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Estratégias de Aprimoramento 
nos Cuidados à Pessoa Idosa



ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO 
NOS

CUIDADOS À PESSOA IDOSA



CENÁRIO ATUAL
 A população idosa vem crescendo significativamente no

Brasil, fato que precisa ser avaliado, não apenas pelas
esferas governamentais, por meio de políticas específicas,
como pela sociedade como um todo;

 As questões ligadas ao tema são complexas e demandam
saberes bastante diversificados, sobretudo por parte dos
profissionais que trabalham diretamente com o idoso;

 O Cenário Atual aponta para a necessidade de estratégias
de aprimoramento para os diferentes atores em sua
relação cotidiana com o segmento idoso, inclusive quanto
às implicações sociais e econômicas, regionais e culturais
do envelhecimento, do caráter interdisciplinar das ações
que abrangem conhecimentos sociológicos, econômicos,
políticos, psicológicos, filosóficos, biológicos, relacionais,
entre outros.



Direito a uma Política de Cuidados



Capacitando profissionais para:

 Transmissão de novos conhecimentos e valores

 Eliminar  o isolamento social e afetivo das pessoas 
idosas

 Atualizar capacidades potenciais das pessoas idosas

 Promover o envelhecimento ativo, saudável e com 
qualidade de vida

 Cuidados Inovadores / Continuados

Direito a uma Política de Cuidados



Direito a uma Política de Cuidados
Capacitando profissionais para:

“O cuidado integrado, que atue contra a fragmentação dos 
serviços  e propicie resultados melhores, com menos 
desperdícios, maior eficiência e uma experiência menos 
frustrante para as pessoas idosas e seus familiares.” 

ENVELHECER BEM?

É AJUDAR OS OUTROS A 
ENVELHECER BEM TAMBÉM!



UM OLHAR PROFISSIONAL

perdas
luto

moradia

potencialidades

incapacidades

suporte 
familiar

perspectivas

trabalho
renda

afeto

Intervenções profissionais
consideram

as condições de:

legislaçãopolíticas ....



Será possível mudar essa 
realidade?



Buscando a Equidade

Significa: “Buscar direitos iguais 

quando a diferença inferioriza e 

direito de ser diferente quando a 

igualdade descaracteriza” 

Boaventura Santos



ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAR OS
CUIDADOS À PESSOA IDOSA

 Capacitar profissionais para trabalhar em diferentes situações
com as pessoas idosas significa educar para a cidadania, que é
a principal atribuição de uma educação comprometida com os
direitos humanos.

 Reconhecer os avanços de projetos e programas propostos por
entidades, grupos organizados das comunidades e instituições
representativas da sociedade civil e do Estado. Quando
desenvolvidos em espaços de convivência diversificados, eles
favorecem a realização de propostas socioeducacionais
propiciadoras da consolidação da prática cidadã em todas as
idades.



UNAI- Universidade Aberta  ao

Idoso/PUC Minas Contagem

 Necessidade de conhecimento
dos direitos sociais e civis pelos   
idosos, familiares, sociedade

ATRAVÉS

 Capacitação/ informação
 Mudança de cultura                                            
 Enfrentamento de preconceitos
 Discussão sobre mitos e estereótipos 
 Sensibilização 
 Legislação 
 Campanhas e Debates



PUC Mais Idade: programa de estudo, pesquisa, 
desenvolvimento e educação permanente para a 
pessoa idosa – Coração Eucarístico

 Possibilitar a promoção humana e o resgate da 
cidadania de pessoas idosas.



Necessidade de conhecimento
dos direitos sociais e civis pelos   
idosos, familiares, sociedade
A FAVOR

Instrumentos legais 

(PNI/1994, SUS/PNSI,

Estatuto/2003, SUAS/ 2004,

LOAS, 1993.....PNAS ( CNAS,

resolução nº 109, de 11 de

novembro de 2009)

CONTRA

Desconhecimento e cultura

de tolerância com a violência



QUEM TRABALHA COM O IDOSO, COM AS
QUESTÕES DO ENVELHECIMENTO

 Respeitar o idoso é internalizar os princípios da 
vulnerabilidade, da fragilidade e da finitude em toda a rede de 
cuidados e construir uma cultura de solidariedade e justiça 

social.
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QUEM TRABALHA COM O IDOSO, COM AS
QUESTÕES DO ENVELHECIMENTO

Pensar que ainda são muito frequentes:

 Programas que limitam a autonomia e reforçam a tutela das
pessoas idosas

 Realizados por profissionais, cuidadores e familiares que usam
de assistencialismo disfarçado de ”doação” e “boa vontade”

 Manutenção e reforço de velhas normas, atitudes e
estereótipos que levam à infantilização e à acomodação dos
principais atores: os próprios idosos.



QUEM TRABALHA COM O IDOSO, COM AS 

QUESTÕES DO ENVELHECIMENTO

PRESSUPOSTOS

 NÃO INFANTILIZAR

 BUSCAR POTENCIALIDADES, CRIATIVIDADE E SENSIBILIDADE

 CRIAR CONDIÇÕES DE FAZER EMERGIR A DIGNIDADE, A 
CONSCIÊNCIA, A INDIVIDUALIDADE

 FAZER NASCER UM NOVO SENTIDO

 RESIGNIFICAR A ETAPA DA VIDA

 CONHECER E UTILIZAR A ÉTICA;

 LIDAR COM REAIS  POSSIBILIDADES E LIMITES.



Pressupostos para aquele que se 
capacita, lembrando
Carlos Drummond de Andrade -
Fala, amendoeira (1957)

“Quero apenas que te outonizes
com paciência e doçura. O dardo 
de luz fere menos, a chuva dá às 
frutas seu definitivo sabor. As 
folhas caem, é certo, e os cabelos 
também, mas há alguma coisa de 
gracioso em tudo isso: parábolas, 
ritmos, tons suaves... Outoniza-te
com dignidade, meu velho.”



RESUMINDO: 
Estratégias necessárias para capacitar /trabalhar com idosos e 
as questões do envelhecimento

 NÃO PERDER A EMOÇÃO
 Conhecimentos
 Habilidades
 Atitudes
 Capacidade de empatia
 Sentimento de realidade
 Capacidade de acreditar
 Paciência
 Tolerância
 Continência
 Capacidade para suportar perdas  e a vivência de morte
 Capacidade de comunicação
 Possuir senso de humor
 Capacidade para trabalhar com pessoas com dificuldades
 Capacidade para trabalhar em e com grupos.
 Acreditar em trabalho interdisciplinar
 Ter habilidades para o atendimento familiar

Zimerman, 2000



POLÍTICAS PÚBLICAS

DE CUIDADOS

ENVELHECIMENTO DIGNO

DIREITO AO CUIDADO

CAMPO

MULTIDISCIPLINAR

RESPONSABILIDADE

COMPARTILHADA: 

ESTADO, 

SOCIEDADE E 

FAMÍLIA

ESTRATÉGIAS DE

REABILITAÇÃO

MUDANÇA

DE

PARADIGMAS

APOIO 

FORMAL 

À 

FAMÍLIA
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PROPOSTAS:
 CRIAÇÃO DE CENTROS DIA

 OTIMIZAÇÃO DOS CUIDADOS EM ILPI

 CUIDADOS ESPECIAIS AO IDOSO COM 
SOFRIMENTO MENTAL

 CUIDADO FORMAL DE APOIO À FAMÍLIA

 CUIDADO COM QUEM CUIDA
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DESAFIOS:
 [...]”decisões e análises sobre política pública implicam 

responder às seguintes questões: quem ganha o quê, 
por quê e que diferença faz.” (LASWELL apud SOUZA, 
2006)

 Pensar na criação de programas, sua execução, 
acompanhamento, avaliação e o IMPACTO NA 
SOCIEDADE.



Gratas, Ruth  e Anna Cristina
ruthnecha@gmail.com
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