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Capa

Conheça a rotina e os sentimentos dos cuidadores de
idosos
A atenção dada a pessoas de idade avançada, doentes ou senis, é uma tarefa
nobre, praticada por familiares ou por proﬁssionais. É preciso muito preparo
prático e psicológico para proporcionar dignidade no ocaso da vida
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"Sua mãe tem Alzheimer." Nem bem o médico havia terminado de falar, Cleide
Faria da Silva, 76 anos, já estava em pânico. "Nunca tinha ouvido falar nisso. Fiquei
lá, com a boca aberta e os olhos arregalados", relembra a aposentada. Sem
entender direito o que iria acontecer, ela debruçou-se em livros, apostilas e
pesquisas sobre a doença que, pouco a pouco, sugaria a personalidade e a
independência da mãe. "Quando vem o diagnóstico, você começa a relembrar
coisas e a perceber que aquilo já estava acontecendo, mas todo mundo achava que
era por conta do próprio envelhecimento."
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Você pode até não se dar conta, mas, neste exato momento, pouco a pouco,
estamos envelhecendo. De acordo com o último censo feito pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), de 2010, tudo indica que, até 2030, a
população idosa no Brasil representará 13% da população (cerca de 30 milhões de
pessoas). O fenômeno se repete pelo mundo. Até 2050, a expectativa da
Organização Mundial de Saúde (OMS) é que a população com mais de 60 anos salte
de 841 milhões para 2 bilhões. Se por um lado estamos vivendo por mais tempo,
por outro, temos que nos programar para o surgimento das "pragas da
longevidade": doenças crônicas, degenerativas e demais limitações de um corpo
que já não é mais o mesmo. Nesse cenário, cada vez mais a ﬁgura do cuidador de
idosos toma corpo. Proﬁssionais ou não, quem deseja (ou precisa) encarar a
atividade deve ser paciente, compreensivo e caprichar na empatia.
Cleide cuidou da mãe por oito anos. Como ﬁlha, ela acredita que assistir à
mudança drástica de comportamento da mãe foi a parte mais difícil de todo o
processo. "É assustador ver aquela pessoa que você conhecia se perder", resume.
"Algumas pessoas falam que os idosos com Alzheimer ﬁcam violentos, querem
tentar fugir. Não é nada disso. Eles estão lutando ferozmente para manter o que
ainda têm de personalidade." O começo da doença pede uma "supervisão
discreta", segundo ela. O idoso ainda consegue realizar algumas tarefas e sente-se
incomodado com a intrusão alheia. Conforme o tempo passa, é preciso cuidar mais
de perto. "É um processo longo e estranho, em que a personalidade é pulverizada."
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Cleide Ferreira da Silva criou um grupo de apoio para familiares de idosos doentes

Quando a idosa faleceu, em fevereiro de 2002, tudo perdeu a graça. Sem chão e
ainda abalada pela experiência, Cleide resolveu fazer um pouco por quem não tem
a sorte de ter com quem contar. Três meses após enterrar a mãe, ela iniciou um
grupo de autoajuda e apoio para cuidadores e familiares de idosos doentes.
Persistência era sua única arma na época. Batendo de porta em porta, Cleide
buscou salões ou espaços para organizar encontros, palestras e cursos, até o grupo
se estabelecer no Hospital Universitário de Brasília (HUB). Lá, Cleide e seus
associados permaneceram por muitos anos, mas o projeto começou a minguar.
"Esse tipo de trabalho precisa de voluntários, muitos, no plural", explica. "Eu tinha
parceiros, mas o trabalho braçal era todo meu."
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O grupo oﬁcial se encerrou, mas outro, um pouco mais informal, continua a se
encontrar de vez em quando. A experiência com a própria mãe mudou a forma
como Cleide encara o mundo. Além da percepção da fragilidade do corpo e da
mente humana, ela passou a entender que é preciso estar bem para ajudar os
outros. "É preciso focar também nos cuidados com os cuidadores. Ele tem que ter
períodos de repouso, lazer, leitura", enumera. "Até porque ele precisa se atualizar,
aprender novas dinâmicas e atividades para fazer com os pacientes. Essa
preocupação é muito importante." Em alguns momentos, ela admite que manter a
calma parece impossível. Daí a importância de buscar ajuda: ter alguém com quem
revezar é essencial. "O importante em qualquer relação interpessoal é o respeito, se
ver no outro e pensar: o que eu gostaria que fosse feito de mim se eu estivesse
nessa condição?"
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Terezinha de Jesus Cavalcante sonha abrir o próprio abrigo de idosos: vocação de uma
vida

Para a auxiliar de enfermagem Teresinha de Jesus Cavalcante, 53 anos, sua
proﬁssão é o ofício do amor. Aos 15, quando ainda vivia no Ceará, percebeu a
vocação. À época, Teresinha acompanhava a mãe enfermeira em seus
atendimentos no hospital da cidade. Aprendeu o básico observando e resolveu
encarar o curso de técnica de enfermagem. "Fiz com 15 anos e tirei o primeiro
lugar", orgulha-se. Foi então que o pai do dono do hospital adoeceu e Teresinha foi
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chamada para cuidar dele. Saiu-se tão bem que ganhou a primeira promoção antes
mesmo de entrar no mercado de trabalho: de tão agradecido pelos serviços, o
diretor ofereceu uma vaga de emprego assim que a moça chegasse à maioridade.
Se você é um cuidador de idosos
Estimule a independência e autonomia de quem é cuidado. Isso facilita a qualidade da
relação entre você e seu paciente/familiar;
O "não" pode indicar diversas coisas, não somente rispidez. A diﬁculdade em se expressar
devido à doença não permite muitas vezes uma explicação precisa. Aguarde um novo
momento e compreenda a pessoa;
Procure parceiros para dividir a sobrecarga do cuidado (familiares, cuidadores, amigos).

Os sentimentos de quem cuida
Desenvolvimento de novas qualidades e competências;
Aproximação da pessoa cuidada;
Sensação de autoeﬁciência;
Satisfação com a vida;
Isolamento social;
Estresse e ansiedade.

O corpo de quem cuida: queixas mais comuns
Dor na coluna ou em outras articulações;
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Hipertensão arterial;
Diﬁculdade em dormir;
Fadiga/Exaustão física.

Cuidando do cuidador
Guardar energia e se organizar é essencial. Veja algumas dicas para ganhar tempo e poupar
saúde
Intercale as atividades diárias entre leves e pesadas;
Dê períodos de descanso de 15 minutos entre as atividades;
Movimente e massageie as mãos e os pés para mantê-los ﬂexíveis;
Intercale exercícios de respiração profunda e relaxamento no seu dia a dia;
Sempre que possível, faça um esquema de rodízio nos cuidados com os outros membros da
família ou proﬁssionais para que você possa ter um tempo somente seu;
Descarregue o peso das pernas de maneira alternada quando a tarefa for realizada em pé;
Faça alongamento segundo orientação de um proﬁssional.

Fonte: Manual para cuidadores de pacientes com demência — Programa Terceira
Idade do Ipq.
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Leia a reportagem completa na edição nº 571 da Revista do Correio.
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Projeção para Selic no ﬁm de 2016 passa de 13,38% para 13,25%, diz BC
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Dólar recua com impeachment no radar e sem leilão do Banco Central
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