

As bases teóricas utilizadas da Ciência da Enfermagem para o pensamento voltado na 

(co)estruturação do processo de cuidar em uma ILPI, serão fundamentadas em autoras 

como:Collière
(19-20) 

que discorre sobre o significado do cuidar como a primeira arte da vida, e 

descreve a trajetória etno-histórica da criatividade perante a formação das práticas em saúde; e 

Watson
(21-24)

que propõe a Teoria do Cuidado Humano e o Processo ClinicalCáritas, 

abordando as relações de cuidar como uma ideal moral, ético e filosófico que inclui conceitos 

no campo fenomenológico e transpessoal. 

Interrelacionar a Enfermagem com a ação do cuidar, o cuidado e a tecnologia, é 

entendê-la não como prática reducionista na ação curativa e limitada, mas fundamentada na 

percepção do ser humano com seus valores, crenças e experiências. O cuidar na Enfermagem 

convida todos os profissionais, inclusive enfermeiros, a despertar da tradição há muito perdida 

que é o de autopotencializar e redescobrir a vitalidade para as práticas de cuidar/curar.
(23-24)

 

Pressupõe-se estudar o processo de cuidar em ILPIs baseado nas seguintes questões 

norteadoras:Como é o processo de cuidar nas ILPIs? Quem são os cuidadores? Como 

(co)estruturar o processo de cuidar com os cuidadores que atuam em ILPIs? 

Nesse contexto, para esse trabalho acontecer, houve a necessidade de descrever o 

processo de cuidados em uma ILPI, para melhor entendê-lo e elucidar a importância da busca 
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por medidas que garantam ao idoso que lá reside, seguridade social dentro das políticas 

públicas previstas pelo próprio Estatuto do Idoso, baseado na própria compreensão do que 

significa cuidar na instituição, utilizando-se da própria vivência e percepção dos cuidadores 

de idosos que lá trabalham. 

Defendendo atese de que há distribuição de rotina de cuidados nas ILPIs direcionada à 

demanda dos seus residentes; e que, a equipe de Enfermagem traz benefícios à formação de 

cuidadores de idosos que colaboram com o cuidado a pessoas idosas institucionalizadas. 

Considerando a compreensão de que o processo de cuidado existe na instituição e 

tentando (co)estruturar o processo já existente por meiodo encontro entre a Ciência da 

Enfermagem e conhecimento prático de cuidadores de idosos,nessas perspectivas, foi 

realizado esse estudo. 

O objetivo geral foianalisar o processo de cuidar em uma ILPI, visando a 

(co)estruturação do cuidado, baseado na socialização do conhecimento prático de cuidadores 

de idosos e o Processo Clinical Cáritas. 

E para que esse objetivo fosse alcançado, foram traçadas metas para podê-lo definir 

melhor, relacionando-as a objetivos específicos:  

 Identificar a rotina de cuidados diários em uma ILPI; 

 Descrever o perfil dos cuidadores que contribuem com prática de cuidados na ILPI; 

 (Re)elaborar a descriçãodas atividades desenvolvidas no processo de cuidar dentro de 

uma ILPI junto aos cuidadores; 

  (Co)estruturar o processo de cuidar na ILPI, ressaltando a importância dos cuidadores 

de idosos perante o processo de cuidados. 

Ressalte-se que a utilização dos prefixos latinos (re-) e (co-) nesses objetivos, é de ordem 

proposital, pois referenciam à própria base do referencial metodológico do estudo. Em alguns 

momentos será preciso utilizar o “re” como forma de repetição e reciprocidade, como também 

o “co” na perspectiva “concomitância” e participação coletiva entre o pesquisador e os 

colaboradores do estudo, mantendo uma relação dialógica. 
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ENVELHECIMENTO E PROCESSO DE CUIDAR 

 

 

2.1 Envelhecimento e Processo de Cuidar em ILPIs 

 

Desde a antiguidade, há registros de filósofos, escritores e poetas que se interessaram 

pela velhice. Exemplifica-se tal afirmação, utilizando-se Cícero
(25) 

que registrou, há 44 a.C., 

que a arte de envelhecer configura-se na arte de saber viver. Seu texto sobre a velhice se 

refere à tese de que envelhecer é encontrar prazer em todas as idades, pois todas têm as suas 

virtudes. A velhice não está incumbida das mesmas tarefas que a juventude, seguramente ela 

faz mais e melhor. Não são nem a força, nem a agilidade física, nem a rapidez que autorizam 

as grandes façanhas da vida. As qualidades presentes nesse processo vital são a sabedoria, a 

clarividência e o discernimento.  

 Destaque-se que escrever sobre o envelhecimento e suas nuances, é antes de tudo 

conceituá-lo como um processo natural e inevitável para todo ser vivo. Só não consegue 

envelhecer quem morre precocemente. Nesse contexto, torna-se essencial reconhecer que a 

ciência tem buscado meios de entendê-lo como um processo positivo e a velhice como etapa 

de vida que pode ser acrescida de bem-estar, prazer e qualidade de vida.
(26)

 

Não esquecendo de que é um fenômeno também considerado social e vital complexo, 

sendo determinado pelo curso de vida e pelas experiências e oportunidades socioculturais e 

históricas acumuladas durante a vida, as quais determinam um risco à vulnerabilidade das 

organizações humanas, principalmente no contexto das práticas de saúde.
(27) 

Apesar de todos os esforços tecnológicos da atualidade, o envelhecimento é 

considerado umaetapa vital real e não há meios que o evitem. Esse processo vital delimita 

mudanças expressivas de ordem individual, familiar e social, cada uma com seus significados 

e relevâncias. Envelhecer é um ritual de passagem da vida para morte, principalmente quando 

a vida se dá de forma longa, há a possibilidade de viver, ver e sentir o envelhecimento.
(28)

 

Várias são as teorias que tentam explicar o processo de envelhecimento e que buscam 

meios de alcançá-lo dentro da perspectiva da saúde e da qualidade de vida. A produção do 

conhecimento tem se reportado dentre teorias biológicas, fisiológicas, psicológicas e sociais 

que são aceitas, corrigidas ou rejeitadas, dentro de um processo de construção contínuo que 

dão suporte ao atendimento a essa tão complexa fase do ciclo vital.
(29)
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Historicamente, situa-se que o processo de envelhecimento humano foi associado ao 

declínio das funções biológicas e cognitivas, que gerenciaram sua comparação social a um 

processo de dependência de recursos de apoio. Entretanto, pesquisas têm revelado a existência 

de padrões de envelhecimento que sugerem a esse processo um contexto individual que 

determina uma experiência heterogênea, o qual define fatores como circunstâncias históricas e 

culturais, a incidência de doenças, interação com o meio ambiente e genética, todos 

influenciam e influenciarão o envelhecimento de cada indivíduo.
(30-32)

 

Dentro da perspectiva perante processo histórico, concreto e heterogêneo há presença 

de discursos diferentes da arte de envelhecer por classes sociais, visto que é o considerado 

processo de vida do ciclo biológico que está imbricado nas relações históricas e concretas do 

ser social. Beauvoir
(33) 

descreve a angústia de envelhecer principalmente, quando conta a 

trajetória da imagem da velhice nas civilizações. Torna-se, então, indispensável compreender 

a realidade e o significado da velhice para poder examinar qual o lugar nela atribuído aos 

velhos. 

A ciência tem se preocupado em estudar a evolução do homem e sua relação com a 

sociedade, e que dessa maneira muitos estudos foram voltados, mas para a infância e a 

juventude. Apenas, a partir dos anos 50, em virtude da transição demográfica dos Estados 

Unidos da América e também de vários países europeus se intensificou estudos sobre a 

velhice e a Gerontologia, o que tem ampliado o foco da ciência que estuda o envelhecimento e 

que, na atualidade, tem se consolidado como um novo campo de pesquisa e atuação.
(34)

 

A Gerontologia é entendida como uma área multi e interdisciplinar que visa à 

descrição e à explicação das mudanças típicas do processo do envelhecimento e de seus 

determinantes genético-biológicos, psicológicos e socioculturais. Estuda também as 

características dos idosos, bem como as experiências de vida na velhice ocorridas dentro de 

diferentes contextos socioculturais e históricos.
(35-36) 

Através do conhecimento Gerontológico, permite-se conhecer as teorias que tentam 

explicar o processo de envelhecimento humano de maneira multidimensional, compreendido 

dentre processos de vida, e por isso natural, individual e heterogêneo. E que dessa forma sofre 

influências de fatores: biológicos, espirituais, psicológicos, sociais, físicos, culturais e 

econômicos. Os quais referendam o pensar multidimensional da velhice como ferramenta no 

desenvolvimento de um conceito para envelhecimento dentro da perspectiva gerontológica, 

conforme exposto na Figura 01.  
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Figura 01 – Envelhecimento na perspectiva de uma abordagem multidimensional 

 

 

 

 

 As abordagens contemporâneas sobre cuidados e atenção à saúde do idoso têm 

reportado à ideia da importância às redes de caráter intersetorial, de conhecimento 

especializado, porém multidimensional (geriátrico e/ou gerontológico), com arranjos 

interdisciplinares (envolvendo várias ciências e saberes distintos com o mesmo fim, o de 

cuidar de pessoas que estão passando pela idade acima dos sessenta anos).Busca, também, 

evidências para a organização das políticas públicas, relacionadas ao fortalecimento e 

construções de teorias que gerem modelos assistenciais ideais para pessoas idosas e formação 

para os trabalhadores de saúde, (como no caso da Enfermagem Gerontogeriátrica e Cursos 

para Cuidadores de Idosos), todos voltados à realidade de um país em desenvolvimento que 

apresenta contradições sociais e econômicas à população que envelhece.
(36-37)

 

 O cuidado das pessoas idosas constitui uma responsabilidade de todos, porém do 

ponto de vista da Enfermagem, o cuidado não só envolve saberes teóricos, mas também os da 

essência humana: sobre biologia e os instrumentos que os fazem viver e morrer; o corpo que 

envelhece; as necessidades e os desejos do idoso; os desvios de saúde; a promoção de saúde; a 

avaliação do ambiente onde ele se encontra; o lazer; a espiritualidade e a família ou o 

contexto em que vive. A Enfermagem como disciplina voltada ao cuidar, deverá mergulhar no 

processo de envelhecimento, mesmo que não seja um caminho tão fácil de percorrer.
(28)
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 Na complexidade do perfil e do contexto social onde se insere a população idosa é 

cada vez mais comum à existência de iniciativas de reinserção social das pessoas com 60 anos 

ou mais, constituindo um novo padrão de necessidades culturais e individuais para essa 

parcela da população.
(37)

 

 Os termos cuidado e envelhecimento precisam estar consolidado no respeito à 

autonomia da pessoa idosa, o que determina a capacidade de deliberar a respeito de seus 

objetivos próprios e de ter atitudes em direção a eles. O Estatuto do Idoso já destaca a 

preservação desta, que consiste na inviolabilidade e na integridade física, psíquica e moral. A 

qualidade de vida pressupõe planejar ações que objetivem a preservação da autonomia das 

pessoas idosas.
(10)

 

 Dentro dos fenômenos demográficos atuais brasileiros, o crescimento da população 

mais idosa, considerada acima de 80 anos, traz consequências a serem refletidas quando se 

dirige a atenção ao ato de cuidar de idosos: aproximadamente 40% dos idosos que apresentam 

idade entre 75 e 84 anos e mais da metade da população de 85 anos apresentam alguma 

incapacidade e dependência nas atividades de vida diária. Encontrando-se entre um grupo 

exposto à vulnerabilidade.
(16)

 

 Dessa maneira, outro aspecto a ser considerado se refere à vulnerabilidade da 

população idosa com relação a agravos da saúde e das questões sociais.O termo 

vulnerabilidade é um constructo multidimensional entendido como um processo de estar em 

risco dealteração na condição de saúde. A vulnerabilidade na velhice pode ser de ordem 

biológica, socioeconômica, psicológica ou resultante das três combinações. Os principais 

determinantes da vulnerabilidade social dos idosos são a aposentadoria, a redução da renda, a 

discriminação etária, a idade e o morar sozinho. Esses fatores podem se refletir em exclusão 

social, pobreza, perda da autonomia, baixa qualidade de vida e em escassez de cuidados à 

saúde.
(38)

 

 O cuidado relacionado a essa faixa etária deve estar relacionado à garantia da 

longevidade com qualidade de vida, permitindo a inserção social e política, no enfoque ético e 

moral que vislumbre o processo de envelhecimento com garantia de cidadania e igualdade. 

Deve-se considerar que o ciclo vital é um processo contínuo e permanente de envelhecer. O 

termo envelhecimento, nos recentes dias, vem sendo contextualizado sob novos paradigmas, o 

qual, embora ainda contenha traços de uma conotação negativa da velhice, já vem sendo 

generalizado como algo alcançável e que deve ser vivido com todo o potencial vital.
(27-28,30-31)

 

 Cogitar a discussão da Enfermagem em relação à criação de programas que visem 

ações de cuidar, considerando a velhice, é levar em consideração todas as especialidades e 
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pelas quais, Collière
(19:1) 

menciona que esse entendimento deve-se levar em consideração 

todos os aspectos sociais, históricos e culturais: “Cuidar, a primeira arte da vida, verdadeira 

criação que, desde o dar à luz até a morte, participa no mistério da vida que se procura, do 

desabrochar da vida, da vida que luta, da vida que se apaga, da vida que ressurge, da vida que 

se afunda. [...] da pessoa idosa que se interroga onde está.”. 

Há necessidade de articular o entendimento dado pela Gerontologia e/ou Geriatria em 

relação ao processo de envelhecimento com a própria ciência de cuidados que compõe o 

campo da Enfermagem, para servir de base na (co)estruturação de um processo de cuidado 

dentro de ILPIs, baseado no conhecimento de cuidadores leigos em processo dialógico com 

cuidadores formais. Dar-se-á seguimento à organização desse texto, especificando o processo 

de cuidar nas instituições. 

 

 

2.1.1 O processo de cuidar nas ILPIs 

 

 Alguns dos determinantes de vulnerabilidade na pessoa idosa incluem-se dentro do 

contexto gerontológico:a redução de renda, discriminação etária, a idade e o morar sozinho.  

Esses, além de outros, são fatores que levam muitas vezes os idosos e/ou suas famílias a 

procurarem instituições de longa permanência que dêem conta dos cuidados diários e de 

abrigo.
(38)

 

Collière
(19)

 afirma que dentre as práticas de cuidados estão àquelas relacionadas com 

fontes primárias como: a necessidade de sobreviver, o lutar contra a fome e o estar abrigados. 

Há, então, uma conjectura que induz à reflexão sobre o processo de cuidar nas ILPIs, 

baseado na busca que pessoas idosas apresentam quando procuram institucionalizar-se, o qual 

é marcada, na maioria das vezes, pela necessidade de teto, aconchego, entrosamento social, 

cuidado, segurança, gregarismo, conduzindo ao pensamento teórico cada vez mais aguçado 

sobre a importância de se pensar na (co)elaboração dos cuidadores nessas instituições. 

Diversos autores relatam em seus estudos que a busca pelas ILPIs tem aumentado, nos 

últimos anos, devido às modificações contemporâneas no perfil das famílias, do incremento 

populacional de idosos no país e da precariedade por que passam as ILPIs brasileiras. 

Configura-se como necessidade atual, estudar sobre o cuidado nessas instituições, repensando 

práticas e saberes que determinem a concepção de envelhecimento.
(8-9,11,34,39-41)

 

A procura por ILPIs, na maioria das vezes, se dá como uma alternativa viável de 

moradia especializada, cujas funções básicas são proporcionar assistência gerontogeriátrica, 
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conforme necessidades de seus residentes, integrando um sistema continuado de 

cuidados.
(34,42)

 

Segundo Resolução 283/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), Ministério da Saúde do Brasil, que determina os atributos para o funcionamento 

de ILPIs, as instituições são consideradas como estabelecimentos com denominações 

diversas, correspondentes aos locais equipados para atender pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e 

cidadania. Nas ILPIs tem que ser assegurado ao idoso a liberdade ao credo e a liberdade de ir 

e vir, desde que esta não esteja restrita pelo plano de atenção à saúde. No item 5.2.2 do 

mesmo documento, dentre as ações exigidas no Plano de Atenção à Saúde do idoso, estão os 

aspectos indispensáveis na promoção, proteção e prevenção, e considera que para implantação 

e efetivação de ações, deve-se levar em conta a resolubilidade de problemas, a humanização e 

a inclusão social. A ILPI deverá dispor de rotinas e procedimentos escritos referentes aos 

cuidados com os idosos residentes.
(12)

 

A história das ILPIs ou asilos pode ser retomado desde a Grécia Antiga, onde já havia 

a denotação do termo gerontokomeion; lugar para cuidar dos idosos. Provém também do 

Império Bizantino, a mais antiga legislação de funcionamento dessas instituições, perpetuada 

no Código Justiniano, que data de 534 da Era Cristã. No mundo Ocidental, há menção ao 

primeiro gerontocômio fundado pelo Papa Pelágio II (520-590) e no século X, casas de 

caridade que serviam de abrigo para velhos e pessoas necessitadas. A partir do século XVII, 

começa-se a haver distinção entre mendigo, doente, louco e velho. Assim, ao longo do 

período do Iluminismo (século XVIII), as instituições de residência de caridade passaram a se 

especializar dividindo seus beneficiários em: crianças em orfanatos, loucos em hospícios e 

velhos em asilos.
(40,43)

 

 O termo asilo fora muito usado e ainda hoje o é, relacionado a um contexto histórico 

marcado por lugares onde idosos, que não tinham aonde ir, foram depositados para serem 

assistidos. Lugar estereotipado negativamente, associado à pobreza, abandono ou rejeição 

familiar, marcado pela filantropia dos primórdios do cristianismo. 
(34) 

Com o envelhecimento 

da população e o aumento da longevidade, os asilos deixaram de fazer parte da rede de 

assistência social ao idoso para fazer parte da rede de assistência à saúde, o que adaptado do 

termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde, Long-Term Care Institution, a expressão 

sugere na legislação brasileira, Instituições de Longa Permanência para Idosos.
(12,40)

 

 A denominação asilo ou instituição asilar continuam a ser usados como termos que se 

referem à manutenção de caráter assistencial que prevalece ainda na maioria dessas 
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instituições. Porém, a introdução da expressão, ora determinada Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs), expressa mais do que a adaptação do termo, mas sim induz 

uma tradução de novos paradigmas dentre os cuidados prestados por essas instituições.
(44)

 

 O próprio termo instituição se refere ao ato de instituir, criação, estabelecimento, 

associação ou organização de caráter social, educacional, religioso, filantrópico marcado pela 

dinâmica da saúde como empregado, usualmente, no sentido de colocar ou confiar alguém aos 

cuidados de uma instituição especializada.
(34)

 

 O termo cuidados de longa duração determina o conjunto de serviços de saúde, 

sociais e pessoais prestados por um período contínuo de tempo a pessoas que perderam ou 

nunca tiveram certo grau de capacidade funcional. Ressalta-se que as ILPIs são diferentes de 

hospitais e consistem de residências coletivas, com regras de convivência e lógica de 

operação que varia de acordo com o público e finalidade.
(40)

 

Destaca-se que o presente trabalho menciona o uso do termo processo de cuidar nas 

ILPIs. Entendendo-se por processo de cuidar a forma que se dá o cuidado. Compreendido 

como um processo interativo entre o cuidador e o ser cuidado.
(45)

 

Um estudo sobre o processo de cuidados de enfermagem em ILPI cita, dentre os 

diagnósticos de enfermagem em idosos residentes em ILPIs, que a maioria sedirecionaram a 

alterações fisiológicas, psicológicas e sociais do próprio envelhecimento e das decorrências de 

doenças crônicas, o que exigiu e exige do enfermeiro (cuidador) o desenvolvimento de 

habilidades de avaliação gerontogeriátrica para o correto diagnóstico de enfermagem nas 

instituições. É preciso sistematizar o cuidado das ILPIs, garantindo o cuidado integral ao 

idoso, aspecto inerente àfunção dessas instituições, ressaltando ainda que os pressupostos da 

multidimensionalidade e da interdisciplinaridade são essenciais no cuidado gerontológico.
(3) 

Considerando as projeções demográficas para o ano de 2026 que indicam que a 

população de idosos será de 32 milhões de indivíduos com idade acima dos 60 anos, 

representando 15% da população brasileira, estudo descreve que um dos desafios para o 

Brasil estará relacionado aos cuidados de enfermagem para os idosos residentes em ILPIs. 

Haverá a necessidade de formação e qualificação profissional para atuar com a pessoa idosa; 

investimentos nas condições de trabalho e contratação de mais pessoal. Um dos requisitos de 

se pensar o cuidado nas ILPIs é conhecer o processo de envelhecimento, determinando ações 

que possam atender integralmente as necessidades expressas e não expressas do idoso, 

resguardando, ao máximo, os princípios de autonomia e independência.
(42)

 

 Destaca-se que no Brasil ainda não existe o hábito das famílias recorrerem às ILPIs 

como alternativa de cuidados de longa duração para os idosos, porém apesar da baixa 
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proporção de idosos residentes em ILPIs no país, parece que o número dessas instituições tem 

aumentado a partir da década de 1990. Em quatro regiões brasileiras, 48,1% das ILPIs foram 

criadas a partir desse período.
(11)

 

 

 

2.1.2 Considerações gerais sobre a função dos cuidadores de idosos em ILPIs 

 

A função do cuidador da pessoa idosa é uma ocupação reconhecida pelo Ministério do 

Trabalho, pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) que reconhece, nomeia e 

codifica as ocupações existentes no mercado de trabalho brasileiro. Esta ocupação está 

descrita na CBO 2002 na categoria da família ocupacional de cuidadores de crianças, jovens, 

adultos e idosos sob número 2162-10.
(46)

 

 O termo “cuidador de idoso” se refere à pessoa capacitada para auxiliar o idoso que 

apresenta limitações para realizar suas atividades da vida diária. Dentre os tipos classificados 

de cuidadores observam-se duas determinações: os cuidadores formais e os informais.
(12,47)

 

Cuidador formal é aquela pessoa que recebeu formação especial para trabalhar como 

cuidador e pode se empregar como um assalariado, na moradia de uma pessoa idosa, numa 

ILPI ou em outros serviços para pessoas idosas (como clínicas, hospitais). Entende-se por 

Cuidador informal, o membro familiar, esposo(a), filho(a), irmã(ão), normalmente do sexo 

feminino, que é escolhido entre os familiares por ter melhor relacionamento ou intimidade 

com a pessoa idosa e por apresentar maior disponibilidade de tempo. Insere-se também nesse 

último grupo, a amiga ou vizinha, que mesmo não tendo laços de parentesco, cuida da pessoa 

idosa, sem receber pagamento, como voluntária.
(40)

 

 Na maioria dos casos, o valor da reciprocidade preside as relações de cuidadores 

informais (filhos com os pais). A mobilização social também exerce função de apoio informal 

no cuidado com o idoso: vizinhos, amigos, sociedade civil se mobilizam no processo da 

necessidade de se cuidar de um idoso; fato este, influenciado pela cultura. O processo 

educacional de um país interfere na lógica assistencial ao idoso, que necessita de cuidados.
(48)

 

 O conhecimento técnico-científico e a afetividade do cuidador são elementos 

constitutivos do cuidado, os quais influenciarão o desenvolvimento da assistência prestada à 

pessoa com déficit de autocuidado. A falta de preparo destes cuidadores é de difícil solução 

em curto prazo, sendo necessário conhecer o perfil destes indivíduos. 
(47,49)

 

 Ao contrário do que se pensam, as famílias continuam sendo a principal fonte de 

sustento dos idosos e as primeiras que os socorrem, quando necessário. Historicamente, essa 
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relação é marcada em culturas distintas, desde a antiguidade. Com as mudanças ocorridas no 

processo de industrialização, da urbanização da população rural, do ingresso da mulher no 

mercado de trabalho houve também mudanças na estrutura familiar que passou a ser 

ampliado, por outras fontes de cuidados, como as redes de apoio e os cuidadores que 

assumem essa função sem terqualquer parentesco com idoso, ou quando a própria família se 

sente despreparada para a função de cuidadora principal, achando necessário, ou contratar 

alguém para prover a colaboração nas AVD ao idoso, ou o coloca em ILPI.
(50)

 

 O perfil do cuidador se constitui em uma rede de trabalhadores desintegrada dos 

serviços de saúde, que necessita de formação técnica, pois essa ocupação já se integra na 

necessidade social de cuidado a pessoa idosa. Torna-se indispensável ampliar estudos e ações 

que tenham o cuidador como sujeito principal, para que essa atividade seja reconhecida e 

investida em práticas adequadas.
(16)

 

 O cuidador de idosos, seja na circunstância domiciliar e familiar, seja em uma ILPI, é 

o elo entre o idoso e a equipe multiprofissional, principalmente, quando o idoso apresenta 

incapacidades funcionais que interferem na sua autonomia. Torna-se necessário conhecer o 

perfil do cuidador para entender suas necessidades e dificuldades perante a sua rotina de 

trabalho diário.
(16,35)

 

 Reflete-se também o risco do cuidador se tornar um doente devido à sobrecarga de 

atributos e responsabilidades. São necessários estudos sobre cuidadores no Brasil, formação 

de qualidade para profissionais de saúde nessa área e implantação de programas de orientação 

e apoio ao cuidador que envolvam família, comunidade e o Estado, visto que os cuidadores 

são componentes essenciais no processo de atenção à saúde do idoso.
(51)

 

 Em países desenvolvidos, cujas populações já vivenciaram o processo de 

envelhecimento fornecendo exemplos de como apoiar nas famílias às quais o idoso está 

presente, necessitando de amparo e de cuidados, tanto no plano da saúde como na manutenção 

de sua autonomia. Nesses países, a figura do cuidador, seja ele familiar ou não, ou ainda 

profissional, é considerada um parceiro fundamental no cuidado ao idoso.
(52)

 

 No Brasil, o cuidador ainda não tem seu papel reconhecido, e tal lacuna é um fator a 

mais a ser considerado quando se pretende estudar e aperfeiçoar no planejamento de políticas 

públicas de saúde para os idosos. De nada adianta a família, muitas vezes, internar o idoso na 

melhor ILPI, se a saúde dele não é percebida na integralidade. Um exemplo a ser citado, o da 

saúde mental interfere na saúde geral, sendo assim, um idoso institucionalizado, pode ter uma 

condição de saúde saudável, do ponto de vista da ausência de incapacidades funcionais, mas 

apresentar a percepção de tristeza, solidão e abandono. Os cuidadores de idosos de ILPIs 
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deverão estar preparados para lidar com todas as nuances previstas no processo de 

envelhecimento e saber planejar o que é prioridade.
(49)

 

 O cuidado a pessoa idosa precisa estar solidificado no respeito à sua autonomia. O 

cuidador em ILPIs é aquele que se mostra zeloso, diligente e que ao conviver com o idoso 

diariamente, prestando-lhe cuidados higiênicos, ajudando com a alimentação, administrando 

medicação e estimulando-o com as atividades reabilitadoras, interage como equipe 

terapêutica. 
(10,41) 

 A Resolução RDC Nº 283 de 26 de setembro de 2005, da ANVISA, que diz respeito 

ao funcionamento das ILPIs, estipula os tipos de modalidades dessas instituições, o 

dimensionamento de pessoal para atender as necessidades das pessoas idosas. Sendo assim, a 

Resolução
(12)

 determina: 

 a) Modalidade I – destinada a pessoas idosas autônomas, mesmo que requeiram uso de 

equipamentos de autoajuda, necessitará de um cuidador para cada 20 pessoas idosas, dois 

trabalhadores para serviços gerais, e dois cozinheiros; com carga horária de 40 horas por 

semana. 

 b) Modalidade II – destinada a pessoas idosas com dependência funcional em qualquer 

atividade de autocuidado como alimentação, mobilidade, higiene e que necessitem de auxílios 

e cuidados específicos. Nessa ILPI, precisará de um médico com carga horária semanal de no 

mínimo 8 horas; um enfermeiro com carga horária de 12 horas por semana; um nutricionista 

com carga horária de 04 horas por semana; um fisioterapeuta com carga horária de 04 horas 

por semana; um técnico de enfermagem para cada 15 idosas, ou fração, por turno; dois 

trabalhadores para serviços gerais com carga horária de 40 horas por semana, dois cozinheiros 

com carga horária de 40 horas por semana. 

 c) Modalidade III – destinada a pessoas com dependência que requeiram assistência 

total, com cuidados específicos, nas atividades de vida diária. As exigências que se seguem 

equivalem a um médico com carga horária de 12 horas por semana; um enfermeiro com carga 

horária de 20 horas por semana; um nutricionista com carga horária de 08 horas por semana; 

um fisioterapeuta com carga horária de 20 horas por semana, um técnico de enfermagem para 

cada 10 idosos ou fração, por turno, um cuidador para cada 8 idosos, ou fração pro turno, dois 

trabalhadores para serviços gerais com carga horária de 40 horas semanais e duas cozinheiras 

com carga horária de 40 horas semanais. 

Diante das exigências da Resolução supracitada é que as ILPIs necessitam de uma 

equipe multiprofissional, que possa desenvolver um trabalho direcionado ao cuidado 

adequado dos idosos residentes, proporcionando-lhes uma qualidade de vida satisfatória.
(8)
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2.2 Processo de Cuidar: de Collière a Watson 

 

Propõe-se estruturar a fundamentação teórica e refletir sobre as indagações baseadas 

emCollièreque descreve a evolução da criatividade humana como égide nas práticas formais 

de cuidado, como também será exposta bases conceituais da Teoria do Cuidado Humano de 

Watson, pela qual fundamentará a (co)estruturação do processo de cuidar em ILPIs. 

 

2.2.1 Fundamentos filosóficos do cuidar por Collière 

 

O ato de cuidar, também compreendido como substantivo na língua portuguesa alusivo 

ao termo ‘o cuidado’, se refere a uma arte que precede todas as outras, sem a qual nenhum ser 

vivo seria possível existir. O cuidado está, então, na origem de todos os conhecimentos e na 

matriz de todas as culturas.  Cuidar, considerando o significado primordial do cuidado como 

manter, promover e desenvolver tudo o que existe ou todo o potencial de vida que os seres 

vivos conservam.
(19)

 

 Em suas obras,Collière
(19-20)

 se propõe a agrupar diferentes reflexões que abordam o 

tema cuidar, a partir da concepção e trajetória histórica e antropológica, que determinam um 

pensar modelado à luz da complexidade. A organização e utilização que norteiam seu método 

de apreender o conhecimento sobre o cuidado se reporta ao método da complexidade criado 

por Morin
(53) 

que descreve o pensar complexo. 

Referenda-sea complexidade pautada em compreender o mundo com a capacidade de 

integrar as relações que sustentam a coexistência entre os seres no universo, possibilitando o 

reconhecimento da ordem e da desordem; do uno e do diverso, da estabilidade e da mudança. 

A complexidade comporta as ações, as interações e as determinações que constituem o mundo 

dos fenômenos e, principalmente, a noção de incerteza.
(53) 

 

Acredita-se que uma reforma do pensamento por meio do método complexo é 

indispensável na formaçãode cidadãos planetários, solidários e éticos, aptos a enfrentar os 

desafios dos tempos atuais, perante as reflexões e estruturações relacionadas à própria 

formação de cuidadores especificando os que cuidam da velhice humana.
(54)

 

Collière
(19) 

detalha sobre o caminho com que se deparou a criatividade em relação ao 

fazer das práticas de cuidar como um todo, como também dos cuidados ditos da Enfermagem. 

A autora propõe a compreensão dos entraves que envolveram a quebra do entendimento e do 

desvio das práticas de saúde, em particular do cuidar, e se propõe a criar indagações que 

remontam a busca da criatividade ora perdida ao longo de sua narrativa e que precisa eclodir 
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em busca de soluções para os entraves que não a deixam existir dentre o cuidado humano nos 

dias atuais. 

O cuidar é uma arte que precedem outras, sem a qual não seria possível existir e está 

na origem do conhecimento e na matriz de todas as culturas.  Embora inserida no contexto 

diário, esta arte permanece ainda desconhecida. Ocuidado à vida considerao significado 

primordial do cuidado como manter, promover e desenvolver tudo o que existe ou todo o 

potencial de vida que os seres vivos conservam. Resgata-se a importância do reconhecimento 

dovalor social e econômico do cuidado, atribuindo a ele uma atividade exercida na maioria 

das situações históricas, por mulheres, por isso muito da história do cuidado é invisível e 

desvalorizado, dentre as dominações masculinas.
(18-19)

 

A primeira de todas as práticas de cuidados é a que consiste em reconstituir os 

recursos em energia, sendo assim, o ato de alimentar-se foi e permanece na origem de todas as 

práticas alimentares, suscitando todo um conjunto de reações afetivas geradas pelo prazer e 

pelo desagrado, não só dos alimentos, mas também na forma de prepará-los, de dá-los, de 

servi-los. Foram as culturas agrárias que deram origem à palavra cultura e suas derivações 

simbólicas e místicas.
(19,55-56)

 

Oferecer cuidado significa ouvir os seres que são cuidados, ter tempo para unir 

reflexão e ação, expressar sentimentos, construir e avaliar juntamente com os pacientes e as 

famílias projetos de cuidado e cura de acordo com os seus hábitos e crenças.
(45)

 

As práticas de cuidado ao longo da história não deveriam ser desenvolvidas apenas 

com o foco na reparação da doença, como visto na formação das profissões em saúde. Ao 

contrário, deveriam estarenvoltas em tudo o que permite sobreviver como fontes primárias da 

vida: o cuidado deveria estar relacionado à promoção da vida, direcionada a sobrevivência 

humana (por exemplo: do lutar contra a fome e do estar abrigado).
(19)

 

Alimentar-se e ter um abrigo para descansar em segurança, além de ter o mínimo de 

vestuário de proteção necessária constituía, e continuam a constituir até os dias atuais, as 

necessidades vitais mais fundamentais, a que se vem acrescentar as práticas do corpo, entre 

elas, às práticas sexuais à volta das quais se organizam as estruturas sociais de parentesco. A 

luta contra a doença surge em segundo plano com relação a essas preocupações vitais. A luta 

contra a doença é uma preocupação que só deverá ter o individuo que come todos os dias, 

e/ou os que têm um teto para morar e/ou território de onde não podem ser expulsos.
(19-20,57)

 

Acrescenta-se que o cuidado em saúde não se refere a uma simples condição, é 

também uma atitude de um modo de se envolver com o mundo, sendo fundamental entender o 

cuidado nas práticas de saúde, tentando reconstruir seu espaço envolvendo além de tudo a 
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intersubjetividade, a sabedoria prática, apoiada na tecnologia, sem deixar de resumir-se a 

intervenção em saúde. O manejo cauteloso de conceber o termo cuidado, não deve ser feito 

com ações individualizadas, mas dentro de um contexto social e político.
(58) 

Oressurgimento do conceito cuidarna contemporaneidade, fundamenta-se na busca 

pela manutenção da vida, embora a restauração da saúde (ou seja, a reparação da doença), 

tenha sido nos últimos anos, por meio do modelo biomédico vigente nas sociedades, como 

prioridade assistencial.  

Para a compreensão do contexto supracitado, Collière
 (19) 

afirma que, perante a 

evolução das práticas do cuidar, é possível encontrar diferentes sinais de modificação da 

criatividade dessa prática que distanciou da sua concepção original. O cuidado como 

criatividade livre, manifestada em prol da manutenção da vida, relacionada à origem da 

palavra inglesa to care, é vivenciado dentre o dualismo a outro termo inglês denominado to 

cure. Ou seja, ao passo da evolução da sociedade, seguindo o rumo das modificações sociais, 

econômicas e culturais mundiais, foi acrescida ao cuidar visto como criatividade ameaçada, 

banida, renegada, abafada relacionada a cuidar da doença, o que para a autora, ela define na 

língua inglesa, com o termo to cure, reparar o que atrapalha a vida, proposta que tem 

direcionado a maior parte das práticas de cuidados sejam de ordem formal (por profissionais), 

ou informal (cuidadores leigos). 

Discorrendo sobre a dissociação de perspectivas de ação do cuidar, há um risco de 

aniquilação progressiva de todas as forças vivas da pessoa, quando há prevalência de cure 

sobre care, negligenciando os cuidados tidos como cotidianos de manutenção da vida, há o 

esgotamento das fontes de energia vital, sejam de qual natureza forem: físicas, afetivas, social, 

dentre outras.
(20)

 

O cuidado é considerado como termo que se refere ao suporte real da criatividade, da 

liberdade e da inteligência. No cuidado se encontra o ethos fundamental do humano. Quer 

dizer, no cuidado, identificamos os princípios, os valores e as atitudes que fazem da vida um 

bem-viver e das ações um reto agir.
(59)

 

A criatividade é muitas vezes chamada a mobilizar de uma forma diferente o que 

aparentemente parece banal e cotidiano e desse modo relaciona-se aos cuidados de 

enfermagem. Collière
(19) 

não refere o termo criatividade, como a obrigatoriamente de produzir 

algo de novo, mas estar atenta acontinuar a escuta das possibilidades de desenvolver e de 

expandir a partir dos recursos existentes, para sabê-los mobilizar e utilizar. A criatividade só 

tem importância se for demonstrada em criação, ou seja, numa ação que implica fazer nascer e 
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fazer existir. A criação é uma realização identificável, possível de reconhecer porque dá 

origem a algo de contínuo e duradouro. 

 Esta forma de criatividade exprime-se nos cuidados que estimulam a vida e que são 

obras de criação.Ao longo da história das práticas do cuidar há diferentes sinais de uma 

criatividade cuja evolução não fora muito favorável à concepção de um cuidar como 

manutenção de vida, mas em um cuidar construído e baseado em prol da recuperação da 

saúde, em cuidados com a doença
 (19)

. A autora explica o caminho da criatividade perante a 

formação das práticas de saúde, as quais seguiram seis etapas distintas, mas que se 

entrelaçam, denominadas pela elucidação à criatividade quando: livre; ameaçada, escarnecida, 

renegada, negada e desejosa a eclodir. 

A criatividade livre é manifestada pelo conjunto do grupo social em redor de práticas 

de cuidados reconhecidas. Assim, por exemplo, no início da vida, os cuidados já existem, pois sem 

eles a vida não acontece. Torna-se indispensável tomar conta do outro ou de si, para que a 

vidacontinue e permaneça, havendo sempre a necessidade de manter, de desenvolver a vida e de lutar 

contra a fome e a morte. 
(19)

 

A necessidade imperiosa de assegurar a sobrevivência do grupo e da espécie levou as 

mulheres a desenvolverem a sua criatividade para assegurar a manutenção da vida em volta de 

dois grandes eixos: as práticas do corpo (como a higiene, que estimulou todas as capacidades 

do olfato e do toque, que permitiram a percepção das sensações que se tornaram emoções, 

sentimentos e base do desenvolvimento do pensamento). Relacionaram-se com essas práticas, 

todos os cuidados da aparência, forjando a identidade, a pertença ao grupo, mas que também 

fizeram do corpo a própria expressão da comunicação do espírito com o qual é apenas um; e 

as práticas alimentares que sempre foram indispensáveis para assegurar a manutenção da 

vida, as que deram lugar à descoberta das plantas e das suas propriedades. Por tentativas, 

ensaios e erros, as mulheres começaram a utilizar raízes, caules, folhas, flores, bagas, frutos e 

inventaram diferentes modos de preparação. O exercício destas práticas ainda está em vigor 

na maior parte das sociedades rurais e de tradição oral.
(19,56)

 

A criatividade ameaçada que é marcada pela cisão entre a evolução dos saberes e dos 

poderes oriundos das práticas de cuidar, a citar exemplos a criatividade passa a ser ameaçada 

de existir perante as práticas de cuidado, quando houve separação entreo que é dito profano 

para o sagrado, o oral e para o escrito.
(19)

 

O nascimento das primeiras escolas de medicina e o consequente processo de 

desaparecimento das práticas de cuidado mais tradicionais proporcionaram, num período 

histórico,o desenvolvimento de uma infinita diversidade de saberes.A medicina erudita era 
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fonte de saber que, ao mesmo tempoem que desenvolvia seu conhecimento escrito, 

inferiorizava esubjugavao conhecimento das primeiras cuidadoras (ditas tradicionais). É a 

partir desses saberes ora escritos e sacralizados, que se escava o fosso entre os que professam 

a doutrina e detêm a educaçãoàqueles cujas práticas são julgadas como profanas ignorantes, 

porque são iletrados. No entanto, foram os saberes dos primeiros cuidadores transmitidos por 

conhecimento oral que fomentaram os manuscritos que atualmente aparecem nas obras 

antropológicas. 

Collière
(19) 

aponta a todo esse fato para formalização do cuidado como prática da 

medicina. A autora utiliza-se do termo arrogância profissional como simbolismo da certeza 

ditada que se fundamenta no não reconhecimento do saber dos outros. Essa etapa histórica 

retrata o abandono do sentido da descoberta do cuidado humano, sendo o início de uma 

trajetória que direciona a queda cada vez mais marcante dacriatividadena história das práticas 

de cuidado na formação em saúde. A criatividade, a partir desse momento, torna-se, então, 

aquela que valoriza o ensino teórico, baseado em princípios científicos.  

A humanidade se beneficiou com a evolução da medicina moderna, com o seu 

cientificismo, com os seus sucessos relacionados à cura biofisiológica. Porém essa ruptura 

dramática na história da humanidade tem soado nas suposições e ideologias acerca da ciência 

e da medicina, de cuidar e curar que tem repercutido na crise de saúde que a humanidade 

percorre nos dias atuais. Havendo, hoje, uma perspectiva de busca da significância do estar-

no-mundo partindo para um paradigma emergente de cuidar, que transporta atos físicos, mas 

também abarca o que ora fora deixado de lado, mente-corpo-alma, como centro da sua 

atenção.
(23)

 

 A criatividade depois de ameaçada pela cisão entre sagrado e profano/oral e escrita, 

sofre ainda mais divisão entre corpo e espírito, sendo considerada por Collière
 (19)

, a etapa 

posterior determinada pelacriatividade escarnecida e banida. 

As filosofias dualistas, depois do cristianismo, geravam outra cisão, a divisão entre o 

corpo e o espírito. Nesse período histórico há a valorização à superioridade do espírito e 

desprezodo corpo como objeto. Um dos primeiros passos da humanidade em prol do 

conhecimento, o uso da escrita, descreve diferentes representações do mundo, suscitando 

novas explicações sobre o lugar do homem no universo, modificando as concepções religiosas 

existentes.
 (19)

 

Esse período histórico ditado pelo discurso monástico é marcado por normas de uma 

civilização que embarcava suas verdades em três componentes: o ódio pelo corpo e pelo 

mundo, a evidência do pecado e o sentimento da fuga do tempo. Os saberes profanos se 
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direcionavam as práticas do corpo que reportavam a abordagem sensitiva do olfato, do toque, 

dos sentidos que deveriam abafar-se, pois senão seriam expostos à morte. 
(19)

 

 Um dos resultados mais marcantes desse período da história da humanidade é 

evidenciado pela repressão à bruxaria, entre os séculos dezesseis e dezessete. Durante a luta 

contra a feitiçaria, os homens da Igreja permitiram à medicina oficial em afirmar-se cada vez 

mais na tomada do corpo como objeto de estudo ignorando o vivenciado do corpo. 
(19-20)

 

A criatividade é tida como renegada quando desaparecem as práticas de cuidados 

elaborados em torno da fecundidade e ocorre, então, a valorização dos cuidados espirituais, 

redentores, focalizados no sofrimento, as práticas de cuidado como sacrifícios humanos em 

troca da eternidade. Nesse ponto, presencia-se odistanciamento cada vez maior do corpo. A 

obstinação e subserviência começam a tomar conta das práticas de cuidados, agora confiados 

ao pessoal subalterno, não lhe permitindo, no entanto utilizar saberes profanos que adquiriram 

por experiência, mas de normas ditadas pelo conhecimento erudito e sagrado.
 (19)

 

Nesse contexto, servir os pobres, os miseráveis e os necessitados são o objetivo do 

serviço, mas é também: ficar pobre como ele. Pobreza material, cada vez mais pobreza de 

saberes criativos, pobreza de desenvolvimento pessoal. De acordo com esse pensamento, não 

se podia deter qualquer outra fonte de conhecimento, para além da que estava na regra, 

qualquer interrogação era fonte de punição e de ação perniciosa.
(19) 

Para citar um exemplo da centralidade científico-tecnológica da medicina e sua relação 

com a consubstancialidade social e técnica da divisão do trabalho em saúde, fizeram da busca 

das legalidades das ciências biomédicas a base universal dos diagnósticos e tratamentos das 

doenças, campo de competência dos médicos, e para a enfermagem se delegou o manejo 

técnico e individual relacionado à provisão de cuidados.
(60)

 Assim, o cuidado visualizado 

dentre o manejo das práticas de saúde se deram com a soberania do conhecimento médico 

perante todas as outras práticas subalternas aos procedimentos médicos, e essa hierarquização 

das práticas do cuidado, iam aos poucos abalando a criatividade livre e humana de outras 

iniciativas alternativas de cuidar em saúde. Partindo para uma compreensão do cuidado à 

saúde associado a medicalização de cuidados ao doente e emanando a projeção de uma 

divisão do trabalho nas práticas de saúde humana. 

Acriatividade negada que édespontadana medicalização dos cuidados ao doente e a 

divisão do trabalho em tarefas que focalizam a doença e colocam as práticas de cuidados de 

enfermagem e dos cuidadores leigos na total dependência dos médicos é sentida quando a 

concepção dos cuidados permanece fielmente agarrada à dimensão técnica, caracterizando o 

cuidado num padrão moral e técnico.
(19)
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Os princípios da assepsia e organização racional do trabalho dão um fundamento 

teórico a formação, fazendo nascer posteriormente à aspiração a um processo científico, 

enquanto que a criatividade não terá outras vias para se expressar a não ser provar a 

excelência de capacidades técnicas. Qualquer criatividade referente aos cuidados de conforto, 

de bem estar e de estimulação é marginalizada, não reconhecida como proveniente de uma 

iniciativa profissional, excetuando a exortação do dever moral. 
(19,55) 

A importância do entendimento proposto por Collière
 (19-20)

, em relação à evolução 

histórica pela qual passou o cuidado de enfermagem reflete também, na elaboração da 

concepção de cuidados e das instituições que foram criadas para acomodar pessoas, como é o 

caso de asilos para idosos, hoje denominadas Instituições de Longa Permanência.  

Reconhece-se que a história das instituições de longa permanência (asilos) reporta de 

significados semelhantes, os quais atribuíam a velhice como doença, e seus cuidadores como 

caridosos e submissos à emissão dos cuidados com os pobres velhos abandonados. 
(33-40)

 

Porém, há uma necessidade, nos dias atuais, de refletir sobre a busca da criatividade 

que está desejosa a ressurgir. A criatividade desejosa de eclodir, considerada aúltima etapa 

pela qual a criatividade perpassa, está refletida na contemporaneidade, no pensamento 

complexo, sendo aquela que procura nova expressão e formas de realização. 

Nesse ponto, Collière
(19) 

afirma que o desafio da criatividade dos cuidados está hoje na 

encruzilhada de uma grande complexidade, da qual evocam indagações em relação ao 

processo de cuidar dentre as quais sedestacam: Como enfrentar a necessidade de compreender 

e apreender os cuidados de forma criativa, tendo uma visão de conjunto das situações, a fim 

de elaborar um projeto de cuidados partilhado entres saberes científicos e saberes 

populares?Retrata-se da necessidade de reflexão e elaboração de questões que buscam a 

retórica do entendimento sobre os significados da criatividade e práticas de cuidado, para 

solucionar problemas ainda evidenciados no trabalho em saúde, e que necessitam serem 

repensadas para busca por soluções para situação caótica e emergente pela qual evidencia nas 

organizações de práticas de cuidados e da própria formação em saúde. 

A Figura 02 discorre sobre as fases pelas quais a criatividade humana passou dentre a 

formação do conhecimento em saúde, o que determinou historicamente a progressiva perda do 

conhecimento empírico, sensitivo, abstrato das práticas de cuidado, que por um lado foram 

úteis na evolução do próprio conhecimento, mas que hoje, amparadas pelo pensamento 

complexo precisam ser retomadas na compreensão do caos que é vivenciado nas estruturas de 

saúde. A criatividade desejosa a eclodir, é visualizada em compreensões multidimensionais do 

sistema de saúde em si, buscando elos perdidos ao longo da história da própria saúde/doença e 



   

42 

  

 

que serão essenciais para reconstrução dos modelos assistenciais voltados à integralidade do 

cuidado. 

 

FIGURA 02 – Evolução etno-histórica da criatividade perante a formação das práticas de 

saúde e cuidado 

 

 

Dessa forma, associar as indagações antropológicas das práticas do cuidar de 

Collière
(18-19) 

em diálogo à ambição da complexidade por Morin
(61) 

é estabelecer reflexões que 

prestem contasdas articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre categorias 

cognitivas e entre tipos de conhecimentos que ficaram perdidas ao longo da história. Estudar o 

processo de cuidar envolve retomar os conhecimentos essenciais para aperfeiçoar na busca do 

aprimoramento ou reutilizar conceitos perdidos pelo tempo ou desarticulados, que ficaram à 

margem da história e que seriam úteis na reafirmação das práticas de cuidados. 

A arte de cuidar precisa de conhecimentos adequados multidimensionais e do conjunto 

de fatores que convertem esse exercício em arte, sem jamais direcioná-la apenas à ciência 

exata. Cuidar da saúde é um exercício que transcende o marco da biologia e da corporeidade 
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do indivíduo e requer a atenção ao desenvolvimento de outras dimensões constitutivas do ser 

humano.
(17,21-24)

 

Uma das correntes de se refletir sobre a vida, se direciona à necessidade de se adotar 

novos comportamentos e posturas, que são influenciados pelo modo de pensar. Os 

pensamentos, dessa forma, assumem ações práticas que se estabelecem e se desenvolvem nas 

sociedades. A urgência e as rápidas mudanças nas diversas áreas do saber indicam que a 

aprendizagem do homem ocorre em toda parte e em todos os tempos.
(62) 

O pensamento complexo, que se refere àquele que une e busca as relações necessárias 

e interdependentes de todos os aspectos da vida humana, integrando os diferentes modos de 

pensar. É um pensamento que considera todas as influências recebidas, sejam internas ou 

externas e ainda enfrenta a incerteza. A complexidade envolve alguns princípios como o 

dialógico, o recorrente e o hologramático que se constituem em um conjunto interligado, 

proporcionando uma visão integral do ser humano e do todo que o cerca. 
(53-54,64)

 

A inteligência, que só sabe separar, fragmenta o complexo do mundo em pedaços 

separados, que fraciona os problemas unidimensionaliza o multidimensional. Sua 

insuficiência para tratar nossos problemas mais graves constitui um dos mais graves 

problemas que enfrentamos. De modo que, quanto mais os problemas se tornam 

multidimensionais, maior a incapacidade de pensar sua multidimensionalidade; quanto mais a 

crise progride, mais progride a incapacidade de pensar a crise; e quanto mais planetário se 

tornarem os problemas, mas impensáveis eles se tornarão. O pensamento da complexidade 

induz uma reforma no pensar. Morin
 (65) 

propõe os princípios que permitiriam seguir a 

indicação de que é impossível, conhecer as partes sem conhecer o todo, tanto quanto é difícil 

conhecer o todo, sem conhecer as partes. 

Contextualizar dentro da perspectiva da complexidade não abrange ressaltar todas as 

informações sobre um fenômeno estudado, mas respeitar suas diversas dimensões, situando o 

homem como um ser biológico-sociocultural, e que os fenômenos sociais são, ao mesmo 

tempo, econômicos, culturais, psicológicos, entre outros.
(53,61,64-65)

 

A criatividade, como diz Collière
 (19)

, com a qual somos confrontados, é a de correr o 

risco de redescobrir uma abordagem de cuidados que ouse ter em conta as grandes 

interrogações da vida e da morte, ao reassociar a prática dos cuidados à compreensão dos 

símbolos culturais dos grandes ritos de passagem, elegendo também a doença como um 

acontecimento da vida. Essas interrogações exigem correr o risco de aproximar os saberes 

cotidianos e os saberes escritos, tendo em vista o vivenciado pelo corpo, as emoções e as 

capacidades de pensamento, já que os cuidados requerem um ato de inteligência total. 
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Dessa maneira, traçar essa base teórica sobre o cuidar e associá-lo à necessidade de 

fundamentar essa pesquisa sobre processo de cuidar em ILPIs, direciona a busca por respostas 

pelas quais constituirão filosoficamente este estudo: Como (re)conhecer o processo de 

cuidado em ILPIs havendo a socialização de conhecimento entre a prática de cuidadores e a 

ciência do cuidado? Considerando a base teórica da trajetória etno-histórica do cuidado nas 

práticas de formação em saúde e com aspiração de eclodir um novo pensar sobre a arte de 

cuidar, o texto seguirá a reflexão da Teoria do Cuidado Humano proposto por Jean Watson, 

que sustentará a co-estruturação do processo de cuidado em ILPI. 

 

2.2.2 A teoria do cuidado humano  

 

Na busca por teorias que viessem subsidiar as bases teóricas desse estudo, pensou-se 

na Teoria do Cuidado Humano, proposta por Jean Watson, como caminho que elucidasse as 

explicações para os fenômenos do processo de cuidar nas ILPIs e como (co)estruturar esse 

processo utilizando-se do conhecimento de enfermagem em diálogo ao conhecimento de 

cuidadores de idosos. Watson
 (22)

 se expressa com a inquietude de buscar um modelo de 

cuidados baseado no Processo Clinical Cáritas. Servirá de base na elucidação da descrição do 

Processo de Cuidar na ILPI como também buscar o entendimento e as motivações humanas 

da prestação de cuidado por cuidadores nas instituições. 

A teoria do Cuidado foi desenvolvida por Jean Watson e sua origem acontece entre os 

anos 1975 e 1979 com a publicação de seu primeiro livro, The philosophy and science of 

caring, o qual trouxe novos significados para o mundo da Enfermagem e do cuidado ao ser 

humano. Desde então, a obra original se expandiu e evoluiu por meio de uma geração de 

livros. A autora amplia sua teoria dentro do enfoque filosófico e transpessoal, que a 

contextualiza num aspecto mais amplo de ética, e a corrige como Processo Clinical Cáritas em 

seu segundo livro Human Science and human care: a theory of nursing. Impregnado no 

pensamento pós-moderno, Watson lança, em 1999, o livro: Post modern nursing and beyond, 

que se baseia na ontologia das relações e fundamentos éticos e ontológicos frente a uma 

epistemologia da ciência e da tecnologia que reflete sobre o fundamento moral e metafísico da 

conduta de quem pratica o cuidado, principalmente direcionada à profissão Enfermagem. E 

em 2005, trata a ciência como sagrada (em Caring Science as Sacred Science), visando um 

modelo de ciência que reintegra a metafísica com o domínio físico e (re)convida a pensar cada 

vez mais na ética dentre as práticas humanas.
(21-24,66-67)
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Os fundamentos dessa teoria se baseiam no enfoque da Enfermagem utilizando os dez 

fatores caritativos do cuidado que são derivados da perspectiva humanística combinados aos 

conhecimentos científicos. O foco dessa teoria se baseia no entendimento entre a interaçãoda 

ciência da Enfermagem e do cuidar entre os seres humanos (cuidador/ser cuidado).  Há 

necessidade de rompimento da ciência, que geracionalismo severo e operacionalismo, para 

uma compreensão do contexto humano permitindo o avanço da ciência e da experiência 

humana.
(22,24,68)

 

A Teoria do Cuidado Humano está centrada no conceito de cuidado e em pressupostos 

fenomenológicos existenciais, que traz o olhar para além do corpo físico. É a abertura e 

atenção aos mistérios espirituais e dimensões existenciais da vida e da morte. A ciência do 

cuidado abrange uma orientação humanitária dos fenômenos e experiências humanas que 

exigem cuidados. Esta perspectiva é baseada numa ontologia relacional de seres-em-relação, e 

uma visão unitária do mundo, reconhecendo a unidade da vida e das conexões que se movem 

em círculos concêntricos desde o indivíduo à comunidade, ao mundo, ao planeta, ao universo. 

Inclui aproximações epistemológicas múltiplas, tanto clínicas como empíricas, mas que 

também está aberta a explorar outras maneiras de consciência (como exemplos, a estética, 

poética, pessoal, intuitiva, sinestésica, em desenvolvimento, intencional, metafísica-espiritual, 

saber ético-moral).
(69) 

Watson
(23) 

propõe com base na sabedoria de Nightingale do século XIX associada à 

alta tecnologia do caráter da cura da era moderna, a busca incessante da essência do cuidado, 

para desenvolvimento das artes de cuidar às suas práticas. Não rejeitando a ciência, mas 

construindo conhecimento com base nela. 

A teoria tanto é ciência como arte, e busca na inter-relação de conceitos, uma ciência 

humana própria da Enfermagem, que evolui por meio da interação enfermeiro e cliente, 

visando ao cuidado terapêutico. Em 1985, a referida teoria sofreu alterações por sua autora, 

bem como na redefinição dos conceitos utilizados como base de seu trabalho assim como, 

introduziu o paradigma do cuidado humano transpessoal na ciência do cuidado. Este 

paradigma enfoca, segundo ela, o ideal moral, o significado da comunicação e do contato 

intersubjetivo mediante a coparticipação do self (entendido como o “Eu” envolto das 

percepções adquiridas do eu em relação à vida, as relações transpessoais, o espírito, a mente 

e o corpo).
(21-24,67-69)

 

O cuidado humano transpessoalse refere ao contato dos mundos subjetivos do ser 

cuidado e do cuidador, o qual tem o potencial de ir além do físico-material ou do mental-

emocional. Ocorre numa relação eu/tu, e neste contato gera um processo que transforma e que 
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potencializa o processo de healing (restauração; cuidado-cura). Utiliza-se de uma atitude de 

respeito pelo sagrado, que é o outro, estando este ser conectado ao universo e ao outro, sem 

divisões de espaço, tempo ou nacionalidades, o que Watson, a partir de 2005, chama em sua 

teoria de Cáritas e Communitas. É dentre um contexto de desenvolvimento, que os fatores de 

cuidado, inicialmente utilizados na teoria, são substituídos pelos elementos do Processo 

Clinical Cáritas, e, ao expô-los, Watson amplia seus conceitos, inclui a sacralidade do ser 

cuidado, a conexão do ser humano para um plano que extrapola o concreto e visual e a 

proposição do healing como reconstituição do ser. 
(22)

 

Entende-se então, que o Processo Clinical Cáritas aborda o outro com delicadeza, 

sensibilidade, dá-lhe atenção especial e exercita uma atenção cuidadosa. É o que Watson diz 

ao modificar o conceito Carative para Cáritas, onde pretendeu fazer evocação ao amor e 

cuidado conectados com uma dimensão existencial, espiritual e com as experiências e 

processos da vida humana.
(22,24,67-68,70-72)

 

Watson demonstra por meiode um diagrama (Figura 03) as dinâmicas do processo de 

cuidar, incluindo a dimensão transpessoal entre enfermeiro-paciente, sendo utilizada por essa 

tese como a relação entre cuidador-idoso. A ilustração revela que quando duas pessoas juntas 

com as suas histórias de vida únicas são posta numa transação de cuidar, abrange uma ocasião 

real (um evento), no qual a experiência e a percepção estão a tomar lugar da própria ocasião. 

Portanto, o processo pode ir além dele próprio, e ainda salientar-se de aspectos seus que se 

tornam parte da história de vida de cada pessoa, na perspectiva de um padrão de vida mais 

amplo, mas profundo e mais complexo. Ou seja, o momento de aproximação numa ocasião de 

cuidar, oferece às duas pessoas a oportunidade de decidir como estar na relação – o que fazer 

com esse momento. Se a ocasião de cuidar for transpessoal, essa permitirá a expansão de 

potencialidades humanas do ser cuidado e do ser cuidador. O momento da ocasião do cuidar 

torna-se parte da história de vida passada de ambas as pessoas e oferece, a ambos, novas 

oportunidades.
(24) 
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Figura 03 – Dinâmica do processo de cuidar, incluindo a dimensão 

transpessoal 

Fonte: Watson
(24)

 

 

 

 

A teoria proposta por Watson recomenda uma ampla abordagem da Enfermagem, 

buscando conexões em lugar de separações entre as partes que forma o todo da pessoa. Dessa 

forma, a autora emprega um método científico de solução de problemas onde utiliza a base de 

dados e princípios básicos de enfermagem para fazer seus julgamentos e tomar decisões. O 

sistema de valor que permeia a Ciência do Cuidado como Ciência Sagrada, inclui um 

profundo respeito pelas maravilhas e mistérios da vida e o reconhecimento de que as 

dimensões espirituais, éticas são os principais elementos do processo de cuidado humano.
(22-

23) 

 Os dez fatores caritativos (denominados de Processo Clinical Cáritas), representa as 

necessidades de cuidado específicas em relação às experiências humanas que devem ser 

abordadas pelos enfermeiros com seus pacientes no papel de atendimento.
(22)

 

A teoria explicita alguns conceitos necessários para sua compreensão, sendo assim o 

ser humano é definido como a pessoa dotada de valor a ser atendida, respeitada, nutrida, 

entendida e auxiliada; a saúde como unidade e harmonia dentro da mente, do corpo e da alma 

e está associada ao grau de congruência entre o eu percebido e o eu vivenciado; o eu, 

composto de percepções de características do “eu” e percepções do relacionamento do “eu” 

com os outros e com vários aspectos da vida; o tempo, o presente é mais real subjetivamente 

e o passado é mais real objetivamente, os incidentes passados-presentes-futuros fundem-se; a 

Enfermagem é a ciência humana das pessoas e das experiências de saúde/doença que são 
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mediadas por transações profissionais, pessoais, científicas, estéticas e éticas no atendimento 

humano, dentre outros conceitos.
(21,24,67) 

Watson
(21) 

propõe sete pressupostos que são os seguintes: o cuidado pode ser 

efetivamente demonstrado e praticado apenas interpessoalmente; o cuidado consiste em 

fatores que resultam na satisfação de determinadas necessidades humanas; o cuidado efetivo 

promove a saúde e o crescimento individual e familiar; as respostas do cuidado aceitam a 

pessoa não apenas como ela é agora, mas como ela poderá tornar-se; o ambiente de cuidado é 

aquele que oferece o desenvolvimento do potencial enquanto permite que a pessoa escolha a 

melhor ação para si mesma em um determinado momento; o cuidado é mais healthogenic que 

a cura, e integra o conhecimento biofísico com o conhecimento do comportamento humano 

para gerar ou promover a saúde e proporcionar atendimento aos que precisam de saúde, a 

ciência do cuidado é complementar à ciência da cura; e a prática de cuidados é essencial à 

Enfermagem. 

Os dez fatores de cuidados da ciência do cuidado incluem: 1) humanista como sistema 

de valores; 2) a estimulação e sustentação da fé e da esperança; 3) o cultivo da sensibilidade 

para si mesmo e para os outros; 4) o desenvolvimento do relacionamento de ajuda-confiança; 

5) promoção e aceitação da expressão de sentimentos positivos e negativos; 6) engajar-se com 

um cuidado criativo e individualizado para solução de problemas; 7) a promoção do ensino-

aprendizagem transpessoal; 8) a provisão de um ambiente sustentador, protetor e/ou corretivo, 

mental, físico, sociocultural e espiritual; 9) o auxílio com a gratificação das necessidades 

humanas; 10) a aceitação das forças existencial-fenomenológicas e espirituais de cuidar e 

curar.
(21-24)

 

O Processo Clinical Cáritas tem a intenção de oferecer uma linguagem mais fluida e 

de uma compreensão mais profunda sobre as experiências humanas relacionadas ao cuidado 

do outro e de si.
(22)

 

Para a utilização da teoria de Jean Watson, o cuidador precisa desenvolver seu 

autoconhecimento, estabelecer contatos com referenciais filosóficos para compreender a 

dimensão existencial-fenomenológica, bem como as concepções dos próprios cuidadores que 

utilizam da teoria. Esses conhecimentos talvez se configurem na maior restrição à utilização 

da teoria acima citada, obstáculo este que os cuidadores podem ultrapassar, a partir desse 

preparo, proposto por essa pesquisa de tese. 

Observa-se também que o cuidar de idosos envolve perspectivas que vai muito além 

do cuidado como um simples ato ou como uma atividade profissional ou doméstica. Induz o 

entender humano, na perspectiva do ser. O que para esse estudo incentiva a busca por 
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respostas que fazem compreender ainda mais o fenômeno do cuidado em ILPIs: o que 

mobiliza a ação de cuidados numa ILPI? Como o ser humano é induzido a cuidar do outro na 

velhice, por exemplo? Como (co)estruturar o processo de cuidarsocializandosaberes práticos 

de cuidadores e saber teorizado por pesquisadores? Os resultados desse estudo são 

mobilizados por esses questionamentos. 
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UTILIZAÇÃO DA PESQUISA CONVERGENTE ASSISTENCIAL E O PROCESSO 

DE CUIDAR EM UMA ILPI 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Utilizou-se a Pesquisa Convergente Assistencial (PCA), pensada e criada, por duas 

enfermeiras brasileiras, entre as décadas de 1980-1990. Esse tipo de pesquisa consiste em uma 

abordagem qualitativa, em que ocorre a tendência da pesquisa a prática assistencial. Onde o 

pesquisador se envolve com o campo social, vislumbrando a busca da compreensão dos 

fenômenos que o inquieta, porquanto condiciona a sua implementação e interação junto ao 

processo de cuidar, levando a uma ação/reflexão/ação, dentre as práticas assistenciais e de 

pesquisa. Como também, gerando o resgate da subjetividade e da sensibilidade, como 

elementos fundamentais no fazer da indagação científica, compreendendo o pesquisador como 

sujeito participante e co-responsável no processo. 
(73-74). 

 Entre as abordagens de pesquisas qualitativas peculiares aos profissionais de 

enfermagem, a PCA tem assumido um importante papel devido sua interação pesquisador-

pesquisado, como a pesquisa participante ou pesquisa-ação. A PCA se caracteriza no ato de 

cuidar/assistir, relacionando-se à situação social, com o intuito de solucionar possíveis 

problemas, assim ocasionar mudança e introduzir inovações na situação social. Em 

contrapartida, ela tem sempre como foco o cuidado e segue o método do processo de 

enfermagem. Para tanto, o pesquisador necessita utilizar-se de seus conhecimentos e 

experiências para uma tomada de decisão acerca do caso do pesquisador-cuidado.
(73-75)

 

 A Enfermagem tem legitimado suas bases científicas por meio de diversas pesquisas, 

que já incluem o método de PCA como bem aplicável na pesquisa em saúde.
(73,75-79) 

Dessa 

forma, escolheu-se neste estudo como referencial metodológico, a PCA, visando tanto obter 

informações sobre o cuidado prestado por cuidadores em ILPIs, como também possibilitando 

conduzir a prática assistencial numa (co)construção do processo de cuidados, (re)pensando a 

prática de cuidadores das instituições.  

Utilizou-se como base da dinâmica da pesquisa, os elementos envolvidos pela PCA 

como: 1) A informação, que deve ser obtida com aprofundamento e abrangência por meiodo 
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rigor metodológico; 2) O registro dos dados; 3) O rigor metodológico, associado à produção 

de conhecimento científico; 4) O problema, manifestado na ótica de pesquisadores em 

coparticipação da equipe assistencial; 5) Os processos e instrumentos de coleta de dados, 

que na PCA permitem usar vários tipos, desde que sejam apropriados ao problema de 

pesquisa; 6) Os critérios e procedimentos que não precisam de padrões preestabelecidos; 7) 

A equipe que requer a inclusão de pesquisadores; 8) A proposta da pesquisa que visa o 

encontro com o novo a ser incorporado na assistência; 9) A centralidade que reflete no 

pensar, fazer a descoberta; 10) A análise que se processa por meioda interpretação com 

rebuscamento e detalhamento com base na referência escolhida; 11) A demanda que requer 

projeto temático detalhado com início, meio e fim; 12) Os resultados que levamà 

socialização à comunidade científica e no contexto onde se realizou a pesquisa.
(74)

 

Na busca pela escolha do referencial metodológico para esta tese, foi desenvolvida 

uma revisão integrativa, no ano de 2012, a partir da análise de 34 artigos publicados no Brasil 

que utilizaram a PCA como percurso metodológico de investigação. Os resultados 

evidenciaram que foi possível identificar quatro perspectivas de utilização do método: em 

pesquisas sobre práticas educativas em saúde; em pesquisas que envolvem o processo de 

cuidado em enfermagem; em pesquisas que abarcam novas práticas ao processo de cuidar; em 

pesquisas sobre as relações interpessoais e processo de trabalho. Esses dados corroboram com 

o presente estudo, no que afirma que a utilização da PCA permite o entrosamento do 

pesquisador com novas propostas de repensar processos de cuidar na dimensão dialógica entre 

pesquisador e participantes, buscando alternativas de mudanças nas práticas sociais, podendo 

ser utilizado em diversos campos de conhecimento, desde que utilize do cuidado, como 

proposta base.
(80)

 

 

3.2 Cenário do estudo 

 

Os critérios preestabelecidos para escolha da ILPI se basearam num levantamento 

prévio por parte de outro estudo desenvolvido junto ao PIVIC/UFPB, intitulado Perfil das 

Instituições de Longa Permanência para Idosos na região metropolitana de João Pessoa/PB, 

desenvolvido junto ao GEPFAE, que analisou relatórios do COREN/PB (baseados na 

fiscalização de 34 ILPIs no Estado da Paraíba, Brasil).Esses dados permitiram vislumbrar 

informações referentes à organização estrutural, tempo de funcionamento e história das ILPIs 

na Paraíba.  
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Optou-se por estabelecer critérios para escolha da ILPI pela qual iria se desenvolver a 

PCA, seguindo as seguintes prerrogativas: ser uma ILPI cadastrada perante órgãos públicos (o 

que permite a legalidade de atuação da pesquisadora frente à emissão de Termo de Aceitação 

Institucional e participação formal dos cuidadores com o processo institucional do cuidado, já 

que seriam desenvolvidas oficinas para cuidadores de idosos); ter mais de 50 anos de 

funcionamento (determinando um processo de cuidar consolidado a partir de seu quadro 

funcional e estrutura física, alémde missão institucional com a pessoa idosa), e ser 

consolidada como instituição de valor histórico (firmado ao longo de diferentes épocas) na 

prestação de cuidados a pessoas idosas institucionalizadas no Estado da Paraíba. Compondo 

rigores metodológicos necessários para a veracidade de informações que foram colhidas e 

analisadas. 

O estudo aconteceu, então, no Instituto São Vicente de Paulo, funcionando a mais de 

80 anos, cadastrado sob fiscalização pública de órgãos competentes, e com valor histórico 

para o município de Campina Grande/PB, considerada uma ILPI que faz parte das 34 ILPIs 

do Estado da Paraíba, Brasil.
(81)

 

 O Instituto São Vicente de Paulo é um lar para aproximadamente 72 idosos, de ambos 

os sexos, com caráter residencial, filantrópico e que funciona como utilidade para pessoas 

com mais de 60 anos, desde o ano de 1938.
 (82) 

Foi fundado no mês de Agosto de 1931 como 

um asilo espírita que se encarregava em abrigar a velhice desamparada. Em 1936, foi 

solicitada à Diocese da Paraíba que tomasse conta e assumisse o asilo, fato que levou 

religiosas da ordem Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo a assumir a direção até 

os recentes dias. Sendo assim, a ILPI escolhida se refere a uma instituição que recebe ajuda da 

igreja católica, do poder público, do comércio, da indústria e da contribuição de idosos, e é 

dirigida até hoje por religiosas, apresentando, um quadro funcional de aproximadamente 20 

trabalhadores, incluindo: médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, 

cuidadores de idosos, prestadores de serviços gerais.
(83)

 

 Pretendeu-se adentrar nesta instituição visando descrever as atividades desenvolvidas 

no processo de cuidar, tentando analisar dificuldades citadas pelos cuidadores na sua ação 

diária e traçar, por meiode oficinas para cuidadores, visando a (co)estruturação de um 

processo de cuidados, associando a prática dos cuidadores ao conhecimento da Enfermagem. 

Para isso, foram seguidas todas as fases da pesquisa convergente assistencial. 

 Na PCA, o projeto deve apresentar o detalhamento de todo o processo de investigação, 

o que inclui as seguintes fases: concepção, instrumentação, perscrutação, análise e 

interpretação. Cada fase compõe um subprocesso com vários passos consecutivos e inter-
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relacionados; não necessita essencialmente situá-los de forma linear, mas de forma 

compreensível, seguindo todo o rigor metodológico necessário para o conhecimento 

produzido.
(74)

 Sendo assim, foi possível seguir com rigor metodológico as quatro fases abaixo 

citadas. 

 

3.3 Fases da Pesquisa Convergente Assistencial: 

 

3.3.1 I Fase: Concepção. Nessa fase foi realizado o encontro das pessoas-chaves 

envolvidas na assistência circunscrita (cuidadores-idosos-pesquisador). O método de 

captação de coleta de dados nessa fase foi o registro em diário de campo e aplicação 

de um questionário semiestruturado com os cuidadores de idosos, onde foi feita a 

organização metodológica da descrição da rotina dos cuidados diários realizados e da 

identificação e descrição do perfil dos cuidadores. Os procedimentos dessa fase 

incluíram o estreito relacionamento da pesquisadora com a prática. O desenho da PCA 

contemplou nessa fase, a descrição da rotina de cuidados, o perfil dos cuidadores e a 

divisão de trabalho. Essa fase foi determinada num período entre os meses de Junho a 

Agosto de 2013, e serviu de guia para organização das oficinas. 

 

3.3.2 II Fase: Instrumentação. O objetivo dessa fase foi traçar os procedimentos 

metodológicos. Mantendo ainda o estreito relacionamento com a prática, o desenho da 

PCA, nessa fase, foi contemplado após planejamento de oficinas para cuidadores de 

idosos (composta por 10 encontros).Compreenderam momentos teóricos/práticos 

consolidados numa programação de 40 horas discorridos entre os meses de Setembro a 

Novembro de 2013. Em todos os encontros, denominados como oficinas (fazendo-os 

entender que se tratava de um espaço de construção e de reflexão da prática e teoria), 

foram realizadas sessões de relaxamentos, concentração, entrosamento com os temas 

propostos. 

Participaram das oficinas 18 cuidadoresda ILPI. Para o planejamento das oficinas, 

houve a preocupação da pesquisadora com a utilização do Processo Clinical Caritas, 

dentre o embasamento teórico dos encontros, assim como um curso rápido para 

cuidadores de idosos. Ou seja, após cada oficina de sensibilização, foi fornecida 

formação com base na gerontologia e teoria aplicada em um curso para cuidadores. Os 

temas propostos durante as oficinas foram: 

- 1 Oficina: Quem sou eu, como ser humano e cuidador de pessoas idosas? 
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- 2 Oficina: O que significa cuidado? 

- 3 Oficina: Como cuido da higiene da pessoa idosa? Como me sinto quando sou 

cuidada? 

- 4 Oficina: Como cuido da alimentação da pessoa idosa? Como me sinto ao ser 

alimentado? 

- 5 Oficina: Como cuido na troca de fraldas de uma pessoa idosa? O que sinto? Como 

vejo as fraldas? 

- 6 Oficina: Como cuido do ambiente? Como cuido das necessidades humanas do 

outro? 

- 7 Oficina: Como cuido perante os processos de perdas e finitude? 

- 8 Oficina: Como cuido da comunicação? Como cuido perante sentimentos positivos 

e negativos? 

- 9 Oficina: Como tenho me cuidado? 

- 10 Oficina: Como posso inovar o processo de cuidado? 

 

3.3.3 III Fase: Perscrutação. Nessa fase se buscou interpretar e rever o sentido da 

investigação perante troca de saberes teóricos e práticos. Uma relação transversal entre 

os saberes, relativamente estruturada e estável, na perspectiva simbólica, envolvendo 

uma escuta espiritual-filosófica dando sentido ao que se pretendia objetivar pelo 

método científicoepelo que é recomendado na PCA. Nessa fase, houve o registro 

descritivo da observação, dos destaques das oficinas, do entrecruzamento de falas, de 

comportamentos, notas das discussões em grupo, e dos registros áudio- visuais de cada 

encontro. 

 

3.3.4 IV Fase: Análise. Observou-se que na PCA a situação do estudo pôde ser planejada, 

mas não necessariamente se manteve estável durante todo o período. As oficinas e 

seus registros, assim como a descrição em diário de campo,trouxeram muitas 

informações que necessitaram da sistemática de apreensão, síntese, teorização e 

recontextualização, para elaboração dos resultados finais que foram demonstrados 

em resposta as fases da PCA.O que possibilitou no final a (co)estruturação do 

processo de cuidar baseado no PPC e a mensuração de todo o processo pelos próprios 

cuidadores, através da aplicação do instrumento de autoavaliação. 
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A escuta científica em relação à PCA esteve presente em todos os momentos da coleta 

de dados, e referendaram a busca do diálogo, da escuta espiritual-filosófica a que se referem 

os valores que nos ligam à vida, ao sentido da vida, propostos pelas bases teóricas desse 

trabalho.  

Logo, o registro das observações e da PCA e a elaboração dos resultados e discussão 

desse trabalho discorreram na elaboração de duas perspectivas, perante o percurso 

metodológico planejado para a PCA: 

1) A descrição rotina de cuidados e perfil dos cuidadores de idosos, 

divisão de trabalho, e as atividades desenvolvidas e dificuldades encontradas no 

processo de cuidar antes das oficinas. 

2) A (co)estruturação do processo de cuidado na ILPI e 

ProcessoClinicalCáritas, procurando o entendimento do cuidado por cuidadores (após 

a execução da oficina para cuidadores de idosos). 

A figura 04 discorre da apresentação do percurso metodológico a qual norteou a 

PCA:1) Os primeiros resultadosrelacionados com a concepção do processo de cuidar frente a 

rotina da ILPI, que também contemplou o reconhecimento do perfil do cuidador de idosos, 

suas motivações que o direcionaram a optar por essa ocupação; 2) E os segundos resultados, 

que direcionam a aplicação mais aprofundada das oficinas para cuidadores de idosos, que 

permitiu a elucidação dialógica entre o conhecimento empírico de cuidadores de idosos e a 

reflexão junto a Ciência de enfermagem, baseada no Processo ClinicalCáritas, que 

possibilitou a mensuração da efetividade de cuidados perante os fatores caritativos propostos 

pela teoria. 
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Figura 04 - Percurso metodológico das fases da PCA realizada em uma Instituição de  

Longa Permanência sobre o Processo de Cuidar.  

 

 

 

 

3.4 Participantes da pesquisa 

 

Os critérios para participação do estudo foram: ser e se sentircuidadorde idosos na 

instituição e ter mais de 18 anos de idade (o que foi permitido por se tentar trabalhar com a 

Teoria do Cuidado Humano de Watson
(24)

 e da leitura aprofundada sobre os dez fatores de 

cuidado citados pela própria autora). 

Assim, participaram do estudo: enfermeiro, técnico de enfermagem, cuidadores de 

idosos e empregados domésticos que se consideravam cuidadores de idosos. 

Ressalte-se que a PCA não estabelece critérios rígidos para a seleção da amostra, isso 

porque não valoriza o princípio da generalização, mas sim da representatividade referente à 

profundidade e diversidade das informações.
 (74)
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3.5 Instrumentos para coleta de dados 

 

Como instrumentos de pesquisa foram utilizados: um questionário semiestruturado 

para a fase de Concepção (APÊNDICE A);dez roteirospara as oficinas (os quais são 

apresentados no APÊNDICE B desse estudo com seus respectivos murais confeccionados 

durante a aplicação dos mesmos e que serviram de dados coletados para análise das 

respostas), um questionário semiestruturado para autoavaliaçãoapós aplicação das 

oficinas(APÊNDICE C).  O uso de câmara fotográfica, pendrivers e DVD foram úteis durante 

as filmagens e gravações das oficinas. Para utilização dos recursos de gravação áudio e visual 

foram seguidos todos os critérios éticos e humanos que regem a Resolução CNC466/12
(84)

, e 

todos os participantes foram esclarecidos e assinaram o termo de consentimento, os quais 

contemplavam as informações necessárias e previstas para a realização de pesquisa com seres 

humanos. 

 

3.6 Análise dos dados 

 

Os dados numéricos que determinavam o perfil dos cuidadores foram trabalhados com 

a estatística descritiva para caracterização da população estudada. A fonte principal de análise 

dessa pesquisa esteve relacionada com a análise de conteúdo descrita por Bardin
(85)

, 

utilizando-se da categorização temática voltada ao entendimento amplificado das motivações 

que levaram os participantes a serem cuidadores de idosos na ILPI, da interpretação dos dados 

sobre o entendimento do termo cuidado por cuidadores de idosos e da (co)estruturação do 

processo de cuidar utilizando-se dos dez fatores de cuidado do Processo Clinical Cáritas. 

A priori foirealizada a pré-analise baseada na leitura flutuante e escolha dos 

documentos, foi planejada toda a exploração do material seguindo a ordenação sistemática 

relacionado ao que se pretendia buscar perante a literatura posta na fundamentação teórica 

desse estudo. 

Foi feita uma análise dos dados por meio de leituras, escolha de documentos, 

formulação da organização dos dados, elaboração de indicadores, regras para recortes, 

formulação das categorizações, codificações e preparação de todo o material para elaboração 

do corpus. Em seguida o corpusde cada resultado sofreu interpretações por meio de análises 

posteriores, síntese e seleção de dados com categorização temática relacionada à realização da 

inferênciacom o embasamento teórico proposto sobre a seguinte sistemática: 
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Para os dados relacionados à Fase de Concepção: utilizou-se como base teórica 

Collière e Watson para orientar as interpretações temáticas relacionadas às motivações as que 

levaram os participantes a serem cuidadores de idosos na instituição. Para os dados 

relacionados à Fase de (Co)estruturação do Processo de Cuidar na ILPI, utilizou-se 

Collière e Watson para o (re)conhecimento do significado do cuidado e dos dez fatores 

caritativos do cuidado citado no Processo Clinical Cáritas como fonte das categorias temáticas 

envolvidas na elaboração do processo de cuidar compartilhado. Conforme descrito abaixo: 

Categorias temáticas elencadas na Fase de Concepção: 1) Influências e indicação de 

familiares cuidadores; 2) Necessidade financeira de trabalhar; e 3)Vocação e solidariedade. 

Na fase da (co)estruturação do Processo de Cuidar na ILPI, primeiramente traçadas as 

compreensões sobre o significado do cuidado por cuidadores, qual gerou quatro categorias 

temáticas: 1) Manutenção da vida; 2) Cultivo a sensibilidade Humana; 3) Cultivo ético e 

moral; 4) Recuperação do corpo doente. E a (co)estruturação propriamente dita, sendo 

categorizada adaptando-a aos dez fatores de cuidado e ao Processo Clinical Cáritas: nessa 

interpretação foram elencados dez categorias: 1) Cuidadores praticam amor, bondade e 

equidade; 2) Cuidadores descrevem sua autenticidade com seus instrumentos de trabalho; 3) 

Cuidadores tentam cultivar práticas de cuidado com autoconsciência para si mesmo e para 

com o outro; 4) Cuidadores desenvolvem a ajuda-confiança no cuidar transpessoal; 5) 

Percepção de cuidadores de idosos em relação a sentimentos positivos e negativos; 6) 

Cuidadores usam criatividade e conhecimento para saber ser, saber fazer, saber compreender 

e saber conviver; 7) Engajamento de cuidadores em experiências de ensino-aprendizagem 

genuínas; 8) Cuidadores tentam providenciarum ambiente de cuidado a pessoa idosa 

institucionalizada; 9) Cuidadores ajudam na saciedade das necessidades básicas com a 

intenção de cuidar; 10) Percepções de cuidadores de idosos sobre os mistérios da vida e da 

morte. 

 A codificação para os registros da escrita dos participantes foi feitaseguindo as fases 

da pesquisa: na fase de Concepção dos dados; foi utilizado o registro da letra C (referendando 

o termo cuidador) e número sequencial para catalogação de todos os instrumentos utilizados 

nessa fase; para fase da instrumentação, a qual advém da realização das oficinas, foi solicitada 

a escolha de pseudônimos, onde os cuidadores se assemelharam ao nome de árvores. Logo, a 

partir dos segundos resultados desse estudo, a codificação foi escolhida pelos participantes e 

organizada segundo sistematização da pesquisadora. 
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3.7 A ética e a pesquisa 

 

A pesquisa convergente assistencial requer uma explicitação ética, uma vez que se 

insere no campo de pesquisa e nesse cenário retrata as situações vividas, para descobrir os 

avanços possíveis do conhecimento e novas ações a partir delas. Há também necessidade de 

indagar sobre a fidelidade do desenho, reflexão do método e da consolidação das etapas 

propostas. Questões sobre: como se dá o processo da pesquisa?Há estreita relação com a 

situação assistencial, as relações da pesquisa-assistência com a intencionalidade de encontrar 

soluções e/ou realizar mudanças/introduzir inovações no contexto social pesquisado? 

Essassão indagações indispensáveis para a manutenção da ética nesse tipo de pesquisa.
(74)

 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde, da Universidade Estadual da Paraíba e foi aprovado em protocolo 

registrado na Plataforma Brasil sob nº 18413413.3.0000.5187. Foram seguidos todos os 

aspectos éticos preconizados pela Resolução nº 466/12
(84)

, que regulamentam a pesquisa em 

seres humanos. Foi, então, confeccionado oTermo de consentimento livre e 

esclarecido(APÊNDICE D) e a Declarações de compromisso ético com a pesquisa 

(APÊNDICE E).  

Em anexo, seguem: a Autorização junto ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Idosa, documento necessário para realização de pesquisas com a pessoa idosa e que 

foi encaminhado junto à documentação à Plataforma Brasil. Dessa forma, foiconduzido ao 

Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no Estado da 

Paraíba, um oficio da Pós-Graduação em Enfermagem requerendo a apreciação e autorização 

para realização do projeto de pesquisa, o qual foi liberado pelas autoridades competentes 

(ANEXO A). De posse desse documento, houve contato com a dirigente da ILPI para 

solicitação formal de um Termo de Autorização Institucional como critério ético para que 

pudesse dar inicio a execução da pesquisa (ANEXOB), cuja autorização foi assinada após 

explanação de todo o projeto de pesquisa e apresentação da necessidade da realização das 

oficinas para cuidadores de idosos. 

Foi conferida toda a responsabilidade e ética do processo de trabalho, a qual foi 

permitida e autorizada pela dirigente, em consonância a importância da formação aos 

cuidadores de idosos, oferecida pela pesquisadora. 
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DESCRIÇÃO DA ROTINA DE CUIDADOS NA ILPI E PERFIL DOS 

CUIDADORES 

 

 

4.1 Descrição da rotina de cuidados e divisão de trabalho na ILPI 

 

 A ILPI apresentava na época da coleta de dados 72 pessoas idosas residentes. Destas, 

48 eram do sexo feminino e 24, do sexo masculino. Para suprir as necessidades dessa 

população, a instituição dispunhade 20trabalhadores distribuídos em diversas funções: 

médico, enfermeiro, fisioterapeuta, cuidador de idoso, serviços gerais, serviços de lavanderia, 

costura, cozinha, refeitório e equipe de coordenadoras da instituição (duas religiosas que 

supervisionavam e também participavamdo processo de cuidadosnas Alas Femininas e 

Masculinas). Destes, 18 cuidadores participaram desse estudo por disponibilidade e 

voluntariedade. 

Ressalte-se que, embora todos tivessem funções específicas para serem cumpridas na 

escala de trabalho, tendo suas responsabilidades pré-definidas, percebeu-se queeles 

desempenhavam diversas funções de cuidados. Ou seja, os cuidadores se envolviam com as 

demandas dos serviços requisitados em prol da pessoa idosa que necessitava de atenção.  

Quando se perguntou sobre a função de cada um deles, embora afirmassem terem 

funções específicas, foi observado ajuda mútua para suprir a demanda de cuidados requeridos 

pelos residentes. Assim, o cuidado era preestabelecido para cada cuidador com sua respectiva 

função profissional, mas ao mesmo tempo, se um ou outro necessitasse de auxílio, 

outrocuidador o apoiava. 

 O turno de trabalho acontecia da seguinte forma:  

 Cuidadores, funcionários dos serviços gerais e técnicos de enfermagem trabalhavam 

em regime de 12 horas diárias, diasim, dianão; 

 Enfermeiro e fisioterapeuta tinham um regime de 20 horas/semanais, prestando seus 

serviços nos cinco dias úteis da semana; 

 O médico apresentava uma carga horária de 4horas/semanais. 

O cuidado na instituição acontecia da seguinte forma: a maioria dos banhos era dada 

pelo pessoal que trabalhava no turno da noite, sendo provido logo cedo a cada manhã, por 
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muitas vezes de madrugada. Segundo alguns cuidadores, os idosos dormem muito cedo, 

por volta das 18h00min às 19h00min e por isso, eles acordam de madrugada, já querendo 

que o dia amanheça. Sendo assim, no período entre03h00minàs04h00min da manhã, 

alguns já estavam acordados querendo ir ao banheiro, banhar-se, e nessa hora os 

cuidadores da noite, tinham que estar atentos para coordenar os banhos dos idosos 

autônomos, auxiliando-os, e depois banhavam também os idosos acamados. Por fim, o dia 

amanhecia e terminavam seu expediente às 6h00min. 

Os cuidadores do turno da manhã recebiam os idosos arrumados para servir o café, o 

desjejum. Ressalvando-se que, se houvesse necessidade, alguns banhos poderiam ser passados 

para o turno posterior.  

Ao passo que eles iam tomando banho e arrumando as pessoas idosas, o dia ia 

amanhecendo e a instituição tomando sua rotina. Às 06h00min da manhã, os idosos que 

eramautônomos ou parcialmente dependentes, iam chegando próximo à copa e ansiosos já 

esperavam pelo café da manhã. Os que não deambulavam eramcolocados em cadeiras tipo 

poltronas em áreas abertas dainstituição, onde havia raios de sol e ventilação natural.O café da 

manhã era oferecido às 06h00min, depois ficavam no pátio, alguns assistiam à missa diária na 

televisão, poucos recebiam visitas de familiares. 

A equipe de enfermagem aproveitavao turno da manhã para realização de curativos 

nos que apresentavam feridas. Algumas universidades do município prestavam serviços (por 

meio de estágiosacadêmicos, realizando atividades com os idosos no pátio principal). Até a 

chegadahora do almoço, pontualmente servido às 11h30min aos idosos, acamados; e às 

12h00min aos demais. Após o almoço, uns idosos dormiam, outros iam para o pátio esperar 

visitantes. O lanche da tarde era oferecido às 14h30min e o jantar a partir das 17h00min. As 

equipes de cuidadores ficavam trabalhando o dia inteiro, quando não estavam trocando 

fraldas, estavam caminhando com um e com outro, ou estavam auxiliando para utilização de 

sanitários, trocando lençóis, mudando os idosos acamados de decúbito sob o leito, e 

arrumando o ambiente.Enfim, os cuidados não paravam na instituição, apenas a noite, após o 

jantar, onde todos se recolhiam para descansar e se preparar para reiniciar a mesma jornada a 

cada dia.  

 A equipe de enfermagem possuía um posto de apoio e uma sala para descanso. No 

posto todos os medicamentos eram guardados conforme caixas rotuladas com o nome de cada 

residente. A rotina de administração da medicação funcionava semelhante à rotina hospitalar, 

pois muitos idosos residentes na instituição eram portadores de diabetes e hipertensão arterial, 
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sendo necessário o controle medicamentoso e, por isso, haviaa provisão de horário 

sistemáticorelacionadoà administração de medicamentos prescritos pelo médico.  

 Percebeu que a instituição apenas abria espaço para universidades e grupos de apoio, 

quando sentiam o compromisso social com a instituição, pois, apareciam muitos 

colaboradores voluntários, mas nem todos contribuíam continuamente com a instituição 

(segundo informações colhidas). Percebia-se, porém, que a ajuda era necessária, mas em ILPI, 

precisa haver compromisso e responsabilidade por aqueles que vêm se solidarizar com a 

pessoa idosa institucionalizada, pois a demanda por auxílio não para e as instituições por mais 

que estejam se adequando às novas normas para funcionamento no Brasil, ainda passam por 

déficits significativos de pessoal. 

 As principais observações feitas em relação aos cuidados realizados na instituição 

foram:  

 Os cuidados relacionados com as Atividades de Vida Diária (AVDs) eram realizados 

pelos cuidadores e auxiliados portrabalhadores de serviços gerais;  

 A equipe de enfermagem se responsabilizava com a organização da admissão de 

residentes, controle de sinais vitais, administração de medicamentos de acordo com a 

prescrição médica, avaliação em geral, encaminhamento de residentes às consultas 

médicas, avaliação em saúde e estado geral. 

 A enfermeira avaliava o uso de medicamentos, estado de saúde e resposta a medicação 

prescrita e anotava todas as irregularidades que eram conferidaspelo médico uma vez 

por semana, ou em situações de emergêncianotificados a equipe do SAMU do 

município. 

 Destaca-se que cada pessoa residente possuía uma ficha de admissão, equivalente a 

dados pessoais, prontuário médico e no posto de enfermagem uma folha de 

enfermagem.  

 Não havia estímulo à promoção da autonomia da pessoa idosa, os idosos autônomos 

ficavam ociosos e sem atividades. Aos idosos com dependência de cuidados eram 

providos práticas de alimentação e higienização fazendo com que as atividades de vida 

diária sejam providas rotineiramente. 

 Quase não háprivacidade aos residentes. Os quartos se apresentam com muitos leitos. 

Elaé garantida apenas na execução de algumas tarefas diárias como as práticas de 

higiene e prescrições dos profissionais de saúde.  
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 As dietas, em algumas situações eram individualizadas, principalmente se estiverem 

indicadas dietas ligadas a restrições alimentares por controle das DCNTs. Porém, 

maior parte da alimentação é provida de forma coletiva. 

 A rotina para administração de medicamento era estabelecida por uma folha 

organizada por cores (azul para homens, e vermelha para as mulheres), e era distribuída de 

acordo com horários bem definidos e ordenados sistematicamente, em copinhos 

individualizados, com nome dos residentes, nome da droga, horário, tudo preparado sob a 

organização da equipe de enfermagem. 

 Em casos de necessidade de hospitalização ou de cirurgia, a família era avisada. 

Necessitando de acompanhamento hospitalar, há um cuidador, na escala da instituição, para 

fazer esse serviço, um do sexo feminino e outro do sexo masculino. 

 Outros pontos relacionados à prática dos cuidados da instituição:  

1) Havia rigores no cumprimento de horários perante o funcionamento e determinação 

dos cuidados diários.  

A organização institucional era definida para prestação dos cuidados diários 

relacionados principalmente a provisão da alimentação, higiene, conforto e 

segurança.Uma vez, que a instituição não para um só minuto e os idosos são saciados 

quanto asnecessidades humanas básicas de alimentação, vestuário, asseio, abrigo, 

segurança e conforto.  

Há estresse na execução de horários, principalmente quando algum evento é marcado, 

ou por ocasionalidades como: a saída de um idoso para ser hospitalizado ou em casos 

de morte. E nesses momentos, há estresse consideravelmente do cuidador que ali 

trabalha. 

Observou-se que a rotina da execução do cuidado era baseada em comandos diários e 

obrigatórios, que por um lado garantiam que os serviços de higiene, alimentação e 

abrigo fossemprovidos, porém, por outro lado, gerenciava mais dependência da pessoa 

idosa em relação aos cuidadores, não promovendo autonomia necessária à pessoa 

idosa residente.Foi observada nesse momento, a necessidade de cursos de formação 

para cuidadores. 

2) Em relação à distribuição dos cuidadores por alas, foi verificada a divisão de trabalho 

entre: cuidadores do sexo feminino cuidavam apenas da pessoa do mesmo sexo, e 

entre cuidadores do sexo masculino, apenas homens. Por exemplo: não era permitido 

que cuidadores do sexo masculino cuidassem do banho em idosas na ala feminina ou 

vice-versa.  
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Há duas considerações a serem feitas quanto a esse modo de divisão de trabalho: os 

próprios idosos preferiam serem cuidados por pessoas do mesmo sexo (verificava-se, 

dessa forma, uma aproximação necessária entre o cuidado e a intimidade postada pelo 

gênero: os idosos residentes do sexo masculino eram mais introvertidos que as 

mulheres, e observou-se que, quando cuidado pelo mesmo sexo, eles se sentiam mais 

seguros, observação feita tambémnas Alas Femininas); Sendo assim, a instituição, que 

também é de ordem religiosa, prezava pela aquisição de cuidadores de ambos os sexos 

dentro do quadro funcional. 

3) O pessoal dalimpeza colaborava na hora de mudar o decúbito de um idoso acamado, 

ou na locomoção, ou na própria hora do banho, e por isso, muitos desses funcionários 

afirmavam se sentir como cuidadores de idosos e almejavamparticipar de um curso de 

cuidadores. 

4) A diretora da instituiçãoexercia a função há mais de 40 anos.Em sua fala, 

mencionouque história da ILPI passou por muitas dificuldades vivenciadas desde sua 

fundação até aqueles dias.No inicio, as dificuldades se relacionavamcom a escassez de 

recursos financeiros, o que afetava diretamente a qualidade dos serviços prestados, que 

se baseava mais no aspecto da caridade à pessoa idosa abandonada. Com o passar dos 

anos, a instituição fora muito cobrada pela legislação que ora rege e fiscaliza as ILPIs 

no Brasil estimulando cada vez mais, a administração da ILPI buscar 

melhoriasampliando redes decolaborações como órgãos do governo e entidades não 

governamentais na reestruturação funcional da instituição, visando à continuidade da 

prestação dos serviços. 

Na organização estrutural da ILPI, no momento da pesquisa, estava sendo trocado o 

piso, por um piso antiderrapante, sendo colocadas alças de segurança nos corredores, 

tipo corrimão e rampas para entrada nos quartos, de acordo com a garantia da 

acessibilidade da pessoa idosa e do cadeirante a se movimentar sem riscos. 

 

A Figura 05 discorre sobre a organização funcional e a provisão de cuidados na ILPI. 

Observa-se nessa figura, que os cuidados relacionados à manutenção da vida como 

alimentação, abrigo e higiene aconteciam levando em consideração o mesmo gênero do 

cuidador com a pessoa idosa: mulheres cuidando de mulheres e homens cuidando de homens; 

já os cuidados técnicos de enfermagem, fisioterapia, médico e supervisão geral, assim como a 

participação da família e da comunidade eram praticados levando em consideração o apoio à 

saúde, independente do sexo. 
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Figura 05 - Organização funcional de cuidadores e a provisão do processo de cuidar na ILPI 

 

 

 

 

Verificou-se durante essa pesquisa, quebras de paradigmas importantes, uma delas 

esteve relacionada à própria compreensão de que a ILPI precisava ser melhorada com as 

exigências às normas de funcionamento da mesma, relacionada à demanda vigente pela 

ANVISA (2005); a própria abertura da realização das oficinas para cuidadores de idosos e a 

necessidade expressa pela própria instituição em buscar aperfeiçoar a formação dos 

cuidadores de idosos, tudo isso se revelou como ponto positivo que precisa ser aproveitado 

pelas iniciativas acadêmicas e de pesquisa em prol da (re)construção de modelos assistenciais 

e de cuidados em espaços como é o caso das instituições. 

Reconhece-se, também, que há muito a se aprofundar e buscar a produção de estudos 

que visem colaborar com um Processo de Cuidado Continuado adequado ao envelhecimento 

ativo e funcional em ILPIs. 
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Um Processo de Cuidado Continuado, conforme descrito em estudo realizado em 

Portugal refere-seao conjunto de intervenções sequenciais de saúde e ou de apoio social, 

decorrente de avaliação em conjunto, centrado na recuperação global em instituições como 

ILPIs. Entendido como um processo terapêutico e de apoio social, ativo e contínuo que visa 

promoção da autonomia, melhorando a funcionalidade da pessoa em situações de 

dependência.
(86)

 

Ressalta-se que a ILPI, onde fora realizada o presente estudo, ainda não promove o 

Processo de Cuidado Continuado e apresenta ainda características de um asilo (ainda como 

depósito de pessoas idosas abandonadas ou em condições mentais e sociais precárias) como 

denominado historicamente por autores brasileiros frente ao caos por qual passam essas 

instituições no Brasil. Porém, há uma necessidade de se voltarem estudos cada vez mais com 

foco nas ILPIs, trazendo a tona da produção científicos espaços de cuidado ao idoso e 

tentando buscar soluções mais viáveis para otimizaçãoda qualidade de vida de pessoas que 

necessitem se institucionalizar. 

Foi possível observar, porém, que os cuidadores que trabalham nessa instituição se 

vêem além da ocupação ou profissão que exercem. Pois, eles mencionavam em suas falas que 

trabalhar numa ILPI é conviver com as perdas de uma velhice abandonada, com a 

dependência física do idoso, mas ao mesmo tempo é entender a vida, é reconhecer a pessoa 

idosa como ser humano, é utilizarde sentimentos que vão além da necessidade da condição de 

sobrevivência e de trabalho. Como exemplo a fala de um dos participantes: 

Aqui, somos uma grande família: cuidadores, funcionários, freiras e idosos. 

Família de cuidadores. Temos, às vezes, alguns entraves pessoais uns com os 

outros, pois somos humanos, mas senão houver partilha de funções, a 

instituição não funciona e quem mais perde no final, são os idosos, e é por 

eles que fazemos (C.1). 

 É indispensável refletir que quando se menciona a intencionalidade de resgatar o 

sentimento envolvido no cuidado da pessoa idosa por cuidadores de idosos, não se busca 

enaltecer o aspecto histórico do asilo de idosos como local onde se provia de caridade ou atos 

caritativos como no passado das instituições. Uma vez feito isso, distorce-se a ideia de uma 

promoção de saúde e de qualidade de vida frente à assistência protecionista propagada até o 

século passado e que, infelizmente, ainda é visível em muitas instituições de idosos e que 

dessa forma despotencializa a pessoa humana à sua liberdade de escolhas. 

 Mas, ao contrário, após a própria evolução do conhecimento, é possível evidenciar que 

as instituições na atualidade se apresentam como um sistema social e organizacional, fruto da 
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complexidade societal alcançada nas sociedades atuais, que necessita atender a pessoa idosa 

desprovida de condições de autogestão de suas vidas, e que para isso há toda a necessidade de 

valorização do potencial humano e técnico-profissional na demanda de serviços 

especializados ao público assistido e de pensar na capacitação de cuidadores de idosos 

baseados em conhecimento gerontogeriátricos e humanos.
(87)

 

 A utilização de propostas que venham a otimizar uma conexão dialógica entre o saber 

de cuidadores de idosos de ILPIs e o saber técnico científico de profissões voltadas ao 

cuidado, como é o caso da Enfermagem, é oferecer mecanismos que possam elencar propostas 

de soluções singulares aos problemas ainda são pertinentes a um sistema de saúde caótico por 

qual passam muitas das ILPIs, principalmente no Brasil. Resgatar também o autoestímulo e 

entender o significado que cada cuidador de idosos tem a respeito de sua importância perante 

suas atribuições nas instituições, fazem com que haja o reconhecimento autêntico de uma 

ocupação que aos poucos vem se estruturando frente ao crescimento populacional de pessoas 

idosas no Brasil e no mundo. 

 

 

4.2 Perfil dos cuidadores de idosos 

 

Dentre as variáveis sociais e demográficas traçadas para descrição do perfil do 

cuidador na ILPI, observou-se que a maioria 55,5% (n=10) fazia parte de uma população 

entre a faixa etária dos 40-50 anos, eos demais percentuais revelou uma população mais 

jovem trabalhando na instituição (Tabela 01). Dentre a variável de gênero e estado civil, a 

maior parte era do sexo feminino e casados. Um dos fenômenos percebido nessa ILPI é que 

parte desses funcionários foi trazida para trabalhar na instituição por entes familiares que já 

participaram dos cuidados na instituição, seja como cuidadores ou ajudantes informais. Ou 

seja, muitos deles foram indicados pelos pais, tias ou avós, que também eram cuidadores de 

idosos e que fizeram parte da história da instituição.  
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Tabela 01 – Perfil social e demográfico dos cuidadores formais de idosos da ILPI,(n=18). 

Campina Grande/PB,2013. 

 

Descrição das variáveis N % 

Faixa etária 

20-30 

31-40 

40-50 

 

05 

03 

10 

 

27,8% 

16,7% 

55,5% 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

14 

04 

 

77,8% 

22,2% 

Estado civil 

Casado 

Solteiro 

Divorciado 

 

09 

06 

03 

 

50,0% 

33,3% 

16,7% 

Total 18 100% 

 

 

4.2.1 – Motivações para escolha de serem cuidadores de idosos na ILPI: 

 

Procurou-se também compreender de onde vem à motivação de ter ido trabalhar em 

uma ILPI. Logo, o primeiro instrumento de coleta de dados contemplou o questionamento 

sobre o que motivou ser cuidador de idosos na instituição. Dentre as falas registradas, foram 

elencadas três categorias de respostas:  

1) Influências e indicação de familiares cuidadores 

2) Necessidade financeira de trabalhar 

3) Vocação e solidariedade 

 

A primeira categoria, influências e indicação de familiares cuidadores, foi a que se 

apresentou em maior proporção perante as argumentações dos participantes do estudo. O 

fascínio pelo cuidado de idosos de pais para filhos, de gerações para gerações, das quais 

foram destacadas as seguintes falas: 
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Fui estimulada pela minha avó que ajudava a muita gente aqui na instituição. O 

idoso precisa muito da gente. E querer fazer pela pessoa idosa é o que mais me 

motivou. Via minha avó e gostava. Estou aqui há 13 anos e é apaixonante trabalhar 

com o idoso, mesmo com toda dificuldade. (C.9) 

Fui criado aqui dentro, meu pai fazia de tudo e a gente morava lá nos fundos. 

Comecei vigiando o portão da frente quando era rapazinho. E com o tempo vim 

trabalhar no sítio daqui, que tem hortaliças. Aí eu sempre dava uma forcinha de 

ajuda às Irmãs com os idosos masculinos. Trabalhei em tudo aqui na instituição, 

apenas não mexia na cozinha e nem na lavanderia. Conheci minha esposa, que 

também é cuidadora aqui na instituição e casamos. Tenho 41 anos de idade e posso 

dizer que tenho 21 anos como cuidador de idosos na instituição. Hoje não moramos 

aqui. Somos cuidadores com carteira assinada. Sou cuidador na parte da noite, um 

dia sim e outro não. (C.14) 

Meu pai era cuidador daqui. Sempre vinha com ele. Apareceu uma oportunidade de 

emprego aqui como cuidador e como meu pai, segui, pois já sabia tudo o que era 

para ser feito. Ele que me indicou. (C.4) 

Estava precisando de emprego e minha mãe era cuidadora da instituição. Então, ela 

me falou como eu já conhecia o trabalho, aceitei e vim. (C.3) 

Nessa perspectiva verifica-se a influência dos traços da arte de cuidar como a primeira 

das artes humanas, o que empiricamente tratamos quando os primeiros grupos foram se 

acolhendo com gestos simples, exercendo da criatividade livre e humana, nos primórdios e 

que trazemos na essência de cada ser tocado pelo outro, conforme descrita por Collière.
 (19)

O 

cuidado faz parte das nossas tarefas cotidianas e ninguém pode abdicar de ter apreendido com 

seu primeiro grupo, sua família, gestos que se aparentam banais, mas que ao mesmo tempo é 

necessáriaà sobrevivência humana. Esses cuidados são, em meios a todas as culturas,pontos 

de partida nas formas de organização social, a fim de manter e assegurar a vida e gerar 

recursos no meio ambiente. 
(19-20) 

 
Reflete-se nessa categoria, a própria formação da base essencial do cuidado humano, 

que se dirige na transmissão livre da criatividade para manter a energia vital dos seres e que 

são primárias nas formações das profissões que vão surgindo por meiodos cuidados cada vez 

mais especializados e que necessitam após a sustentação técnica, do entusiasmo pela força 

que potencializa a necessidade humana de sobreviver a cada dia com os recursos existentes. 

Sendo assim, essa categoria enaltece a indispensabilidade de se cogitar ao cuidador de idosos 

seu conhecimento prático e essencial nas tomadas de decisões na sua prática de cuidar, 

gerenciando toda uma autenticidade na ocupação que nos dias atuais é descrita como cuidador 

de idosos. Mas que ao mesmo tempo, contrariamente, necessita de aperfeiçoamento técnico 
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frente à demanda de cuidados especiais junto à faixa etária mais avançada e suas 

especificidades. 

 A habilidade e o conhecimento da atividade de cuidar são construídos na prática 

diária, na qual muitas vezes aprende-se com a própria família, dentre os erros e acertos, mas 

que a partir de uma formalização da prática como profissão, no caso do cuidador de idosos, há 

uma necessidade ímpar de associar essas habilidades apreendidas culturalmente com a 

educação formal e técnica que prescreve um cuidado mais elaborado e menos desgastante ao 

próprio cuidador de idosos.
(88) 

A segunda categoria se relaciona com a necessidade financeira de trabalhar, de ter 

um emprego e aceitar um ofício. Nessa categoria, percebeu-se que não havia o conhecimento 

prévio do que se tratava. O motivo que incentivou foi a necessidade de trabalhar, porém, ao 

passo que foram trabalhando foram se identificando com o serviço e gostando do que faziam, 

e muitos citaram que a partir dessa experiência se viram envoltos por sentimentos de 

sacrifícios perante o desgaste da rotina de ser cuidador de idosos, mas que também foi a partir 

da necessidade de trabalho que conheceram o ofício e abraçaram a causa: 

Estava precisando de emprego e surgiu essa oportunidade que minha cunhada me 

falou que a instituição estava precisando de pessoas que gostassem de trabalhar em 

serviços domésticos. Não sabia o que era, mas vim. Gosto do que eu faço e sinto-

me bem em trabalhar, pois só aqui eu reconheço o que é a vida, estou aqui há 17 

anos (C.8). 

Fui motivada por uma necessidade de trabalho. Só que eu gosto do que eu faço e 

não me arrependo de está nessa instituição tão acolhedora. Temos que ter amor 

pela profissão que escolhemos. Sou técnica de enfermagem e trabalho há sete anos 

aqui (C.11). 

Antes de vim para cá eu cuidei de idosos em domicílio. Foi uma colega minha que 

me chamou, e eu vim num momento difícil da minha vida, estava me divorciando e 

com dois filhos para criar, estava precisando de emprego e nesse momento de 

minha vida aceitava qualquer emprego que me aparecesse. Mas, foi nessa época, 

que vi como foi bom para eu ter vindo, pois aprendi muito com esses idosos e seus 

motivos de vida. Aqui eu trabalhando, encontrei e entendi o que era viver. Aqui 

achei o que eu precisava. Achei neles um pouco de mim. Sou cuidadora há 14 anos. 

(C.16) 

 Não obstante a realidade cotidiana do surgimento de algumas profissões de saúde 

percebe-se que as práticas mais simples como as alimentares e de higiene, compuseram 

práticas essenciais avida, mas sem a devida valorização social e econômica do processo 

laboral de trabalho.
(19)

 



   

71 

  

 

No enfoque atual e perante essa categorização temática, percebe-se que a 

disponibilidade de trabalho remunerado de um empregado doméstico prescreve-se na lista de 

funções de cuidados cotidianos essenciais à manutenção da vida.  

 A própria legislação brasileira tem sido modificada em prol das novas formas de 

ocupações domésticas às quais se envolvem com o cuidado humano: babás (para crianças) e 

cuidadores de idosos. 
(46)

 A economia de subsistência ligada a entre-ajuda, à troca de serviços 

prestados, motivaram a formação de ocupações necessárias às práticas de cuidado e a própria 

formação em saúde na atualidade. 
(19-20)

 

 Percebeu-se dentre as falas que envolver-se com a instituição, foi mais além da 

necessidade individual dos contratados para trabalhar com os idosos institucionalizados. A 

motivação financeira foi aos poucos associada também ao encontro do olhar humano, da 

transcendência com a existência. 

 O toque no outro gerencia crescimento entre os seres (cuidador e ser cuidado). A 

prática do cuidado permite para o cuidador sentir que ter cuidado com alguém ou com alguma 

coisa gera sentimentos que vem do ser humano, faz parte da luta pela sobrevivência e por isso 

a sobrecarga do trabalho é por muitas vezes amenizada por suas crenças e por suas percepções 

de existência que traspassam a execução do ato. 
(88-89)

 

A terceira categoria sobre os motivos que levaram a ser cuidadoras seria vocação e 

solidariedade. Nessa categoria foimencionada principalmente a fala das religiosas e da 

enfermeira que se envolveram com o cuidado além da condição de ocupação formal, mas com 

a espiritualidade e sentimento de solidariedade. Percebeu-se nas falas das religiosas a 

necessidade de servir de acordo com as doutrinas da sua religião, da sua missão e da sua 

crença, que coloca a função do cuidado a serviço do outro em consonância ao serviço a seu 

ser superior, ao chamado do seu ente maior, o Criador (Deus). Como também foi mencionado 

dentre essa categoria a condição primária que por meio de atos solidários da enfermeira, foi se 

encontrando o foco do seu serviço e da sua contribuição aos cuidados de enfermagem, 

levando-a, posteriormente, a ser convocado ao trabalho na instituição, o que é mencionado 

pelas seguintes falas: 

Sou freira, e sempre estou disposta para Deus. Vim transferida pela Congregação 

Filhas Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo. Já servi a um abrigo na cidade 

de Mossoró. Sou jovem, mas estou a serviço do irmão e de Deus (C.18). 

Sou religiosa da Congregação. E posso afirmar que é minha vocação. Recebi o 

chamado e aqui estou disposta para servir ao meu irmão e a Deus. É um chamado 

de Deus. (C.2) 
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Sou enfermeira e após a realização do meu Trabalho de Conclusão de Curso, 

realizado aqui na instituição, passei a solidarizar-se com a mulher idosa e então, me 

comprometi à realização de trabalhos voluntários. No meu envolvimento com 

estes, fui chamada pela direção para vim trabalhar aqui, e hoje me encontro 

totalmente envolvida com o que faço. (C.17) 

 Dentre concepções que fundamentam culturalmente a prática de cuidar está a 

antropologia da salvação ou a da morte, descrita por Collière como prescritas por meio das 

religiões judaico-cristãs que construíram a salvação do homem no outro mundo, e que 

possibilitaram a formação da assistência protecionistas das instituições de caridade, os quais 

traçaram negativamente o papel do cuidado como papel moral, banindo e abafando a 

criatividade livre e humana de cuidar-se.
(19) 

Resgata-se, porém, dentre as Teorias de Enfermagem, a importância da necessidade de 

reconhecer a unicidade das partes para compreensão do todo (em relação à própria formação 

histórica da profissão de enfermagem descrita por Colliere).
(19-22,89-90)

Essa compreensão leva 

ao entendimento de que ao (re)pensar a função do cuidador de idosos, deve-se também ter a 

compreensão de que suas atividades diáriassão atos necessáriose diretos com a vida, e por isso 

podem ser amparado por dilemas biológicos, físicos, sociais, psíquicos, culturais e também 

espirituais e existenciais. 

 A essa reflexão acima tecida, acrescenta-se que o estresse do cuidador de idosos em 

instituições (onde há grande dependência funcional do cuidado na prestação de serviço e 

provisão de rotinas diáriaspesadas) muitas vezes é amenizado pela direção do pensamento dos 

próprios cuidadores em entendimento sobre o sentido da própria vida. E por isso, o sacrifício 

a um ofício cansativo, estressante e árduo é amenizado pelas crenças e percepções individuais 

que cada um possui do se sentir estar-no-mundo. Há também necessidade de se rever as 

jornadas de trabalhos e autenticidade da profissão que engatinha na legalização das ocupações 

domésticas no Brasil e no mundo. 

Estudos apontam que quando o cuidador está provido de religiosidade, enfrenta muito 

mais a sobrecarga do trabalho com o outro, principalmente em situações de vulnerabilidade, 

como é o caso de pessoas idosas institucionalizadas. Crenças espirituais ou religiosas de 

cuidadores são percebidas como estratégias muito eficazes para o desgaste e dificuldades na 

lida diária desses trabalhadores como também dão sentido à vida, à velhice, à dependência e 

ao próprio ato de cuidar. 
(88-91)

 

Ficou evidente que houve diversidade de motivações que levaram ao ofício de 

cuidadores de idosos na ILPI, porém ficou nítido também que o motivo maior foi à 

necessidade de emprego e que mesmo sendo a principal mobilidade a vir trabalhar na 
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instituição, após a experiência, todos permaneceram e perseveram na experiência humana 

envolta de sentimentos e sentido na vocação escolhida. 

Associando a base teórica da criatividade perdida dentre a formação das profissões 

em saúde
(19)

,com os discursos supracitados de cuidadores, constata-se que a criatividade livre 

das práticas cotidianas constituem peças fundamentais na (re)construção do cuidado 

principalmente quando associada a situações pelas quais se encontram as ILPIs no Brasil 

(cuidadores, que viram cuidadores por necessidade de renda e que ao oferecer seus trabalhos, 

neles encontram o sentido humano e a autenticidade das suas funções cotidianas).  

Nesse momento, sugere-se a(co)construção deum processo de cuidados partilhado, 

onde a inovação é a adequação do seja, realizado pela prática dos cuidadores ainda leigos e a 

sensibilização espiritual e existencial, destes, com o serviço que realizam.Tudo o que favorece 

a utilização de estratégias para formação desses trabalhadores para proposta da ampliação de 

um cuidado compartilhado entre a experiência que muitos já têm e a necessidade de 

aprendizado formal por parte das academias e redes de apoio. 

Percebe-se que essa partilha de saberes é rica em conhecimento e criatividade, uma 

vez que se aproveita do empirismo do cuidador, que tem experiência dinâmica do processo de 

cuidar na velhice e que vem de uma dedicação exclusiva e contínua de cuidados a pessoa 

idosa, necessitando de (re)conhecer na teoria a necessidade de formação técnica, não tornando 

seu trabalho obsoleto, mas (re)aproveitado, inovado, (re)criado, aperfeiçoado e porque não 

afirmar empoderado pelo conhecimento gerontogeriátrico. 

Compreendendo que o conhecimento gerontogeriátrico se apropria de conhecimentos 

entre a Gerontologia e a Geriatria, pela a qual se volta de toda dinâmica interativa e de ações 

planejadas com base no conhecimento e no respeito à realidade do idoso, de suas famílias e 

seus contextos sociais.
(92)

 

 

 

4.2.2 – Atividades formais relacionadas ao ser cuidador de idosos 

 

Diante do questionamento sobre atividades antes de ser cuidadores de idosos, muitos 

afirmaram serem domésticos e trabalharem em casas de família. Com exceções de alguns que 

citaram ter sido este seu primeiro e único emprego e das religiosas que já prestaram atividades 

na congregação em outros locais missionários da Ordem Irmãs da Caridade São Vicente de 

Paulo. 
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Discorrendo-se sobre o grau de escolaridade dos cuidadores de idosos da instituição, 

verificou-se que 39% (07) apresentavam nível de escolaridade conferida ao ensino médio 

completo, 33,3% (06) tinha uma idade entre 40-50 anos, tinha o ensino fundamental 

incompleto, 16,6% (03) possuía ensino fundamental completo e 11,1% (02) tinha formação de 

nível superior. Verificou-se também que a maior parte não recebeu formação técnica e 

gerontológica (TABELA 02). 

 

Tabela 02 – Perfil da formação de cuidadores formais de idosos em uma ILPI,(n=18). 

Campina Grande/PB,2013. 

Descrição das variáveis N % 

Escolaridade 

    Ensino fundamental incompleto 

    Ensino Fundamental completo 

    Ensino Médio completo 

    Ensino Superior 

 

06 

03 

07 

02 

 

33,3% 

16,6% 

39,0% 

11,1% 

Apresenta formação técnica 

    Não 

    Sim  

Formação na área de saúde e gerontológica 

    Não 

    Sim  

Total 

 

14 

04 

 

14 

04 

18 

 

77,8% 

22,2% 

 

77,8% 

22,2% 

100% 

 

 Com relação à formação técnica, apenas 04 apresentavam formação de níveltécnico 

(técnico de enfermagem, costura industrial e vigilante). Foi mencionado também pelos 

cuidadores que algumas iniciativas por parte de planos de saúde privados já ofereceram 

palestras sobre o cuidado de idosos, mas sem nenhuma certificação que comprovasse. 

Com relação à atuação como cuidadores na instituição, observou-se que 50% (09) 

trabalhavam na instituição num período de 1-5 anos, 16,7% (03) trabalham entre 06-10 anos e 

uma proporção significativa de 33,3% trabalhava na instituição há mais de 15 anos (Tabela 

03). 
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Tabela 03 – Atuação de cuidadoresde idosos da ILPI, (n=18). Campina Grande/PB, 2013. 

 

Descrição das variáveis N % 

Anos de trabalho 

    1-5 

    6-10 

   + 15 

 

09 

03 

06 

 

50,0% 

16,7% 

33,3% 

 

Atuação na ILPI 

    Cuidadores 

    Supervisão dos cuidados 

    Serviços gerais 

    Enfermeiro 

    Técnico de Enfermagem 

    Costureira 

    Copeira 

 

06 

02 

04 

02 

02 

01 

01 

 

33,3% 

11,0% 

22,2% 

11,0% 

11,0% 

5,5% 

5,5% 

Total 18 100% 

 

 Esses dados confirmam a necessidade de aperfeiçoamento técnico da formação de 

cuidadores, compreendendo a demanda populacional, a necessidade de conhecimento 

gerontogeriátrico a pessoas que já trabalham com o cuidado há anos e que diante da 

complexidade envolta ao cuidar da pessoa idosa, principalmente institucionalizada à faixa 

etária acima dos 60 anos, necessitam de formação para exercer com maior autenticidade a 

função que ocupam socialmente. 

 De acordo com estudos, no Brasil, infelizmente, o sistema público de saúde ainda não 

está preparado para atender com qualidade a população que envelhece. O cuidador de idosos é 

considerado um trabalho que sempre existiu, mas que hoje necessita de capacitação dente as 

políticas públicas e das teorias que avançam com o entender do processo de envelhecimento 

humano. Há constatações de que o processo de saúde da população que envelhece e as 

atividades cuidadoras por parte das pessoas, que se envolvem com tal atividade, precisam de 

suporte que devam ir além de técnicas cuidadoras, deverão também abordar as formas e as 

condições de trabalho. 
(4,93)

 

Dentre as atividades citadas pelos cuidadores na rotina da instituição, verificou-se 

uma diversidade de ações direta ou indiretamente voltadas à pessoa idosa que são 

indispensáveis na manutenção das Atividades de Vida Diárias (AVDs). Observou-se também 
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que não foram citadas atividades voltadas à promoção de lazer, de recreação e promoção em 

saúde. Verificou-se também que alguns cuidadores afirmavam querer saber mais sobre como 

lidar melhor com a pessoa idosa, clamando sempre por formação especializada e presença de 

mais pessoas a colaborar com a instituição, pois a demanda de serviços na instituição é 

constante e contínua, e que se tivessem mais pessoas, o cuidado seria melhor. 

 

Figura 06 – Atividades citadas dentre a rotina de cuidados de uma ILPI por cuidadores de 

idosos. Campina Grande/PB,2013. 

Descrição das atividades 

Atividades relacionadas à execução, colaboração e auxilio nas Atividades de Vida Diária 

(AVDs) 

Cuidados de limpeza e aeração do ambiente 

Cuidados com o vestuário (lavanderia e costura) 

Cuidados com a alimentação 

Cuidados com a segurança 

Cuidados com os utensílios dos residentes 

Cuidados com a locomoção 

Cuidados de manicure e pedicure 

Cuidados com as infestações e controle de infecções 

Cuidados com a comunicação 

Cuidados de enfermagem 

Cuidados de reabilitação 

Cuidados com a finitude e morte 

Acompanhamento às consultas, exames e hospitalizações 

 

 Os dados revelamavariedade de atividades executadas pelos cuidadores de idosos na 

rotina diária da instituição. Levando-se a crer que a maioria dessas é realizada por pessoal que 

necessita de aperfeiçoamento técnico, principalmente no saber lidar com a pessoa idosa e suas 

perdas. Percebeu-se que muitos dos que se sentem cuidadores de idosos, são contratados pela 

instituição para atividades na prestação de serviços gerais e não para função específica de 

cuidadores de idosos. Embora, foi constatado pela convivência que a “boa vontade” em ajudar 

nas atividades de cuidado é indispensável na colaboração das tarefas, mas em contradição há 

que se refletir na necessidade de não haver distorções na divisão de trabalho em uma ILPI, 

uma vez que a dispensabilidade de cuidado em diversas situações exige um profissional 
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competente para lidar com as nuances do processo de institucionalização e de 

envelhecimento. 

Ao se questionar mais aprofundadamente sobre essas atividades verificou-se que 

todos os profissionais, cuidadores e funcionários que atuam na instituição se disponibilizam a 

realização de todas essas demandas de serviços, embora haja como dito anteriormente uma 

pré-organização de planejamento da rotina diária a cada um dos participantes do processo de 

cuidado da instituição. Porém foram mencionadas as seguintes falas para elucidação dessa 

reflexão: 

Faço de tudo um pouco. (C.23,6,8,9,10,13) 

Faço de tudo, dou alimentação aos acamados, separo as roupas, colaboro na 

vaidade de cada um, auxilio o idoso que precisa, colaboro na higiene, só não dou 

banho. Só dou um banho quando há necessidade, pois tenho colegas que ficam com 

essa parte. Arrumo também o ambiente e deixo tudo limpinho no setor masculino. 

(C.18) 

Alimento as acamadas. Dou banho, troco fraldas. Ninguém troca uma fralda 

melhor do que eu, eu duvido! E qualquer coisa que eles precisarem, eles me pedem 

e tem muita confiança em mim. Ainda cuido como muito carinho e atenção. Cuido 

com animação. (C.15). 

 De acordo com estudo e com a própria documentação da ANVISA, as ILPIs devem ter 

em seu quadro funcional, funcionários contratados com vínculo formal de cuidadores de 

idosos, profissionais de saúde quando necessário, serviços gerais, serviços de lavanderia, 

dentre outros profissionais necessários.
(4,12) 

 Há necessidade de formação técnica de cuidadores de idosos de ILPIs, pois se verifica 

ainda na realidade de muitas instituições filantrópicas que atendem pessoas idosas, problemas 

relacionados à estrutura e prestação de serviços. Ressalta-se ainda que a formação em serviço 

seja uma alternativa a ser pensada para a qualificação dos cuidadores de idosos, 

principalmente ao se considerar que a forma de inserção destes profissionais nas instituições 

aconteceu após experiências práticas, sem preparo formal. Há necessidade de reflexão 

constante na necessidade de capacitações a esses profissionais, uma vez que isto se constitui 

como uma das diretrizes das políticas de atenção à pessoa idosa no Brasil.
(4)

 

Dentre as dificuldades em relação ao cuidado de idosos na ILPI e o que o cuidador 

sugeriria para melhorar ainda mais sua prática de cuidados na ILPI, foi citado pela grande 

maioria que há necessidade de formação profissional, pois eles têm experiência, mas gostaria 
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de ter certeza ou não de que o que fazem está correto, reconhecendo que esse trabalho é 

pesado e exige muita dedicação, amor, atenção e acima de tudo responsabilidade e paciência. 

O conviver com os transtornos mentais das pessoas idosas institucionalizadas e a 

ausência da família foi citado como uma grande dificuldade por parte dos cuidadores. Houve 

menção de outras dificuldades, como o número pequeno de funcionários, determinando que a 

instituiçãoprecisasse de mais cuidadores contratados, principalmente no turno da noite. Dentre 

as dificuldades e sugestões relacionadas ao processo de cuidado, foram elencadas as seguintes 

visualizadas na Figura 07. 

 

Figura 07 – Dificuldades encontradas no processo de cuidados de uma ILPI e sugestões para 

melhoria das dificuldades citadas por cuidadores de idosos. Campina Grande/PB,2013. 

Dificuldades encontradas no Processo de Cuidado na ILPI 

Carência de formação técnica dos cuidadores de idosos 

Carência de profissionais  

Carência de cuidadores de idosos 

Sofrimento dos residentes abandonados por suas famílias 

Ocorrências de doenças mentais como as demências e a dificuldade da comunicação com a 

pessoa idosa 

Dificuldades no manuseio das incapacidades dos idosos 

Dificuldades em lidar com as Doenças Crônicas Não Transmissíveis e suas complicações e o 

processo de envelhecimento 

Necessidade de contenção de movimentos em casos necessários 

Conhecimento do cuidador em lidar com perdas das pessoas que cuidam 

Dificuldades do cuidador e da pessoa idosa de lidar com a morte 

Sugestões para melhoria da prática de cuidados na ILPI 

Formação de Curso para Cuidadores de Idosos 

Contratação de mais profissionais  

Contratação de mais cuidadores de idosos 

Estímulo às famílias em visitar e participar dos cuidados dos idosos residentes 

 

 A formação do cuidador é indispensável nos moldes atuais nas ILPIs. Por mais que se 

compreenda que o cuidado ao idoso aconteça de forma ontológica e que culturalmente essa 

categoria sobreviveu devido à aquisição de habilidades desenvolvidas no auxilio diário das 
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práticas de cuidado seja nas instituições ou em domicílio e são repassadas de forma oral, 

percebe-se que há necessidade de formação técnica especializada.
(4,10,93)

 

 A criatividade livre do homem perante as práticas de cuidado na humanidade, 

repassadas de forma oral, contribuíram com a formação em saúde e são atividades peculiares 

no pensar humano perante a necessidade de sobrevivência da espécie. Compreende-se 

também pela própria formação em saúde que escolas médicas substituíram essa criatividade 

por especializações que distorceram a arte de cuidar dentre seus moldes mais criativos. Há 

que se pensar, em pleno Século XXI, que há necessidade de eclodir modelos de cuidar que 

dentre a formação resgate a criatividade livre, ora perdida, abafada e negada pelas criações de 

profissionais de saúde ao longo da história.
(19)

 

 Verifica-se, por meio das dificuldades relatadas, e pela própria organização social e 

exigências às instituições na atualidade, que deve haver a formação técnica-profissional de 

cuidadores de idosos como indicadores de prestação de serviços qualificados. Mas, é essencial 

refletir que essas iniciativas não podem ocultar o conhecimento prático dos cuidadores 

perante as peculiaridades do processo assistencial desenvolvidos por tempo em serviço. 

Muitos cuidadoresestão há décadas na ILPI, e precisam de aperfeiçoamento e entendimento 

dos processos vitais e necessidades da pessoa idosa, do lidar humano, mas sem que para isso 

eles percam suas iniciativas que colaboram com a prática dos cuidados que já executam. E 

esse é o grande desafio das propostas de formação de cuidadores de idosos práticos. 

 O lidar com as famílias foi outro ponto importante citado nas falas de cuidadores sobre 

as dificuldades vivenciadas no cuidado prestado. Segundo os cuidadores, muitas famílias 

abandonam seus entes familiares na instituição, visitam pouco, contribuindo com sentimentos 

de tristezas aos idosos residentes. De acordo com os cuidadores em acréscimo, muitos 

familiares desvalorizam o cuidado prestado nas ILPIs, quando menosprezam todas as 

iniciativas de cuidado e por desconhecerem o carinho prestado pelos cuidadores. Essas 

relações distorcidas entre muitos familiares prejudicam a convivência do próprio idoso com o 

ambiente de cuidado, como também alimenta a ideia negativa do ambiente institucional. 

 Não foi possível verificar se essa relação acontece dessa forma, ou se o cuidador, de 

posse da sua prática mais ativa sobre o idoso, requer maior participação do familiar (que em 

algumas ocasiões se torna ausente e exigente a demanda de serviços de cuidado na 

instituição). Porém, nesse cruzamento de informações levou a seguinte percepção de que há 

necessidade de maior entrosamento da relação do cuidado na ILPI, entre: a instituição, a 

família, os cuidadores e a sociedade. 
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 Compreende-se que a instituição para a família, muitas vezes é a solução mais viável 

em busca de um serviço de apoio ao seu parente. Uma vez que o envelhecimento populacional 

brasileiro e a fragilização familiar sãorealidades concorrentes para o aumento da 

institucionalização de idosos. Verifica-se também que as ILPIs são alvos de preconceitos 

sociais, historicamente marcadas como locais apropriados para abrigo de idosos abandonados 

por suas famílias.
(52,93)

 

 Estudo
(6:365)

 referenda que falar em velhice e cuidado remete a questões 

principalmente sociais. E que por se tratar de assuntos como o cuidado a pessoas idosas 

institucionalizadas, se torna necessário compreender: 

A rede de apoio interligada entre: Estado, família e sociedade, para que as práticas 

deixem de ter uma mera ação pontual e técnica, e passem a ser entendidas como 

organizações sociais que necessitam de políticas públicas e apoio social. A 

integração das esferas supracitada contribui para a melhoria da qualidade de vida 

dos idosos e das relações entre as gerações
(6:365)

. 

 Outro ponto a destacar dentre as dificuldades foi o lidar com transtornos mentais, 

DCNTs, necessidade de contenções ao leito: itens que fomentam ainda mais a necessidade da 

formação do cuidador.
 

 A carência de mais cuidadores também foi citada como dificuldades. Estudos 

corroboram a realidade insuficiente de pessoal técnico-profissional especializado em 

ILPIs.
(4,6,52,88)
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(CO)ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE CUIDADO NA ILPI E PROCESSO 

CLINICAL CÁRITAS 

 

 

 Esse capítulo ilustra todas as percepções analisadas dos cuidadores de idosos da ILPI 

sobre o processo de cuidar na instituição, embasadas teoricamente na perspectivaetno-

histórica de Collière e da utilização do Processo Clinical Cáritas desenvolvido na Teoria do 

Cuidado Humano de Watson. Dessa forma, serão expostos os resultados que aconteceram 

após a realização das oficinas. O capítulo é subdivido em dois momentos: Compreensão sobre 

o significado do cuidado a pessoa idosa por cuidadores de ILPI; e (Co)estruturação do 

processo de cuidado e Processo ClinicalCáritas. Pretendeu-se tecer uma reflexão teórica 

apresentando os dados oriundos de momentos especiais entre cuidadores e a ciência da 

Enfermagem. 

 

 

5.1 Compreensões sobre o significado do cuidado a pessoa idosa por cuidadores de ILPI 

 

 Quando se questionou por meio de uma das oficinas voltada ao entendimento sobre o 

significado da palavra “cuidado”, foi pedido aos cuidadores da ILPI que fizessem uma arte 

(envolvendo pinturas e recortes de revistas em prol da construção do entendimento do 

termo).Os cuidadoresforam estimulados a apresentar ao grupo toda a sua compreensãosobre a 

pergunta: o que é cuidado? Nesse momento, foram registradas expressões artísticas e orais 

que elucidaram a elaboração de categorias temáticas, de acordo com o entendimento 

dosparticipantes. 

 Considerando que a análise temática, segundo Bardin
(85)

, é transversal e recorta o 

conjunto das entrevistas por meio de uma grelha de categorias projetadas sobre os conteúdos; 

foi possível elencar quatro proposições transversais visualizadas pela Figura 08 e que definem 

a visão dos cuidadores perante o entendimento sobre o que significa o cuidado. 
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Figura 08 – Projeção transversal das categorias temáticas relacionadas ao significado do 

Cuidado por cuidadores de uma ILPI, Campina Grande/PB, 2013. 

MANUTENÇÃO DA VIDA 

Essência da vida 

Necessário a todas as etapas da vida: 

Nascimento, Infância, Adolescência, 

Adultescência, Senescência, Gestação. 

CULTIVO A SENSIBILIDADE HUMANA 

Construído com afetividade e amor. 

Família e amigos é a base do cuidado. 

Responsabilidade, paciência, escuta. 

 

Entendimento do ser. 

Repassado por gerações. 

Dignidade humana. 

CULTIVO ÉTICO E MORAL  

 

Garantia de curar a doença. 

Alimentação, Higiene, atividade física, tomar 

remédios 

RECUPERAÇÃO DO CORPO DOENTE 

 

 Na demonstração das categorias temáticas de forma transversal, há a possibilidade de 

contemplação de todos os significados pontuais de cada eixo aceitando a integração e a inter-

relação das percepções de cada parte na construção do conhecimento global. Permitindo a 

dinâmica do giro dos eixos na compreensão geral dos participantes em relação à construção 

coletiva do termo Cuidado por cuidadores de idosos de uma ILPI. 

 Como se tratava de um espaço vivenciado como oficinas para cuidadores de idosos, as 

compreensões das categorias temáticas elencadas foram socializadas em discussões com os 

próprios cuidadores e a pesquisadora. O qual permitiu a explanação dialógica de um 

conhecimento compartilhadoentre todos que participaram da oficina “O que é cuidado”. 

Dentre a diversidade de opiniões e da construção coletiva do conceito amplificado do termo 

cuidado. Num espaço educativo, pôde-se afirmar que houve a compreensão global do 

significado ao termo cuidado. 

 Será exposta a compreensão pontual de cada categoria sobre o significado do cuidado: 

Categoria temática 1: Cuidado significa a manutenção da vida.Foi verificada uma 

percepção não apenas restrita ao cuidado à pessoa idosa, foco essencial da rotina dos 

cuidadores. Havendo o reconhecimento deque o cuidado é a essência da vida e que ele está 

presente em todas as etapas vitais relacionadas com a manutenção das necessidades humanas 
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básicas e não apenas diretamente ao cuidado no foco do seu trabalho. O cuidado em casa, em 

família, com os fatos da vida. Fato este marcado pelo seguinte discurso: 

Quando sou criança, estou sendo cuidada pelos meus pais, quando adolescente, 

continuo sendo cuidada pelos meus pais, na fase adulta já cuido dos meus pais que 

estão velhos. (C. 11) 

 Os discursos categorizados nesse eixo estiveram voltados à compreensão do cuidado 

como foco principalà essência do ser humano. Nenhum desses discursos classificados, nessa 

categoria, revelou preocupações com o cuidado relacionado ao foco do trabalho exercido pela 

instituição ou associada a cuidado com a doença. 

 Collière
(19)

 afirma que cuidar é um ato individual que prestamos a nós mesmos, desde 

que adquirimos autonomia, mas é, igualmente, considerado um ato de reciprocidade com o 

outro, temporário ou definitivamente, que ajuda a assumir as necessidades vitais. Essa 

compreensão está relacionada aos cuidados cotidianos e habituais ligados às funções de 

manutenção e continuidade da vida.  

 Por isso, para os discursos registrados nessa categoria, verificou-se o entendimento do 

cuidado perante as etapas de vida do ser humano, quando mencionaram que o cuidado não só 

acontece à pessoa idosa, mas em todos os momentos da vida. 

 As circunstâncias da vida induzem a insuficiência ou diminuição de autonomia, o qual 

se alia à idade. Por exemplo, a curva de cuidados prestados a um ser humano é inversamente 

proporcional à curva de idades: decrescendo as necessidades de cuidados do nascimento para 

a primeira infância, depois infância e adolescência, na fase adulta a pessoa pode ser levada a 

que tomem em circunstâncias da gestação, e assim por diante até chegar à velhice onde 

poderá haver mais perda de autonomia e dependência novamente, de ser cuidado pelos 

outros.
(19-29)

 

 Percebeu-se pelos discursos e pela própria relação que ora vai se estabelecendo dentro 

da proposta metodológica de uma pesquisa convergente assistencial, que a sabedoria postada 

pelo entendimento do cuidado como ato essencial a vida,se volta ao entender-se como seres 

humanos.Naprestação de cuidados voltados à vida cotidiana: como o alimentar, o vestir, e ao 

reconhecimentoda necessidade de cuidado para sobrevivência e manutenção da vida. 

 Categoria 2: Cuidado é o cultivo à sensibilidade humana.Presente no quadrante 

superior direito da Figura 08, foram catalogadas os discursos relacionados à subjetividade 

expressa no cuidado. O cuidado aqui abordado se referia ao ato de amor com o outro, foi 

apresentado também que a família e amigos especiais garantem o cuidado com amor e 
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afetividade. Considerando que quando se cuida há troca de experiências pessoais: entre o 

cuidador e o ser cuidado, vice-versa. O que é bem explorado nesse discurso: 

O cuidado é construído com o amor. O amor para o futuro de uma família feliz. Os 

primeiros cuidados são dados pela família, e a família é a base do cuidado.É dar 

atenção, estar juntos, atender as suas necessidades, ser presença alegre, ir ao seu 

encontro (ouvir), é entender o outro (C.3). 

 A Teoria do Cuidado Transpessoal se propõe ao entendimento do cuidado na 

perspectiva do crescimento e modificação do ser humano por meio de um contínuo processo 

de vir-a-ser, que é influenciado pela autenticidade e pela consciência dos envolvidos no 

momento de cuidado.
(21-24,89,91)

 

  Para que se tenha um cuidado efetivado, é necessário reconhecer que esse foi provido 

com a utilização dos dez fatores citados noProcesso ClinicalCáritas.Compreendendo que a 

palavra Cáritas, de origem latina, significa tratar com carinho, afagar, acariciar, apreciar, dar 

atenção especial, enfim o que realmente necessita ser cultivado e sustentado 
(89,91)

. 

  O que reforça a ideia advinda da compreensão de que quando se cuida se cultiva o 

sentimento para si e para com outro. Um dos pontos cruciais que é descrito como essência do 

cuidado humano por Watson.
 (21)

 

  Outro ponto marcante nesse contexto de cuidado é a forte relação que esses cuidadores 

têm em se sentir a própria família do idoso institucionalizado. Eessa compreensão perpassa 

por motivos que muitas vezes se visualiza na institucionalização, como sentimento de 

compaixão pelo outro abandonado, solitário, carente, no caso de muitas realidades presentes 

na instituição. E os cuidadores começam a fazer parte da solidariedade e da construção afetiva 

junto à pessoa idosa muitas vezes residente desse tipo de lares.  

 O envolvimento afetivo entre o cuidador e sua ação de trabalho parecetranscorrerdo 

lado laboral da alma humana. Fazendo parecer que o trabalho nas ILPIs, embora árduo, é 

prazeroso, pois preenche o lado humano da assistência, muitas vezes confundido com o 

amor,ou carinho pelo outro. De acordo com esse pensamento, expõe-se esse discurso: 

O cuidado exige humildade, dedicação e amor. Por exemplo, cuidamos de pessoas 

abandonadas pelas famílias, e isso faz pensar na nossa doação como ser humano. 

Um dia poderemos ser um deles. Precisamos dar amor, além de tudo e ter muita 

paciência. Por isso, cuidado exige amor. Quantos deles não esperam a família, e aí 

a gente precisa ser à força deles, pois às vezes eles esperam pelo o cuidado da 

família, mas muitas vezes eles não têm. E somos nós que damos esse amor, mesmo 

não estando nas nossas funções, mas vai mais além do que ser cuidador é ser 

humano, por isso para ter cuidado precisa ter vocação, senão a pessoa desiste, 

principalmente num lugar como esse.(C.17) 
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 Percebe-se o sentido do cuidado como construído pela afetividade com outrona 

instituição, o que é entendido comouma necessidade humana ao idoso institucionalizado. O 

acolhimento, o toque, o carinho pelo outro, tudo isso foi citado dentre as apresentações e 

discussões desse eixo temático.  

 Um ponto marcante verificado pela discussão em grupo é que a instituição não é triste, 

ou seja, não é o fato da institucionalização que determina o abandono das pessoas idosas, 

segundo os cuidadores, mas segundo o ponto de vista de alguns cuidadores é o viver, é a 

história vida de cada um, de como chegou ali, e por isso, esses traumas perturbam muitas das 

relações dos cuidadores no processo de cuidado, no entender a efetivação do seu cuidado ou 

não. 

 Há relações afetivas entre os idosos e os trabalhadores da instituição.A 

institucionalização é mais difícil pela a ausência da família.O que gera, de acordo com os 

cuidadores, muita revolta entre os institucionalizados e prejudica também a aceitação dos 

cuidados prestadose termina por gerenciar dificuldades dentro do processo de cuidados e na 

relação entre as pessoas que cuidam e as pessoas que lá residem. 

 Categoria 3: Cuidado é um ato para recuperação do corpo doente.Nesse 

agrupamento foi observada que o cuidado é necessário a partir da deteriorização do corpo. O 

que de certa forma fica evidenciado na instituição, quando o foco principal do cuidador de 

idosos são os idosos mais dependentes e da assistência prestada pelos profissionais de saúde 

como técnicos de enfermagem. Percebeu-se também que as DCNTs e sua discrepante 

prevalência dentre os residentes, fazem com que o cuidado, muitas vezes, seja direcionado à 

busca de cuidado à recuperação da doença, e não na manutenção dos cuidados humanos com 

a vida. 

 Nesse item, verificou-se o clamor de cuidadores por formação, pois muitos 

desconhecem a etiologia das doenças e como preveni-las. Principalmente, o lidar com a 

agressividade, transtornos mentais, demência e demais problemas mentais e neurológicos. 

 Adverte-se que a compreensão do conhecimento em saúde dentre as práticas do 

cuidado são essenciais na busca por soluções aos acometimentos inoportunos às transições da 

vida. O que é percebido no seguinte discurso sobre o significado do cuidado: 

Precisamos cuidar da saúde, através de uma alimentação saudável, como alimentos 

que não geram doenças, o cuidado do corpo é importante tanto para o idoso como 

para o cuidador. A higiene também é importante para todos. Ter horários, 

estabelecer horário para as coisas. Tomar os medicamentos relacionados com as 

doenças, tomar bem os medicamentos seguindo os médicos, é importante. Temos 
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que ter cuidado com a saúde, com o corpo, porque só depois que aparece a 

Diabetes, trombose, pressão alta, e outros males que a gente só vê na velhice. (C.2) 

 Collière
 (19)

discorre que, na compreensão do cuidado, há dois termos utilizados com 

naturezas diferentes: os cuidados de manutenção da vida e os cuidados de reparação ou 

tratamento da doença. O segundo tem como finalidade limitar e atacar as causas das doenças.  

 Os cuidados centrados, na perspectiva apenas da recuperação à doença, 

gerenciamrisco de um conhecimento frente à ruptura entre corpo e espírito, entre homem e o 

seu meio, e estimula a investigação centrada na doença. Um fato marcante dentre a 

profissionalização da formação das práticas de cuidado, a exemplo das profissões em saúde e 

do cuidado sacralizado nas academias.
(19-20)

 O que, de certa forma, colabora com a dinâmica 

ao estudo das doenças, mas que podem obliterar os cuidados de manutenção da vida, marcada 

pela própria conduta de cuidadores de idosos. Mas que dentro da complexidade, do potencial 

da criatividade dentre práticas de saúde, há necessidade também desse enfoque, pois permite o 

controle das DCNTs e das incapacidades. 

 Reflete-se nessa categoria que o conhecimento gerontogeriátrico é necessário nas 

condutas práticas nas instituições, para otimizar iniciativas bem sucedidas em prol da pessoa 

idosa, por exemplo,institucionalizada.O que se deve evitar é sobrepor o cuidado à recuperação 

da doença, frente à necessidade de cuidar perante a manutenção da vida, pois se um 

negligencia o outro tipo de cuidado, há obliteração da proposta mediante a efetivação de um 

cuidado multidimensional e necessário a todas as faixas etárias, incluindo a velhice. 

 Percebeu-se que o foco das discussões nessa categoria esteve relacionado à 

importância que os mesmos têm sobre a necessidade de formação em saúde para compreensão 

melhorada de funções relacionadas com a administração de remédios, por exemplo. A própria 

compreensão citada por alguns em reconhecer que gostariam de ter conhecimento em técnicas 

de enfermagem para segurança da sua prática.  

 Dentre esse processo de trabalho, surgem indagações específicas e indispensáveis na 

discussão sobre cuidado e cuidadores, uma vez que possibilita a compreensão mais profunda 

do próprio significado da palavra cuidado. Nesse enfoque, estariam os cuidadores se 

aproximando da dinâmica do cuidar/curar na perspectiva da sua função com a manutenção da 

vida? Ou por outro lado, estaria se afastando da essência do cuidado humano, e se voltando às 

práticas formais da formação em saúde frente moldes biomédicos? 

 Esses são pontos cruciais que deve ser pensados e até mesmo refletidos na própria 

formação do cuidador de idosos. Há prerrogativa de inserção dessa ocupação como 

profissionalização em saúde e há toda uma preocupação na área gerontológica e de 
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enfermagem que enfocam questões relacionadas à formação e exercício da futura profissão. E 

esse momento é de extrema importância para quem trabalha com a pessoa idosa, pois compõe 

a própria formação de uma categoria profissional indispensável na atualidade, e que precisa 

está pactuada com os novos paradigmas e não prenda a modelos biologizantes ligados e ainda 

presente nas formações em saúde. O que poderia gerenciar um retrocesso no processo de 

cuidados por cuidadores. 

 Percebe-se a importância dessa categoria na elucidação do repensar a função dos 

cuidadores de idosos perante a necessidade de sua atuação e formação, e como é 

indispensável a sua colaboração como papel social definido. Ao se valer que não apenas nas 

ILPIs, mas no próprio domicilio e clínicas dias, já necessitam de pessoal técnico especializado 

para suprir as necessidades da população. 

 E por fim, na Categoria 4: Cuidado é compreendido como o cultivo ético e 

moral.Presencia-se a elaboração de uma reflexão voltada a percepção dos cuidadores de que 

o cuidado é estar atento ao respeito humano, amor ao próximo, não se esquecendo do direito 

que cada um tem de se cuidar e de ser cuidado, é o cuidado que vai além do humano, o 

cuidado com a natureza, cuidar do mundo. É o estar e ser-no-mundo. Entender as histórias de 

vida de cada um. É ter união um com o outro, Saber viver em sociedade. É ter direito à saúde 

e à educação. É ter direito de acreditar. É repassar conhecimento de uma geração para outra 

geração. O que é entendido pela seguinte fala: 

Cuidado não é só cuidar do outro, é cuidar da natureza. Cuidar dos nossos direitos. 

Cuidar do direito dos idosos. Hoje, mas do que nunca, precisamos saber quem nós 

somos, quais os nossos direitos para viver com dignidade e dar dignidade ao outro, 

que no caso da gente, é a pessoa idosa. Ter união. E ter conhecimento e formação. 

A gente aprendeu muita coisa sobre o cuidado com a nossa prática e com nossos 

pais e familiares, mas precisamos saber mais. (C.12) 

 O cuidado transpessoal, retrata por meio da consciência intencional, a busca da 

reconstituição do ser cuidado, como também da pessoa que cuida, o que significa obter um 

novo padrão em que ocorra unidade entre as cisões que marcam os fatos históricos, 

principalmente relacionados à prática de cuidados e a formação em saúde. Nesse modelo de 

cuidado, pretende-se reencontrar a compreensão do ser humano, objetivando a sua proteção, 

valorização e preservação da dignidade. Busca-se a transformação dos indivíduos, do self, por 

meio da visão das possibilidades de ação de cada ser e a partir da sua própria consciência e 

autenticidade.
(21-24,88,91,94)

 

 Como proposto anteriormente, há necessidade de um giro de 360º na projeção 

transversal mostrada pela Figura 08, para retomar a dinâmica do entendimento do cuidador de 
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idoso após socialização em grupo, e sua visão amplificada e favorecida pela socialização nas 

oficinas de todas essas categorias descritas pelos cuidadores de idosos. Reestabelece-se, dessa 

forma, focos do (re)pensar a própria função de cuidadores de idosos. Demonstrando a 

indispensabilidade de formação utilizando-se ferramentas investigativas e educativas que 

permitam a formação sem desconstrução do conhecimento empírico que cada um possui, mas 

na perspectiva de um conhecimento compartilhado de quem já trabalha com o cuidado, pois 

se vê na condição de ser-no-mundo. 

 

5.2 Processo Clinical Cáritas e a (co)estruturação do cuidado em ILPIs 

 

Ressalta-se que a Teoria do Cuidado Humano de Watson possui uma proposta tanto 

humanística quanto metafísica, que está associada a valores que remetem ao reconhecimento, 

também, das dimensões espirituais da vida e da força interna que mobiliza o momento de 

cuidado. Também denominadade Teoria do Cuidado Transpessoal, busca a reconstituição do 

ser cuidado, que significa obter um novo padrão em que ocorra a unidade da mente e espírito, 

propondo o crescimento e modificação do ser humano por meio de um contínuo processo de 

vir-a-ser, que é influenciado pela autenticidade, e pela consciência dos envolvidos no 

momento do cuidado.
(94)

 

 Adentrar-se no que se propõe esse capítulo é relembrar metodologicamente a 

estruturação teórica do que se denomina Processo Clinical Cáritas eque será utilizado como 

base na (co)estruturação propriamente dita do processo de cuidado na ILPI elencando as 

categorias temáticas as quais discorrem sobre a (co)estruturação do processo de cuidar na 

ILPI. 

 Watson
(89)

 apresenta como estrutura inicial da sua teoria dez fatores de cuidado como 

os aspectos de cuidar em enfermagem, os quais privilegiam a efetivação do significado ético, 

moral e filosófico do que se denomina cuidar para a enfermagem, ampliando a concepção do 

exercício técnico da profissão. O foco dos dez fatores de cuidado expande-se nas ideias do 

cuidado num contexto ético, artístico e até mesmo metafísico-espiritual. Com a evolução da 

teoria, a autora desenvolve o Processo Clinical Cáritas (PCC), como uma extensão, uma 

evolução que oferece uma linguagem mais fluida de compreensão mais profunda em relação 

às experiências humanas relacionadas ao cuidado. 

 O PCC procura numa perspectiva integrativa e pós-moderna. O conceito ampliado de 

cuidado a Cáritas, uma palavra de origem latina que significa tratar com carinho, cuidar, 



   

89 

  

 

afagar, acariciar, apreciar, dar atenção especial é o que realmente precisa ser cultivado e 

sustentado nas práticas de cuidado humano.
(89,91)

 

 Dessa forma, a base para elucidação do PCC (co)estruturado com cuidadores de idosos 

em uma ILPI parte do próprio entendimento da base evolutiva dos dez fatores caritativos ao 

PCC praticado por cuidadores em ILPI, conforme descrito na Figura 09. 

 

Figura 09 – Categorização temática com base no Processo Clinical Cáritas da 

(co)estruturação do processo de cuidar com cuidadores de idosos em uma ILPI, Campina 

Grande/PB, Brasil, 2013. 

OS DEZ FATORES CARITATIVOS PROCESSO CLINICAL CÁRITAS PELOS 

CUIDADORES DE IDOSOS DA ILPI 

1 Valores humanísticos-altruístas.  1 Cuidadores praticam amor, bondade e 

equidade para o Eu e para a pessoa idosa 

institucionalizada. 

2 Cultivo da fé e da esperança. 2 Cuidadores descrevem autenticidade com 

seus instrumentos de trabalho: mantendo, 

honrando a prática de cuidados na instituição. 

3 Cultivo da sensibilidade para si mesmo 

e para os outros. 

3 Cuidadores tentam cultivar práticas com 

autoconsciência para si mesmo e para com o 

outro. 

4 Desenvolvimento de ajuda-confiança. 4 Cuidadores desenvolvem a ajuda-confiança 

no cuidar transpessoal. 

5 Promoção e aceitação da expressão de 

sentimentos positivos e negativos. 

5 Percepção de cuidadores de idosos em relação 

a sentimentos positivos e negativos do seu “Eu” 

e do idoso institucionalizados. 

6 Uso sistemático de informação 

cientifica na resolução dos problemas. 

6 Cuidadores usando da criatividade e de 

conhecimento para saber ser, saber fazer, saber 

compreender e saber conviver. 

7 Promoção do ensino-aprendizagem. 7 Engajamento de cuidadores em experiências 

de ensino-aprendizagem genuínas que atenda a 

pessoa idosa institucionalizada. 

8 Previsão para um apoio, proteção e 

ambiente. 

8 Cuidadores tentam providenciar, dentre os 

recursos disponíveis, um ambiente de cuidado a 

pessoa idosa institucionalizada. 

9 Assistência na gratificação das 

necessidades humanas. 

9 Cuidadores ajudam na saciedade das 

necessidades básicas com a intenção de cuidar, 

honrando a unidade da pessoa idosa 

institucionalizada. 

10 Provisão para dimensões existenciais e 

espirituais. 

10 Percepções de cuidadores de idosos sobre os 

mistérios da vida e da morte. 
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1 Os cuidadores praticam amor, bondade e equidade para o Eu e para a pessoa idosa 

institucionalizada 

 

 Baseado nesse entendimento segue-se o processo de (co)estruturação do processo de 

cuidado da ILPI utilizando-se do conhecimento compartilhado junto aos cuidadores. Para dar 

conta do primeiro fator de cuidado presente no PCC, o foco de análise e discussão apropriado 

para descrever os valores humanístico-altruísta dos cuidadores é conhecimento da seguinte 

pergunta: “Quem eu sou como cuidador de idosos?” 

 Dentre o processo de codificação dos resultados das oficinas, pediu-se aos cuidadores 

que escolhessem, em coletividade, a proposição de se ter um pseudônimo para a identificação 

de como eles se percebiam cuidadores de idosos. Foi sugerida pela pesquisadora, nomes de 

flores, de animais, de constelações, ou de algo que eles se identificassem perante sua função 

como cuidador e como ser humano. Por unanimidade, os participantes desse estudo 

escolheram serem denominados por nomes de árvores, por entenderem que as árvores são 

acolhedoras e provedoras de cuidados ao ser humano e ao Planeta Terra. Sendo assim, os 

cuidadores de idosos, a partir de então, passam a ser denominados como árvores-cuidadoras. 

Logo, para a obtenção das identificações, a pesquisadora conseguiu 40 fotos de árvores e por 

meio de uma dinâmica de autorretrato e simbolismo, as árvores-cuidadoras foram escolhendo 

a imagemque eles consideravam mais semelhantes às suas vidas. Uma das falas remete a 

escolha de serem intituladas como árvores-cuidadoras: 

As árvores nos transmitem o oxigênio, nos dá sombra, tem raízes profundas e 

firmes. Por isso, nós cuidadores preferimos ser chamados como árvores. Somos 

árvores na vida desses idosos, como também nas nossas vidas. O cuidador é quem 

melhor reconhece a sua vocação, e quem não tem vocação para ser cuidador de 

idosos desiste nos primeiros anos de trabalho. Precisa gostar do que faz e se 

reconhecer como cuidador. (Oitizeiro) 

 Perceberam-se em todos os momentos vivenciados nas oficinas, expressões de 

carinhos para com os idosos. Watson
(21-24, 89) 

revela que cultivar a prática do amor e da 

bondade envolve o ouvir e respeitar o outro, honrando a dignidade humana, tratando de si e 

dos outros, reconhecendo a vulnerabilidade dos outros em si, e aceitando as diferenças de 

cada um. Estudos citados em Watson
(89)

 expõem que esse fator caritativo pode ser mensurado 

e contribui em potencial na efetivação de práticas positivas para o cuidado humano. 

 A Figura 10 demonstra os sentimentos expressos por cuidadores em relação a sua 

autoimagem: utilizando-se de autopercepção, que tenta comparar a figuração da árvore com a 
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função de cuidador, e demonstrando também a forma como eles percebem a necessidade de 

incluir o cultivo do amor, carinho e bondade à pessoa idosa que recebe seu serviço diário. 

 

Figura 10 – Apresentação das árvores-cuidadoras (cuidadores de idosos) dentre o Processo de 

Cuidados na ILPI. Campina Grande/PB, 2013. 

Apresentação árvore-cuidadora (cuidadores de idosos) Nome da árvore 

“Quando eu cuido de um idoso, eu cuido com carinho, amor e dedicação”. (Umbuzeiro) 

“[...]Eu embelezo qualquer ambiente, sou maravilhosa. (Palmeira) 

“Sou uma cuidadora florida com carinho, derramo meu cheiro por todo lado do meu 

ambiente. Faço transferir flores com meus idosos queridos”. 

(Ipê Rosa1) 

“Sou alegre, e por isso sou linda por dentro, gosto de transmitir alegria, paz e amor” (Ipê Rosa 2) 

“[...]Dou bons frutos, mesmo sabendo dos meus limites”. (Laranjeira 1) 

“[...]Faço bem a saúde, e a folha dela serve até para fazer chá e sou medicinal”. (Laranjeira 2) 

“[...] Sou árvore boa, porque dou frutos e alimento muita gente”. (Seriguela) 

“[...]Acho-me frágil, mas também eu dou um fruto muito importante e nutritivo com 

vitaminas.” 

(Bananeira) 

“Sou cheia de vida e dou vida a todos com minhas qualidades, sou uma das frutas que 

todo mundo busca para se alimentar”. 

(Mangueira) 

“Transmito alegria nas vidas das pessoas que estão tristes. Eu sou cerejeira, sou 

autoestima”. 

(Cerejeira) 

“Mesmo nas tempestades e nas piores secas, o juazeiro está de pé (verde, frondoso), 

pronto para servir com sua sombra frondosa, com seus frutos para alimentar os famintos 

e com seu poder medicinal, limpeza, etc. Uma árvore do cuidador”. 

(Juazeiro 1) 

“[...]sou nordestino, por sua firmeza, por sua generosidade, por sua capacidade de 

superar as intempéries – sempre verde, sempre acolhedor com sua sombra ao viajante”. 

(Juazeiro 2) 

“Forte, resistente, delicada, alegra os jardins”. (Ipê Amarelo1) 

“[...] Transmito calma e paz e minha presença dá beleza. É uma árvore frondosa e seus 

galhos se expandem ao longe,assim eu procuro ser (a partir do momento em que de mim 

precisarem eu vou mais além).” 

(Ipê Amarelo 2) 

“[...] Essa árvore tanto enfeita a floresta como representa a alegria do nascimento de 

Jesus”. 

(Pinheiro) 

“[...] transmito segurança, seu fruto é pequeno, mas mesmo assim tem muitas funções. 

Eu me identifico com ela pelas funções que são variadas.” 

(Oitizeiro) 

“[...]produzo fruto muito saboroso que tem várias utilidades, e muitas pessoas idosas fala 

que a casca do cajueiro é medicinal. E minha semelhança com essa árvore é como ela 

produz frutos eu sou uma pessoa que gosto de produzir amizades principalmente as mais 

sinceras, mas os frutos também causam algum travor ou pigarros na garganta e por isso 

outras não gostam”. 

(Cajueiro) 

“Uma praia sem coqueiro não tem a mesma beleza, falta algo. Do mesmo modo que a 

área de saúde sem cuidadores e enfermeiros.” 

(Coqueiro) 

 

 Nessa categoria é visualizada a utilização do amor, da gentileza, da equidade no 

contexto da consciência do cuidado prestado por cuidadores de idosos na ILPI. Discorrendo-
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se de palavras temáticas que compõem a análise do conteúdo de todos os discursos descritos 

na Figura 10, percebem-se substantivos da língua portuguesa que exprimem bondade, carinho, 

dedicação e diversos sentimentos positivos perante a pessoa idosa que recebe os cuidados. 

Ações citadas dentre verbos como transmitir, dar, saber, embelezar e outros que exprimem a 

generosidade. Adjetivos associados a valores humanos importantes no processo de cuidado 

como alegria, maravilha, bom, bem, entre outros.  

 Importa-se por uma ciência do cuidado que busca a interação entre cuidador e ser 

cuidado. O Processo Clinical Cáritas descrito por Watson se revela dentre as explicações para 

o cuidar humano, sob o olhar de um cuidar/curar com uso da relação transpessoal. O qual é 

viabilizado por meio da compreensão dos fatores de cuidado: que poderão estar embutidos no 

uso criativo de formas de conhecimento como parte do processo de cuidar; no engajamento de 

uma verdadeira experiência de trocas de ensino-aprendizagem em que atenda a unidade do ser 

e seu significado; na importância ao ambiente do cuidado (envolvendo o físico e o não físico); 

e dentre as dimensões existenciais da própria vida-morte da pessoa humana que está sendo 

cuidada.
(89)

 

 Com a percepção de identidade como árvores-cuidadores, observou-se que a interação 

cuidador e idoso extrapola a execução de tarefas diárias, por momentos de troca espiritual e 

humana, de saberes relacionados ao processo de cuidar/curar. A convivência na instituição, 

embora marcada por momentos difíceis que envolvem muito trabalho, estresse do cuidador, e 

pouca remuneração financeira, é também entusiasmada pelo entender humano e pela busca do 

subjetivo mundo de quem se envolve com o cuidado como profissão. 

Para uma análise mais detalhada desse contexto de apresentações como árvores, 

observa-se que, ao considerar as palavras mais citadas como caracterizadoras dos discursos, 

foi possível demonstrar, na Figura 11, a classificaçãomorfológica dentre a gramática da língua 

portuguesa dos termos mais utilizados pelos cuidadores de idosos na sua autoimagem. 

Observou-se a utilização de palavras com significados positivos que elevam o “ser” 

dentro de um protagonismo de bondade e doação com o outro. 

 

Figura 11 – Apresentação de palavras de acordo com as funções morfológicas relacionadas à 

descrição das árvores-cuidadoras no Processo de Cuidados na ILPI. Campina Grande/PB, 2013. 

Classificações 

morfológica das palavras 

Palavras citadas pelas árvores-cuidadoras 

Substantivos Carinho, amor, dedicação, ambiente, flores, alegria, paz, frutos, limites, saúde, 

vida, autoestima, limpeza, poder medicinal, árvore, calma, floresta, nascimento, 

segurança, funções, utilidades, amizade, cuidador, enfermeiro, generosidade, 
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terra. 

Verbos Embelezar, transferir, derramar, transmitir, dar, saber, alimentar, achar-se, 

estar, superar, alegrar, enfeitar, produzir, causar, faltar, cuidar. 

Adjetivos Maravilhosa, alegre, linda, bom, bem, medicinal, frágil, forte, cheia, firmeza, 

acolhedor, resistente, delicada, frondosa, saboroso, triste, variadas. 

 

 Watson expõe que, se utilizando da ciência da Enfermagem para entender o processo 

de cuidar do ser, observa-se que desde Nightingale, nunca fora descrito o carinho e o amor 

como modelo de cuidar, embora se perceba em livros como Notas sobre Enfermagem, a 

relação de Nightingale com a sua vida profissional exemplificando o ethos de suas escolhas, 

como a de ser enfermeira, e o gosto e entusiasmo de ver o cuidado existindo. Sendo assim, 

não se permite após o século XXI, visualizar os fenômenos (principalmente voltados ao 

cuidar), levando em consideração modelos cartesianos e positivistas da ciência tradicional e 

da medicina. Há, pois, uma necessidade de questionamento, de desenvolvimento equilibrado 

para dimensões objetivas e subjetivas, e de aspectos abstratos e teóricos que possam ou não 

ser mensuráveis e que poderão ser compreensíveis e significativos dentro da ciência do 

cuidado, da Enfermagem. 
(21)

 

Utilizando-se da Teoria do Cuidado Humano de Watson, pode-se afirmar que 

Enfermeiros e cuidadores em geral são capazes de articular o cuidar e o uso de sentimentos 

como o carinho e o amor pelo outro, como uma base filosófica e teórica para a prática de 

profissões. E a utilização da pesquisa qualitativa permite avançar nessa natureza reflexiva, 

humana de cuidar, permitindo analisar significados e importância de ligar a experiência do 

cuidar com a de dar e receber carinho. Desde que seja levado em consideração que há outros 

fatores caritativos do cuidado presente na prática do Processo Clinical Cáritas e que interfere 

nessa proposição, quando se pretende afirmar que o cuidado será, está sendo ou foi efetivado 

junto ao ser cuidado.
(21-4,89)

 

Então, para que o cuidado seja efetivado é imprescindível utilizar dos fatores 

caritativos do cuidado. O uso da sensibilidade na prática de cuidados, mas a inexistência do 

conhecimento científico, não garante que o cuidado fora realizado conforme as necessidades 

humanas essenciais. Há necessidade de compreensão e de estar presente em todos os 

princípios fundamentais que geram o cuidado propriamente dito a si e para com o outro ser.
 

(21,89,93-4)
Nessa perspectiva foram encontrados, dentre a fala dos cuidadores de idosos da ILPI, 

sinais do cultivo da prática de cuidados com amor bondade e equanimidade para si e para os 

outros, envolvendo sentimentos de bondade e compaixão. 

 Deve-se por outro lado, considerar que não é apenas a presença de sentimentos que irá 

acompanhar o ofício de cuidadores em ILPIs, mas a necessidade formal de se ter esse 
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profissional amável e capacitado, para o exercício de suas competências perante o processo de 

envelhecimento. 

 

 

2 Os cuidadores descrevem autenticidade com seus instrumentos de trabalho: 

mantendo, honrando as práticas de cuidados na instituição. 

 

 Em uma das primeiras oficinas foi realizada uma dinâmica de reconhecimento dos 

instrumentos de trabalho do cuidador de idosos na instituição e sua relação com a prática de 

cuidados. O objetivo foi de identificar que simbolismo as árvores atribuíam seu trabalho na 

identificação da autenticidade de seu ofício junto àquela ILPI. Dessa forma, foram dispostos 

todos os objetos observados como necessários na rotina dos cuidadores e para a vida das 

pessoas idosas residentes: flor, colônia, óculos, casaco, roupas,fralda geriátrica, pente, estojo 

para unhas, barbeador, livro, terço, Bíblia, um colar de pérolas, chapéu, xale, par de sandálias, 

caixa de remédio, seringa, sabonetes, caixa de sabão em pó, prato e colher, pinico, lençol, 

toalha, uma mala, bengala. 

Os diversos objetos relacionados ao cuidar de idosos foram dispostos em uma malha 

no meio do círculo de cuidadores, e ao som de uma música instrumental e relaxamento 

orientado lhes foram pedido que eles olhassem atentamente aos objetos e ao passo que fossem 

apreciando-os, escolhessem àquele(s) que mais direcionassem a sua dinâmica de trabalho, 

mediante o seguinte questionamento às árvores-cuidadoras: quais objetos você acha que 

poderia simbolizar melhor o seu cuidado à pessoa idosa que aqui reside? 

Foram várias escolhas, desistências, trocas, dúvidas, os objetos iam e voltavam. 

Alguns disseram que também iriam pegar alguns que já haviam sido escolhidos. Eles 

conversavam sobre os objetos dizendo uns aos outros, que esse era sua identificação, outros 

discordavam, num clima de alegria, disponibilidade e descontração. Quando referiram que já 

estavam satisfeitas das suas escolhas, cada árvore-cuidadora socializou sua autenticidade, 

justificando sua identidade laboral junto ao(s) objetos escolhidos, conforme apresentado na 

Figura 12. 
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Figura 12 – Objetos escolhidos pelas árvores-cuidadoras, para simbolizar os instrumentos e a 

autenticidade das práticas de cuidado na ILPI. Campina Grande/PB, 2013. 
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 Nesse momento, percebeu-se o real significado do trabalho daquelas pessoas e do que 

eles achavam indispensáveis perante a atuação da prática individual oferecida aos idosos 

institucionalizados. Expressões de carinho, de proteção, de segurança estiveram nos discursos 

que justificavam a escolha daqueles instrumentos, como identidade do ofício. 

Nesse ponto a ser analisado, o cuidado segue nos moldes do Processo Clinical Cáritas, 

quando ao ter autenticidade na sua forma de agir, há consequentemente, por parte de quem 

cuida a sustentação do profundo sistema de crenças e subjetividade do seu mundo, da vida e 

do ser cuidado.
(91)
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 Foram feitos recortes que permitiram a categorização temática de alguns pontos 

analisados dentro do conteúdo transcrito e do material coletado na oficina. Dessa forma, foi 

possível destacar duas categorias temáticas: 1) Instrumentos de cuidado que mantêm uma 

relação direta com o corpo; 2) Instrumentos de cuidado que mantêm relação corpo-espirito. 

 Categoria 1: Instrumentos de cuidado que mantêm uma relação direta com o 

corpo, foram recortados discursos que se referiram à escolha de objetos que se destinavam ao 

vestuário, higiene pessoal e alimentação. Dentre as opções dessa categoria foram vistas alguns 

pontos importantes a serem retratados e compreendidos perante práticas de cuidado. 

Discursos que revelavam a presença de objetos relacionados às práticas necessárias de 

atenção às necessidades humanas básicas como alimentação e vestuário. Garantindo a 

responsabilidade à manutenção do cuidado com o corpo. Presentes nas seguintes falas: 

É muito importante o idoso estar limpinho e cheiroso e a gente é quem colabora 

com esse trato. Eu peguei as sandálias porque sou eu quem as coloco em algumas 

idosas na hora do banho e aí vou arrumá-las e deixo-as todas perfumadas. Adoro o 

que eu faço. (Juazeiro 1). 

Eu que lavo as suas roupas, por isso, peguei o sabão em pó. Além de ajudar no 

vestir-se de algumas, adoro vê-las limpinhas. Ninguém chega aqui reclamando que 

elas estão fedendo, porque as que eu cuido, cuido mesmo. (Pinheiro). 

 As particularidades do processo de cuidar que referendam a individualidade e as 

necessidades de que cada um apresenta. Como o trecho citado por essa árvore-cuidadora, 

quando expõe que algumas mulheres necessitavam de barbear. Exigindo paciência e 

discernimento na prática de cuidados. 

Dos cuidados que realizo fico sempre com a parte de barbear algumas mulheres 

(pois muitas têm barba), fico também com as unhas. Quando corto as unhas, sinto 

muita dificuldade, pois nem todas gostam de cortar, mas às vezes é preciso, 

principalmente das acamadas, que podem se arranhar e podem se machucar. Elas 

pensam que eu vou feri-las, por isso nessa hora, tem que ter muito cuidado para 

evitar acidentes, algumas puxam a mão repentinamente. Preciso de muita 

paciência. Peguei o estojo de unha, pois essa é a minha maior dificuldade dentre a 

função de cuidado das idosas. (Oitizeiro) 

 Há necessidade de discernimento do cuidar nas diferenças de cada individuo e suas 

peculiaridades essenciais ao seu viver e ao que se torna importante para si e para o outro. 

Percebeu-se, pela fala supracitada, que o cuidador se sentia na necessidade do outro: “algumas 

mulheres pedem para barbeá-las”. 

 Outro ponto a ser analisado nessa categoria, esteve relacionado à demanda por 

cuidados diários os quais impõem horários a serem cumpridos, principalmente quando o 

público a ser cuidado é ocioso. Logo, necessidades relacionadas, principalmente às práticas 
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mais indispensáveis à sobrevivência como é o caso da alimentação, se torna uma prerrogativa 

a ser alcançada de imediato.  

Todos os dias encontros com eles logo cedo e vejo quem está com mais fome. Por 

isso, peguei o prato. Dou a alimentação e preparo o café, não pode ter atrasos, pois 

os idosos são exigentes e têm horários, todos os dias naquela hora tem que ser 

oferecido à alimentação, senão eles se zangam. Ao meio dia, é do mesmo jeito. Há 

toda uma preocupação para não haver atrasos. Peguei também o casaco e o pente. 

O casaco, pois eles sentem muito frio. E o pente, pois sempre tem sempre um idoso 

que me pede um.(Ipê Rosa) 

 Outro cuidado esteve relacionado às necessidades do cuidado profissional voltado ao 

controle das DCNTs, o que é constante dentre as práticas do cuidado formal na instituição. 

Ressalta-se que em decorrência das incapacidades relacionadas às DCNTs, há controle 

constante de vitais, de comunicação com a equipe de saúde e do próprio grau de dependência 

de alguns residentes. Foi constatada a necessidade de profissionais de saúde, principalmente 

médico e enfermeiro, como indispensáveis ao processo de cuidado nas ILPIs. O que é sentido 

pela fala seguinte: 

Fico com uma das piores partes do cuidado na instituição. Sou técnica de 

enfermagem, por isso peguei a seringa, muitas vezes preciso furar e isso me deixa 

com muita pena, dói em mim e neles. Mas faz parte do cuidado e é uma das minhas 

funções. Eu aplico insulina e confiro as glicemias capilares dos idosos 

diabéticos.Peguei também o perfume, a caixa de remédio, pois gosto de deixá-los 

perfumados e sempre faço o controle da saúde. (Juazeiro 2). 

 Dentre as práticas de cuidado com o corpo, as práticas de higiene exigem força, 

dedicação e desprendimento das árvores-cuidadores em exercerem o melhor de si. Necessitam 

de toda uma experiência prática principalmente quando associada à força física na limpeza 

sobre o leito, principalmente quando se tem um idoso portador de uma incapacidade funcional 

por DCNT, ainda mais carregando todos os hábitos sacralizados de uma existência que 

ultrapassa mais dos 60 anos de idade e sobre condições de abandono. Discorre-se sobre esse 

resultado as falas descritas que permitem a elucidação das dificuldades encontradas e soluções 

apreendidas dentre o trabalho de cuidadores na instituição: 

Até agora ninguém pegou o papel higiênico, pois bem, eu pego. Quer dizer é 

preciso limpá-los e limpá-los bem limpinhos. Já limpei muito bumbum sujo. É 

difícil. É pesado. É necessário. Primeiro retira-se o grosso, precisa lavar logo em 

seguida, pois sem sabão não dá. Depois as deixo (as idosas) bem limpinhas e 

perfumadas. (Seriguela) 

Eu coloco muitas fraldas, pois cuido das acamadas. O trabalho é pesado, exige 

muito esforço físico. Precisamos descansar e dormir, pois nossas idosas acordam 

muitas vezes às 01h30min da manhã pedindo já para banhar-se. Tem umas que 
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esperam o sol raiar a partir das 03h00min. Já pensou? Eu costumo dizer: alguns dos 

idosos dormem com as galinhas e acordam com os galos. (Mangueira) 

 Verificam-se, pelas falas supracitadas, todas as dificuldades de ser cuidador de idosos 

e os desafios daqueles que buscam a profissionalização nessa categoria profissional, que, no 

Brasil, vem sendo necessária em ambientes institucionais e domiciliares. E que por isso e por 

outros fatores aqui elucidados junto a cuidadores, percebe-se a necessidade cada vez mais 

iminente de se discutir em nível de academia e de pesquisa meios viáveis na formação de 

cuidadores de idosos que venha a colaborar com a sua participação social, perante a demanda 

populacional. 

Outra categoria temática em relação à identificação dos instrumentos de trabalho 

relacionou-se à escolha de instrumentos de cuidado que mantém relação corpo-espirito. 

Nessa categoria observou-se que algumas árvores-cuidadoras pegaram objetos relacionados 

ao cuidadocom o corpo, mas também com objetos relacionados ao cuidado com o espírito. 

Gosto de deixar meus idosos limpinhos, cheirosos, quentinhos, por isso peguei um 

casaco e um colar também gosto de vê-las arrumadas e bonitas. O casaco não é só 

para o frio é também para dar aconchego. Todos eles quando estão mais quietos, 

me pedem ou começam a procurar seu casaco, aí eu sei que eles estão tristinhos ou 

calados demais. Eu peguei o colar, não porque sou vaidosa, mas é pela alegria que 

vejo quando elas me pedem seus adornos para se arrumarem. O terço é muito 

importante. Eu sempre rezo com elas. Àquelas que são católicas e creem na 

Virgem Maria, pede-me para eu rezar com elas um terço completo. As de outras 

religiões muitas vezes gostam de uma conversa ou senão pedem para eu ler a Bíblia 

com elas, aí lemos salmos ou passagens que elas conhecem. Percebo que tudo isso 

preenche a vida desses idosos, principalmente, não dá pra cuidar sem envolver a 

oração com eles. Eles pedem por essa atenção também. (Cerejeira) 

 As tristezas de cada um vêm com as histórias de vida e isso influencia na 

acessibilidade de querer receber sua árvore-cuidadora como sua atual família na instituição. É 

necessário reconhecer o sentido da vida o que influencia as práticas do cuidado na instituição 

assim como na disponibilidade de receber o cuidado de pessoas desconhecidas, como é o caso 

das árvores-cuidadoras na admissão de um idoso na instituição. Percebe-se tal compreensão 

através da seguinte fala poética de uma árvore-cuidadora que referenda no objeto “mala” o 

simbolismo que os idosos institucionalizados muitas vezes trazem na sua bagagem interna e 

que para isso o cuidador tem que ser sábio para compreender a relação que deverá ter 

mediantecada pessoa cuidada: 

Peguei também a mala, pois esse objeto lembra o dia que os idosos chegam à 

instituição. Alguns chegam felizes, pois será uma nova experiência. Outros chegam 

tristes, deprimidos e ranzinzas, e aí precisamos ter paciência. A tristeza muitas 

vezes está na mala, na ausência das famílias, nas histórias de vida que cada um 
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traz. Precisamos saber lidar com tudo isso. A tristeza é porque muitos filhos 

depositam seus pais, seus tios e vão embora. E os idosos institucionalizados ao 

sentirem falta de seus entes, descontam suas frustações e sentimentos negativos na 

gente, os cuidadores. Queremos agradar, mas às vezes não conseguimos agradar da 

nossa forma. Gostaria de conhecer todas as famílias e falar toda a verdade, mas fica 

difícil de resolver os problemas de cada um, por isso é tão difícil cuidar aqui, por 

isso aproveitamos para orar junto com os idosos, eles gostam e se sentem mais 

preenchidos. (Oitizeiro) 

 Percebeu-se nessa última categoria, a necessidade constante de se (re)tomar a 

importância de aliar no processo de cuidado, a compreensão humana frente as práticas de 

saúde que envolva a junção de elos que foram afastados entre o corpo e alma de quem é 

cuidado e de quem cuida.  

 A conexão ao ser cuidado exige a autenticidade, necessária à efetivação de 

cuidar/curar de um ser. Essa autenticidade é sustentada pelo profundo sistema de crenças e 

subjetividade do seu mundo. A manutenção da fé, o respeito à crença do outro e o estímulo à 

esperança, em alguns processos vitais frente à saúde ou a doença, são elementos essenciais no 

ato de conectar-se com o outro. 
(23,89)

 

 Com relação à função de cuidadores de idosos e sua indispensabilidade de atuação 

frente à demanda populacional de pessoas, acima dos 60 anos, com incapacidades funcionais, 

reforça-se a ideia que há uma necessidade emergente de se pensar na formação dessa 

categoria profissional. Uma vezque requer um conhecimento gerontológico e geriátrico, 

associada à toda a percepção humana que os mesmos tenham de entender os mistérios da vida 

e da morte e a própria compreensão do que seja envelhecer.  

 Pré-requisitos de sensibilidade humana são essenciais às profissões de saúde, 

principalmente, quando associada à realidade das ILPIs no cenário brasileiro: onde há idosos 

em situações vulneráveis de abandono e miséria, muitos acometidos por transtornos mentais, 

sem identidade própria, fragilizados pelas doenças crônicas e pelas condições físicas, mentais 

e sociais, acometidos por violência doméstica e sexual, enfim, são muitos os problemas que 

são trazidos às ILPI, e que exigem conhecimento além do físico, conhecimento do tipo social, 

psicológico e espiritual.  

 As ILPIs no Brasil precisam se adequar às normas previstas pela Legislação vigente ao 

seu funcionamento, além de buscarem meios que façam valer os direitos das pessoas idosas 

em território nacional, como a prestação de cuidados cada vez mais humanos e dignos, frente 

a missão que as mesmas possuem perante acomodação e cuidado aos seus residentes.
(95)

 

 A todo esse duro cenário, encontram-se muitos cuidadores, que continuam trabalhando 

em condições insalubres, mas que, dentro de um esforço sub-humano, ainda conseguem 
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resgatar a fé e a esperança em pessoas que necessitam desses requisitos vitais na 

sobrevivência humana. 

 A fé como item relacionado à própria concepção de crença que cada ser humano 

possui na sua espiritualidade e compreensão de ser. A esperança como item fundamental 

dentre expectativas positivas, orientada para um futuro, que requer intencionalidade e ação, e 

por isso, motiva o ser humano a ir mais além, envolvendo a interconexão entre o que se espera 

e o que se tem.
(89,93)

 

 A esse fator de cuidado se embute a noção do cultivo de práticas próprias espirituais e 

do eu transpessoal, que ultrapassa o próprio ego de quem cuida e de quem é cuidado. Para que 

o cuidado aconteça de forma transpessoal, faz-se necessário estar em concordância com 

práticas de evolução do ser, enquanto parte integrante de um todo em conexão com o 

universo. 
(21-7,89,93)

 

 

 

3 Os cuidadores tentam cultivar práticas com autoconsciência para si mesmo e para 

com o outro 

 

 Dentre o terceiro item do PCC, foram selecionadas as falas nas oficinas que 

mencionaram as práticas de cuidado na hora do banho, na hora da alimentação, na troca de 

fraldas e na prevenção de úlceras por pressão. A análise temática direcionou a busca por 

discursos que contemplavam que o cuidado, quando praticado com relação de troca entre 

seres, envolve o cultivo de sensibilidade tanto para o cuidador como para o ser cuidado. 

Primeiro deve-se conversar com a idosa o que será feito. Eu pergunto: vamos tomar 

um banho, senhora? Ela poderá responder sim e às vezes, elas dizem não porque 

estão indispostas. Eu tento convencê-la, dizendo: - Mas, vamos sentar na cadeira de 

banho, ligar o chuveiro e colocar um xampu, passar o sabonete no corpo, ajudarei 

com a bucha. E dessa forma, consigo animar para o banho. Ajudo a enxugar tudo 

direitinho. Passo pomada na parte íntima coloco fraldas quando há necessidade, 

ajudo na vestimenta quando é preciso, por fim dou a sandália, o perfume e o pente. 

E no final, sempre elogio por ela agora está tão cheirosa e arrumada. (Ipê amarelo 

1). 

Percebe-se nesse outro discurso a necessidade do cuidado ser praticado prevalecendo 

atributos de tolerância e paciência por parte do cuidador em relação ao tempo da pessoa idosa 

e compreensão do próprio processo de envelhecimento humano. Embora haja rotinas ditadas, 

mas há também a necessidade de carinho, de atenção, que é desenvolvida de acordo com a 

observância ao cuidar daqueles idosos que requerem de cuidados contínuos. 
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Para cuidar do outro é preciso ter muita paciência, carinho principalmente na hora 

da higienização. Precisamos também do diálogo com a pessoa e conversar sobre o 

que vamos fazer para lhe passar confiança. Muitos são cegos e surdos, eu me 

coloco na posição deles, como seria se eu fosse tocada sem se quer ver ou sem 

entender o que está acontecendo comigo? Assim é preciso ter muito cuidado e se 

colocar no lugar deles (Ipê rosa 2) 

 Em relação ao uso das fraldas geriátricas, observou que, para os cuidadores, a fralda é 

um instrumento de trabalho indispensável da sua utilização para alguns casos de incontinência 

urinária e fecal. Mas também, ela é vista como algo que gerencia conflito a pessoa idosa, 

principalmente, quando ela é necessária a um idoso que é autônomo. 

Chega certo tempo que é necessário o uso de fraldas novamente, devido à 

incontinência urinária (Umbuzeiro). 

Ao colocar uma fralda, coloco-me também no lugar do idoso, o que será que ele 

sente? Penso, muitas vezes, que é um instrumento útil para o cuidado diário, mas 

ela tira um pouco da dignidade da pessoa idosa (Cajueiro). 

 Outro ponto importante nesse fator de cuidado dentre o PCC é o reconhecimento que o 

cuidador precisa ter ao cultivar autoconsciência na sua prática, procurando entender o que 

significa a garantia da autonomia e autoestima do ser cuidado. Reconhecer a 

autodeterminação de cada um, até onde o cuidador de idosos pode garantir a autonomia do 

idoso frente as suas dependências de realização das AVDs, tudo isso é indispensável no 

cultivo da sensibilidade para si e para com o outro. O discurso abaixo reflete a posição de um 

cuidador perante o ato de alimentar a pessoa idosa institucionalizada: 

É muito importante alimentar o idoso principalmente quando ele não consegue ou 

quando há risco dele se alimentar sozinho. Ao mesmo tempo é muito ruim ser 

dependente dos outros quando não se podem escolher as coisas que gostam. 

(Cajueiro) 

Nem todos gostam do que comem, eu noto. Mas eles precisam se alimentar. Tem 

papas que eles não aceitam e para isso é importante o cuidador perceber o que eles 

gostam do que eles não gostam, principalmente aqueles mais dependentes, que não 

falam e só a gente é quem percebe se ele está gostando e assim avisamos na copa. 

Mesmo assim, dá pra perceber completamente se eles gostaram ou não gostam da 

comida. E para isso, o cuidador tem que ser um observador. (Seriguela) 

 Verificou-se também nesse item relacionado à autoconsciência, que alguns cuidadores 

se acharam ainda incapazes, formalmente, de exercerem a função, pois como foi dito a 

necessidade de capacitação formal era percebida durante todo o processo de aplicação das 

oficinas e da própria discussão em grupo. Sentimentos relacionados ao querer fazer, mas não 

saber fazer em determinadas situações, serviram de focos em algumas oficinas. Onde 

cuidadores afirmavam que em algumas situações de cuidado, por exemplo, tentar ajudar um 
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idoso que caiu e não reconhecer a gravidade das lesões, ou senão, foramexpostos à 

necessidade de reconhecimento da dor real de uma pessoa idosa, sinais de depressão, foram 

alguns dos exemplos citados por cuidadores e que permitiam o sentimento de insegurança 

frente às ações de manusear principalmente o idoso totalmente dependente e que necessitam 

de seus cuidados diários. Havendo sempre o clamor dos cuidadores por formação específica 

na área. 

 

 

4 Os cuidadores desenvolvem e tentam manter a ajuda-confiança no cuidar transpessoal 

 

As pessoas idosas, quando incapazes, carregam consigo suas crenças, seus hábitos 

culturais, sua rotina de vida, seu pudor, e tudo que apreenderam durante sua existência. Há 

necessidade de reservar todo o cultivo da sensibilidade dentre os atos de cuidado praticados 

por cuidadores. Destaca-se, na opinião abaixo, a importância desse ato na prática de banho a 

uma pessoa idosa: 

Sempre quando dou banho sobre uma cama em um dos idosos, procuro sempre 

passar uma grande confiança porque o idoso sempre precisa de respeito, 

principalmente quando fica com seu corpo exposto, sem roupa, num quarto onde 

outros estão falando, e imagine se o idoso é acamado, com deficiência física e 

visual, mas é lúcido, ah, é difícil! É muito difícil! Exige que passemos muita 

confiança para ele, senão não conseguimos fazer nada e ele é quem mais é 

prejudicado. (Laranjeira) 

 A riqueza da sabedoria cotidiana é evidenciada, na troca transpessoal de conhecimento 

gradativo junto à prática e à observação empírica desses cuidadores com o trato humano. 

Ressalta-se pela fala acima, a riqueza e a subjetividade sentida por esse cuidador em descrever 

as dificuldades de cuidar de uma pessoa idosa em alto grau de vulnerabilidades: muitas vezes 

abandonada por vários fatores sociais, portador de doenças incapacitantes, com lucidez 

mental, mas com déficit visual e o sistema motorcomprometido. O que referenda mais uma 

vez a importância do (re)pensar a função desses cuidadores frente a situações de alta 

complexidade humana, que exige tomadas de decisões importantíssima na qualidade e 

dignidade do ser. 

 Para que haja o desenvolvimento e manutenção de autoajuda é necessário que 

haja,concomitantemente,a aproximação dos seres, e o entrecruzamento acontece perante a 

execução de práticas de cuidado apoiada em atitudes como o toque, o olhar, o ouvir. Torna-se 
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indispensável cada pequeno detalhe ou gesto para que o sentimento de ajuda-confiança 

prevaleça no processo de cuidado.
(21,89,93)

 

 Nesse tópico percebe-se o cuidar da pessoa idosa como algo complexo que envolve 

um olhar diferenciado, um olhar na intersubjetividade, interatividade e multidimensionalidade 

que devem estar na formação em saúde, em enfermagem e na do cuidador de idosos.
(96) 

 

A importância desse fator de cuidado se reporta à essência fundamental da relação 

transpessoal, na ajuda colaborativa do ser que faz e do ser que recebe. Nesse momento se 

torna necessário o desenvolvimento e manutenção da ajuda-confiança, principalmente,por 

meio do convívio diário e do diálogo que deve ser mantido junto à pessoa cuidada. 

Nessa outra fala, sobre a compreensão do uso de fraldas geriátricas, reconhece-se a 

reflexão exposta por um cuidador quando reconhece que a fralda colabora com a execução 

das tarefas do cuidador, como sendo uma ferramenta essencial ao cuidado de pessoas idosas, 

mas é constrangedor à pessoa que a utiliza: 

A fralda às vezes é humilhante para o idoso e uma ajuda para o cuidador. Conforto 

acompanhado de vergonha. Na instituição as fraldas são necessárias em alguns, 

pois muitos apresentam incontinência, e elasosmantémlimpos e confortáveis, além 

de colaborar com o ambiente. Para isso, não é só colocar a fralda em si é saber 

colocar com diálogo ao idoso que dela necessitar. Precisa convencê-lo mostrando 

os benefícios e a sua necessidade sem com isso baixar a autoestima do idoso. Por 

isso, o cuidador muitas vezes tem que convencer mais usando da paciência, e isso 

exige carinho e atenção. (Mangueira) 

A fralda é muito importante para o idoso acamado, pois ela permite que ele não se 

sinta molhado, ajeitamos tudo para que não haja assaduras nem ferimentos, nem 

tão pouco incômodo, nem mau cheiro e tudo isso termina por convencê-los da 

necessidade do uso. (Laranjeira) 

 A utilização de um pensamento crítico de um trabalhador induz um pensar voltado ao 

sentir-se como, ao se por no lugar do outro, e por isso, transmitir segurança e colaborar com o 

ajustamento da confiança entre parceiros na sobrevivência 

 Porém o diálogo ainda é a garantia do desenvolvimento da ajuda-confiança. 

Principalmente quando relacionada às práticas de cuidado. Percebe-se, no discurso abaixo, 

sobre outras práticas de cuidado, como a de alimentar a pessoa idosa acamada, exigindo 

também do cultivo da ajuda-confiança e a prática de cuidado: 

Coloco sentado se possível, o mais adequado para conseguir engolir sem risco para 

engasgar, ou quando não é possível, apoio o máximo suas costas e levanto-o. 

Explico que sua comida chegou e que eu vou ajudar a comer. Vou oferecendo a 

alimentação de acordo com o seu pedido. É importante a comunicação e por isso 

vou perguntando se ele está gostando, e se está ficando satisfeito. Os líquidos dão 

mais trabalho, vou oferecendo de pouquinho. No final limpo sua boca e peço para 
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que eles façam um asseio da boca em um copo já sujo, precisava de mais ajudante, 

pois tens uns idosos que são muito pesados. (Cajueiro) 

 A ajuda-confiança vai sendo estabelecida com o diaadia na instituição. Com o 

convívio com os cuidadores, que no inicio, segundo alguns cuidadores, os idosos chegam 

ainstituição por não ter outra opção de vida e chegam agressivos, sem querer comer, ou tomar 

banho. Os cuidadores, porém da dinâmica da rotina diária, vão, aos poucos, tentando manter 

relações positivas, baseadas pelo toque, pela comunicação, pela forma de fazer e, 

principalmente pela conversa, paciência e tolerância que são atributos importantíssimos 

quando se cuida em ILPI. Verifica-se também por esses discursos a necessidade de mais 

pessoal trabalhando, pois o cuidado é pesado. 

 Outro ponto na manutenção da ajuda-confiança relaciona-se com a compreensão do 

cuidador de idosos na autenticidade das suas funções. No entendimento de até onde podem ir, 

na colaboração da ajuda frente às AVDs. A própria percepção que eles têm do termo 

autonomia. O qual fora perguntado em uma das oficinas: 

Sempre quando cuido fico observando o que ele pode fazer sozinho, e ele muitas 

vezes é quem me ajuda com o banho. Acho que isso ajuda também o idoso a 

garantir sua autonomia. Assim, eu deixo que o idoso vá fazendo alguma coisa com 

suas próprias mãos, mesmo os acamados. Por exemplo, pentear os cabelos, 

ensaboar partes íntimas. Há sempre uma colaboração deles comigo e vice-versa. E 

isso dá confiança para mim e favorece meu trabalho. Isso também faz eles 

gostarem e terem confiança em mim na hora do banho e da alimentação. (Ipê rosa 

1). 

 Para que haja a possibilidade de resgatar a autonomia de idosos na ILPI, foi verificada 

que há necessidade de mais funcionários, pois embora a instituição apresente um número 

razoável de pessoas contratadas para realização das funções, a casa apresenta muitos 

residentes acamados e em estados de dependência que desfavorecem a prática de promoção à 

autonomia. A demanda dos serviços não para na instituição e isso dificulta a execução 

tranquila de estímulos diários a reabilitação e promoção de tais iniciativas. Ficando o idoso, 

na maioria das vezes, mercê de um serviço que gere mais dependência. 

 Daí a necessidade de ampliar estudos cada vez mais na área da gerontologia voltados 

aos cuidadores de idosos e instituições de longa permanência. 

 

 

5 Percepção de cuidadores de idoso com relação a sentimentos positivos e negativos do 

seu “Eu” e dos idosos institucionalizados  
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 A partir da análise de todos os momentos vivenciados nas oficinas, foi possível sentir 

e determinar pelos discursos as palavras que expressam os sentimentos positivos e negativos 

envoltos à prática de cuidados em ILPIs, de acordo com os cuidadores de idosos, os quais 

foram descritos na Figura 13. 

 

Figura 13 – Apresentação de sentimentos negativos e positivos envolvidos no Processo de 

Cuidados citados por cuidadores de idosos de uma ILPI. Campina Grande, 2013. 

Sentimentos presente nas relações 

transpessoais na ILPI 

Sentimentosque evocam respostas perante as 

práticas de cuidados vivenciadas na instituição 

Sentimentos negativos relacionados a 

heteropercepção dos cuidadores 

Tristeza, desprezo, solidão, depressão, insegurança, 

intolerância, inveja, rancor, ódio, carência, 

desesperança. 

Sentimentos positivos relacionados a 

heteropercepção dos cuidadores 

Esperança, carinho, amor, perseverança, gratidão 

Sentimentos negativos relacionados a 

autopercepção dos cuidadores 

Tristeza, impotência, insegurança, pesar, pena. 

Sentimentos positivos relacionados a 

autopercepção dos cuidadores 

Perseverança, esperança, vontade, carinho, amor, 

tolerância, paciência, compaixão, piedade, caridade. 

 

 Dentre as falas recortadas para demonstrar como os cuidadores lidam com os 

sentimentos dos idosos (heteropercepções) e com os seus próprios sentimentos 

(autopercepções), buscou-se compreender por meio de suas próprias percepções de vida e de 

enfrentamento aos sentimentos negativos. 

Tenho ânimo para vir trabalhar todos os dias. De certo, acabamos encontrando um 

sentido para nossas vidas. Cada história contada pelos idosos. Eu levo o meu 

trabalho muito a sério. Tenho tristezas de receber a notícia que um deles morreu. 

Acho que isso é muito difícil até para eles mesmos, pois eles se sentem inseguros 

quando um se hospitaliza. E assim, o dia-a-dia vai fortalecendo e ensinando-nos a 

viver e a ser compassivos com a realidade da vida (Cerejeira). 

Percebo que faço coisas boas ao outro, e isso me fortalece perante minhas tristezas 

interiores. Todo mundo tem um dia bom e um dia ruim. Por isso, tento me cuidar e 

compreender o que se passa para assim poder cuidar dos idosos que aqui moram. E 

tento fazer sempre o melhor, mesmo quando parece impossível realizar, a tristeza é 

que precisava de mais gente na ajuda, pois são muitos idosos, mas a gente dá conta. 

(Laranjeira). 

Eu me acho tão importante pelo o que faço. Não recebo muito dinheiro, mas sinto a 

graça de saber o que é a vida, pois quando cuido de uma pessoa idosa aqui na 

instituição, eu não preciso de elogios, a verdade é que ninguém elogia nosso 
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trabalho, há muitas críticas, muitos acham que poderíamos fazer melhor, e que não 

fazemos o suficiente. Mas cada um que é cuidador sabe o que faz. Eu vejo o 

agradecimento pelos olhinhos do próprio idoso que cuido. (Mangueira) 

 As emoções e os sentimentos que representam fazem parte do perceber-se, do sentir-se 

e do pensar, e deverão ser expressas e valorizadas em cada situação que foi vivenciada. 

Porém, também foi evidenciado cansaço, estresse, e preocupações pertinentes aos sentimentos 

dos idosos institucionalizados com os próprios cuidadores. Os cuidadores revelaram que os 

idosos repudiam, muitas vezes, seus atos de cuidado e de atenção, frente a todas as tristezas 

que eles carregam.  

As tristezas dos idosos, o serviço pesado, as obrigações diárias, a manutenção da 

ordem e a limpeza dos idosos, e os familiares exigentes: constituem os principais agentes 

estressores que interferem na colaboração de uma prática de cuidados ainda mais eficaz por 

parte dos cuidadores. 

 Há riscos desse estresse na intromissão de expressão de sentimentos positivos na 

prática diária de cuidados, uma vez que estudos têm citado que a condição de saúde e cansaço 

de cuidadores interfere na qualidade da prestação de cuidados diários.  

 Foi citado que trabalhar em uma ILPI exige de qualquer trabalhador, muita paciência, 

tolerância, amor, fé, esperança, para que possa entender as causas das tristezas de cada pessoa 

que ali reside, e também na sua própria condição de ser cuidador de idosos: ofício sacrificado 

e ao mesmo tempo prazeroso? E nesse momento, refletiram-se também os estereótipossociais 

que são arraigados na história dasinstituições se que exigem mobilizações sociais de quebras 

de paradigmas importantes que venham a entender que as ILPIs são necessárias, e que há 

necessidade de ampliação de estudos que vislumbrem um pensar sobre esses locais como 

forma de melhorar todo o serviço, como também quebrar os preconceitos perante as casas. 

O reconhecimento de que as ILPIs são lares, entender que não são depósitos de idosos 

abandonados e dependentes (asilos) e satisfazer as leis que garantam a dignidade da pessoa 

idosa é medidas na reestruturação dessas instituições perante a quebra de paradigmas e na 

promoção de qualidade de vida, para quem delas precisamna sua velhice. 

 Em uma das falas, compreendidas na socialização da reflexão junto a uma das oficinas 

realizadas, destacou uma reflexão perante a exposição de sentimentos junto à vivência na ILPI 

e a tristeza do lugar: 

Na minha opinião, o que é mais triste para quem mora aqui, não é o lugar. A 

instituição não é ruim, eu posso afirmar, não porque faço parte dela, não. Mas é 

verdade, o que é triste aqui são os motivos que trouxeram esses idosos para cá. A 

maioria não queria estar aqui. Sabemos disso, por isso, compreendemos o jeito 
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abusado conosco. Como é que um idoso vai gostar de mim, que não sou nada dele? 

Mas aí é onde está, precisamos fazer nosso trabalho e mostrar a ele diariamente que 

a culpa não é nossa. Escutar as queixas deles, e dar carinho, mesmo muitas vezes 

recebendo ingratidão. Mas isso é ser cuidador, saber levar a profissão. Não é pra 

todo mundo, não.” (Mangueira) 

Watson
 (89)

 atribui à prática da escuta dentre as atividades de cuidado, como sendo um 

dos atos necessários para que sejam percebidas as diversas expressões e manifestações de 

cuidar de si e do outro. Sendo considerado a escuta como uma das habilidades ainda não 

muito praticada pelos diversos profissionais de saúde, mas que é essencial na rotina diária. E 

os atributos da escuta incluem o uso da empatia e de silêncio, mantendo atitudes de não 

julgamento do outro. 

 As expressões positivas e/ou negativas expressas em ditos verbais e não verbais 

referendam o olhar do outro para si mesmo, na habilidade de perceber o outro, de reconhecer-

se, e de referendar a importância do outro e para o outro. E esse fazer tão natural e humano, 

poderia estar presente em todas as profissões, inclusive naquelas ditas da área de saúde.
(23,89)

 

 

 

6 Cuidadores usando da criatividade e de conhecimento para saber ser, saber fazer, 

saber compreender e saber conviver. 

 

 Reconhecer-se cuidador de idosos na instituição, é compreender seu sentido perante 

seu trabalho e empodeirar-se de seu conhecimento em práticas diárias buscando sempre por 

conhecimentos advindos do saber formal como também do intuitivo, presente na 

subjetividade de cada um em querer fazer sempre o melhor para o outro, que, no caso, é um 

idoso institucionalizado. 

Os sentimentos de amor, carinho, dedicação e responsabilidade são permitidos e 

constituem focos presentes na relação de cuidado. Sendo assim, os cuidadores foram 

instigados a pensarem em situações inusitadas como o reconhecer em que precisam melhorar, 

o que precisam fazer em detrimento a algumas situações que exigem cuidado específico e que 

está no limite da atuação de cuidadores, e do saber conviver em grupo de cuidadores, na 

instituição e em relação ao próprio idoso. 

 Dessa forma, para entender esse fator de cuidado inerente na (co)estruturação do PCC 

aplicado na instituição, buscou-se algumas estratégias investigativas para elucidação e 

entendimento de como o cuidador lida com situações que exige o raciocínio lógico e o 

raciocínio emocional. 
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 Uma das oficinas se direcionou ao conhecimento do cuidador em relação a um 

problema que pode acontecer com o idoso acamado, que são as úlceras por pressão. A 

execução dos curativos é realizada pela equipe de enfermagem, mas há uma necessidade do 

cuidador saber sobre esse problema, uma vez que ele muitas vezes é quem primeiro detecta o 

surgimento ou o risco para o surgimento desse problema de saúde ao idoso institucionalizado. 

Da compreensão racional ao problema foram selecionadas as seguintes falas que direcionaram 

um pensamento formal e unânime sobre as úlceras na pessoa idosa: 

São feridas causadas por pressão no leito, muito tempo na mesma posição faz com 

que o idoso seja acometido por uma escara. Se eu vir eu chamo a equipe de 

enfermagem. (Ipê amarelo 1). 

Se a gente não perceber as modificações da pele do idoso acamado ou cadeirante, 

em pouco tempo surge à ferida e aos poucos ela aprofunda. Por isso, não deixamos 

nem a pele ficar vermelha, nem o idoso ficar sujo na cama, pois isso aí faz com que 

as úlceras apareçam, e aí ele sofre, o trabalho aumenta, e tudo fica mais difícil. As 

escaras levam um idoso à morte (Ipê rosa 2) 

Interessante é que elas aparecem perto dos ossos, onde há pressão na cama ou na 

cadeira. Por isso é importante, mudar de posição, hidratar a pele, dar alimentação e 

água, fazer massagens e manter o idoso limpo, cheiroso e confortável, e isso 

previne as escaras. Quando aparecem as escaras, o trabalho para gente também fica 

mais difícil. (Mangueira) 

 Houve menção de que, na instituição, o poder de observação do cuidador é essencial 

para o cuidado e para que o idoso viva mais, e sem mais problemas. Os cuidadores percebem 

que ao tocarem os idosos, na hora de banhos, principalmente, eles têm um poder de avaliação 

e qualquer ponto estranho seja na pele, ou no não aceitar uma refeição, já constituem fatos 

observados e importantes na rotina dos cuidados. Os cuidadores afirmavam que tudo que eles 

reconhecem diferente no idoso precisam avisar a equipe de saúde.  

Dentre as dificuldades encontradas perante o olhar sobre o idoso pelo cuidador, está a 

escassez de mão de obra. Pois em discussão coletiva, ao se abordar a importância da 

observação do cuidador perante as alterações da pessoa idosa, muitos falaram que conseguem 

fazer isso diariamente, mas como a demanda de serviço é grande na instituição, às vezes não 

dá para se observar mais, como ideal. Porém, os cuidadores foram unânimes em dizer que 

sabiam tudo ou quase tudo que aparecia de anormal nos idosos cuidados. 

 Em relação ao uso criativo de técnicas individuais de cuidado, alguns citaram que não 

é sempre, mas a massagem, a conversa e o estar perto constituem a principal forma de 

relaxamento e da preservação da relação de cuidado na instituição. 
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Posso inovar fazendo uma massagem numa idosa, quando ela está tensa. Converso 

com ela, com paciência e cuidando dela com mais amor. (Ipê Rosa) 

Uma das coisas que faço para animá-las é conversar coisas engraçadas, e brincar 

com eles, para fazer eles rirem. Eles dão cada rizada. O que eles gostam mesmo é 

de conversar.(Bananeira) 

Se eu pegar um sabonete bem perfumado e der um banho bem cheiroso, isso 

agrada. (Ipê amarelo) 

 Há necessidade de engajamento em técnicas artísticas de cuidado para tentar alcançar 

à reconstituição dos cuidados essenciais a vida. A criatividade lançada na prática em saúde 

deverá estar pautada em conhecimento teóricos/práticos que ultrapassem modelos 

biomédicos, principalmente em ambientes institucionais.
(23)

 

 A constituição de um modelo de cuidar baseado na integralidade do ser, transcendendo 

paradigmas biomédicos, induz o reconhecimento do domínio dos saberes (teóricos/práticos), 

envolvendo o uso de sentimentos humanos, da ética, da espiritualidade, todos os itens 

necessários no repensar das práticas de cuidado entre todas as profissões de saúde. A ciência 

da Enfermagem tem investido nessa busca transcendental do conhecimento ora perdido, e ora 

necessário para juntar-se a todo o conhecimento que comporta a grande área de saúde 

humana.
(23,83,97)

 

 

 

7 Engajamento de cuidadores em experiências de ensino-aprendizagem genuínas que 

atenda a pessoa idosa institucionalizada 

 

 Esse fator de cuidado revela a proximidade da promoção ao ensino-aprendizagem 

tanto entre a pessoa cuidada e o cuidador, como da própria percepção do cuidador em relação 

a sua condição como eterno aprendiz. 

Utilizando-se dessa segunda premissa, os cuidadores expressaram que, parte do seu 

conhecimento, vem da prática, mas é muito importante haver, por parte da administração da 

instituição, incentivos à formação profissional como cursos de cuidadores, pois eles 

reconhecem a necessidade de mais conhecimento técnico-profissional. Esse é um dos 

caminhos até no próprio reconhecimento dos cuidadores perante o ensino-aprendizagem como 

cuidado na relação com o idoso residente. 

Por exemplo, essas oficinas ajudaram muito nosso conhecimento, para 

aprendermos uns com os outros, conhecer também mais a técnica, pois só com o 

conhecimento que aprendemos na escola da vida, mas também em aulas como essa, 
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poderemos ser cada vez melhores na atuação com os idosos, é muita coisa, e 

precisamos saber como devemos fazer o mais correto possível (Pinheiro) 

Acho que todas as instituições eram para oferecer preparo técnico e profissional 

para o funcionário. Acho que ter o curso de cuidador ajuda muito, mas também só 

ter apenas o curso não basta. Tem que ter a experiência. Pois só sabe o que é cuidar 

da pessoa idosa que cuida há muito tempo. Precisa saber como lidar com os seres 

humanos, e isso não só lidar com o idoso não é lidar também com a família, que 

vem pouco aqui e quando vem acha que não cuidamos do idoso, que até 

maltratamos. E não é bem assim. A instituição funciona às 24 horas garantindo 

assistência a mais de 70 idosos e isso não é fácil. Por isso tem que ter a teoria, mas 

também tem que sentir o que é cuidar em instituição para a partir daí saber o que é 

certo e o que é errado no cuidado desses idosos. (Bananeira) 

 Nesse contexto, lidar com as exigências sociais em prol da formação de cuidadores 

exige toda uma sensibilização do entendimento sobre ensino-aprendizagem da prática de 

cuidados, dentro do enfoque humano e em relação ao processo de envelhecimento.  

Antes de tudo é preciso um trabalho pessoal sobre o cuidado, o respeito. Não 

permitir a exposição do corpo e a educação do cuidador deve ser uma coisa básica 

na sua prática de trabalho. O cuidado precisa ter um conhecimento que vem do 

berço, que foi ensinada em instituição. Eu mesmo entendo assim, não é todo 

mundo que nasceu para cuidar, alguns sabem outros não entendem. E a pessoa é 

quem tem que saber o que é. (Seriguela) 

 Compreendo perante esse fator de cuidado, há preocupação mais uma vez dos 

cuidadores em se sentir mais aprofundados no agir, no comunicar-se, através do ensino-

aprendizagem. Verifica-se que o processo ensino-aprendizagem frente à prática do cuidado, 

refere-se ao processo de autogestão do autocuidado perante a utilização desses por 

profissionais de saúde frente as suas práticas do cuidado e ao ser cuidado.
(21)

 

 Perceberam-se com as discussões coletivas que os cuidadores são pessoas dotadas de 

conhecimento empírico e que muitos não se acham preparados, devido ao não preparo formal, 

o que dificulta a utilização eficaz de experiências de ensino-aprendizagem genuínas que 

atenda a pessoa como um todo. Associada ao despreparo formal do cuidador, observou-se que 

dinâmicas de metodologias, como a utilização da pesquisa convergente assistencial para 

colaborar com a (co)estruturação do cuidado nessa ILPI, fez com que os cuidadores, ao 

compartilharem seu conhecimento com a pesquisadora e vice-versa, gerasse um 

empodeiramento do conhecimento mais formal desses cuidadores após a vivência com as 

oficinas, na partilha dos saberes teóricos e práticos, e/ou vice-versa. 

 De acordo com a dinâmica das oficinas, onde fora abordada após cada reflexão, 

conteúdos pertinentes a um curso de cuidador de idosos e a própria elucidação dos dez fatores 

caritativos do cuidado de Jean Watson, foi possível afirmar que houve a troca de informações 
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necessárias para o crescimento e o repensar o cuidador de idosos na sua prática diária. Fato 

esse confirmado, quando numa confraternização final das oficinas, foi escrito e socializado 

por um dos cuidadores, que representava todo o grupo: 

Eu já me sentia cuidadora, e após as oficinas me considero realmente cuidadora de 

idosos. Esse foi nosso encontro entre funcionários do Instituto São Vicente de 

Paulo e a pesquisadora, que nos trouxe o seu conhecimento e teoria, enquanto 

tínhamos apenas a prática e o cuidado com nossos idosos, podemos,  então 

melhorar ainda mais o que fazemos: que é cuidar dos nossos idosos. (Cajueiro) 

 Estudos apontam que a função do cuidador de idosos, seja um profissional qualificado 

ou não é um “cargo” que demanda conhecimentos empíricos, muita disposição, paciência, 

atenção e capacidade de entendimento, por parte de quem presta o serviço. Atividades de 

cuidar têm que provir de habilidades e afinidades especiais, que compreendam o 

conhecimento técnico e, acima de tudo, humano e espiritual; os quais corroboram com a 

diversidade da existência humana. É essencial que as instituições promovam qualificação aos 

seus profissionais no que diz respeito a critérios técnicos e humanos, para que eles 

proporcionem aos idosos um cuidado qualificado, longe de monotonias e dependências, e que 

promovam saúde e bem-estar.
(49,93,95)

 

E isso será útil no cultivo do ensino-aprendizagem genuíno,à categorização dos 

cuidadores de idosos na sua prática diária. 

 

 

8 Cuidadores tentam providenciar, dentre os recursos disponíveis, um ambiente de 

cuidado a pessoa idosa institucionalizada 

 

 As ILPIs, principalmente no Brasil, ainda são marcadas historicamente como 

ambientes tristes, ainda visíveis sob condições de abrigar mendigos envelhecidos e 

abandonados, e com transtornos mentais. E por isso, um dos desafios de cuidar da pessoa 

idosa institucionalizada é desmistificar e tentar transformar esses ambientes em moradias 

dignas, conforme se propõe, quando as transformam de asilos,as instituições. Mas, para que 

essas mudanças não aconteçam apenas nos documentos oficiais ou nas resoluções que 

regulam o funcionamento das mesmas, será preciso que haja a participação social e políticas 

voltadas para a reconstrução das ILPIs como lares. 

 Nesse raciocínio foi verificado que o ambiente foi mencionado por cuidadores como 

essencial na prática diária de cuidados: 
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O ambiente é muito importante. Escolhi ser a palmeira, como árvore, porque ela 

fica bem em qualquer ambiente e enfeita. Assim sou eu, acho que o ambiente aqui 

às vezes fica muito pesado com sentimentos de abandono, perdas, tristezas. Por 

isso, busco sempre estar de bem e estimular os idosos, pois com toda a tristeza há 

sempre um ambiente acolhedor e isso é oferecido pela minha alegria de poder 

ajudá-los. Aí eu dou um cheiro em uma, brinco com outra, assim. (Palmeira) 

 Percebe-se por essa fala a compreensão complexa de que ambiente não é apenas o 

físico, vai mais além do tocável, o ambiente exposto acima e socializado em grupo, referiu-se 

ao ambiente físico e não-físico, a compreensão necessária a se reestruturar em ambientes de 

cuidado. 

 O cuidado, compreendido como arte, extrapola a noção básica dos cuidados com o 

corpo, transcorre para o espiritual, para a troca de sentimentos, para a conexão com a vida. E 

nesse momento, o ambiente tem um contexto diversificado quanto seu significado concreto e 

externo, permitindo uma inserção também dentro dos contextos íntimos e internos.
 (96)

 

O que previsto nessa outra fala também socializada por um cuidador: 

Não vou dizer que penso em tudo, por que nem dá tempo para isso. Mas fazer para 

cuidar na instituição, sempre eu procuro deixar o ambiente mais calmo, há muita 

tristeza e também muita tranquilidade, e por isso faço tudo me comunicando com 

todos sempre que posso, acho que isso melhora o ambiente, pois se não for assim, 

até a gente sai triste. (Oitizeiro) 

Estou sempre tentando prover o ambiente com toques de autoestima. Por isso vivo 

estimulando um ou outro. Sou autoestima. (Cerejeira) 

Não há dúvidas que ora foi mencionado que o ambiente externo figura-se e expõe a 

natureza do ambiente, e se este estiver limpo e organizado passa segurança e conforto para o 

idoso e isso é resguardado quando um dos cuidadores expôs: 

Faço também cuidados com limpeza geral dos quartos. Aqui na instituição todo 

mundo se colabora. Então, ajeito o ambiente, deixando os quartos cheirosos, longe 

do cheiro de xixi. E estou sempre de bem com a vida. E aí eu percebo que os idosos 

gostam quando a gente passa limpando, às vezes eles até dizem, vou dá uma 

voltinha e quando tiver tudo limpo volto. Só penso que o ambiente só não é melhor 

porque não tem muita coisa para os idosos fazerem, aí eles ficam parados e 

aparentando muita tristeza. (Umbuzeiro) 

 Transformar o ambiente em local agradável, limpo e confortável induz uma melhora 

geral queira no toque estético, ou no toque profissional. Mas, por mais que o ambiente externo 

esteja pronto para a vida, o interno é o mais trabalhoso e isso extrapola o fazer profissional, é 

necessário reconhecer-se como o ser-no-mundo, o estar-no-mundo e isso requer a essência do 

humano. Sendo, dessa maneira, importante entrelaçar nos espaços de cuidado, entendimentos 

complexos, multidimensionais, dialógicos, ecossistêmicos, que envolvam interações entre 
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mundos na busca por soluções (que no caso especial do cuidado em ILPIs) dêem conta de 

mudanças de paradigmas e práticas.
(96-7)

 

 Sabe-se que não distante das outras realidades, a ILPI visitada, onde fora realizada 

esse estudo traz a “coletivização” dos pertences, a singularidade se resume à posse de seu 

leito e um pequeno móvel ou espaço de uma mobília para guarda os mínimos pertences de 

uma vida. Ou seja, parece que ao optar por uma ILPI, muitas vezes os idosos perdem toda sua 

história, sua identidade, sua privacidade de escolhas, sendo necessário haver também a 

reflexão por parte de cuidadores, diretores e pesquisadores sobre a importância de não se 

perder a unicidade do ser perante a necessidade de se estar numa instituição para idosos. Por 

que perante tantas perdas na vida, a pessoa idosa institucionalizada é vulnerável a perder 

também a sua privacidade e identidade, quando muitas vezes mora na coletividade em uma 

instituição? Onde está a dignidade da pessoa idosa? Esses questionamentos são necessários, 

ao se pensar em processo de cuidado nas ILPIs e na formação de cuidadores de idosos. O 

discurso abaixo referenda a busca por essa dignidade: 

Para o ambiente é preciso se pensar em privacidade. Aqui não há muita privacidade 

e isso me incomoda como cuidador. Até para gente. (Mangueira) 

 Quartos com mais de 12 leitos, coletivos, onde se é exposto com normalidade “a dor 

do outro ou a minha dor”, “a chegada traumática de um e de outro”, “o sofrimento e a troca de 

fraldas do meu amigo ou amiga”, “o SAMU chegando e levando e trazendo um amigo 

doente”, “a finitudevivenciada de frente”, “o medo da morte”: todas são situações que exigem 

privacidade e que muitas vezes é acolhida por todos os residentes, que moram juntos, sofrem 

juntos e sentem juntos uma velhice que alberga todas as perdas e vivências do viver 

aprisionado. 

 Há que se pensar na proposta de um cuidado mais diferenciado nas ILPIs. Embora a 

presença do cuidador, das próprias missões de cada instituição seja diversificada, mas há o 

que muito se trabalhar em prol de modelos de cuidado que garantam um ambiente agradável 

dentro das instituições.  

 As ILPIs não deveria mais conceber a ideia de ser apenas uma instituição que acolhe 

idosos rejeitados ou abandonados pela família, mas sim, ser um novo ambiente, 

compartilhado de prazer, com novas regras e rotinas. Nos moldes em que ainda acontece, a 

institucionalização da pessoa idosa se torna um processo difícil. Acrescenta-se que existem 

evidencias empíricas de que o ambiente dos asilos influencia na adaptação dos idosos nas 

residências.
(98-9)
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 Ressalta-se que as práticas de cuidado destinadas aos idosos em ILPIs exigem uma 

abordagem multidimensional, levando em consideração interação entre fatores físicos, 

psicológicos e sociais que influenciam na saúde dos residentes, além da importância que deve 

ser dada ao ambiente que estão inseridos. As intervenções precisam ser realizadas e orientadas 

com vistas à promoção da autonomia e independência. 
(100)

 

 

 

9 Cuidadores ajudam na saciedade das necessidades básicas com a intenção de cuidar, 

honrando a unidade da pessoa idosa institucionalizada. 

 

 Foi percebido que não só a pessoa idosa institucionalizada precisa de cuidados, como 

também seus cuidadores. Por isso, uma das formas de se buscar a relação da gratificação das 

necessidades humanas no outro, é compreender as necessidades humanas de cada um. Nesse 

aspecto, foi realizada uma oficina sobre os seguintes questionamentos: Como tenho me 

percebido como ser humano e cuidador de idosos?  

 Dentre as falas, foi percebido que os cuidadores também necessitam de cuidados.  

Tem dias que sinto muito cansaço e dores nas costas. Preciso cuidar mais da minha 

saúde, para poder continuar (Ipê amarelo 2). 

A enfermeira vive me dizendo que preciso me cuidar mais, pois minha pressão 

outro dia deu um pouco alta (Ipê rosa 1) 

 Os cuidadores precisam de cuidado também, para a própria qualidade do serviço que 

prestam acontecer de forma satisfatória. Entendendo que eles são peças fundamentais no 

processo de atenção a pessoa idosa institucionalizada. Seria necessária a implementação de 

programas voltados também para cuidadores, que contemplassem, além da formação técnica, 

projetos de manutenção e promoção da própria condição de saúde. Iniciativas como: 

identificação de cuidadores secundários no apoio as atividades, possibilidades de formulação 

de leis que garantam tempo para que eles cuidassem mais da sua saúde; criação de grupos de 

cuidadores dando oportunidade de discutir entre si as suas dificuldades e estratégias de 

cuidado, são sugestões viáveis para o (re)pensar a ação mais qualificada desse trabalhador. 

(50,88,95)
 

Verifica-se que a saúde, o desgaste físico, o desprazer da vida em prol de sacrifícios 

pelo o ofício que é percebido por muitos dos que contribuem para elaboração dos cuidados na 

instituição elucidam a importância de se ver o cuidador com uma entidade autônoma que 
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necessita de atenção social, principalmente frente à demanda populacional, a ampliação da 

prestação de seus serviços e da qualidade dos mesmos com a população que deles necessitam. 

Cuidar nas instituições, como ainda se apresentam, é refletir diariamente na condição de 

vulnerabilidade humana, de sentir muitas vezes as tristezas e a dor do idoso abandonado, e por 

isso deve-se haver um olhar também para o cuidador, visando à efetivação da prestação de um 

cuidado bem elaborado a pessoa idosa. Percebe-se pelos discursos abaixo, a necessidade dos 

cuidadores perante a satisfação das suas próprias necessidades, quanto ser humano frente aos 

problemas enfrentados na rotina do trabalho: 

Precisamos todos os dias refletir sobre nossas vidas, em que acreditamos, pois isso 

fortalece na nossa vida como cuidadores. Algumas vezes eu percebo que eu preciso 

de mudanças na minha vida, porém como o tempo é corrido demais, eu tenho me 

deixado de lado, sei que preciso me cuidar mais. (Oitizeiro) 

Precisamos sair um pouquinho da rotina, fazer um passeio, para não levarmos a 

vida tão a sério como levamos. (Umbuzeiro). 

 Os cuidadores ao destinar sua força de trabalho diário à rotina das ILPIs se voltam a 

condições de sobrecarga de serviços, baixos salários, riscos potenciais para doenças e 

vivenciam situações de sofrimento diário em seu ambiente que contribuem muitas vezes para 

seu adoecimento. Cabe, então, aos profissionais de saúde, pesquisadores e ações políticas para 

implantar programas de suporte social a esses cuidadores, visando a melhoria a essa categoria 

profissional e que dessa forma, favorece a melhora consideravelmente da condição de cuidado 

às pessoas idosas.
(88)

 

 Watson
(21,89)

 afirma que manter a consciência intencional do cuidado, entre o ser 

prestador e o ser cuidado, induz uma relação interativa entre os seres que permite aquilo que é 

essencial ao cuidado humano e permitirá o alinhamento entre o corpo-mente-espirito em todos 

os aspectos do cuidado. As necessidades humanas consistem na intenção em ser amado, 

cuidado, em considerações positivas de ser aceite, compreendido e valorizado. Há também 

necessidades de transcender a vida individual de cada um, e encontrar harmonia com a vida. 

As transações humanas, presentes no ato do cuidar humano, restauram a harmonia interior 

tanto para a pessoa cuidada como para o que cuida. 

 Urge, então, a necessidade constante de pensar e (re)pensar a função dos cuidadores, 

quando associada a satisfação da pessoa idosa institucionalizada, visando significativamente a 

harmonia e que haja a permissão da relação entre o “eu” que cuida com o “tu” a ser cuidada. 

E para que isso aconteça há que se pensar em medidas que formalize e contribua com a 

organização dessa categoria de trabalho que é o cuidador de idosos. 
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10 Percepção dos cuidadores de idosos sobre os mistérios da vida e da morte. 

 

Cuidar do outro ou se permitir ser cuidado pelo outro em condições precárias de vida, 

o ser humano se depara com situações que gerenciam em alguns momentos, sentimentos 

relacionados a dúvidas existenciais que potencializa o pensar sobre o existir.  

 Sendo assim, o ato de cuidar perpassa a condição de simples ato de saúde, necessário 

ao sobreviver e passa a constituir toda uma relação entre seres, e a essa relação de crescimento 

existencial que Watson considera haver a transação do cuidado, citada pela autora como 

relação transpessoal do cuidado humano, o que potencializa algo que ultrapassa a tradição 

científica, que seria a potencialização do ser espiritual
. (21)

 

 Uma relação transpessoal dependendo compromisso moral para proteger e promover a 

dignidade humana; a intencionalidade de quem cuida em afirmar a subjetividade da pessoa; a 

capacidade de compreensão dos sentimentos do outro; a capacidade de avaliar o ser e o estar-

no-mundo e o reconhecimento por meio de simples gestos, olhares, atos a subjetividade do 

outro; imaginar sentimentos em variadas condições e extrair os valores da sua ação sobre o 

outro, mantendo um bom relacionamento com você mesmo. Tudo isso constituem pré-

requisitos indispensáveis na relação transpessoal do cuidado. 
(21)

 

 Baseado nessa concepção percebeu-se durante as oficinas relatos sobre como cuidar na 

situação de finitude da vida. A morte na instituição é uma certeza cruel vista e sentida por 

todos que ficam, principalmente por não haver na residência, meios que venham a considerar 

a privacidade de cada um. Sendo o idoso residente exposto a situações contínuas de 

sofrimento e perdas, que já são sentidas pela própria idade e que amedronta os residentes mais 

lúcidos quando presenciam tais partidas. O que é dito e sentido por alguns cuidadores: 

Não é fácil lidar com a morte, principalmente em um lugar como esse, onde há 

muita tristeza, abandono, não por nós, mas abandono de histórias de vida. Os 

idosos que são abandonados pelas famílias e vem para cá, morrem muito antes de 

entrar aqui. Eles não toleram muito a gente, nem a instituição. São revoltados. Aí a 

gente tenta compreender o que eles sentem. É assim. É difícil. Têm uns que 

conseguem gostar de nós, outros não. Porque o que eles queriam era estar com a 

família e não aqui, conosco. Assim, eles se entregam as tristezas e fica muito difícil 

cuidar. Quando a gente consegue fazer algum cuidado com um desses, para gente é 

gratificante. É como se conseguíssemos alcançar um desafio. (Mangueira) 

 Essa fala ilustra os desafios lançados no processo de adaptação a nova vida na 

instituição, daqueles idosos que não tiveram a opção de estarem ali, mas sim, foram colocados 

por “n” motivos que determinam todo o processo de recusa de viver e de uma morte 

antecipada, frente às tristezas do próprio existir.  
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 Nesses casos, o pensar sobre a vida e a morte, perpassa na concepção já citada em 

outros estudos de que o velho asilado e abandonado, com uma identidade e história de vida 

destruída, e autoestima baixa, já não teme nem sua própria morte. E nesse momento, há uma 

necessidade de refletir que a morte carrega consigo, além do fenômeno natural e biológico do 

parar de existir, induz um pensar cultural, social, espiritual e humano. Refletir sobre esses 

aspectos perante o existir, impõe aos profissionais, principalmente de saúde, agir de forma 

diferente ao moribundo, ao abandonado, ao ser humano inconsciente de sua própria situação 

ou identidade.
(101)

 

 Ressalta-se que o morrer nas ILPIs e todo o processo de finitude não são uma 

normalidade, uma etapa subsequente da moradia. Mas, constitui uma situação dolorosa para 

os que cuidaram, e, muitas vezes, tenebrosa para os amigos residentes. Assegura-se a esse 

pensar, o modo como cuidadores expõem as percepções que os mesmos possuem perante a 

vida e a morte: 

Viver é ter qualidade de vida, se alimentar bem, praticar atividade física, não usar 

drogas, se divertir, dançar, fazer coisas importantes para o corpo e para a mente. 

Morrer é sentir a dor, é a tristeza. (Ipê Amarelo) 

Viver é fazer tudo o que gosta, é se divertir, amar e for amado. Viver e saber tratar 

bem as pessoas, estar de bem com a vida. Morrer, a morte ninguém se acostuma, a 

pior coisa é perder alguém que você ama, é muita dor, é inexplicável. (Ipê Rosa) 

 Existem formas diferentes de sentir a morte do outro. Estudos revelam que a morte 

raramente é comentada em primeira pessoa. Compreendendo ser um fenômeno biológico 

(quando perpassa a certeza da vida perante o ciclo vital); filosófico (relacionada ao próprio 

existir); social (na medida da natalidade, casamento, criminalidade); cultural (relacionada a 

análise antropológica) e espiritual (relacionada às conexões do mundo exterior), e que por 

isso, sua aceitação resignada ao destino mortal do ser humano, é diferenciada e vai da 

individualidade de cada um em relação ao seu tempo, espaço, história e cultura.
(101)

 

 A esse amplo conceito da morte, um estudo sobre as causas de óbitos em ILPIs 

revelou que, diante da precariedade em que se encontram as instituições brasileiras, há 

necessidade de ampliação de estudos que apontem os indicadores de qualidade de assistência 

e que previnam mortes precoces nesses ambientes, principalmente porque os principais 

fatores que levam à institucionalização da pessoa idosa no Brasil se referem à fragilização da 

família em decorrência do cuidar de pessoas dependentes, o que gerencia o entender da 

institucionalização como um fenômeno social de abrigar os inválidos sociais, as pessoas 

abandonadas e altamente comprometidas perante a incapacidade funcional. E que por isso, o 
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óbito nas instituições constitui um objeto de estudo importante a ser analisado, até para 

subsidiar propostas que contemplem mudanças no perfil assistencial das próprias instituições. 

Dentre as causas de óbitos nas ILPIs, o estudo detectou que esses ocorrem basicamente da 

somatória de imobilidades e infecções que evoluem para quadros sépticos.
(102)

 

 Esses dados revelam a importância do cuidador em trabalhar no enfoque 

gerontológico, além de incluir o conhecimento geriátrico e reconhecer-se como ser humano 

perante as ações de cuidado que desenvolve. Watson
(21) 

induz um pensar de há necessidade de 

agir dentro de uma visão ética, moral, que incluirá concepções do entender científico e 

permitindo também a utilização na ciência do cuidado, o toque da espiritualidade. Sendo 

assim, verificou-se em outros discursos de cuidadores, que, para enfrentar os mistérios da 

vida, é importante ter a crença no Deus, no Criador, na certeza de que após a morte, haverá 

nova vida: 

Viver é ter fé em Deus, amar, ter paz com a família, com todos, com o trabalho. E 

morrer é o que nos resta, não pode ficar pensando nela, pois todos vamos morrer, 

mas tem que ter fé em Deus para acreditar que vem algo melhor, tranquilidade para 

nos confortar perante os mistérios. Por isso, eu tento fazer tudo certinho, pois nossa 

dívida é com Ele, lá no céu. (Bananeira) 

Viver é ser você mesmo, é viver em harmonia com Deus, é fazer o bem sem olhar a 

quem, praticar uma religião. Nas perdas, no momento que fico triste, tenho a 

convicção que só o amor de Deus fica conosco, e esse é o grande mistério da vida. 

(Cerejeira). 

 Ao pensar no cuidado em ILPIs, e situar a função dos cuidadores que lá trabalham, faz 

com que pensemos no papel de cuidador de idosos: na ausência da família e nas lacunas que 

eles preenchem na vida dos residentes de ILPI. 

 Estudo
(101:859)

 revela que o cuidador de idosos é digno de admiração e respeito. 

“Pessoa que, não sendo parente precisa encarnar esse papel, aos seus conhecimentos, 

treinamentos, leituras e amor”. Ao cuidarem das pessoas idosas, em circunstâncias especiais, 

assumem a assistência, aliviam a dor, compreendem e dão carinho, se preparam a cada dia e 

refletem nas destrezas da profissão/trabalho/tarefa escolhida. E por tudo isso, precisa-se 

pensar a respeito dos sentimentos despertados nesse ser humano que, abnegam-se, 

profissional ou intencionalmente, a cuidar de seus velhos. A essa contradição se espalham 

sentimentos de dor, falta, saudades, alívio, culpa, solidão, insegurança, amargura, conflitos, 

dentre outros. 
(101)

 

A ciência da Enfermagem procura entendimentos à prática do cuidar visando a 

otimização dos atos humanos e epistémicos significativos que contribuem para a preservação 
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da humanidade. Dessa forma, busca-se nesse conhecimento entender o ato de cuidar como o 

ideal moral da profissão de Enfermagem, onde o objetivo é proteger, melhorar e preservar a 

dignidade humana. Cuidar envolve valores, vontades, compromisso, conhecimento, ações 

carinhosas e suas consequências. A ação de cuidar do outro, está relacionada com as diversas 

respostas humanas intersubjetivas às condições de saúde-doença, ambiente-pessoa e 

autoconhecimento. 
(21)

 

Por isso, permite-se que o cuidador de idosos, ao expor suas percepções sobre vida e 

morte, exponha sua religiosidade, suas forças e crenças interiores que o motivam a exercerem 

suas ações cotidianas, na busca do entender dos mistérios da vida. E que a crença de que uma 

pessoa possui uma alma, deverá ser entendida como o suporte interior de cada ser, essência da 

pessoa, sentido maior de conhecimento próprio e grau de consciência elevada.
(4,11,21)

 

Cuidar é uma tarefa dinâmica do cuidador com seres neotênicos (que mudam a cada 

dia), com seres vivos que vão morrer, que se desesperam perante as perdas.
(101) 

A cultura 

ocidental que determinou estereótipos do forte e do perfeito para aqueles profissionais que 

cuidam da saúde dos outros, hoje precisa se abrir para o entender humano baseado em valores 

como escuta e sensibilidade associados a toda formação técnica necessária a prática de 

atenção ao idoso.
(4,21,101).

 

 A essa citação supracitada, permite-se expor, a fala de cuidador que descreve perante a 

morte, sua situação de ser humano perante o sofrimento do outro, onde ele coloca que em 

“momentos de perdas sou tão frágil”: 

Viver para mim é ter um sentido na vida, uma direção para onde ir, mas não 

esquecendo de que no meio do caminho precisamos olhar para os lados, para o 

próximo, e prosseguir sempre. Perdas e mortes é uma realidade para todos nós, por 

isso, eu aparento ser uma pessoa forte e segura, mas em momentos de perdas sou 

tão frágil. (Cajueiro) 

 Associando as afirmativas contextualizadas por cuidadores de idosos e socialização da 

prática exercida por eles em dialógica a ciência da enfermagem, percebe-se que ao utilizar-se 

dos 10 fatores de cuidado como norteadores do processo dinâmico das reflexões, foi possível 

conceber a ideia de que os valores éticos e filosóficos do cuidado humano de Jean Watson são 

utilizáveis para a mensuração do cuidado em instituições, como fonte de apoio ao 

entendimento das relações transpessoais de cuidado humano. 

 Destaca-se que foi aplicado um instrumento de avaliação de todo o processo que 

envolveu a troca de saberes perante o caminho percorrido através da PCA, o que permitiu, de 
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acordo com a Figura 14, compreender a mensuração da exposição dos 10 fatores caritativos 

do cuidado como base teórica desse estudo. 

 Os cuidadores avaliaram o processo de formação por meio das oficinas para idosos, e 

se firmaram na ideia de que eles conseguem exercer ou tentam, quase que por unanimidade, 

produzir trabalho utilizando-se dos fatores caritativos, citados por Watson, que constituem-se 

como elementos essenciais do Processo Clinical Cáritas. 

 

FIGURA 14 – Avaliação por parte dos cuidadores de idosos, quanto a sua auto-reflexãoda utilização 

dos 10 fatores caritativos do cuidado na prática diária, após finalização das oficinas de cuidado. 

Campina Grande, 2013. 

 

 

 Os cuidadores de idosos que já utilizam da prática de cuidados dentro de um processo 

empírico de trabalho consideraram-se após as oficinas, como ferramentas essenciais aos 

idosos que assistem. Dessa forma, há o que se (re)pensar diariamente sobre a prática de 

cuidadores de idosos nas ILPIs e de aprofundar estudos que contemplem tal dinâmica. 

 

 

5.3 Processo de cuidar em ILPI: (re)pensando a função dos cuidadores 

 

 

Compreender o processo de cuidado em uma ILPI perpassa pela mera e antiga 

percepção do asilo como lugar onde se colocavam pessoas idosas; órfãs de famílias e da 
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sociedade. Permite compreender que há necessidade urgente de se buscar estudos sobre as 

ILPIs, visando trazer alternativas que venham a contribuir com a mudança de paradigmas 

negativamente repassadas ao longo da história dessas instituições e que, de certa forma, 

estereotipam espaços importantes para o cuidado humano. Principalmente quando esse espaço 

também identifica uma rede profissional autônoma que sempre existiu no mundo, relacionada 

à figura do cuidador de idosos, que ao prestar seus serviços na instituição, ele fica mais 

evidente socialmente e se mostra carente de formação. 

A quebra de paradigmas impõe um raciocínio de que as ILPIs não deveriam ser mais 

mencionadas, nem permitidas como locais onde se acolhem idosos rejeitados ou abandonados 

pelas famílias, mas sim, ser como uma escolha nos contextos de vida de cada indivíduo, e que 

por isso se busque por melhorias necessárias, para que essa rede de apoio dê continuidade ao 

que se propõe:dar habitação digna, despindo-se de preconceitos e estereótipos, que permita 

está dentro da agenda das políticas públicas dos países em desenvolvimento.
(6,103)

 

Reconhecer a importância do estar abrigado, da necessidade de sossego nas ILPIs, e da 

satisfação das necessidades humanas básicas, promoção da saúde e da presença de cuidadores 

capacitados e amavelmente preparados; são atitudes que poderão desmistificar a posição 

negativa dos asilos para novos modelos de cuidado que devam ser aplicados em ILPIs, com 

uma visão diferenciada do antigo asilo, para uma rede solidária de apoio às pessoas idosas que 

a elas recorrem.  

Tecendo a reflexão frente aos questionamentospropostos por essa tese em prol do 

reconhecimento das práticas de cuidado por cuidadores de idosos em ILPIs, verifica-se que há 

uma compreensão de que os cuidadores de idosos praticam sua arte utilizando-se de seu 

próprio instinto humano e tem, dessa forma, conseguido desenvolver o cuidado responsável, 

afetivo, provisor das necessidades humanas mais básicas como o da alimentação e higiene. 

Porém, há uma necessidade cada vez mais iminente de compreender as relações humanas, a 

promoção da autonomia da pessoa idosa, o processo de envelhecimento humano, para que 

dessa forma, além da rotina a satisfação do idoso institucionalizada, seja também prevista a 

elaboração de medidas de estímulo ao envelhecimento bem-sucedido, respaldado na qualidade 

de vida. 

E para isso acontecer deve se buscar todo o conhecimento necessário principalmente 

relacionado à compreensão de como é realizado o cuidado nas ILPIs e como colaborar com a 

elaboração de políticas públicas e programas que venham dar suporte a essa rede de atenção 

tão precária dentre a realidade brasileira. 
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Percebeu-se com esse estudo que há necessidade, de reformulação técnica perante o 

conhecimento gerontogeriátrico, mas tem que haver a reflexão científica da melhor adequação 

do conhecimento ora estabelecida a essa ocupação que está sendo cada vez mais formalizada. 

São cuidadores domésticos, embora estejam dentro de instituições.  

Verificou-se durante o trajeto desse estudo, que há necessidade, até clemente por parte 

dos cuidadores em melhorar cada vez mais sua atuação, porém, ao ser amparado por outra 

formação em saúde, não poderá perder sua essência mais bela e por que não dizer, mas 

indispensável ao cuidado com idosos, que é a experiência, junto da própria prática. Deve-se 

perceber que deva haver uma interlocução de profissões mais consolidadas em saúde no 

suporte técnico aos cuidadores, mas sem quebrar, sem despedaçar a essência que eles 

carregam, pois esse ponto é o que determina sua identidade profissional e autenticidade.  

Collière
(19-20) 

correlaciona a importância, por exemplo, da busca incessante da ciência 

de Enfermagem em autenticidade dentre a sua produção de conhecimento que lhe é próprio da 

profissão. Correlaciona-se a esse debate, que o processo de formação de cuidadores de idosos, 

permite a indispensabilidade da Ciência da Enfermagem que só trará benefícios teórico-

práticos a esses profissionais dentre a conjuntura da Gerontogeriatria, em conjunto com outros 

profissionais de saúde, na promoção da formação do cuidador de idosos, numa visão 

multidimensional. 

O reconhecimento de que o cuidado é praticado por cuidadores de idosos em 

instituições se volta a estabelecimento do foco de manutenção da vida baseado no cuidado às 

necessidades humanas mais básicas: o estar alimentado, abrigado e limpo, mas se respaldará 

também no cultivo aos sentimentos mais nobres de se cuidar na finitude da vida, no entender 

da sabedoria, do envelhecer e do saber viver. 

A utilização da teoria Transpessoal do Cuidado Humano proposto por Watson
(21-4)

, 

permitiu visualizar a utilização de algo mais na provisão dos cuidados mais simples à 

manutenção da vida, e que ao mesmo tempo são os mais complexos no entender da prática de 

cuidados institucionais. A valorização da profissão de cuidadores de idosos, não se refere 

apenas na descrição do sacrifício e na labuta diária com seres mais envelhecidos e 

dependentes na velhice, mas impõem rever sua posição social, seus limites de atuação, sua 

valorização profissional e por que não dizer, sua valorização financeira? (Re)pensar as 

funções do cuidador perfaz um caminho de busca de parte da melhoria das condições 

funcionais das instituições, e por isso, contribuem para melhoria das condições da qualidade 

assistencial dessas casas às pessoas idosas. 
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 Dessa forma, utilizar da Ciência da Enfermagem na compreensão de como o cuidado é 

descrito e proposto nas instituições, não se configura no racional olhar cartesiano do cuidado 

determinado pelas instituições. Mensura o que na prática não se busca mensurar: a relação 

humana de cuidados. Watson
(4)

 discorre sobre a Mensuração do Cuidado dentre sua proposta 

do Processo ClinicalCáritas, quando descreve em uma de suas obras, pesquisas internacionais 

que já se utilizam desse recurso teórico, criado pela enfermagem, que faz com que haja o 

reconhecimento dos fatores caritativos do cuidado presente em profissionais que buscam a 

cura dos processos vitais, utilizando-se da ética dos valores humanos, na sua proposta inicial.
 

 Nesse processo, permite-se identificar que a solução para os problemas de saúde de 

individuo, família e comunidade não estará apenas nos recortes do paradigma biomédico, do 

curar das doenças. Mas se encontra no cuidado integral, complexo, e humano. Refere-se ao 

Estar e Ser-no-mundo, na prática da intencionalidade, nas condições de interagir como o 

viver/morrer, no entender humano, na integralidade do ser.
(21-4, 89-90,96-97)

 

Há uma distância entre as pessoas nos seus mundos, fato esse ainda evidente nos 

serviços de saúde, onde há separação entre profissionais e usuários, marcando uma 

visualização assimétrica que não permite que o cuidado seja efetivado de maneira mais ampla. 

E esses processos transviados das práticas de cuidar e da própria formação em saúde, não 

deverão ser mais repassados no Século XXI.
(23,93)

 

 Frente a essas afirmativas supracitadas, busca-se (re)pensar sobre a formação do 

cuidador de idosos, principalmente quando este já faz parte da instituição, onde caberá a sua 

formação não aprisionar o conhecimento adquirido pela experiência, mas sim, permitir que 

esse seja partilhado, durante sua formação, dentro de uma dialógica de seres em 

formação.Nesse desenrolar, haverá sim, respostasse houver a compreensão dos processos 

vitais e das conduções de conhecimento gerontogeriátricos necessários à formação de 

cuidador de idosos. Como as que foram previstas na elaboração e execução das oficinas de 

formação para cuidadores durante a coleta de dados desse trabalho.  

 Mais uma vez, utilizando-se do conhecimento de enfermagem, por meio da 

metodologia aplicada, tipo Pesquisa Convergente Assistencial, fora permitida a troca de 

saberes, a elucidação da importância de todos na co-elaboração de um processo de cuidado e 

na intencionalidade de valorizar o cuidador na sua labuta diária, como agente indispensável à 

instituição e que gerencia todo o potencial ético e moral perante a missão das residências para 

idosos. 

Principalmente por ter se constatado, por esse estudo, que há toda uma criatividade 

livre das práticas cotidianas que constituem peças fundamentais no conhecimento dos 
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cuidadores de idosos que já prestam seus serviços na instituição. E que por isso, já conhecem 

toda a lida diária e as nuances do ofício. 

  O envolvimento afetivo entre cuidadores e sua ação de trabalho na instituição permite 

reconhecer que o processo de relação transpessoal é permitido dentro da instituição. Uma vez 

que há a construção contínua de conhecimento e sabedoria, o que discorre no sacrifício e na 

busca espiritual de muitos cuidadores em trabalhar por vocação.Fazendo parecer que o 

trabalho nas ILPIs, embora árduo, o satisfaz em sacrifícios.  

  Embora haja a necessidade de se buscar o cultivo dos fatores caritativos dentro do 

processo de cuidar humano, principalmente voltados à velhice, mas no entender da Teoria 

Transpessoal do Cuidado, proposto por Jean Watson esse só é compreendido quando traz o 

crescimento totalitário dentre as necessidades humanas, relacionadas à satisfação, emoção, 

conhecimento, autoconhecimento e espiritualidade. O exercício espiritual em questão, e a 

transação da troca de experiências humanas, entendido como transpessoal, percorre toda a 

compreensão totalitária e complexa de busca à plenitude, o que não permite a exploração e/ou 

alienação do espiritual pelo concreto. Ao contrário, busca na consciência do ser, o encontro 

como self, de quem cuida e de quem é cuidado. O que não permitirá nenhuma contravenção 

no processo de trabalho ou de entendimentos de vida entre os seres envolvidos nas práticas de 

cuidado 
(21-24,89-90, 97) 

 
Autores

(18,97)
 revelam que a arte de cuidar transfigura relações entre o que se entende 

por “dom”, “vocação” para o agir profissional. Em relação a essa afirmativa, pode-se 

compreender o que leva os cuidadores de idosos a se identificarem com o ofício, que os 

escravizam no sentido mais amplo da palavra escravidão, mas que, nesse trabalho, encontra 

respostas aos porquês que os mesmos tême que dão todo um sentido a sua existência. Nesse 

momento, permite-se reconhecer que profissões ligadas ao cuidar, como a Enfermagem e os 

cuidadores se permitem evoluir numa consciência que vai além da função física com os 

corpos que cuidam, mas ao próprio entendimento sobre o ser humano.
(97)

 

 A complexidade envolta ao (re)pensar a função dos cuidadores extrapola as 

contradições da vida, pois como essas pessoas conseguem promover autonomia, num 

ambiente, como as instituições, em que se depositam pessoas cada vez mais dependentes, não 

pela idade, mas por incapacidades funcionais decorrentes de DCNTs e exclusão social? Como 

otimizar a promoção da qualidade de vida presente no envelhecimento bem-sucedido, quando 

se cobra do cuidador de idosos a ação contínua de cuidados cada vez mais dependentes dos 

idosos acolhidos nas residências? Como esses cuidadores são potencializados na sua lida 
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diária em trabalhar com afinco, se não possuem condições mínimas de aperfeiçoamento, 

salários dignos e condições de trabalho mais maleáveis?  

 Diante desses questionamentos, torna-se indispensável voltarem-se mais uma vez para 

que seja considerado o Processo Clinical Cáritas co-elaborado em pareceria com cuidadores 

de idosos, citados pelo presente estudo, como meio a consolidar um novo olhar perante a 

demanda populacional de pessoas idosas, as Instituições de Longa Permanência para idosos, 

e, principalmente aos cuidadores de idosos que ali prestam seu trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente estudo possibilitou descrever e analisar profundamente, na perspectiva do 

cuidador de idosos, de como é realizado o Processo de Cuidar em uma ILPI, o qual 

determinou que a rotina de cuidados na instituição se volta principalmente a pessoas idosas 

dependentes, as quais necessitam de atuação mais presente da figura do cuidador de idosos, e 

como a grande maioria dos residentes são dependentes, o cuidado da ILPI está voltada às 

necessidades humanas básicas em relação à execução e colaboração às AVDs.  

Verificou-se que há utilização de responsabilidade moral e ética com a pessoa idosa 

que lá reside por parte dos trabalhadores e funcionários da instituição em relação ao processo 

de cuidar. Por outro se percebeu a necessidade de formação gerontogeriátrica compartilhada 

com a prática de cuidados já exercida por cuidadores, visando reestruturar modelos inovados 

de um cuidado que possibilite melhorias à qualidade de vida das pessoas idosas residentes, 

principalmente no que se refere a otimização e promoção do envelhecimento saudável. 

 Conferiu-se na descrição da rotina de atividades voltadas ao cuidar, que a ILPI 

escolhida para realização desse estudo, compunha de uma estrutura organizada, com regras 

rígidas relacionadas à manutenção das obrigações de assistência com a pessoa idosa, onde o 

cuidado é centrado na execução mecanicista da rotina diária e da atenção ao controle das 

DCNTs. Ao mesmo tempo, observou-se que os cuidadores de idosos são as peças 

fundamentais no processo de cuidar da instituição, os quais determinam toda a visualização da 

efetivação do cuidado propriamente dito, quando ficou visível a prática dos dez fatores de 

cuidado caritativos dentre a rotina diária de serviço junto a pessoas idosas institucionalizadas. 

Deduzindo que o cuidado prestado pelos cuidadores cultua ou tenta cultivaratributos 

que direcionam a um sistema humanístico de ação voltado a relação transpessoal entre 

cuidadores e idosos. Ou seja, foi possível mensurar através do PCC a efetivação da proposta 

de cuidado exercida diariamente pelos trabalhadores que atuam junto à instituição. Esses 

trabalhadores exercem sua ocupação utilizando-se de todo o empirismo e criatividade nas suas 

práticas de cuidado, precisando de apoio formal de profissionais de saúde para efetivação de 

seu trabalho, como no caso da Enfermagem. E da presença de mais funcionários contratados 

para facilitação das tarefas e promoção de lazer aos residentes. 
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 Dentre a rotina descrita, conclui-se que a instituição apresentava organização 

relacionada ao planejamento sistemático de ações frente às AVDs, não determinando 

atividades de colaboração a promoção do envelhecimento ativo e a autonomia da pessoa 

idosa. Padrão esse tão sonhado para as instituições, e que necessitam de maior entrosamento 

social e de amparopelas academias e institutos de pesquisa em vislumbrar meios que possam 

inovar nas iniciativas potenciais para reestruturação de uma dinâmica assistencial voltada a 

promoção da qualidade de vida dos idosos nas instituições. 

 Referenda-se que as ILPIs são instituições que devem funcionar com padrão 

domiciliar, sem que haja construção de regras propostas e programadas de forma a que venha 

engessar o cuidado. Contraditoriamente a essa afirmação, percebe-se quehá necessidade de 

sistematizar e otimizar rotinas compartilhadas de acordo com cada realidade, aprimorando 

serviços com qualidade. 

 Diante dos resultados desse estudo, reflete-se sobre o papel das ILPIs na sociedade 

contemporânea, o qual deverá está inserido nas compreensões sobre o complexo processo de 

envelhecimento humano, impondo um olhar que vai além do biomédico, mas que se extrapola 

para o social, o psicológico, o espiritual e o existencial. Com isso, desmistificam-se as ILPIs 

como lugares onde se depositam idosos abandonados por famílias, para uma rede de apoio. E 

que a reestruturação de ambientes de cuidado é uma proposta a ser pautada nas agendas de 

políticas públicas frente ao envelhecimento populacional. 

 A partir de todos os momentos vivenciados, foi possível também repensar a função 

dos cuidadores de idosos, descritos por esse estudo, como árvores-cuidadoras, pois 

determinam o processo de cuidar nas ILPIs, utilizando-se além do oficio, sentimentos 

transpessoais, envoltos por generosidade, carinho e atenção. 

 Sugere-se que a partir desse trabalho, se vislumbreoutros olhares para essa profissão 

que ora existiu informalmente e que frente às demandas demográficas mais envelhecidas, se 

torna cada vez mais necessária e que por isso, exige-se um pensar frente ao trabalho já 

realizado e aos aperfeiçoamentos adequados que garantam qualidade assistencial 

principalmente quando disponíveis em ILPIs. Voltem-se também olhares mais positivo para 

as ILPIs como instituições que vem sofrendo modificações e que necessitam de apoio das 

diversas áreas sociais: Estado, Academias, Sociedade e famílias. 

 Evidenciou-se a utilização da Ciência da Enfermagem na elaboração de todo o estudo, 

e no suporte teórico-fisolófico da (co)elaboração de um processo de cuidar e do (re)pensar da 

função do cuidador de idosos. Enaltece-se a utilização de teorias como a do Cuidado Humano 

e o PCC, o que possibilitou a mensuração da existência de um processo de cuidar, mesmo 
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quando este se encontra cogitado numa estrutura caótica de promoção à vida, como é o caso 

de uma ILPI no Brasil, mas que ao mesmo tempo permite vislumbrar a efetivação do que é 

executado dentre atividades ditas de cuidado. 

O entender da criatividade perante as práticas de formação em saúde foram necessárias 

para a reflexão da formação do cuidador de idosos e sua inserção na formação em saúde, o 

que tem gerado polêmicas dentre profissões, como a da própria Enfermagem.  

E por fim, cita-se o recurso metodológico da utilização da PCA, criada e pensada na 

produção de conhecimento da Enfermagem e que, como ferramenta na investigação, 

possibilitou a aproximação da pesquisadora, dos participantes e do cuidado como recurso para 

a investigação. 

Percebe-se que todos os objetivos foram alcançados, uma vez que houve a 

possibilidade de analisar o processo de cuidar em uma ILPI e (co)estruturá-lo com a dinâmica 

do encontro entre o conhecimento dos cuidadores e a Enfermagem. As limitações do estudo 

estiveram relacionadas com a continuidade do processo de formação dos cuidadores, os quais 

citaram que essas iniciativas deveriam ser permanentes; e da organização da ILPI, uma vez 

que é de origem filantrópica e religiosa, característica relacionada à maioria da ILPIs do 

Estado, fazendo-se necessário a elaboração de novos projetos que façam comparações com 

instituições públicas e/ou privadas.  

Pressupõe-se que esse estudo seja útil para o reconhecimento social do processo de 

cuidar em ILPI, do repensar a função de cuidadores de idosos em instituições, para fomentar 

futuras pesquisas relacionadas às ILPIs e a pessoa idosa, e principalmente para as instituições 

e políticas públicas, buscando por melhorias assistenciais aos residentes. 

Conclui-se, por fim, que a Enfermagem, em conjunto aos demais profissionais de 

saúde,poderá ser colaboradora no processo de acolhimento da ocupação/profissão, cuidador 

de idosos, como também na busca por melhorias nas residências e consequentemente para a 

vida das pessoas idosas que recorrem à institucionalização. Conclui-se também que há uma 

necessidade de se voltarem estudos cada vez mais aprofundados a temática das ILPIs e seus 

cuidadores, visando otimizar um cuidado mais humano, digno e ético, dentre as formações em 

saúde e as políticas públicas em prol da pessoa idosa no Brasil e no mundo. 
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Apêndice A – Questionário semiestruturado para os cuidadores 

-Concepção do estudo – 

 

1. Idade: ______________________________________ 

2. Sexo: (  ) M   (  ) F 

3. Estado Civil:(  ) C  (  )  S  (  ) outro ______________________________________ 

4. Escolaridade: _________________________________________________________ 

4.1 Apresenta alguma formação técnica? 

(  ) Sim. Em:____________________________________________________________ 

(  ) Estou fazendo. Em: ___________________________________________________ 

(  ) Não. 

4.2 Fez algum curso de cuidador de idosos?  

(  ) Sim. Em:____________________________________________________________ 

(  ) Estou fazendo. Em: ___________________________________________________ 

(  ) Não. 

4.3 Apresenta alguma formação em saúde? 

(  ) Sim. Em:____________________________________________________________ 

(  ) Estou fazendo. Em: ___________________________________________________ 

(  ) Não. 

 

5. História Profissional 

5.1Atua em que setor na ILPI?__________________________________________________ 

5.2Há quanto tempo trabalha na instituição? _______________________________________ 

5.3O que lhe motivou vir trabalhar aqui? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.4 Você cuida da pessoa idosa há quanto tempo? Já trabalhou em outros lugares? Qual(is)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.5 É cuidador há quanto tempo? ________________________________________________ 

5.6 Quais atividades você realiza na ILPI? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.7 Qual é o seu horário semanal na ILPI? _________________________________________ 

5.8 O que lhe motiva a ser um cuidador de idosos? _______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.9 Quais as dificuldades em relação ao ato de cuidar em ILPIs? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.10 O que você sugere para melhorar ainda mais sua prática de cuidados na ILPI? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice B – Roteiros das oficinas com cuidadores de idosos e apresentação dos de 

alguns murais de dados 

 

B.1 - Quem sou eu, como ser humano e cuidador de pessoas idosas? 

Oficina: Árvores-cuidadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MURAL DE APRESENTAÇÃO DOS CUIDADORES DE IDOSOS NA 

ILPI 

Acolhida: Música instrumental. 40 Fotos de árvores dispostas em malha ao redor do 

grupo de cuidadores. 

Material: 40 fotos de diversas árvores com suas denominações, obtidas na internet. 

Dinâmica: observação reflexiva da sua imagem como árvore. Tendo possibilidades de 

escolher apenas uma que melhor lhe descreve como cuidador de idosos. 

Reflexão: Quem eu sou como cuidador de idosos? 

Objetivo da oficina: Definição da sua autoimagem como cuidador de idosos. 
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B. 2 - O que significa cuidado? 

Oficina: A arte de cuidar 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(Conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 

 

 

 

 

 

 

Acolhida: Música instrumental. Relaxamento e reflexão sobre o que é o cuidado. 

Momentos de sua vida que você se sentiu cuidado e que cuidou. Sentir a essência de ser 

cuidado e de cuidar. Sentir a música e pensar. 

Material: Recortes de revistas, cola, tesoura, lápis coloridos, cartolinas brancas. 

Dinâmica: Criar uma arte de recortes e de imagens que defina o termo cuidado. 

Reflexão: O que significa Cuidar? O que é o Cuidado?Cuidar de que? De quem? 

Objetivo da oficina para os cuidadores e para a PCA: (Re)estruturar o conceito que 

cuidadores de idosos tem sobre o Cuidado. 
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B. 3 - Como cuido da higiene do outro, da pessoa idosa? Como me sinto quando sou 

cuidada? 

Oficina: Práticas de Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da oficina: Fazer sentir o toque do cuidado; analisar a relação 

transpessoal no ato de cuidar humano. Material: água morna, água gelada, gelo, 

vendas para os olhos, bacias, sabonete líquido, escova de dente, hidratante, 

colônia, copo e toalha, roupas. Dinâmica: Pedem-se dois voluntários e retira-os 

da sala e seus olhos são vendados. Pede que a turma que ficou fique observando 

e não fale nada, apenas observe e reflita. O primeiro voluntário entra na sala e é 

cuidado em silêncio. Após todos os cuidados realizados pelo coordenador da 

oficina, o deita no meio do circulo em um colchão e o cobre. Depois o outro 

participante entra e este é explicado cada passa do cuidado a ser executado. Há 

diálogo no ato do segundo participante. É explicado quando suas mãos serão 

lavadas, pede-se que ele escolha a temperatura da água, a roupa a ser sobreposta, 

explica que vai ser deitado. O círculo reflete sobre a dinâmica e expõe o cuidado 

sem diálogo e sem o cultivo de uma relação entre cuidador e ser cuidado. 

 No final, é pedido aos participantes voluntários para falar sobre a experiência de 

ser cuidado, e ao grupo que assistiu que sejam refletidas todas as considerações 

pertinentes e que tenha haver com sua rotina de cuidador de idosos na 

instituição. Reflexão: Como tenho cuidado da pessoa idosa? Como tenho 

considerado essa relação? Objetivo para PCA: Descrever se houve menção dos 

fatores de cuidado dentro da perspectiva do Processo Clinical Cáritas? Como 

(co)estruturar um cuidado de higiene a partir da reflexão? 
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B. 4 - Como cuido da alimentação do outro, da pessoa idosa? Como me sinto ao 

ser alimentada? 

Oficina: Alimentação ao ser humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo da dinâmica: Sentir o ato de alimentar o outro e ser alimentado. 

Material: frutas, café, refrigerante, mingau, bolachas, água. Vendas para os 

olhos. Copos descartáveis e pratos. 

Dinâmica: Pede-se que metade da turma alimente o outro sem perguntar nada, 

apenas lhe oferecendo o que lhe tens nas mãos. Atividade realizada em círculo. 

E se inicia o processo de alimentação sem diálogo, apenas servindo o outro. 

O círculo reflete sobre a dinâmica e expõe riscos relacionados à alimentação sem 

paciência e sem diálogo e a importância do cuidado ao servir o alimento. 

Reflexão: Como tenho cuidado da pessoa idosa? Como tenho considerado essa 

relação? Riscos relacionados ao alimentar-se. 

Objetivo para PCA: Descrever se houve menção dos fatores de cuidado dentro 

da perspectiva do Processo Clinical Cáritas? Como (co)estruturar um cuidado de 

alimentação da pessoa idosa em ILPI a partir da reflexão? 
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B. 5 - Como cuido na troca de fraldas de uma pessoa idosa? O que sinto? Como 

vejo as fraldas? 

Oficina: Fraldas e cuidados técnicos com a prevenção de úlceras por pressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo da dinâmica: Descrever a troca de fraldas e técnicas práticas utilizadas 

pelos cuidadores de idosos frente às dificuldades de trocar fraldas. Material: 

colchão, lençóis, fraldas geriátricas. 

Dinâmica: disposição das cadeiras em círculo, no meio do círculo é colocado 

colchão com lençóis e fraldas. Foi pedido voluntários (um para exemplificar uma 

pessoa idosa com total dependência e foi lhe acrescida uma fralda) e um cuidador. A 

turma que não participou da execução da troca de fralda, fora-lhe pedido que 

observasse tudo. 

O círculo reflete sobre a dinâmica e expõe riscos relacionados ao uso da fralda 

geriátrica, sua troca e cuidados necessários. 

Reflexão: Como troco uma fralda? O que significa uma fralda geriátrica para a 

pessoa idosa e para o cuidador de idosos? O que essa dinâmica quer dizer? Como 

previno os males de uma fralda mal colocada? As úlceras por pressão e sua relação 

com a troca de fraldas. 

Objetivo para PCA: Descrever se houve menção dos fatores de cuidado dentro da 

perspectiva do Processo Clinical Cáritas? Como (co)estruturar um cuidado de troca 

de fraldas, de decúbito e de lençóis numa ILPI a uma pessoa idosa dependente que 

precisar fazer uso desse dispositivo de apoio? 
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B.6 Como cuido do ambiente? Como cuido das necessidades humanas do outro? 

Oficina: Cuidar-se e cuidando do ambiente terapêutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo da dinâmica: cuidar do ambiente e cuidar-se. 

Material: álcool gel, levar lenços umedecidos, colchões, música, hidratante, levar o 

massageador elétrico e cremes de cânforas, óleo perfumado, incenso, e música 

instrumental. Dinâmica: Pedir que eles relaxem, dá um pouco de álcool gel para 

passarem nas mãos, depois providenciar hidratante e depois ao som de uma música, 

cada cuidador toca o outro fazendo suaves massagens nos pés, sentindo o perfume do 

ambiente, a necessidade de cuidar de si e sentindo todos os sons e aromas presentes 

em um ambiente terapêutico. Reflexão: Como estão se sentido? O toque terapêutico 

ajudou no relaxamento? Quando podemos cuidar de nós mesmos? Qual a 

importância do ambiente no cuidado? Objetivo para PCA: Refletir sobre formas 

que os cuidadores encontram para garantir o conforto. Descrever se houve menção 

dos fatores de cuidado dentro da perspectiva do Processo Clinical Cáritas?  
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B. 7-Como cuido perante os processos de perdas e finitude? 

Oficina: Da vela e dos fósforos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo da dinâmica: Compreender a importância da relação corpo e espírito na 

prática de cuidados. Compreender as forças vitais e espirituais que mantém a vida. 

1. Realização da dinâmica da vela para expressão de sentimentos perante a 

vida e a morte: 

Material: velas, fósforo. Dinâmica: Pedir que eles relaxem e pensem nas situações 

de perdas: pessoais, no sentido da vida, no seu entendimento sobre a morte. É 

colocada uma vela grossa acesa no meio do círculo. Pede-se que todos vão se 

expressando a respeito do tema. Foi pedido que eles escrevessem seus sentimentos 

perante o sentido da vida e da morte, envolvendo toda sua reflexão até espiritual.  

Reflexão: Qual o sentido da vida? O que fiz diante da finitude de uma pessoa idosa? 

Como reajo perante a morte?  

2. Realização da dinâmica da caixa de fósforos. 

Material: 40 palitos de fósforos amarrados em um único feixe, e 18 palitos soltos. 

Fora pedido que eles primeiro quebrassem o palito sozinho, e depois tentassem 

quebrar o feixe. Reflexão: É mais fácil quebrar-se sozinho, ou quebrar o grupo? O 

que essa dinâmica reflete no existir humano? O que esta dinâmica reflete no existir 

de um cuidador de idosos em uma instituição como essa? 

Objetivo da PCA: Descrever o conhecimento dos cuidadores de idosos perante o 

sentido da vida e da morte. Relacionar os sentimentos e as expressões colhidas pela 

oficina e mencionar se houve relação com os dez fatores de cuidados citados no 

Processo Clinical Cáritas, visando o encontro entre a teoria e a prática. 
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B.8 - Como cuido da comunicação? Como cuido perante sentimentos positivos e 

negativos 

Oficina: Flores e sentimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo da dinâmica: expressão de sentimentos positivos e negativos perante a 

vida e o cuidado prestado. 

Material: 18 moldes para dinâmica das flores (recortados e dobrados) e uma bacia 

com água. Dinâmica: Pedir que cada um por vez, ao som instrumental vá jogando na 

água seu molde, dentro dele desabrochará um sentimento (bom ou ruim) e este tem 

que pensar e emitir instantaneamente o que significa aquela palavra na sua prática de 

vida e de cuidado. Reflexão: O que é esse sentimento para você? Objetivo para 

PCA: Descrever como os cuidadores trabalham com os sentimentos positivos e 

negativos perante a sua comunicação com o outro e consigo mesmo.  Relacionar os 

sentimentos e as expressões colhidas pela oficina e mencionar se houve relação com 

os dez fatores de cuidados citados no Processo Clinical Cáritas, visando o encontro 

entre a teoria e a prática. 
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B.9 - Como tenho trabalhado a autonomia da pessoa idosa? 

Oficina: Sonho de Valsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Fazer entender a importância de o outro colaborar, mas sem prejuízos a 

autonomia. Material: chocolate sonho de valsa, folhas em branco e caneta. Dinâmica: dá 

um chocolate a cada participante e pedir para eles abrirem um chocolate apenas com uma 

das mãos. Certamente encontrarão dificuldades. Pede-se que a mão do outro em parceria 

com a sua mão tentem abrir. Assim, fica mais fácil e todos conseguem. Reflexão: Como 

cuidar e auxiliar o outro promovendo autonomia? O que é autonomia? Qual a importância 

da autonomia para a pessoa idosa? Quando estimulamos a autonomia dos idosos residentes? 

Objetivo para tese: Refletir sobre formas que os cuidadores encontram para garantir a 

autonomia do cuidar. 



   

151 

  

 

B.10 - Como cuido da empatia para com o outro e para comigo mesmo? 

Oficina: Rosas e apresentação do Processo ClinicalCáritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acolhida: música e relaxamento: “Sempre fica um pouco de perfume nas mãos que 

oferecem rosas”. Objetivo da dinâmica: refletir sobre os sentimentos envolvidos no 

cuidar. Descobrir a empatia do cuidar do outro. Entendendo empatia, segundo Watson 

como a capacidade para experimentar e, por conseguinte, compreender as perspectivas 

e os sentimentos das outras pessoas e transmitir essa compreensão. Material: Rosas 

naturais. Dinâmica: Dar uma flor a cada participante, dizendo: “uma rosa para uma 

rosa. Como é bom oferecer rosas.” Mas essa rosa não será deles, e sim tem que ser 

oferecida ao outro, não poderá repetir a pessoa que já recebeu uma rosa. Ao oferecer 

dizer qual sentido da doação: um agrado, um pedido de perdão... o que quiser 

expressar.Reflexão: Quais são os seus sentimentos ao receber essa rosa? Como tem 

sido minha capacidade de relação humana com meus colegas? E com a pessoa idosa? 

Diante doação da flor, qual a minha capacidade de superar meus limites? No final 

dessa oficina, serão apresentados os dez fatores de cuidado presentes no Processo 

Clinical Cáritas de Watson. Aplicação também do questionário avaliativo. Objetivo 

para PCA: Descrever todos os fatores do cuidado envolvidos com a oficina. O 

cuidado é transpessoal? Há uma relação positiva entre seres humanos? Há 

comportamento em prol da saúde? 
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Apêndice C 

Questionário final de Avaliação das oficinas e do Curso de cuidadores de idosos 

 
Instruções: Avaliem de forma sincera 

alguns pontos que você observou durante 

as oficinas realizadas. 

Não 

(0) 

Acho 

que não 

(1) 

Talvez 

(2) 

Acho que 

sim 

(3) 

Sim 

(4) 

1. Você achou interessante as oficinas?      

2. Você considera que esse curso serviu 

para alguma modificação da sua 

prática de cuidados na ILPI? 

     

3. Você acha que sua participação no 

curso contribuiu para inovações no 

seu trabalho de cuidador? 

     

4. Você acha que o curso favoreceu a 

ampliação do seu conhecimento em 

relação à prática de cuidados 

prestados a pessoa idosa? 

     

5. Você se considera apto a exercer o 

papel de cuidador de idosos? 

     

6. Os assuntos explorados nas oficinas 

foram de interesse a sua vivência 

como cuidador de idosos? 

     

7. Depois das oficinas, você se sente 

mais preparado para trabalhar como 

cuidador?  

     

 

2. Dê sua opinião sobre a formação feita durante esses dez encontros vivenciados pelo 

grupo de cuidadores: 

Pontos positivos Pontos negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Marque com um X o que você considera importante dentre as atribuições de ser 

cuidador de idosos 

 

Instruções: Avaliem de forma sincera. 

Não 

(0) 

Acho 

que não 

(1) 

Às vezes 

(2) 

Acho que 

sim 

(3) 

Sim 

(4) 

1. Você acha que para ser cuidador, o 

individuo deve ter boa saúde para poder 

ajudar o outro que necessita de suas 

atividades? 

     

2. O cuidador precisa ter vocação?      

3. Ser cuidador começa com sua 

concepção de vida, mediado pelas 

próprias experiências de vida da pessoa, 

adquirido pela exposição de ser 

humano? 

     

4. Você acha que a Fé-esperança é 

essencial para os processos de cuidado 

principalmente quando não há cura para 
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certas condições humanas? 

5. Você acha que o cuidador precisa 

cultivar a sensibilidade para si e para os 

idosos que cuida, visando o 

aprimoramento de sua condição de 

cuidador? 

     

6. Você acha que a comunicação entre 

cuidador e idoso é uma das melhores 

ferramentas para o estabelecimento de 

ajuda-confiança na relação de cuidado? 

     

7. Você considera todos os sentimentos 

positivos e negativos dos idosos na sua 

prática de cuidados?  

     

8. Você acha importante uma capacitação 

como essa frente a sua prática de 

cuidado a pessoa idosa? 

     

9. Você costuma diariamente organizar 

seu padrão de cuidar dos idosos 

seguindo uma rotina pré-estabelecida? 

     

10. Você considera a questão da promoção 

de estimulo a autonomia da pessoa 

idosa frente a seus cuidados prestados? 

     

11. Você se preocupa com as necessidades 

humanas de cada idoso que você cuida? 

     

12. Você trata a pessoa idosa com 

individualidade? 

     

13. Você busca sentido para sua existência 

quando você cuida? 

     

14. Você busca a manutenção de um 

ambiente agradável para a pessoa que 

você cuida ou isso é função de outras 

pessoas no trabalho? 

     

15. Você se sente cuidador de idosos?      

16. Você busca aperfeiçoamento técnico 

para sua condição de cuidador através 

de formações como essas? 

     

17. Você já se sente capacitado como 

cuidador? 

     

18. Você busca melhoria para o idoso 

mesmo quando aparentemente não há 

mais nada a se fazer pela vida? 

     

 

4. Algo mais que você gostaria de avaliar sobre sua condição de ser cuidador de idosos... 
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Desprezo – solidão – tristeza – 

Abandono – desesperança – 

Incapacidade – inoperância – 

Amargura – depressão – ansiedade – 

Medo – dependência – solidão 

Abandono – arrogância - rancor 

 

 

 

Fé- satisfação - carinho- esperança 

Compromisso-responsabilidade- 

Zelo-respeito-autonomia   -   engajamento  -   

autoestima   -   

autoaprendizagem  -   

5. Abaixo, há palavras que referem emoções de ordem negativas que encontramos ao 

cuidar de pessoas idosas, faça um circulo nas palavras que você geralmente não 

consegue trabalhar na sua lida diária, como cuidador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Porém, há palavras que referem emoções de ordem positivas que encontramos ao 

cuidar de pessoas idosas, faça um circulo nas palavras que você geralmente vence 

essas negativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Como você se autoavalia após o curso? 
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Apêndice D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

O presente projeto de pesquisa intitulado PROCESSO DE CUIDAR EM 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS: (RE)PENSANDO A 

FUNÇÃO DOS CUIDADORES está sendo desenvolvida pela pesquisadora Fabíola de 

Araújo Leite Medeiros, aluna do Curso de Doutorado em Enfermagem, sob orientação da 

Profa. Dra. Maria Miriam Lima da Nóbrega. O objetivo geral analisar o processo de cuidar 

em uma ILPI, visando a (co)estruturação do cuidado baseado na socialização do 

conhecimento prático de cuidadores de idosos e o Processo ClinicalCáritas. E como objetivos 

específicos: identificar a rotina de cuidados diários em uma ILPI; descrever o perfil dos 

cuidadores que contribuem com prática de cuidados na ILPI; (re)elaborar a descrição das 

atividades desenvolvidas no processo de cuidar dentro de uma ILPI junto aos cuidadores; e 

(co)estruturar o processo de cuidar com os cuidadores que atuam na instituição de longa 

permanência, baseado na Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson e o saber prático dos 

cuidadores de idosos de uma ILPI. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para o processo de cuidar nas Instituições de 

Longa Permanência para Idosos. Ressalta-se que não há risco nenhum para os participantes do 

estudo. 

Solicitamos a sua colaboração (como cuidadores ou responsáveis administrativos) das 

instituições de longa permanência, como também sua autorização para apresentar os 

resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por 

ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa 

pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. Informamos também que quaisquer 

gravações ou filmagens que fizermos das reuniões coletivas estas serão de uso da 

pesquisadora, porém se fins de reprodução ou divulgação, mas sim esse material será fonte de 

estudos e como instrumento de coleta de dados, sem colocar em risco a integridade ética e 

moral dos participantes. 

Os pesquisadores esclareceram que a participação no estudo é voluntária e, portanto, 

o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer 

momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 
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Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar como colaborador da pesquisa e para demais publicações dos 

resultados da mesma, desde que seja garantido todo meu direito de anonimato. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para as 

pesquisadoras: 

Fabíola de Araújo Leite Medeiros, Telefone: 83 99220247 

Maria Miriam Lima da Nóbrega, Telefone: 83 9985-3769.  

 

Endereço (Setor de Trabalho): Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, Campus I – Cidade Universitária – João 

Pessoa – Paraíba.  

Telefone: 83 3216.7109  

 

Ou  

 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária / Campus I  

Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791.  

Atenciosamente,  

___________________________________ e ___________________________________  

Assinatura das Pesquisadoras Responsáveis 

Obs.: Os colaboradores dessa pesquisa e o pesquisador responsável deverão rubricar todas as 

folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido Termo. 
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Apêndice E 

DECLARAÇÃO DOS PESQUISADORES COM O COMPROMISSO ÉTICO 

NA PESQUISA 

 

 

 

Titulo da Pesquisa: PROCESSO DE CUIDAR EM INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA: (RE) PENSANDO A FUNÇÃO DOS CUIDADORES DE IDOSOS 

 

Eu, Fabíola de Araújo Leite Medeiros, Enfermeira, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba, portador do RG: 1658894, 

SSP/PB, em conjunto com minha orientadora Profª. Dra. Maria Miriam Lima da Nóbrega, 

declaramos o compromisso ético em verificar o desenvolvimento do projeto supracitado para 

que se possam cumprir integralmente os itens da Resolução 466/12, que dispõe sobre Ética 

em Pesquisa que envolve Seres Humanos. 

 

 

 

_______________________________________ 

Fabíola de Araújo Leite Medeiros  

(Orientanda) 

 

 

_______________________________________ 

Profa. Dra. Maria Miriam Lima da Nóbrega 

(orientadora) 

 

 

João Pessoa, 19 de fevereiro 2013. 
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ANEXOS 
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Anexo A – Autorização do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa - Paraíba 
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ANEXO B – Termo de autorização institucional 
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ANEXO C – Certidão de Comitê de Ética 
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