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O aumento da expectativa de vida e a rotina acelerada têm levado muitas famílias
brasilienses a contratar os serviços de profissionais especializados para cuidar de seus
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idosos. De acordo com o estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em
2015, no Distrito Federal, a expectativa é de 74,13 anos de vida para os homens e de 81,27
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para as mulheres.

Onde foi que erramos?
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para as mulheres.

Onde foi que erramos?

Além disso, os diversos problemas de saúde que são comuns entre os mais vividos faz com
que as famílias busquem auxílio para cuidar de seus idosos.

CAI NA PROVA?

Concursos e língua portuguesa, por Fabrício
Dutra
Como escrever melhor Conectores.

Serviço

Fátima Bessa, 61 anos, contratou três desses profissionais para cuidar da mãe dela, Gizélia
Bessa, 81, em tempo integral. “Nós utilizamos esse serviço há cinco anos. Ela precisa de

ORLANDO BRITO
Fotografia é história

ajuda para trocar fralda, tomar banho e os medicamentos controlados no horário”, contou
Fátima.
Apesar de morar no mesmo prédio, segundo Fátima, a própria mãe optou pelos
cuidadores. “A gente sai para passear, viaja. Eu faço as compras dela. Mas ela prefere ficar
mais independente dos familiares”, comentou.
Cuidadora

“Não há um controle desses
profissionais e cursos
oferecidos. É preciso saber
como esses profissionais estão
sendo formados".
Maria Vilhena, geriatra

Maria dos Milagres Soares, 49, trabalha como cuidadora há
5 anos e escolheu a carreira depois de se formar em
radiologia e não conseguir emprego na área. Milagres
resolveu complementar a formação na área médica e
investiu em um curso de enfermagem e no mercado de
atendimento a idosos. Hoje, ela trabalha à noite e aos fins

de semana cuidando de um senhor de 81 anos e uma senhora de 84.
A profissional destacou a importância do seu trabalho para os idosos. “As famílias tratam
eles com carinho, mas eles também precisam de dedicação. Os familiares trabalham fora e
se eles ficarem sozinhos se sentem solitários. O cuidador conversa, leva para passear, ler o
jornal para eles. Os familiares não têm tempo para fazer essas coisas”, justificou Milagres.
João Marcelo Bezerra, 34, trabalha como cuidador de idosos há quatro anos e foi treinado
e encaminhado por uma empresa especializada, há um ano. Para Marcelo, o afeto e o
amor pela profissão são os principais requisitos para seguir carreira. “Tem que ter amor,
carinho para cuidar de um ser humano. Eu me encontrei nessa profissão e estou fazendo
enfermagem para aprimorar ainda mais”, ressaltou.
Serviços

A gerente de marketing de uma empresa em Brasília, especializada em dar cursos e
oferecer profissionais, Ângela Trindade, explica que é preciso treinamento para evitar
problemas. “Os idosos precisam ser atendidos por pessoas capacitadas, principalmente
em casos de doenças como demência, Alzheimer, o Mal de Parkinson, o AVC (Acidente
Vascular Cerebral) e muitos outros problemas de saúde que exigem acompanhamento
permanente”, comentou, Ângela.
Segundo Ângela, quem cuida de idosos precisa ter formação, instruções de como trocar
fraldas e conhecimento básico sobre diversas doenças progressivas, que atingem esse
público são passados para os alunos.
Preços

Sobre os preços cobrados pela prestação dos serviços, ela informa que variam de acordo
com o período solicitado por cada cliente. Plantões de 12 horas por dia custam R$ 150 e à
noite a mesma quantidade de horas custa R$ 165, sendo no mínimo três vezes por
semana.
Já para quem prefere internar o idoso, um exemplo é o
Instituto Jorge Cauhy Júnior, fundado em 1980, que hoje
atende 46 idosos. O custo mensal da moradia é de R$
4.986 e o preço da diária é de R$ 199. Se o idoso precisar
de um acompanhante em tempo integral o preço sobe
para R$ 6.482 mensal.
João Bezerra cuida de Fernando Moreira de
84 anos há um ano
Sheyla Leal/ObritoNews/Fato Online

Regulamentação

A profissão de cuidador de idoso ainda não é
regulamentada no Brasil. O Projeto de Lei 284/2011 foi aprovado no Senado em 2012 e
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tramita da Câmara Federal. A presidente da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia), geriatra Maria Alice de Vilhena falou da preocupação com a qualidade
desses serviços e da importância do cuidador em um país com o envelhecimento
populacional crescente.
“Não há um controle desses profissionais e cursos oferecidos. É preciso saber como esses
profissionais estão sendo formados. Muitas vezes eles vão cuidar de idosos por falta de
opção de trabalho”, explicou emendando que o perfil das famílias também mudou nos
últimos anos. “Hoje os núcleos familiares são menores. As mulheres saem de casa para
trabalhar e, com isso a tendência é que essa profissão seja cada vez mais necessária”,
argumentou a geriatra.
Poder público

No DF, segundo a Semidh (Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e
Direitos Humanos), não há asilos públicos, apenas alguns abrigos em que os idosos podem
permanecer. É o caso do ILPI (Instituto de Longa Permanência para Pessoas Idosas), Lar
dos Velhinhos Maria Madalena, do Núcleo Bandeirante, vinculado à Semidh.
A Coordenação de Direitos das Pessoas Idosas da Semidh oferece, desde o início de 2015,
um curso de cuidador de idosos com foco também nos familiares também para pessoas
interessados em seguir nessa profissão.Segundo o coordenador da atividade, Valério
Mendonça, a adesão superou as expectativas. “Tivemos 240 horas de aulas práticas e
contamos com 50 alunos. Nossa grade curricular inclui uma vivência com o idoso por meio
de profissionais da Secretaria de Saúde, que ensinam muito sobre doenças e como cuidar
da saúde de idosos”, disse.
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