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RESUMO 

 

O envelhecimento da população causou uma inversão em grupos de enfermidades com a queda da 
prevalência das doenças transmissíveis pelo aumento das doenças crônicas não transmissíveis e 
advindas de causas externas. Nesse contexto o papel do cuidador tornou-se fundamental com o 
aumento da expectativa de vida e o desenvolvimento de recursos mais eficientes para tratar as 
doenças. Após avaliarmos as necessidades da população abrangida pela Unidade Básica de Saúde 
S.r Dodó I, localizada em Barras, município do interior do Piauí. Observou-se que não existiam 
políticas voltadas para a saúde do cuidador, apesar dos mesmos estarem submetidos a situações de 
risco ocupacional. Baseado nisso, esse TCC propõe a criação do projeto de intervenção “Cuidador 
também se cuida!” com o intuito de alertar, assim como, reduzir os riscos ocupacionais que 
cuidadores estão submetidos. Dessa forma, busca-se por meio da atenção básica intervir de maneira 
positiva na vida do cuidador, contribuindo para a prevenção de doenças, promoção à saúde e 
melhoria da qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Cuidador, Idoso, Doenças Ocupacionais 
 

ABSTRACT 

 
The aging of the population caused an inversion in groups of diseases with the decrease in the 
prevalence of communicable diseases due to the increase in chronic non-communicable diseases and 
those caused by external causes. In this context, the role of the caregiver has become fundamental 
with the increase in life expectancy and the development of more efficient resources to treat diseases. 
After assessing the needs of the population covered by the Basic Health Unit S.r Dodó I, located in 
Barras, a municipality in the inland of Piauí. It was observed that there were no policies aimed at the 
caregiver's health, despite the fact that they are subject to occupational risk situations. Based on this, 
this TCC proposes the creation of the intervention project “Caregiver also takes care!” In order to alert, 
as well as, reduce the occupational risks that caregivers are submitted to. Thus, it is sought through 
primary care to intervene positively in the caregiver's life, contributing to disease prevention, health 
promotion and improvement of quality of life. 
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INTRODUÇÃO  

Barras é um município brasileiro localizado no interior do estado do Piauí, está entre seis 

barras de rios e riachos, o que deu origem ao seu topônimo. A fundação ocorreu em meados do 

século XVIII, quando o Coronel Miguel Carvalho de Aguiar, natural do Estado da Bahia, iniciou a 

construção da primeira capela, dedicada à Nossa Senhora da Conceição, atualmente Padroeira da 

Cidade. (IBGE, 2019) 

A cidade faz parte da Microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense e da Mesorregião do Norte 

Piauiense, distante 120 km a norte de Teresina, capital estadual. Possui uma extensão territorial de 

1.722,508 km². Sua população segundo censo de 2010 foi de 44.850 habitantes, sendo estimada em 

2019 em 47.066 habitantes, é o 7° município mais populoso do estado e o 2° mais populoso de sua 

microrregião, ficando atrás de apenas Piripiri. (IBGE, 2010) 

O índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Barras segundo censo de 2010 

era de 0,595, considerado baixo e abaixo da média piauiense, ocupando o 49° no ranking estadual. 

Em 2017, o salário médio mensal era de 1.6 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em 

relação à população total era de 6.7%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava 

as posições 141 de 224 e 88 de 224, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 53.2% da população nessas condições, o que 

o colocava na posição 144 de 224 dentre as cidades do estado. (IBGE, 2010) 

O município possui um Hospital Regional (Hospital Regional Leônidas Melo) e um serviço de 

urgências SAMU. Além desses serviços também dispõe de um Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Hemocentro (Hemopi), Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) no total de 22 equipes de saúde da família. Conta ainda, com o Programa Melhor em Casa, 

que auxilia a UBS no manejo de algumas condições agudas. Além disso, o município possui cerca de 

6 clínicas da rede privada. 

Dentre as UBS, destaca-se a UBS Sr. Dodó que está localizada no bairro Matadouro. Essa 

Unidade de Saúde é a mais antiga da cidade e atualmente ocupa o prédio do extinto Centro de 

Saúde Municipal. O prédio fica próximo da Secretaria Municipal de Saúde, Regional de Saúde e do 

CAPS. No local da UBS também é a sede do Centro de Odontologia Especializado (CEO) e do 

Programa Melhor em Casa. As instalações são divididas atualmente por duas equipes de saúde, 

Equipe S.r. Dodó I e S.r. Dodó II.  

A área de abrangência da UBS inclui os bairros: Matadouro, Piquizeiro, Galdinal, Conjunto 

Petrônio Portela. Em seu território podem ser encontrados, além dos prédios citado anteriormente, 

três escolas, um cemitério, vários bares, bordeis, estabelecimentos comerciais, Sesc, Caixa 

Econômica, loteria, oficinas, duas praças, 2 igrejas católicas, 2 igrejas evangélicas.  

Atualmente o serviço está passando por um novo recadastramento de usuário, mas segundos 

estimativas dos agentes comunitários de saúde o número de usuário na área da UBS é de cerca de 

2500 pessoas. Esse público é muito diversificado e apresenta padrões financeiros contrastantes. 

Nota-se ainda que uma grande parte dos usuários do serviço é composta por pacientes com faixa 

etária acima de 55 anos. 
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Cada equipe é composta por médico, enfermeira, técnica de enfermagem, dentista, auxiliar 

de dentista. Além desses profissionais, na UBS também são oferecidas consultas com: ginecologista, 

cardiologista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiologia. Os principais exames e serviços 

ofertados no local aos pacientes são: Exame de citologia oncótica, US Gestacional, 

Eletrocardiograma, pequenos procedimentos, vacinas, fisioterapia, distribuição de medicamentos, 

procedimentos odontológicos. 

A UBS até o momento possui dois grupos para prevenção e promoção da saúde. O mais 

antigo é o Grupo Peso Saudável, composto por dois educadores físicos, nutricionista, médico e 

enfermeira. Esse grupo realiza três encontros semanais, com os educadores físicos e um encontro 

mensal com o médico e a enfermeira. Nos encontros são realizadas atividades ao ar livre e palestras. 

O Grupo da Gestante, foi implantado em 2019 e tem como objetivo ofertar um curso sobre 

pré-natal as gestantes, companheiros e comunidade. É composto de forma integral pelo médico, 

enfermeira e nutricionista, com participação fonoaudióloga e outros profissionais da saúde. O 

principal foco desse grupo é esclarecer sobre a importância do aleitamento materno e sobre os 

cuidados na gestação. 

Na área de abrangência da UBS podemos identificar uma série de problemas socias, 

econômicos e estruturais. Além desses problemas, podemos ressaltar outros relacionados a saúde 

da população como: altos índices de hipertensão, diabetes, alcoolismo, hanseníase e tuberculose, 

doenças ocupacionais em cuidadores. Ao discutirmos com a equipe sobre as carências do serviço, 

selecionamos alguns problemas. Posteriormente foi aplicado a classificação de prioridade aos 

problemas. Selecionando-se como prioridade para o projeto de intervenção as doenças ocupacionais 

em cuidadores (CAMPOS et al. 2017) 

A escolha desse problema para o projeto de intervenção levou em conta uma série de 

questões que vão desde necessidades da comunidade até os anseios da equipe. Como até o 

momento, nosso serviço não dispunha de nenhuma política voltada para proteção do cuidador, esse 

TCC propõe a criação do projeto de intervenção “Cuidador também se cuida!” com o intuito de alerta 

e reduzir os riscos ocupacionais que cuidadores estão submetidos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 Melhorar a qualidade da assistência à saúde dos cuidadores; 

Objetivos específicos 

 Criar o Grupo do cuidador; 

 Facilitar o acesso dos cuidadores aos serviços da UBS; 

 Reduzir as comorbidades relacionadas as atividades dos cuidadores 

 

METODOLOGIA 

Para elaborar esse Trabalho de Conclusão de Curso, realizou-se um planejamento 

estratégico situacional, onde após a avaliação dos problemas locais constatou-se a necessidade de 

intervir sobre a saúde do cuidador. A ferramenta mais adequada para a intervenção foi a proposição 
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de um projeto terapêutico. Durante a realização do trabalho foram consultados documentos de órgão 

públicos e organizações como: Ministérios da Saúde, IBGE, Senado, Câmara dos Deputados, 

Organização Mundial da Saúde. As palavras-chave foram definidas com base nos Descritores em 

Ciência e Saúde e as ferramentas de busca utilizadas foram: Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO e 

PubMed. A redação do texto foi realizada segundo as normas da ABNT. 

 

REVISÃO LITERÁRIA  

No último século presenciamos uma mudança nos dados demográficos de muitos países em 

desenvolvimento. No Brasil essa mudança foi impulsionada em parte após a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), que facilitou o acesso da população a uma rede de saúde complexa, pautada 

nos princípios da universalidade, integralidade e equidade (WHO, 2016; IBGE, 2019; BRASIL, 2019).  

A mudança de paradigma levou ao aumento da expectativa de vida do brasileiro de 52,5 

anos, na década de 60 para 76 anos no ano 2017 segundo IBGE (IBGE, 2018). O perfil demográfico 

do Brasil está cada vez mais se tornando o perfil de um país de idosos. Atualmente o IBGE estima 

que 9,5% da população brasileira seja composta por idosos com idade igual ou superior a 65 anos, 

com projeções apontando um aumento desse valor para 25% da população brasileira em 40 anos 

(IBGE, 2019).  

O envelhecimento da população causou uma inversão em grupos de enfermidades com a 

queda da prevalência das doenças transmissíveis pelo aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis e advindas de causas externas. Isso criou uma nova demanda para o tratamento de 

doenças que não podem ser tratadas em um curto espaço de tempo e que o tratamento pode durar 

anos ou não haver cura. Nesse contexto o papel do cuidador tornou-se fundamental com o aumento 

da expectativa de vida e o desenvolvimento de recursos mais eficientes para tratar as doenças 

(MACHADO, B. M, et al. 2018; GYSELS, 2012). 

No ano de 2002 a ocupação de cuidador passou a integra a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), sob o código 5162, que define o cuidador como alguém que “cuida a partir dos 

objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-

estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida” 

(MARTINI, 2016). Um dos marcos para essa função foi um Projeto de Lei da Câmara (PLC) 11/2016. 

Esse projeto tinha como proposta a regulamentação da profissão de cuidador de idosos, crianças, 

pessoas com deficiência ou doenças raras. O projeto estabelecia que esses profissionais deveriam 

ter ensino fundamental completo e curso de qualificação na área, além de idade mínima de 18 anos, 

bons antecedentes criminais, atestados de aptidão física e mental (BRASIL. Senado). 

 O PLC 11/2016 foi aprovado pelo legislativo, contudo ao ser encaminhado para sanção do 

Presidente da República em 2019 o mesmo optou por vetar integralmente. Na ocasião o presidente 

argumentou que a regulamentação ao criar condicionantes para a atividade, restringe o livre exercício 

profissional, garantido pela Constituição. Em 2019 a sanção presidencial foi avaliada pelo Senado, 

sendo mantida (BRASIL. Senado). 

Geralmente a atividade de cuidador é desenvolvida por alguém da família ou da comunidade, 

com ou sem remuneração e sem formação profissional para isso. Sua função compreende o 
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acompanhamento e o auxílio à pessoa em se cuidar, fazendo por ela somente as atividades que não 

consiga fazer sozinha. Outros estudos apontam que na grande maioria das vezes a função de 

cuidador é realizado por uma mulher, idosa, com baixa escolaridade e que possui algum grau de 

parentesco com o paciente, sendo geralmente a esposa (BRIGOLA, 2017; MARTINI, 2016; VAZ, 

2018). 

Os cuidadores na maioria das vezes apresentam comprometimentos da vida ocupacional, 

principalmente quando se refere ao autocuidado, trabalho e lazer. Em parte, isso ocorre devido ao 

fato de o cuidador possuir menos tempo para cuidar de si e relacionar-se fora de seu núcleo familiar. 

Além disso, muitas vezes não contam com o auxílio de outras pessoas para dividir o cuidado, têm 

apoio social deficitário e baixa escolaridade, aspectos que contribuem para o surgimento de 

dificuldades. Essas dificuldades podem gerar consequências negativas em seu cotidiano, tal como 

sobrecarga, sintomas depressivos, ansiedade e aumento dos níveis de estresse (MACHADO, B. M et 

al. 2018). 

A maioria dos estudos relatam apenas o número de condições mórbidas crônicas dos 

cuidadores, em vez de relatar cada condição. No entanto, condições específicas de saúde, como 

artrite e dor crônica nas costas, são especialmente prováveis de serem induzidas ou exacerbadas 

pelo esforço físico de ajudar os pacientes com atividades da vida diária e atividades instrumentais da 

vida diária (KIM, et al. 2015). 

Algumas pesquisas apontam aumento da queixa de dor crônica em cuidadores. Em idosos na 

comunidade as porcentagens dessas queixas variam de 29,7% a 52,8%. Já em grupos de idosos que 

são cuidadores o número se eleva para 58,4%. Os principais locais acometidos geralmente são a 

região lombar (46,34% a 58,8%) e os membros inferiores (58,8%). A relevância da queixa de dor vai 

muito além do quadro álgico isolado. O problema afeta integralmente o paciente repercutindo em sua 

qualidade de vida. Em alguns estudos realizados com cuidadores esse sintoma já apresentou 

associação a maior prevalência de sintomas depressivos. Os dados pontam que os sintomas 

depressivos foram duas vezes mais frequentes e os transtornos de ansiedade três vezes mais 

frequentes em comparação com os participantes sem relato de dor (TERASSI, 2015; VAZ, 2019; 

CLAUS, et al, 2014;). 

Segundo VAZ (2019), idosos cuidadores com dor crônica fazem uso de maior número de 

medicamentos, principalmente os analgésicos/anti-inflamatórios comparados aos participantes sem 

dor. Além disso, cuidadores com dor apresentam resultados piores relacionados a variáveis como: 

número de quedas, dificuldade para dormir e avaliação subjetiva de saúde. Isso aumenta o risco de 

os idosos desenvolverem problemas de saúde que comprometem as funções diárias e a realização 

do cuidado. 

Além da população de idosos, que em uma parcela dos casos necessita de cuidadores, em 

2015 surgiu no Brasil um novo grupo de pessoas com necessidade especiais. Nessa época o país foi 

surpreendido pela epidemia do Zica vírus. A infecção causada por esse vírus, posteriormente foi 

associada ao aumento número de casos de microcefalia em crianças de mães que apresentaram 

Zica durante a gestação. A epidemia levou ao surgimento de um grupo de brasileiros que necessitam 
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de uma infinidade de cuidados, aumentando ainda mais a necessidade de cuidadores. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE) 

Nesse contexto, a atuação da Estratégia da Saúde da Família (ESF) para intervir de forma 

positiva na vida do cuidador é fundamental. Alguns trabalhos relatam que a prática de atividades 

prazerosas, a espiritualidade e a busca efetiva por suporte social configuram estratégias de 

enfrentamento passíveis de serem consideradas. Além do uso de terapeutas ocupacionais, que 

poderiam auxiliar na diminuição do sofrimento cuidador contribuindo, ainda, para a prevenção de 

doenças e promoção à saúde, visando melhora da qualidade de vida (MACHADO, B. M et al. 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 
PLANO DE INTERVENÇÃO 

O plano de intervenção tem como objeto da intervenção os cuidadores e tem como objetivo a 

melhorar a qualidade de assistência à saúde dos cuidadores. 

 

Quadro – 1. Planilha de Intervenção 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atuação da Equipe de Saúde da Família (ESF) com estratégias de enfrentamento, 

buscando intervir de forma positiva na vida do cuidador é fundamental. Com a criação do Grupo do 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVO METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

Surgimento de 

comorbidades 

na população de 

cuidadores 

 

 

Melhorar a 

qualidade de 

assistência à 

saúde dos 

cuidadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criar o 

Grupo do 

cuidador/ 3 

meses 

- Promover palestras e 

atividades com 

fisioterapeuta, educador 

físico, nutricionista; 

- Realizar encontros 

mensais, com abordagem 

de temas relacionados ao 

ato de cuidar; 

- Implantar a semana do 

cuidador no calendário 

anual da UBS com o 

TEMA: Cuidador também 

se cuida. 

Equipe 

multidisciplinar 

Facilitar o 

acesso dos 

cuidadores 

aos serviços 

da UBS/ 1 

semana 

Avaliações médicas e 

realização de exames, no 

próprio domicílio em casos 

especiais. 

Médico e equipe de 

enfermagem 

Reduzir as 

comorbida-

des 

relacionadas 

as atividades 

dos 

cuidadores/ 3 

meses 

Elaborar estratégias 

juntamente com outros 

profissionais para reduzir 

as dores ocasionadas pela 

mobilização de acamados. 

Equipe 

multidisciplinar 
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Cuidador podemos despertar o interesse da comunidade e equipe da UBS para a importância do 

cuidador, assim como esclarecer aos cuidadores sobre os riscos que os mesmos estão submetidos. 

Dessa forma, ações simples e de baixo custo de execução, podem gerar impactos na diminuição do 

sofrimento do cuidador, contribuindo para a prevenção de doenças, promoção à saúde e melhoria da 

qualidade de vida.     
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