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Resumo

Ambrosio, Eliza Regina; Silva, Ilda Lopes Rodrigues da. Cuidado e família:
uma análise compreensiva do modo de caminhar a vida dos cuidadores
de idosos. Rio de Janeiro, 2012. 342p. Tese de Doutorado - Departamento
de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta tese tem como proposta proceder a uma análise compreensiva dos
modos de caminhar a vida dos cuidadores dos idosos assistidos no Setor de
Geriatria do Hospital Universitário da UFRJ. Os idosos são entendidos como
aqueles com dependência total ou parcial e que por isso necessitam de cuidados.
Os cuidadores são aquelas pessoas da família que ofertam cuidados a esses idosos.
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E, cuidado é o modo encontrado para definir dedicação, zelo, carinho, observação.
O pressuposto é que esses cuidadores têm sua capacidade de cuidar diminuída por
perderem o controle em função da sobrecarga de trabalho, foi apreendido que não
contam com a solidariedade da família nem com o apoio do poder público na
medida em que não há políticas públicas relacionadas ao cuidado domiciliar e ao
cuidador familiar. O objeto é o mundo da vida dos cuidadores, e, neste, todas as
circunstâncias que perpassam ou podem perpassar essa vida diante do cotidiano
do cuidado, compreendido como um das tarefas mais estressantes quando
circunscrito no universo das doenças do idoso, notadamente aquele que se dá em
função das doenças que provocam o déficit cognitivo. Para compreender esse
mundo da vida foram utilizados dois modos de obtenção de informações, a
entrevista e o grupo focal. Participaram das entrevistas doze sujeitos e das
reuniões sessenta e seis. Foram utilizadas questões orientadoras para as entrevistas
e as sessões grupais. Aqui empregamos como método de conhecimento a pesquisa
qualitativa. Utilizou-se o método compreensivo de análise, onde as narrativas
forneceram a teia para se tecer a compreensão do modo de caminhar a vida
desses cuidadores, modo este que precisa ser transformado para melhorar a
qualidade do cuidado que é oferecido e a segurança daquele que recebe. A
pesquisa revelou que a problemática que envolve os cuidadores traz novos
elementos para pensar o papel dos mesmos na sociedade, mostrou que os
cuidadores familiares constantemente se viram diante de múltiplos desafios, foi

revelado por meio das narrativas o quanto os cuidadores são estressados, pelo
acúmulo do trabalho doméstico com o cuidado, pois nunca descansam, não têm
tempo para cuidar de si, estão sempre impossibilitados para um momento de lazer.
A pesquisa mostrou que a ausência de instituições para acolhida às pessoas que
demandam por cuidados faz com que a responsabilidade máxima incida sobre a
família e, geralmente, sobre um dos seus componentes, que geralmente pertence
ao sexo feminino.

Palavras-chave
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Abstract

Ambrosio, Eliza Regina; Silva, Ilda Lopes Rodrigues da (Advisor). Care and
family: a comprehensive analysis the way to walk the life of caregivers
for the elderly. Rio de Janeiro, 2012. 342p. Doctoral Thesis – Social work
department, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro.

This thesis proposal is to undertake a comprehensive analysis of ways to
walk the life of caregivers of elderly assisted the Division of Geriatric, University
hospital URFJ. The elderly are understood as those with partial or total
dependence and therefore they need care. Caregivers are those family numbers
that offers care to these elderly people. And way care is found to define
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dedication, zeal, affection, observation. The assumption is that theses caregivers
have reduced their ability to care for losing the affection due the heavy workload,
it was learned that don’t have solidarity of the family or with the support of the
public to the extent that there isn’t public policy of care related to home care and
family caregivers. The object is the world of life of caregivers, and, in all the
circumstances that may underlie or pervade this life before the daily care,
understood as one of the most stressful when circumscribed universe of diseases
in the elderly, especially those who gives depending on the diseases that cause
cognitive impairment. To understand this world of life were used two ways of
obtaining information, interviews and focus groups. Twelve subjects participated
in the interviews and meetings sixty-six. We used guiding questions for interviews
and group sessions. Here we use as a method of understanding the qualitative
research. We used also the comprehensive method of analysis, where the
narratives provided the web to weave the understanding of how to walk the life of
caregivers, so this needs to be changed to improve the quality of care and safety
that is offered it receives. The research revealed that the problems involving
caregivers brings new elements to think about the role of the same society,
showed that family caregivers constantly found themselves faced with multiple
challenges, it was revealed through the narratives as the caregivers are stressed,
the accumulation domestic work with care, because they never rest, do not have
time to take care of themselves, they are always unable for a moment of pleasure.

Research has shown that the absence of institutions to welcome people to demand
for care makes the maximum liability focuses on the family and usually on one of
its components.
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