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Introdução 
O aumento da longevidade nas últimas décadas vem
proporcionando uma mudança no perfil da população
brasileira, onde os idosos vem se tornando uma grande
parcela desta.
Neste sentido, Nardi e Oliveira (2008) ressaltam que, vem
ocorrendo um aumento do número de famílias que tem
dentro do universo familiar um idoso dependente e esta,
freqüentemente não possui por parte do poder público o
apoio necessário para desenvolver o cuidado ao idoso.
É fundamental que haja estudos que busquem conhecer
o perfil do cuidador de idosos dentro do universo familiar
e a partir de tal levantamento, criar alternativas e ações
efetivas para que possamos promover a qualidade de
vida de nossos idosos.

O estudo partiu de uma pesquisa bibliográfica, onde
buscou-se os principais estudos acerca dos cuidadores de
idosos no universo familiar. Para tanto, utilizou-se os
descritores saúde do idoso, idoso, visitadores
domiciliares. O recorte temporal dos estudos foi de 1995
a 2011, e após leitura, análise e fichamento foi
construído este estudo.

Objetivo(s)
Descrever o perfil dos cuidadores de idosos dependentes
no universo familiar.

Metodologia 
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Considerações finais
O cuidador dos idosos no Brasil em sua maioria são
familiares que possuem conhecimentos deficientes sobre
as necessidades inerentes a esta faixa de idade. É
necessário ainda ressaltar que este cuidado em sua
maioria é fundamentado em alimentar e higienizar, onde
os aspectos ligados a motivação e socialização do idoso
não fazem parte da função.
Neste sentido, faz necessários estudos cada vez mais
aprofundados para que possam ser implantadas novas
políticas públicas e ações efetivas.

A experiência de assumir a responsabilidade por idosos
dependentes tem sido colocada pelos cuidadores
familiares como uma tarefa exaustiva e estressante, pelo
envolvimento afetivo e por ocorrer uma transformação de
uma relação anterior de reciprocidade para uma relação
de dependência, em que o cuidador, ao desempenhar
atividades relacionadas ao bem-estar físico e psicossocial
do idoso, passa a ter restrições em relação à sua própria
vida (FERNANDES ; GARCIA, 2009).
O cuidador domiciliar, ao mesmo tempo em que se
percebe como alguém que cuida do outro, também
visualiza que para si não está sendo possível este fazer.
Esta situação acaba não permitindo a satisfação das suas
necessidades biológicas e psicossociais, como dormir,
descansar e ter momentos de lazer, condição que
desencadeia um desgaste tanto físico quanto mental, o
que acaba comprometendo a sua saúde (Schossler;
Crossetti, 2008).
Conforme Mazza e Lefreve (2004) o perfil do cuidador
familiar brasileiro não difere muito do perfil do cuidador
de outros países. Geralmente o cuidado é exercido pelos
cônjuges e os filhos, particularmente as filhas, geralmente
na faixa etária de 45 a 50 anos, sendo solteiras, casadas ou
viúvas e geralmente já aposentadas. O comum é o
cuidador familiar desempenhar suas atividades sozinho,
sem a ajuda de ninguém.

PERFIL DO CUIDADOR DOS IDOSOS NO UNIVERSO FAMILIAR

O cuidador destes idosos no Brasil em sua maioria são familiares que possuem conhecimentos deficientes sobre as necessidades inerentes a esta faixa de idade. É necessário ainda ressaltar que este cuidado em sua maioria é fundamentado em alimentar e higienizar, onde os aspectos ligados a motivação e socialização do idoso não fazem parte da função.

Outro aspecto encontrado é que o idoso com menor condição financeira tem como seus cuidadores um ente familiar, que por sua vez alterna entre funções domiciliares, profissionais e o cuidado com o idoso, sobrecarregando suas capacidades físicas e emocionais, portanto contribuindo para que este não realize de forma satisfatória sua função.

Neste sentido, faz necessários estudos cada vez mais aprofundados para que  possam ser implantadas novas políticas públicas e ações efetivas, uma vez que o Estatuto do Idoso deixa claro a obrigação do Estado e da família em zelar pelo idoso, bem como atentar para as ações dispensadas pelo cuidador ao idoso de forma cada vez mais qualificadas. 

O cuidador dos idosos no Brasil em sua maioria são familiares que possuem conhecimentos deficientes sobre as necessidades inerentes a esta faixa de idade. É necessário ainda ressaltar que este cuidado em sua maioria é fundamentado em alimentar e higienizar, onde os aspectos ligados a motivação e socialização do idoso não fazem parte da função.

Neste sentido, faz necessários estudos cada vez mais aprofundados para que  possam ser implantadas novas políticas públicas e ações efetivas, uma vez que o Estatuto do Idoso a claro a obrigação do Estado e da família em zelar pelo idoso, bem como atentar para as ações dispensadas pelo cuidador ao idoso de forma cada vez mais qualificadas. 

Desenvolvimento
De acordo com Ferreira (2006) a humanidade passa por 
uma transformação notável, com profundas implicações 
para a organização social e para as políticas de saúde 
pública, o envelhecimento da população
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