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Introdução: O número de idosos na população brasileira vem crescendo nos últimos anos 

devido à redução significativa nas taxas de natalidade e de mortalidade; além disso, os 

avanços na área da saúde contribuem diretamente para essa ascensão. Nesta perspectiva, 

estima-se que até 2025, o Brasil assuma a sexta colocação na classificação dos países com 

mais indivíduos na faixa etária dos 60 anos ou mais, representando um total de 13% dos 

habitantes. [1] Em decorrência do envelhecimento, a população está mais suscetível ao 

aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), as quais podem comprometer a 

autonomia e a qualidade de vida (QV) do idoso, pois ele enfrenta as dificuldades impostas 

tanto pelas limitações físicas do corpo, quanto pelas socias, como a aposentadoria, a perda do 

papel social, os problemas financeiros e a proteção exagerada da família com o idoso, pelo 

estigma que esse não possui mais a capacidade de realizar suas atividades de vida diária 

(AVD’s) e de tomar as suas próprias decisões. [2] Diante disto, exige-se, assim, a presença de 

um cuidador para prestar assistência contínua ao idoso, geralmente, o cuidador é alguém da 

família ou da comunidade, que presta auxílio a um indivíduo de qualquer idade, que esteja 

acamado, com limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração. No entanto, dos tipos 

de cuidadores citados, o cuidador familiar é o mais comum; sendo que as pesquisas apontam 

que a sua maioria é do sexo feminino, como esposas e filhas, consequência de um padrão 

cultural em que o papel de cuidar ainda é visto como uma função exclusivamente feminina. 

[1,3] Ademais, o cuidador é aquele responsável por auxiliar o indivíduo em suas atividades de 

autocuidado; todavia, o posicionamento da família diante da doença, devido às dificuldades 

de compreender suas diferentes etapas, pode gerar diferentes tipos de sentimentos no idoso, 

como a hostilidade, a irritação e a depressão. [4] Além disto, alguns cuidadores causam 

superproteção nesses sujeitos; dessa forma, o cuidado exagerado é a maior dificuldade 

enfrentada no relacionamento cuidador e idoso, a qual pode ocasionar repercussões negativas 

nos idosos, como o aumento no nível de dependência física e emocional, infantilidade, 

sentimento de impotência e incapacidade e até mesmo conflitos familiares, pois, o cuidador 

estimula a dependência do usuário, executando atividades que ele conseguiria realizar sozinho 

e ,além disso, os privam da capacidade de tomar suas decisões, causado principalmente pela 

falta de informações sobre as limitações e incapacidades do usuário. [5] Objetivos: Relatar os 

problemas gerados pelo excesso de cuidado nos usuários idosos da Atenção Básica de Saúde. 

Descrição da Experiência: Este estudo trata-se de um relato de experiência vivenciado pelos 

alunos do 6º período do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) na disciplina de 

Interação Comunitária, ministrada na Estratégia Saúde da Família (ESF) Paraíso Verde, no 

município de Belém, Estado do Pará, no período do dia 9 de agosto de 2019 ao dia 6 de 

setembro de 2019. Foram realizadas visitas domiciliares junto com o professor responsável 

pela disciplina e com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), de acordo com a microárea 

coordenada pelo ACS, à usuários idosos com queixas de esquecimento, déficit de equilíbrio e 

de coordenação; portadores de patologias neurológicas, como acidente Vascular Encefálico 

(AVE) e Parkinson; e com complicações ortopédicas provenientes de Diabete Mellitus tipo 2. 

No primeiro dia de visita domiciliar, realizou-se a avaliação fisioterapêutica, a aplicação de 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

questionários socioeconômicos e do teste do mini estado mental nestes usuários. A partir da 

segunda visita, iniciou-se o tratamento fisioterapêutico, direcionado à necessidade de cada 

idoso. Nesta perspectiva, durante os atendimentos observaram-se diversos fatores que 

influenciavam de forma negativa o bom prognóstico do usuário, como a falta de estímulo da 

família em auxiliar no tratamento, o impacto da influência socioeconômica -pela falta de 

informação e pela automedicação- no tratamento do idoso e a negligência do usuário com sua 

própria saúde; no entanto, o problema mais visualizado nas residências, que afetam a 

funcionalidade dos idosos foi o excesso de cuidado dos familiares com os usuários idosos. 

Resultados: Com base na literatura, verificou-se que a superproteção é causada, 

principalmente, pela falta de informação dos familiares em relação às limitações, às 

capacidades do usuário e de como lidar com a dependência do idoso, podendo causar aumento 

no nível de dependência, pois o cuidador estimula a dependência dos usuários em atividades 

que eles conseguem realizar e os privam da capacidade de tomar decisões [4,5]. Nesta 

perspectiva, observou-se durante os atendimentos que o excesso de cuidado por parte do 

familiar causava sentimento de impotência no usuário; aumentava o nível de dependência, 

pois todas as atividades que conseguia realizar sozinho, o cuidador fazia por ele; privava-o de 

tomar suas próprias decisões; impedia-o de engajar-se em atividades produtivas; 

impossibilitava sua autonomia; infantilizava-o; e ,até mesmo, inconscientemente, produzia no 

idoso o sentimento de querer permanecer no quadro patológico, para que pudesse ter o 

amparo excessivo, a todo o momento, de seus cuidadores, como conjugues e filhos. Assim, 

com o objetivo de solucionar o problema encontrado, foi proposto realizar capacitação e 

entregar orientações para os familiares cuidadores, abordando assuntos, como o quão é 

importante manter a autonomia do idoso e quais são os prejuízos causados por não mantê-la; 

as limitações e capacidades do idoso, objetivando que o cuidador apenas ofereça auxílio 

durante as atividades caso o usuário solicite; a patologia do usuário e seus acometimentos; 

permitir a independência do usuário na execução de atividades, como alimentar-se, cuidar da 

sua higiene pessoal, escolher a sua roupa, andar e transferir-se , sob observação da família; 

estimular o convívio social, levando-o à igreja e à casa de parentes; estimular a cognição do 

idoso com jogos de memória; e incentivar a autonomia deste usuário, mostrar que ele é capaz 

de tomar suas próprias decisões e o familiar deve respeitá-las. Conclusão: Por fim, conclui-se 

que, com base nesta vivência, o excesso de cuidado gera no usuário idoso uma maior 

dependência física e emocional, isolamento do convívio social, incapacidade de tomar suas 

decisões, sentimento de impotência e de solidão. Além disso, salienta-se que, 

consequentemente, também ocorre desgaste nas relações familiares. Desse modo, mostrou-se 

imprescindível que o cuidador estimule o idoso a executar suas tarefas de forma independente 

e solicitar auxílio apenas quando necessitar, a tomar suas próprias decisões, a ter uma vida 

social, pois, assim, este usuário se sentirá mais útil e inserido no seio familiar e social. 

 

Descritores: Idoso, Excesso de cuidado, Cuidadores. 
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