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Introdução  
O idoso representa 12% da população brasileira e 
muitos destes são dependentes e necessita de auxilio 
para a realização de atos diários de vida, portanto, 
dependendo do grau de dependência, há a 
necessidade de um cuidador. Na maioria das vezes, o 
cuidador principal é do sexo feminino, parente e 
cônjuge e pode sofrer diversos impactos com a 
inserção de um dependente sob sua responsabilidade 
(KAWASAKI; DIOGO, 2001). Sendo assim, a equipe de 
PSF (Programa de Saúde da família) deve estar atento 
não apenas aos idosos como também aos seus 
cuidadores. 

Realizar uma revisão de literatura sobre a importância 
da Equipe de Saúde da Família para um olhar atento 
aos cuidadores de idosos dependentes. 

Objetivo 

Neste estudo optou-se por uma revisão de literatura 
narrativa. Os dados foram coletados nas bases SCIELO 
(Scientif Eletronic Library Online), LILACS (Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 
Biblioteca Virtual de Saúde – Ministério da Saúde, 
entre outras. Foram selecionadas publicações entre os 
anos 2000 e 2010 e utilizou-se os descritores 
“cuidadores de idosos”, “idosos dependentes” e 
“saúde da família e “idosos dependentes”. 

Procedimentos metodológicos  
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Considerações finais 
O PSF surge como uma proposta de reorganização da 
atenção primária e reorienta as práticas de promoção 
da saúde, prevenção das doenças e reabilitação, ou seja, 
de forma integral. Contudo, urge a necessidade de 
ações tanto no âmbito político-administrativo quanto no 
das ações de saúde voltar-se para a problemática dos 
idosos e de seus cuidadores, pois, a população está 
envelhecendo rapidamente e nota-se que se instituem 
poucas ações efetivas e eficazes para lidar com esta 
situação.  

Nota-se que além do aumento da população de idosos, 
o Brasil depara-se  com o aumento das doenças crônico 
– degenerativas e distúrbios mentais podendo se tornar 
dependente e ter a necessidade de um cuidador. A 
dependencia deve ser reconhecida como uma questão 
de saude pública e deve ser encarada de forma 
diferente. Em alguns países já existem exemplos a serem 
seguidos como o “community care”, a substituição do 
cuidador por um profissional para alternar os cuidados 
prestados e comida sobre rodas (KARSH, 2003). No 
Brasil, pode-se contar com o PSF que propõe uma 
reestruturação nos serviços de saúde assumindo o 
compromisso de ofertar assistência universal, 
equânime, integral e resolutiva, porém, ressalta-se que 
o tópico de cuidado ao idoso dependente deve ser 
incorporado de forma efetiva e que inclua a previsão de 
financiamento das ações e estruturação de uma rede de 
apoio institucional (Caldas,2003). 
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