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RESUMO 

 

O aumento na expectativa de vida eleva a possibilidade da população ter que conviver 

com as doenças crônico-degenerativas. Dentre essas doenças, as síndromes demenciais 

causam impacto socioeconômico, na estrutura familiar, na sociedade, no sistema de saúde, 

configurando-se como um importante problema de saúde pública. Tais síndromes são as 

principais causas de incapacidade no envelhecimento, exigindo cuidados de terceiros, como o 

auxílio nas atividades instrumentais e atividades básicas da vida diária. O cuidado comumente 

é oferecido pela família, geralmente por um familiar do gênero feminino, e sofre influência 

das experiências pessoais e práticas socioculturais, além da ressignificação do idoso com 

demência pelo familiar. Esse cuidado é permeado por relações afetivas atravessadas por 

histórias de vidas, conflitos, afetos, interdições, valores, obrigações e esperanças 

compartilhadas. Para Heidegger, o Dasein (ser-aí) é essencialmente cuidado e tem o sentido 

da solicitude e da angústia, como possibilidades fundamentais e conflituosas. O „cuidado 

angústia‟ (sorge) refere-se à luta de cada um para sobreviver e conquistar uma posição 

conveniente em relação aos outros seres humanos. O „cuidado solicitude‟ (fürgsorge) retrata 

acalentar, voltar-se para, é o interessar-se pela humanidade e pela Terra. Enquanto o cuidado 

como angústia move o homem na luta pela subsistência, o cuidado como solicitude mostra as 

potencialidades do humano. O objetivo desse estudo foi compreender o significado do 

cuidado para os cuidadores familiares de idosos com síndromes demenciais. Utilizou-se o 

método qualitativo com a realização de entrevista semiestruturada, delimitando-se cinco 

questões norteadoras para a produção de dados e construção de narrativas de história de vida. 

Os participantes da pesquisa foram seis cuidadores familiares de idosos usuários do 

Ambulatório de Especialidades Médicas do município de Santos. A análise de dados foi 

realizada através de comentários e interpretações, baseados nos pressupostos de Heidegger e 

da Daseinsanalyse a partir das narrativas de história de vida. As cuidadoras relataram a 

angústia diante da perda das possibilidades do idoso com a progressão da doença. Sentem-se 

sozinhas e sobrecarregadas ao realizar o cuidado e independente do tipo ou quantidade de 

ajuda realizada, há dificuldade em perceber a colaboração das pessoas. Em contrapartida, os 

familiares são descartados ou desresponsabilizados por desenvolverem outras atividades como 

o trabalho ou cuidado com os filhos. Percebe-se um conflito entre o cuidado idealizado e o 

cuidado possível, como a obrigação de ter paciência constantemente. Os significados 

atribuídos ao cuidado foram obrigação, dívida, dever, satisfação pelo bem-estar do idoso e 



 

 

consequentemente o próprio bem-estar, retribuição e amor. As histórias de vidas revelaram 

relações anteriores de afetos e distanciamentos, em que o cuidado possibilitou um novo 

sentido, como a aproximação entre cuidadora e idoso e a intensificação de sentimentos como 

o amor. O cuidado também se desvelou como uma oportunidade de descoberta de si mesmo e 

crescimento. A doença acarretou a restrição do idoso e dos cuidadores, ao limitar a existência 

e o modo de ser-com-os-outros. Os resultados da pesquisa podem subsidiar o planejamento de 

práticas e intervenções junto aos cuidadores familiares, assim como, fomentar novas 

pesquisas necessárias para se pensar o cuidado de modo compartilhado, ao ampliar e 

fortalecer a rede de apoio formal e informal. Para que desse modo, os cuidadores familiares 

não se sintam tão solitários e sobrecarregados, e assim, contemplem também a potencialidade 

do cuidado no estar com o outro, nesse percurso por vezes tão doloroso em conviver com um 

familiar com síndrome demencial. 

Descritores: demência; doença de Alzheimer; idosos; relações familiares; cuidadores 

familiares. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The increasing in life expectancy elevates the possibility of the population live and deal with 

chronic-degenerative diseases. Besides those diseases, some dementia syndromes have been 

causing a socio-economic impact, in family structure, society, healthcare system, performing 

as an important public healthcare problem. Such syndromes are the main reason in the 

incapability in aging, demanding the nurse from others, just as the assistance in instrumental 

everyday activities. The nurse is frequently offered by the family, which it tends to be a 

female family member, and grieves with the influence from personal experiences and socio-

cultural practice, besides the refocusing from the elderly with dementia by the family. This 

care is permeated by affection relationships through history life, conflicts, affection, 

interdictions, worths, obligations and shared hopes. For Heidegger, Daisen (Being there) is 

essentially regarded and there is the sense of helpfulness and sorrow, as essential and 

conflicting possibilities. The “anguish nurse” (Sorge) refers to each one‟s struggle to survive 

and achieve a convenient position compared with others human beings. The “helpfulness 

nurse” (Fürgsorge) portrays, turns back to, being interested in humanity and in Earth. In the 

meantime the care as anguish moves mankind in the internal struggle for livelihood, the care 

along helpfulness shows mankind‟s potentialities. This study objective was to comprehend the 

meaning of the family‟s caretakers care toward elderly people with dementia syndromes. The 

qualitative method was drew on with interviews questionnaire schedule, restrict to 

five guiding questions to produce data and build of a life history narratives. The survey 

participants were six caretakers from elderly families attended by the Medical Specialties 

Ambulatory from Santos City. The data analyses was held through commentaries and 

interpretation, based in Heidegger and Daseinsanalyse‟s suppositions stem from life history 

narratives. The caretakers related the anguish in the face of the lost of elderly possibilities 

with the disease advancement. They feel alone and overwhelmed in performing the care and it 

doesn‟t matter the help type or quality, there is a difficulty in noticing people‟s collaboration. 

On the other hand, family members are offloaded or disclaimed by having others activities 

such as work or offspring raise. It‟s notable the conflict between the ideal care and the 

possible care, such as the constant obligation of being patient. The significances attached to 

care were obligations, debt and duty, satisfaction for the elderly well-being and as a 

consequence, its own well-being, prize and love. The life histories reveal previous 

relationship of affection and estrangement, that the care turned possible in a new sense, as a 

https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/conflicting.html
https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/qualitative.html
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https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/medical+specialties.html
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https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/advancement.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/as+a+consequence.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/as+a+consequence.html
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/estrangement.html


 

 

closeness between the caretaker and the elderly person and the reinforcement of feelings as 

love. The care has also exhibited as an opportunity of personal discovering and growth. The 

disease entails a restriction on the elderly person and the caretakers, by restricting the 

existence and the being with others. The survey results can subsidize the practice and 

intervention plans along with the family caretakers, as well as, instigate new necessary 

surveys to think about the sharing care, expanding and strengthening the formal and informal 

support. So that this method, the family caretakers will not feel so lonely and overwhelmed, 

thus they can also contemplate the potentiality in caring in being with the other, this often 

harsh journey of living with a family member with dementia syndrome.  

 

 

Keywords: Dementia, Alzheimer‟s disease, elderly people, family relationships, family 

caretakers. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Sou psicóloga desde 2000, com Aprimoramento Profissional em Psicologia, pela 

Secretaria de Estado da Saúde, realizado no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos. Foram 

anos de intenso aprendizado, com a certeza que trabalhar no Sistema Único de Saúde (SUS) 

seria um desejo, um desafio e uma satisfação. 

Em 2007 ingressei na Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SMS), Departamento 

de Atenção Básica, Seção de Atendimento Domiciliar (SAD). A equipe era composta por 

médicos, auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros lotados nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) ou exclusivos do SAD. O início do atendimento de Psicologia, a chegada de um 

enfermeiro, a definição de um espaço físico para a equipe antes improvisado e o empenho da 

gestora da seção trouxeram mudanças significativas no processo de trabalho e articulação da 

equipe. Além de fortalecimento do trabalho em rede. 

Eram atendidos pacientes com diferentes faixas etárias, com um número significativo 

de idosos. As patologias eram diversificadas, na grande maioria doenças crônico-

degenerativas. 

Os pacientes relataram a dificuldade para lidar com as mudanças ocorridas com o 

adoecimento, com as limitações físicas e sociais, a inversão de papéis, culpa por estar 

dependente e necessitar de cuidados diariamente. 

As dificuldades apontadas pelos cuidadores eram a sobrecarga de tarefas, com o 

acúmulo dos cuidados com o paciente, afazeres domésticos e atividades laborais. Essa 

sobrecarga comprometia o cuidado consigo mesmo e restringia as atividades sociais, 

provocando o adoecimento do cuidador. 

Em algumas situações, a equipe solicitava o atendimento psicológico por negligência 

ou dificuldades na relação entre o paciente e a família. Muitas vezes culpando a família por 

não cuidar do modo que acreditavam ser o indicado. 

Ao dar voz para a família, eram relatadas histórias de uso excessivo de álcool, 

violência doméstica, cônjuges ou genitores ausentes e relacionamentos extraconjugais.  
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Perguntava-me como cuidar de quem não foi cuidado? O que motiva o cuidado? Para 

que cuidar? Como cuidar de quem cuida? Só há dificuldades no ato de cuidar? Há 

potencialidades? Há sentimentos ambíguos? 

Procurava me aproximar dessas relações, passadas e atuais, tão fragilizadas da 

dinâmica familiar e intensificadas no processo de adoecimento do idoso. Essa aproximação 

permitia a discussão com a equipe, visando o atendimento integral do idoso e da família. 

No ano seguinte, inicia-se o grupo de cuidadores “Quem cuida de quem?”. Juntamente 

com o enfermeiro, a proposta era propiciar espaço de acolhimento e reflexão para os 

cuidadores compartilharem suas experiências, dúvidas e expectativas. Mesmo com adesão 

baixa e duração de apenas um semestre, o grupo foi um espaço relevante entre os 

participantes ao reconhecerem que outras pessoas vivenciavam histórias parecidas na tarefa de 

cuidar. 

Novos desafios surgiram e no ano de 2013 ingressei no Departamento de 

Especialidades, realizando avaliação neuropsicológica no Ambulatório de Especialidades da 

Região Central Histórica (AMBESP-RCH).  

Na devolutiva da avaliação neuropsicológica ou mesmo no contato em sala de espera, 

os cuidadores de idosos com síndromes demenciais traziam questionamentos sobre como lidar 

com o paciente, a respeito do curso da doença, verbalizavam suas dificuldades e procuravam 

indicações de grupos de apoio.  

Novamente, os desafios do cuidar se faziam presentes em minha prática, trazendo 

questionamentos e inquietações.  

O mestrado profissional trouxe a possibilidade de repensar a minha atuação, 

descontruindo e reconstruindo o meu fazer com os idosos, com os cuidadores familiares e 

com a equipe. O que pensam? O que sentem? Como profissionais de saúde, o que podemos 

fazer para compartilhar esse cuidado?  
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2 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2010, 754,6 milhões de 

indivíduos estavam na faixa etária com idade igual ou superior a 60 anos. Se, em praticamente 

todo o mundo, essa faixa etária teve maior crescimento, no Brasil as projeções indicam para 

2020 um contingente de 29,8 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e, acima de 80 anos, 

4,7 milhões de indivíduos, representando respectivamente um aumento de 9,2 milhões e 1,7 

milhões, equiparado ao contingente de 2010 (BURLÁ et al., 2013). 

O aumento da expectativa de vida eleva a possibilidade da população ter que conviver 

com as doenças crônico-degenerativas. Dentre essas doenças, as síndromes demenciais 

causam impacto socioeconômico, no sistema de saúde, na sociedade e na estrutura familiar, 

configurando como um importante problema na saúde pública (ARRUDA; ALVAREZ; 

GONÇALVES, 2008; CALDEIRA; RIBEIRO, 2004; MACHADO, 2016; SANTOS, 

PELZER; RODRIGUES, 2007). 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American 

Psychiatric Association (APA), em sua 5ª edição (DSM-V), o Transtorno Neurocognitivo 

Maior (TNM) ocorre quando há o declínio de um ou mais domínios cognitivos tais como: 

atenção, função executiva, aprendizagem e memória, linguagem, percepção ou cognição 

social (APA, 2014). O diagnóstico baseia-se na observação do indivíduo, do informante ou do 

clínico sobre o declínio da função cognitiva, prejuízo substancial do desempenho cognitivo 

documentado preferencialmente por avaliação neuropsicológica padronizada ou investigação 

clínica quantificada. Esses déficits causam prejuízo das atividades básicas de vida diária e 

requerem auxílio nas atividades instrumentais. Na versão anterior do Manual Diagnóstico (4ª 

edição, DSM-IV) o TNM era denominado como demência, termo que ainda pode ser utilizado 

(APA, 2002).  

O TNM subtipo Doença de Alzheimer (DA) representa entre 60% a 70% dos casos de 

demências.  Projeções para a população brasileira sinalizaram um aumento na prevalência de 

demência nos indivíduos acima de 65 anos, de 7,6% em 2010, para 7,9% em 2020, 

representando um aumento de 55.000 casos novos por ano (BURLÁ et al., 2013). Esse 

número pode ser bem maior, devido à dificuldade de acesso aos serviços de saúde, para 
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avaliação das queixas cognitivas e indicação de um provável/possível diagnóstico de 

síndromes demenciais. 

As síndromes demenciais são doenças neurodegenerativas, compostas por um grupo 

heterogêneo de doenças que apresentam alteração das funções cognitivas (HOTOTIAN; 

BOTTINO; AZEVEDO, 2006). A prevalência e a incidência das síndromes demenciais, 

particularmente a DA, aumentam significativamente com a idade, e a partir dos 60 anos 

dobram a cada cinco anos de acréscimo na faixa etária (CARVALHO, 2012; MACHADO, 

2016). 

Os sintomas iniciais da DA ainda são atribuídos pelos familiares e pacientes ao 

processo do envelhecimento, ressaltando-se que as alterações cognitivas leves podem ocorrer 

no envelhecimento normal, mas não são progressivas ou incapacitantes. Geralmente na fase 

inicial das síndromes demenciais e consequentemente na DA, o idoso não percebe os seus 

déficits cognitivos ou procura disfarçá-los ou minimizá-los (MACHADO, 2016). 

Os fatores de risco não modificáveis para a DA são: idade, gênero feminino (acima de 

80 anos), história familiar positiva, síndrome de Down e gene de suscetibilidade. A idade é o 

fator de risco mais importante e o gênero feminino pode ser explicado devido à sobrevida 

mais longa de mulheres com DA. A história familiar positiva apresenta maior risco na DA de 

início precoce do que na DA de início tardio, ou seja, após os 65 anos (CARAMELLI; 

CARVALHO, 2012; MACHADO, 2016). 

A baixa escolaridade, doenças vasculares, tabagismo atual, depressão, inatividade 

cognitiva e física, pouco suporte social, estado civil solteiro e trauma craniano são 

investigados como possíveis fatores ambientais (MACHADO, 2016). 

A neuropatologia da DA indica perda neuronal e degeneração sinápticas intensas, com 

o acúmulo e deposições de placas neuríticas e dos emaranhados neurofibrilares 

(CARAMELLI; CARVALHO, 2012; MACHADO, 2016). 

O início da DA ocorre após os 60 anos, com piora gradativa dos sintomas num período 

de oito a doze anos. O curso típico e a velocidade da doença podem sofrer variações. A fase 

inicial dura, geralmente, de dois a três anos, apresentando como sintoma principal o 

comprometimento da memória, como recordar compromissos, datas, nome de familiares e 

fatos recentes. Surgem alterações como dificuldade para encontrar as palavras, lidar com 

situações complexas, aprendizagem de novas memórias e perder objetos. Paulatinamente 
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ocorre a desorientação temporal e espacial, além de dificuldade atencional, falta de iniciativa, 

humor deprimido, irritabilidade e ansiedade (MACHADO, 2016). 

Na fase intermediária, que dura entre dois e dez anos, observa-se de modo acentuado 

os déficits de memória e a presença de apraxia, afasia, agnosia, alterações visuoconstrutivas e 

visuoespaciais. Nota-se também alterações de linguagem como nomeação, vocabulário 

diminuto, parafasias semânticas e fonêmicas, perseverações, circunlóquios, dificuldade de 

compreensão e perda de conteúdo (MACHADO, 2016). 

Nesse período o paciente pode apresentar alteração postural e da marcha, e sintomas 

neuropsiquiátricos como: perambulação, agitação, agressividade, distúrbios do sono e a 

síndrome do entardecer, que ocasionam considerável estresse para os cuidadores. Dentre os 

sintomas psicológicos podem aparecer ansiedade, apatia, depressão, alucinações, ideias 

delirantes e paranoides (CARAMELLI; CARVALHO, 2012; MACHADO, 2016). 

A fase avançada dura em média de oito a doze anos e no estágio terminal, as funções 

cognitivas encontram-se gravemente comprometidas, com dificuldade para reconhecer 

espaços e faces familiares. Os idosos se tornam altamente dependentes, em decorrência da 

perda total da capacidade de realizar as Atividades de Vida Diária (AVD). A comunicação 

gradativamente comprometida chega ao mutismo. Acamados, apresentam incontinência fecal 

e urinária (MACHADO, 2016). 

As síndromes demenciais configuram como uma das principais causas de incapacidade 

no envelhecimento, exigindo cuidados durante o curso da doença até a dependência total do 

idoso. Segundo a OMS, o tempo vivido com as síndromes demenciais corresponde a 

aproximadamente 12 anos de convívio com incapacidades derivadas de doenças não 

transmissíveis (BURLÁ et al., 2013). Em sua maioria, um familiar assume o papel de 

cuidador. (SANTOS; PELZER; RODRIGUES, 2007). 

O cuidador é a pessoa que presta cuidados ao idoso em maior ou menor grau de 

dependência, sendo da família ou não. Realiza tarefas como o acompanhamento nas AVD, 

como auxílio na alimentação, medicação de rotina, higiene pessoal, banho entre outros, 

auxiliando na recuperação e na qualidade de vida dessa pessoa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). Os cuidadores formais são os profissionais e as instituições que atendem o idoso com a 

prestação de serviços. Os cuidadores informais são os familiares, amigos ou vizinhos 

(NASCIMENTO et al., 2008). 
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Cuidar de idosos é uma tarefa evolutiva normativa na vida dos adultos mais velhos e 

dos idosos. É esperado que, em cumprimento a normas culturais de reciprocidade, os 

integrantes dessas coortes cuidem de seus ascendentes e sejam solidários para com 

as necessidades de seus contemporâneos, principalmente os cônjuges (NERI, 2010, 

p. 304). 

O cuidar corresponde às normas culturais e também a aspectos situacionais, como a 

corresidência e o compartilhar dos recursos financeiros disponíveis entre pessoas da família. 

Esse cuidado acontece permeado por relações afetivas atravessadas por histórias de vidas, 

conflitos, afetos, interdições, valores, obrigações e esperanças compartilhadas (NERI, 2010). 

No cuidado prestado no domicílio, o cuidador com frequência é do gênero feminino. 

As filhas ou esposas, geralmente idosas, são também portadoras de doenças crônico-

degenerativas como hipertensão, diabetes mellitus e depressão (ARRUDA; ALVAREZ; 

GONÇALVES, 2008; CALDEIRA; RIBEIRO, 2004; FALCÃO; BUCHER-MALUSCHKE, 

2009; SANTOS; PELZER; RODRIGUES, 2007). As mulheres são vistas como as grandes 

cuidadoras, sendo responsáveis social e culturalmente pelo cuidado dos filhos, cônjuge e 

familiares (NASCIMENTO et al., 2008). 

Para Lawton (2000) apud Neri (2006) as exigências do cuidado podem ser sentidas 

fortemente no início do papel. A sobrecarga pode diminuir ou estabilizar ao longo do processo 

e variar de acordo com a vida do cuidador. O curso da doença pode mudar a intensidade das 

exigências e a aprendizagem das tarefas pode estabelecer níveis de adaptação para 

comportamentos e estados psicológicos. 

A aceitação do diagnóstico, o estresse pelo aumento da sobrecarga decorrente da 

progressão da doença, os conflitos familiares e o planejamento do futuro são aspectos 

relacionados ao papel de cuidador. Este contexto torna o cuidador mais vulnerável a doenças 

físicas, depressão, dificuldade em estabelecer o cuidado e abuso de álcool e medicamentos 

psicotrópicos (CALDEIRA; RIBEIRO, 2004). 

O cuidado do idoso no contexto familiar pode gerar sentimentos ambíguos como a 

satisfação, observadas em famílias com estrutura emocional e econômica para aceitar o idoso. 

A escassez desses recursos podem gerar tensões no ambiente familiar. Observa-se, por outro 

lado, conflitos entre os idosos e os cuidadores devido a sobrecarga do cuidado, a diminuição 

do poder aquisitivo e pelo cuidador também ser idoso. Como consequência o cuidador tende a 
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se isolar socialmente, adoecer e aumentar a possibilidade de maus tratos com o idoso 

(NASCIMENTO et al., 2008). 

O manejo das alterações comportamentais e de humor, relacionado à capacidade de 

cada família enfrentar o problema, são aspectos subjetivos da sobrecarga do cuidador. A 

terapia combinada (medicação e suporte) podem ser instrumentos relevantes, aliada à 

compreensão do que é a demência, e da maneira que o cuidador possa lidar com diferentes 

comportamentos, permitindo maior autonomia funcional e cognitiva (FERRETI; BOTTINO, 

2006). 

Neri (2006) ressalta que grande parte dos cuidadores não possuem informações 

suficientes para realizar o cuidado, vivenciando a escassez de recursos sociais de apoio e 

poucas fontes de suporte emocional. O manejo do cuidado pode tornar-se mais oneroso, 

dependendo da história de cuidado anterior entre o familiar e o idoso, podendo aflorar 

sentimentos negativos antigos. 

Na prática clínica, observa-se que em alguns casos de negligência e/ou de dificuldade 

em cuidar dos idosos, a família revela histórias anteriores de abandono ou conflitos em 

decorrência do abuso de substâncias lícitas ou ilícitas, violência doméstica e traições 

conjugais entre outros aspectos. 

A ressignificação do idoso com demência pelo familiar e a construção do papel de 

cuidador ocorrem durante o processo de convivência, influenciadas pelas experiências 

pessoais e práticas socioculturais das famílias (SANTOS, 2003). 

Nas últimas décadas ocorreram a promulgação e o desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas à atenção da população idosa. A Constituição Federal de 1988 no artigo 229 

determina como dever dos filhos maiores amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade 

(BRASIL, 1988). O artigo 230 complementa que a família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de amparar as pessoas idosas e que preferencialmente os programas de amparo ao idoso 

devem ser executados em seus lares (BRASIL, 1988).  

Em 1994 a Política Nacional do Idoso reafirmou a prioridade do atendimento do idoso 

no ambiente familiar, em detrimento do atendimento asilar, salvo quando os idosos não 

possuírem condições para garantir a própria sobrevivência (BRASIL, 1994). 
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Segundo a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) promulgada em 1999 

(BRASIL, 1999), a estrutura familiar brasileira vem se modificando pelo aumento da 

expectativa de vida, sendo constituída por diversas gerações. A família como espaço efetivo 

de apoio ao idoso e em decorrência dessas mudanças conjunturais e culturais exige ações de 

apoio mútuo entre as pessoas do mesmo contexto familiar (BRASIL, 1999).  

Ainda segundo a PNSI, o cuidado do idoso ocorre primordialmente no ambiente 

familiar e se constitui como um dos aspectos fundamentais na atenção à saúde do idoso 

(BRASIL, 1999). Isso não exclui o Estado do seu papel na promoção, proteção e recuperação 

da saúde do idoso nos três níveis de gestão do SUS, favorecendo o suporte familiar. 

A perda da independência e progressivamente da autonomia de idosos com demência 

devem ser objetos de atenção especial, uma vez que se configuram entre as principais causas 

de anos vividos de incapacidade. Torna-se relevante a parceria entre os profissionais de saúde 

e os cuidadores, possibilitando a sistematização das tarefas realizadas no domicílio relativas à 

promoção da saúde, à prevenção de incapacidades e à manutenção da capacidade funcional do 

idoso dependente e do seu cuidador (BRASIL, 1999). 

A PNSI ainda pontua como responsabilidade da esfera municipal o estímulo e apoio 

na formação de grupos de autoajuda e de convivência, de modo integrado com outras 

instituições que atendem essa população (BRASIL, 1999). 

O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) é uma importante conquista para a garantia do 

direito dos idosos reforçando a responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público na efetivação dos seus direitos. Além de enfatizar o papel do SUS na garantia 

da atenção à saúde da pessoa idosa de forma integral, em todos os níveis de atenção, 

determinando a promoção de grupos de orientação a cuidadores familiares e de autoajuda.   

O Pacto pela Saúde em 2006 (BRASIL, 2006) contempla a saúde do idoso entre as 

seis prioridades pactuadas entre as três esferas de governo, tendo como uma das ações a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), propondo a revisão e atualização da 

PNSI de 1999.  

A PNSPI reafirma a família como a executora do cuidado ao idoso e a necessidade de 

um suporte qualificado e contínuo dos responsáveis por esse cuidado, e define a Atenção 

Básica através da Estratégia Saúde da Família como um apoio fundamental (BRASIL, 2006). 
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A avaliação sistemática da família, com o objetivo de identificar e reconhecer a rede 

de suporte social e as suas necessidades, buscam a prevenção e detecção precoces do cansaço 

dos cuidadores. A cada momento os profissionais de saúde deverão considerar, dependendo 

do grau de dependência e autonomia, os desejos do idoso e de sua família. É significativo 

propor um espaço de negociação das expectativas entre os envolvidos e a troca de 

informações, considerando a história do idoso, seus recursos individuais e sociais e a rede de 

suporte social disponível no local. As síndromes demenciais configuram entre as situações de 

fragilidade do idoso. Ao conhecer a condição de fragilidade, é importante avaliar os recursos 

locais para favorecer o cuidado domiciliar, incluindo o cuidador como um parceiro da equipe 

de cuidados, fomentando uma rede de solidariedade para o idoso em situação de fragilidade e 

sua família (BRASIL, 2006). 

Para Neri (2010) as leis brasileiras legitimam a obrigação dos filhos para cuidar dos 

pais idosos e decretam sanções para os que não o fazem. Todavia o mesmo não acontece com 

o Estado, quando se omite ao não cumprir com seus deveres em relação aos idosos e aos 

cuidadores, não são punidos o abandono, a omissão, a violência e abusos sofridos através das 

instituições e pelos agentes privados e públicos. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) há mais de 

80.000 idosos no município de Santos (IBGE, s/d). Esse número aumenta a preocupação e 

necessidade de discussão de proposições e implementação de políticas públicas para atender a 

demanda dessa população. 

No AMBESP-RCH os pacientes que precisam de avaliação neurológica ou geriátrica 

são encaminhados pelos clínicos das UBSs para avaliação diagnóstica, e acompanhamento se 

necessário. Em março de 2013, iniciou-se o atendimento de avaliação neuropsicológica de 

pacientes adultos e idosos, tendo como proposta: realizar diagnóstico diferencial entre 

transtornos neurológicos e outras afecções cognitivas e afetivas; subsidiar a atuação médica e 

de outros profissionais de saúde, oferecendo um panorama dos comprometimentos 

apresentados pelo paciente, favorecendo suas ações e orientar familiares e cuidadores para 

promover a adesão ao tratamento e adequação nas atitudes junto ao paciente. 

O diagnóstico das síndromes demenciais é realizado através de consulta médica, 

avaliação neuropsicológica e exames complementares (laboratoriais e de neuroimagem). Após 

a avaliação do neurologista, ocorre a indicação do tratamento medicamentoso. 
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A Neuropsicologia é a área das Neurociências e Psicologia que estuda as relações 

entre o sistema nervoso central, o funcionamento cognitivo e o comportamento. A avaliação 

neuropsicológica auxilia no diagnóstico diferencial de quadros neurológicos e psiquiátricos, 

investiga a natureza e o grau de alterações cognitivas e comportamentais, monitora a evolução 

dos quadros neurológicos e psiquiátricos e de tratamentos medicamentosos e cirúrgicos 

(MIOTTO, 2012). 

Na devolutiva da avaliação neuropsicológica ou mesmo no contato em sala de espera 

do AMBESP-RCH, os cuidadores de idosos com síndromes demenciais, traziam 

questionamentos sobre como lidar com o paciente, como seria o curso das síndromes 

demenciais, e verbalizavam suas dificuldades no cuidado diário e procuravam indicações de 

grupos de apoio.  

Os grupos de ajuda mútua de cuidadores de idosos com síndromes demenciais se 

constituem como um espaço para relações de solidariedade, relato de experiências conflitantes 

dos cuidadores e verbalização de sentimentos. A partilha das dificuldades em estabelecer o 

cuidado, a busca de informações, a orientação e a aprendizagem de estratégias de cuidado, 

com a mediação dos profissionais de saúde, tornam-se espaços privilegiados na assistência do 

paciente e da família (ARRUDA; ALVAREZ; GONÇALVES, 2008). 

Na cidade de Santos, há o grupo de apoio de caráter informativo e psicoeducativo 

conduzido pela Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), sub regional Santos, vinculada 

a Universidade Federal de São Paulo - campus Baixada Santista (UNIFESP-BS), com  

reunião mensal. Outro grupo realizado pelo Serviço de Atendimento em Demência (SADe), é 

o grupo de apoio de cuidadores também com enfoque informativo e psicoeducativo, vinculado 

a um programa de extensão (UNIFESP-BS). 

Observa-se a necessidade da criação de outros espaços para esses cuidadores, além de 

relevância de espaços vinculados ao SUS. A SMS oferece grupos de formação de cuidadores, 

conforme preconizado pelas Políticas Públicas relacionadas ao idoso, mas ainda carece de 

grupos de cuidadores de idosos com síndromes demenciais como espaço de informação, 

acolhimento e partilha. 

Os estudos sobre cuidadores familiares de idosos ainda é um tema pouco abordado na 

produção científica nacional, principalmente a partir da escassez de estudos qualitativos e 

pesquisas relativas às relações que se estabelecem entre cuidadores e idosos.  As pesquisas 
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enfatizam a descrição do perfil dos cuidadores e as dificuldades do cuidado (OLIVEIRA; 

D‟ELBOUX, 2012).  

Esse estudo justifica-se como uma possibilidade de aproximação e compreensão do 

ato de cuidar, considerando não só o idoso com síndromes demenciais, mas as implicações 

familiares nesse processo. Poderá, portanto, contribuir para a construção de espaços e ações 

possibilitando o atendimento integral e interprofissional. 
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3 O CUIDADO 

 

A palavra „cuidado‟ deriva do latim cura (cura), sendo o sinônimo erudito de cuidado. 

Em outra forma mais antiga do latim, a palavra cura (coera), se refere a relações de amizade e 

amor, ao expressar atitude de cuidado, preocupação e desvelo com quem se ama. Outra 

origem da palavra „cuidado‟ deriva de cogitare-cogitatus, com o significado de cogitar, 

mostrar interesse, pensar e colocar atenção (ZOBOLI, 2004). 

Para Pompéia (2005) as situações que precisam de cuidado possuem três qualidades ou 

características. A primeira é a delicadeza, porque tudo que é delicado necessita de cuidado. Se 

for maltratado, o que é delicado pode se destruir com facilidade. A segunda característica é a 

dificuldade: o que é difícil solicita que a pessoa pare, pense e se detenha no que precisa de 

cuidado. E a terceira característica é a importância, em que se exige todo o cuidado com o que 

é valioso, com o que é importante. 

O cuidar é uma atitude antes de ser uma ação e é a consideração que se tem pelo outro 

e por suas necessidades. Na ausência do cuidado, o ato de cuidar se desvaloriza, perdendo a 

sua motivação ética (PLASTINO, 2009). 

Para Rollo May (1969, apud ZOBOLI, 2004) o cuidado é percebido como algo 

importante, em que ocorre a identificação com a felicidade ou a dor do outro. Pondera que o 

cuidado é a raiz da ética, em que a boa vida diz o que é importante, do que é cuidado. A ética 

vem da possibilidade do homem transcender a satisfação dos próprios desejos e se voltar para 

ações que tragam o bem-estar de outras pessoas, seja individualmente ou em grupo, trazendo 

também para si satisfação e bem-estar ao realizar essa ação (ZOBOLI, 2004). 

Segundo Martins (2004, apud ANÉAS; AYRES, 2011), observa-se um aumento na 

produção acadêmica em saúde relacionada à filosofia. A filosofia é um potente elemento de 

crítica e aprimora as reflexões sobre a saúde, por questionar e convidar o repensar de 

conceitos e modelos dados como prontos e fechados. 

A obra do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) configura como uma 

relevante contribuição integrada ao campo da saúde, por reconstruir as concepções 

convencionais de homem, verdade e mundo, fomentando a reformulação de fundamentos e 

reflexão sobre os sentidos das práticas em saúde. Ao desconstruir o saber metafísico 
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tradicional e ao construir sua ontologia fundamental, Heidegger possibilita através da 

compreensão do mundo e da existência, o repensar das práticas de saúde e a questão do 

cuidado em saúde no seu sentido primordial (ANÉAS; AYRES, 2011). 

 

3.1 A fenomenologia 

 

A Fenomenologia é uma metodologia, um caminho para ver o que se mostra a partir 

das coisas mesmas. Portanto, não é uma teoria explicativa e nem uma técnica. Os mais 

importantes autores da Fenomenologia foram Edmund Husserl, Merlau-Ponty, Jean Paul 

Sartre e Martin Heidegger (CYTRYNOWICZ, 2003; PRADO, 2005). 

Para compreender a Fenomenologia de Martin Heidegger, é relevante abordar a 

proposta de Husserl, como importante autor da Fenomenologia e por ter sido mestre de 

Heidegger (PRADO, 2005). 

A Fenomenologia tem seu início no século XX, num período de insatisfação com a 

metafísica, e grande interesse pelo progresso das ciências, principalmente da Matemática e 

Psicologia (PRADO, 2005). 

Edmund Husserl (1859-1938) era matemático, mas tinha interesse pelas questões 

filosóficas. Assim como Descartes e Kant, questionava como se dava o conhecimento, 

questionamento presente em quase toda a Filosofia. Anteriormente adepto ao psicologismo, 

Husserl, em 1901, indica a existência de uma crise do conhecimento, da cultura e das ciências. 

Husserl caracteriza o psicologismo como uma doutrina filosófica, em que a lógica e a teoria 

do conhecimento seriam disciplinas subordinadas da recente Psicologia Experimental 

(PRADO, 2005). 

Para Husserl, o estudo do comportamento humano no mundo empírico ocorre com a 

ciência da Psicologia, diferenciando-a da Fenomenologia pura ou transcendental como uma 

ciência das essências, ou seja, eidética. Husserl propunha uma Filosofia com rigor científico, 

interrogando-se como ter esse rigor com o raciocínio filosófico lidando com tantas variáveis 

do mundo real (PRADO, 2005). 

A essência é o sentido do ser, a ideia (eidos). A Filosofia descreve a essência da 

consciência, dos seus atos e correlatos e das coisas em sua essência. Portanto, a Filosofia é 
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eidética, descreve a essência ou eidos. Ora, se eidos é um fenômeno, a Filosofia é uma 

fenomenologia. É a descrição do fenômeno sejam eles materiais, naturais, ideais ou culturais 

(CHAUÍ, 2000). 

O método científico pressupõe uma verdade que é provisória, até que um fato novo 

traga uma nova realidade. Husserl, para evitar que a verdade filosófica não fosse também 

provisória, sugere que ela se refira as coisas como elas se apresentam, com seus verdadeiros 

significados, sem teorias e pressuposições (PRADO, 2005). 

A Fenomenologia busca descrever os fenômenos, o que está aparente, o que acontece 

na consciência. O modo como às coisas se apresentam, ao invés de suposições. O interesse é 

na presença da coisa, o que se mostra e não a „coisa em si‟. Estuda a consciência e os objetos 

da consciência. O importante não é o mundo que existe, mas o modo como conheço esse 

mundo ou como ele se dá para cada pessoa (PRADO, 2005). 

A consciência é intencional visto que é sempre a consciência de alguma coisa e se 

movimenta na direção de um objeto. Esse objeto intencional se direciona para a mente e 

necessariamente não precisa ser um objeto real (PRADO, 2005). 

Para alguns estudiosos, a Fenomenologia de Husserl é uma forma de idealismo, por 

lidar com objetos ideais, com as coisas na sua essência. Entretanto, esse idealismo é superado 

em parte com a intencionalidade da consciência, superando a dicotomia cartesiana do sujeito 

versus objeto e do eu versus realidade (PRADO, 2005). 

 

3.2 Heidegger e o cuidado 

 

Martin Heidegger foi discípulo de Husserl, além de um seus melhores comentadores e 

críticos. O seu livro „Ser e tempo‟, sua obra fundamental, foi dedicada a Husserl em 1927, 

quando foi publicado. É com Heidegger que a Fenomenologia conquista uma posição original 

e avança na compreensão do existir humano (PRADO, 2005). 

O fenômeno é a existência que aparece, ora se mostra, ora se encobre. A 

Fenomenologia, portanto, vem para mostrar aquilo que não se manifesta e está encoberto, mas 

que expressa o sentido e o fundamento do que se manifesta. E justamente porque os 

fenômenos se ocultam que a Fenomenologia se faz primordial. A Fenomenologia, que tem por 

tarefa a relação original do ser, é uma ciência do ser do ente (ontologia), a única ontologia 

possível (PRADO, 2005; SAPIENZA, 2015). 
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O ôntico retrata a estrutura e a essência de um ente, aquilo que ele é, o que o 

identifica. A diferença do ente para os outros entes é a relação que estabelece com eles. O 

ontológico é o estudo filosófico dos entes, o estudo dos conceitos para poder conhecer e 

determinar através do pensamento quais as modalidades ônticas, que métodos podem ser 

utilizados para estudar cada uma delas, à quais categorias eles pertencem. O ôntico se refere à 

existência própria dos entes e o ontológico concerne aos entes como objetos do conhecimento 

(CHAUÍ, 2000). 

Como passamos da experiência ôntica à investigação ontológica? Quando aquilo que 

faz parte de nossa vida cotidiana se torna problemático, estranho, confuso: quando 

somos surpreendidos pelas coisas e pelas pessoas, porque acontece algo inesperado 

ou imprevisível; quando desejamos usar certas coisas e não sabemos como lidar com 

elas; enfim, quando o significado costumeiro das coisas, das ações, dos valores ou 

das pessoas perde sentido ou se mostra obscuro e confuso, ou quando o que nos foi 

dito, ensinado e transmitido sobre eles já não nos satisfaz e queremos saber mais e 

melhor (CHAUÍ, 2000, p. 304). 

Em sua ontologia fundamental, Heidegger busca as origens genuínas que permitem a 

tudo se manifestar e presentar. Não busca as essências primas ou conceitos definitivos, como 

causas primordiais de tudo, em que tudo é derivado do que se percebe ou conceitua. As 

essências fundamentais não constituem o ontológico, mas o que possibilita os vários modos 

de algo se manifestar, presentar, criar, produzir, atuar e sentir, isso é ontológico 

(SPANOUDIS, 1981). 

Assim, as características fundamentais que proporcionam a manifestação ou realização 

de algo é o que se chama ontológico. Essas características ontológicas do ser humano, o 

Dasein, também são chamadas existenciálias. O ôntico é tudo que é entendido, percebido e 

conhecido de imediato. O que se refere ao ontológico é existencial e o que se refere ao ôntico 

pode-se chamar de existenciário (SPANOUDIS, 1981).  

Heidegger entende a Fenomenologia e a Filosofia não só de modo diferente de 

Husserl, mas de toda Filosofia à sua época. A questão de como se dava o conhecimento não é 

o que inquietava Heidegger, mas qual o sentido do ser e o que é ser. Ao interrogar a questão 

do ser, Heidegger percebe que é preciso compreender o ente que se pergunta o que é ser. Só o 

homem se interroga a respeito do que é ser. O homem que ele chama de Dasein, ou seja, ser-aí 

(PRADO, 2005). 



28 

 

Heidegger, ao esclarecer a questão do sentido do ser, retrata as características 

ontológicas do Dasein como ser-no-mundo. São elas a abertura, a espacialidade, a 

temporalidade, o ser-com o outro, a corporeidade, a afinação, a historicidade e a mortalidade 

ou finitude. Essas caraterísticas são interdependentes e indissociáveis do Dasein no mundo 

(CARDINALLI, 2005). 

Para Heidegger: 

Ser, a manifestação do ser, dá-se sempre somente como presença do ente. Para que 

um ente possa estar presente e mesmo para que possa haver um ser, a manifestação 

do ser,  é necessário o estar do homem já no aí, na clareira, na claridade do ser, 

modo este como o homem existe. Não pode haver, pois, ser do ente sem o homem. 

(HEIDEGGER, 2017, p.182, grifo o autor). 

Outra questão é a relação especial do homem com o ser, em que a existência humana 

serve como alcance de abertura, a clareira onde os entes podem aparecer. A clareira e a 

obscuridade se condicionam entre si. Uma não existe sem a outra, em que surge o mundo 

todo, todos os entes e o entendimento humano. Para Heidegger o ser é chamado de nada. Um 

nada pleno de possibilidades, que permitir ser o que é e com a possibilidade de surgir dos 

entes (BOSS, 1974). 

Ainda para Boss (1974, p.11) todos nós, como existência humana, temos como tarefa 

tirar da obscuridade “o alcance iluminado desta clareira que é o nosso mundo”. O existir 

humano compreendido com um novo sentido de estar atento, para manter aberta esta clareira, 

para que ela possa aparecer e se desenvolver. A clareira como possibilidade de ver algo que 

vem ao seu encontro. Como abertura iluminadora, independente do lugar onde está, pode 

estabelecer uma relação livre com o que aparece nessa abertura iluminadora de seu mundo. 

Na espacialidade, o modo de ser do Dasein sempre inclui algum tipo de experiência 

espacial, numa dimensão espacial que faz parte. A definição de ser-aí no mundo é um 

indicativo da espacialidade. Os entes estão longe ou perto, em um lugar ou no outro e levam 

consigo o espaço (POMPÉIA, 2003).   

Para Heidegger (2015, p. 188) a “proximidade significa sempre o modo de dizer 

respeito a, do poder-ser no sentido de ser afetado, isto é, da solicitação do ser, do ser usado 

pelo ser. Mais próximo é aquilo que traz para o poder-ser próprio”. 

Segundo Boss (1976), há um paradoxo entre a explosão demográfica e o 

desenvolvimento tecnológico, em que o homem está mais próximo geográfica e fisicamente, 
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por exemplo, através dos meios de comunicação como a televisão. Todavia, os homens 

tornam-se estranhos ao se afastar existencialmente um dos outros. Além da proximidade 

geográfica ou matemática, existe a proximidade que se sente ao ser tocado de perto ou mesmo 

com a distância se desperta o interesse de longe ou até mesmo permanecer indiferente. 

O ser-doente é caracterizado por uma perturbação pronunciada da espacialidade de seu 

ser-no-mundo, que intervém diretamente na possibilidade de ser homem no espaço no que se 

refere ao que apresentou, se apresenta ou se apresentará a ele nesse espaço (BOSS; 

CONDRAU, 1976). 

Na temporalidade, o Dasein é o ente que existe sempre vindo a ser e isso diz do tempo. 

Seja em cada momento (presente), permeia o que ainda não é (futuro) e traz consigo o já sido 

(passado). A perspectiva daseinsanalítica não negligencia as experiências do passado na 

existência de alguém, mas traz uma nova forma de compreender a temporalidade, ao 

considerar a interligação entre as êxtases temporais (passado, presente e futuro), sem focalizar 

os momentos isoladamente (CARDINALLI, 2005; POMPÉIA, 2003). 

A afinação relaciona-se à condição fundamental da abertura do Dasein, que não pode 

experimentar nada que não esteja imbricado numa certa disposição afetiva, atravessando-o a 

cada momento. Na clareira do ser, a afinação seria a luz que permanece na clareira e ilumina 

todos os entes, tudo que aparece nessa clareira. As emoções estão presentes na vida, em seu 

modo ôntico. Dasein ao agir, se inspira pelo modo de presença do mundo. A ligação entre o 

agir e o modo de presença é o que define a emoção (emovere, pôr em movimento). 

(POMPÉIA, 2004). 

A corporeidade se refere ao corpo, ao ser corporal. Diz do corpo e concomitantemente 

do mundo, do corpo que somos. É um caráter fundamental do Dasein, inseparável e que 

compõe todas as relações com o mundo (CARDINALLI, 2003; POMPÉIA, 2003). 

Para Boss e Condrau (1976) o modo de ser-doente pode ser caracterizado por uma 

perturbação evidente da corporeidade do existir humano, “qualquer modo da corporeidade faz 

parte a tal ponto e tão diretamente do ser-no-mundo do homem, isto é de sua existência, que 

qualquer redução toca sempre e imediatamente este ser-no-mundo e por isso mesmo, todas as 

possibilidades de relação com o mundo” (BOSS; CONDRAU, 1976, p. 29). 

O modo de ser-doente só pode ser entendido a partir da constituição fundamental do 

homem normal e do modo de ser-sadio, em que o modo de ser-doente é a privação do modo 
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de ser-são. O homem sadio tem na sua essência fundamental o poder-dispor livremente das 

várias possibilidades de relação que lhe foram dadas e que se apresentam na abertura livre do 

seu mundo (BOSS; CONDRAU, 1976). 

Para Boss (1974) é necessário entender a existência do doente como uma possibilidade 

da existência humana reduzida ou distorcida. Todos nós dispomos da possibilidade, mas sem 

nos reduzirmos a ela. 

A essência do Dasein é a sua existência e existir (ek-sistir). De origem grega ek é o ser 

fora, junto ao mundo e ao mesmo tempo “ser o „dentro‟ em que há mundo, pois o mundo faz 

parte do Dasein. Mundo é constituído pela totalidade de significados, de referências que 

pertencem ao Dasein” (SAPIENZA, 2015, p.39). 

O homem, em sua essência, tem a possibilidade de escolher o tipo de relação que 

estabelece com os entes que se apresentam a ele, num mundo com uma multiplicidade de 

dados. A todo instante, o homem decide como viverá essas relações, e somente a ele é dada a 

possibilidade de ser-si-mesmo (BOSS; CONDRAU, 1976). 

A compreensão da existência do homem é fundamental e considera a influência dos 

acontecimentos na vida da pessoa, como ela entende esses acontecimentos e o que a motiva a 

fazer algo. Heidegger formulou o termo Dasein Analytik, e em português é utilizado Análise 

do Dasein ou Daseinsanalyse. Esse termo engloba todos os referenciais da análise e todos os 

caracteres dessa existência humana. A Dasein Analytik é um novo método que pode ser 

compreendido como um caminho que conduz para além de, é um novo caminho do 

entendimento humano (BOSS, 1974; CARDINALLI, 2005). 

O psiquiatra suíço Medard Boss baseado na ontologia fundamental de Heidegger 

iniciou a Daseinsanalyse clínica ao propor um novo acesso para entender o homem, ao buscar 

a aproximação e a compreensão dos fenômenos sadios e patológicos e também do contexto 

terapêutico (CARDINALLI, 2000; EVANGELISTA, 2004; PRADO, 2005). 

Para Heidegger “ser lançado e compreensão copertencem mutuamente numa união, 

cuja unidade é determinada pela linguagem” (HEIDEGGER, 2017, p. 152). A linguagem 

como algo a dizer, como modo do ser se mostrar. A linguagem compreendida não apenas pela 

capacidade de se comunicar, mas como abertura, genuína e preservada, de diferentes modos 

pelo homem, daquilo que é. Na relação essencialmente com o outro, o homem é ser-com e a 

linguagem é discurso. (HEIDEGGER, 2017). 
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O falar discurso é um fenômeno que constituí a abertura do ser-aí, ao articular 

significativamente a compreensão do ser-no-mundo. As palavras, portanto, não são dotadas de 

significados em si. Não é o homem que atribui o significado e nem o mundo externo que 

delimita o significado das coisas. A trama significativa se articula entre o homem e o mundo 

externo, situado entre o viver e o falar humano (CARDINALLI, 2000). 

O homem fala porque é natural, falar não acontece por uma vontade especial, mas 

porque o homem é capaz de falar, diferente da planta ou animal. Isso significa que a fala 

qualifica “o homem a ser o ser vivo que ele é enquanto homem” (HEIDEGGER, 1989, p.7). 

O homem não se mostra apenas pelo que é falado e do conteúdo expresso, mas 

também pelo modo que se expressa. Cardinalli (2000) aponta duas possibilidades do falar 

humano na situação terapêutica: o falatório incessante e o falar mais próximo. O falatório 

incessante é o modo mais comum das pessoas se comunicarem e, revela um distanciamento de 

si mesmo e do próprio mundo. É o falar de si a partir de modelos genéricos, de como se vive 

como se fosse um relatório médico, mantendo a impessoalidade do que é falado. 

O falar mais próximo revela um contato mais próximo consigo mesmo, com os outros 

e com o mundo. Retrata uma intimidade com a sua vida, e aproxima o significado e o sentido 

da sua existência. Esse modo de falar permite a possibilidade de ouvir a si mesmo, os outros e 

o mundo, assim como a possibilidade do silêncio (CARDINALLI, 2000). Para Cardinalli, 

“Compreendemos, também, que o silêncio é uma possibilidade intrínseca do falar. Estar em 

silêncio é diferente de falar pouco ou de estar mudo, pois o silêncio só é possível para alguém 

que tem o que dizer” (CARDINALLI, 2000, p. 15). 

O homem fala conforme pode escutar e ouvir a si próprio, aos outros e ao mundo e a 

fala humana não se limita ao falar sonoro por meio das palavras, mas implica também no calar 

e no ouvir (CARDINALLI, 2000).  

O homem é um ente com uma rede de significação, construída junto com os outros 

entes que vem ao seu encontro. O homem é um ser-no-mundo, que compartilha junto com as 

outras pessoas e coisas. É no encontro do homem com os entes circundantes, que são feitas as 

escolhas, sejam elas de aceitação, negação ou negligência, para o seu „poder-ser‟. É um 

poder-ser que se mostra de um modo e não de outro (CYTRYNOWICZ, 2000a; 

MICHELAZZO, 2001). 



32 

 

Em todo momento, o homem pode escolher e realizar uma das diversas possibilidades 

da sua existência que lhe são propostas, mantendo-se em dívida com as outras que não realiza. 

Cabe a ele realizar as possibilidades de existir que surgirão das situações que chamam o seu 

futuro (BOSS; CONDRAU, 1976). 

Para Cytrynowicz (2003) somos cada um de nós uma possibilidade disponível, a cada 

instante para perceber o mundo que se apresenta. Perceber o mundo integralmente e em 

conjunto com as dimensões do nosso existir: corpo, compreensão, afetividade, expectativas e 

apreensões históricas, relações presentes mais próximas ou mais distantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Para Heidegger, o Dasein é essencialmente cuidado, que em alemão é chamado sorge, 

traduzido também por preocupação ou cura. O cuidado se refere à existencialidade do Dasein, 

é um antecipar-se a si mesmo, que em-virtude-de-si-mesmo, projeta-se em seu poder-ser. O 

Dasein é encontrado numa disposição afetiva jogado no mundo fático e o cuidado se relaciona 

com a existencialidade, a facticidade e a decadência do Dasein. O cuidado é a essência do 

Dasein, é a estrutura do ser do Dasein (SAPIENZA, 2015). 

A facticidade é uma condição do Dasein, ligado ao seu destino com outros entes que 

vêm ao seu encontro dentro do seu mundo (SAPIENZA, 2015). 

A decadência concebe o modo cotidiano de ser-no-mundo, é quando o Dasein se 

desvia do seu modo de ser próprio e torna-se impessoal. É um modo constitutivo do Dasein e 

não deve ser eliminado. A impropriedade facilita a existência em seu cotidiano, delimitando 

as regras e leis que devem ser cumpridas, os sentimentos esperados em determinada situação, 

ou seja, facilitam a rotina (SAPIENZA, 2015). 

Em „Ser e tempo‟, Heidegger recorre à fábula de Higino, conhecida como o mito do 

cuidado, ao explanar sobre a questão do cuidado. 

 

Certa vez, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de terra argilosa. Ocorreu-

lhe então a ideia de moldá-lo, dando-lhe forma. Enquanto pensava sobre o que 

acabara de criar, interveio Júpiter. Cuidado pediu-lhe que insuflasse espírito à forma 

que ele moldara, no que Júpiter o atendeu prontamente. Cuidado quis, então, dar um 

nome à sua criação, mas Júpiter se opôs. Exigindo que ele, que lhe dera espírito 

fosse também quem lhe desse o nome. Enquanto Cuidado e Júpiter disputavam 

sobre quem lhe daria o nome, apareceu a Terra que, tendo cedido parte de seu corpo 
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para o que fora criado, queria também nomeá-lo. Diante de tamanha contenda, 

decidiram que Saturno seria o juiz da disputa. Saturno tomou então uma decisão 

equânime, proferindo a sentença: “tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves 

receber na morte o espírito de volta; tu, Terra, que cedeste do teu corpo, receberás o 

corpo de volta. Mas como foi Cuidado quem primeiro o formou, pertencerá a ele 

enquanto viver. E havendo entre vós disputa insolúvel sobre o seu nome, eu o 

nomeio: chamar-se-á „homem‟, pois foi feito de húmus” (terra fértil). (COSTA, 

2009, p.30). 

De acordo com a fábula o homem pertencerá ao cuidado enquanto viver. Não há 

separação entre o cuidado e a existência humana, eles se unem, se entrelaçam. O homem ao 

viver cuida e ao cuidar, ele vive (COSTA, 2009). 

O homem cuida para não morrer, deseja permanecer vivo, preservando a vida. Logo, a 

morte do homem é o fundamento para que o cuidado seja o seu elemento genuíno. O cuidado 

é a condição de vida e não de morte e para continuar a viver, o homem cuida, para prolongá-

la. Todos os entes estão destinados à morte, mas apenas o homem sabe da sua mortalidade 

(COSTA, 2009). 

O que fundamenta o cuidado é a mortalidade que provoca o homem para cuidar. A 

condição humana mais radical e inalienável constitui-se pela mortalidade, temporalidade e 

cuidado, que são indissociáveis. Ao interpretar a fábula de Higino, Heidegger reafirma o 

cuidado como condição humana (COSTA, 2009). 

Ainda para Costa (2009, p. 37), “se todo ente é num mundo, o ente que possui caráter 

existencial, o ente humano, é num mundo, é temporalmente, e o seu modo de ser e estar no 

mundo e no tempo é o cuidado”. 

O ser-no-mundo é cuidado. Aquilo que é cuidado constitui-se como uma ocupação, 

seja de modo próprio ou impróprio e a relação estabelecida com as pessoas se define como 

uma preocupação. Assim, a ocupação é um tratamento e a preocupação é uma assistência. 

Quando há a preocupação com outro e é dada assistência, não se cuida apenas do outro, mas 

também de si mesmo. Porque de certa forma, se não for cuidado, acontece o descuido daquilo 

que se preza (COSTA, 2009). 

Para Heidegger, o cuidado tem o sentido da solicitude e da angústia, como 

possibilidades fundamentais e conflituosas. O „cuidado angústia‟ (sorge) refere-se à luta de 

cada um para sobreviver e conquistar uma posição conveniente em relação aos outros seres 
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humanos. O „cuidado solicitude‟ (fürgsorge) retrata acalentar, voltar-se para, é o interessar-se 

pela humanidade e pela Terra. É recorrente essa divergência ambígua do cuidado. Enquanto o 

cuidado como angústia move o homem na luta pela subsistência, o cuidado como solicitude 

mostra as potencialidades do humano (ZOBOLI, 2004). 

O cuidado, no sentido proposto por Heidegger inclui as diversas formas de relações 

afetivas. Assim, as possibilidades de comportamento concreto do homem se sustentam nessa 

característica fundamental pelo modo de ser sempre e originalmente em relação a alguma 

coisa (BOSS, 1997). 

No cuidado, o mundo faz a história e o Dasein se faz a si mesmo. Assim, o cuidado 

pode ser realizado de modo concreto nas suas mais diferentes formas, abarcando os modos do 

descuidar ou do cuida mal. Cada pessoa escreve a sua história, que se transforma conforme 

cada episódio ocorre, na abertura da indeterminação da história (POMPÉIA, 2005). 

 

3.3 O cuidado em saúde 

 

Segundo Ayres (2004, p. 21) a expressão cuidado, usada no âmbito da saúde, se refere 

“às relações dessa centralidade dos „projetos‟ no modo de ser dos humanos, com os modos de 

compreenderem a si e a seu mundo e com seus modos de agir e interagir”. 

Nas práticas de saúde o cuidado pode ser designado como uma atitude terapêutica, em 

busca do seu sentido existencial. A humanização das ações de saúde se discute para além da 

gestão dos serviços, da formulação de políticas de saúde, da formação e supervisão técnica 

dos profissionais e dos aspectos éticos, sugerindo-se a transformação das ações assistenciais 

(AYRES, 2004). 

Ainda segundo Ayres, define-se “cuidado como designação de uma atenção à saúde 

imediatamente interessada no sentido existencial da experiência do adoecimento, físico ou 

mental, e, por conseguinte, também das práticas de promoção, proteção ou recuperação da 

saúde” (AYRES, 2004, p. 22). 

Em 2003, a Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (PNH) ou 

também chamada de HumanizaSUS, foi criada como uma política do SUS, tendo como 

objetivos principais: encarar os desafios manifestados pela sociedade brasileira em relação à 
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qualidade e dignidade no cuidado em saúde, traçar e articular projetos de humanização do 

SUS e, desafiar os problemas da organização e gestão do trabalho em saúde, que tem atingido 

de modo inadequado à produção de saúde e a vida dos trabalhadores (BRASIL, 2007). 

Em sua trajetória de mais de 20 anos de SUS, a PNH assume como desafio as 

dificuldades e problemas que ainda permanecem no sistema (BRASIL, 2007). A participação 

em saúde com a PNH caminha para a inclusão protagonista e corresponsável pelos diversos 

sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde. É na produção do sujeito coletivo e 

não individualizado, que através do seu fazer cotidiano e local, no trabalho formal dos 

profissionais de saúde ou no trabalho de cuidado de si dos usuários ou da rede sociofamiliar, 

que se faz a mudança nos modos de gerir e cuidar (PASCHE; PASSOS; HENNINGTON, 

2010). 

A PNH é uma política que recria os modos de cuidar e os modos de gerir, tendo por 

diretrizes o acolhimento, a Clínica Ampliada, a valorização do trabalhador, a gestão 

democrática e a garantia dos direitos dos usuários (PASCHE; PASSOS; HENNINGTON, 

2010). 

Os complexos determinantes na relação dos profissionais de saúde e dos pacientes tem 

no encontro terapêutico a possibilidade do diálogo como a abertura para ouvir o outro com 

autêntico interesse. O profissional ouve e se faz ouvir, sem se apropriar exclusivamente do 

discurso tecnocientífico. O acolhimento como essa capacidade de ouvir e dialogar, tem sido 

apontado como uma tecnologia importante na humanização em saúde (AYRES, 2004). 

Há um encontro entre os profissionais de saúde e o usuário, em que se expressam as 

intencionalidades, os conhecimentos e as representações, como uma forma de sentir e 

ponderar as necessidades de saúde no momento do trabalho. O objeto da saúde não é a cura, a 

promoção ou a proteção da saúde. O compromisso é com a produção de cuidado, como um 

meio para se alcançar a cura e a saúde, que são os objetivos a serem alcançados (KOERICH, 

2006). 

A Clínica Ampliada se refere à construção de processos dialógicos em que fiquem 

explícitos as necessidades, os interesses e os desejos dos sujeitos, para assim construir 

processos de corresponsabilização (PASCHE; PASSOS; HENNINGTON, 2010). 

O cuidado em saúde tradicionalmente é compreendido pelos profissionais de saúde e 

pelos usuários como ações desenvolvidas nos serviços de saúde mediante a ação técnica dos 
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profissionais. Entretanto, o cuidado em saúde é produzido em contextos diferentes, mas que 

se inter-relacionam: a rede oficial de serviços e a rede informal, caracterizada principalmente 

pela família. Enquanto o saber biomédico-científico é reconhecido como produtor de 

cuidados, a rede informal não é alvo de tanta consideração (GUTIERREZ; MINAYO, 2010). 

No entanto é na família e pela família que se produzem cuidados essenciais à saúde. 

Estes vão desde as interações afetivas necessárias ao pleno desenvolvimento da 

saúde mental e da personalidade madura de seus membros, passam pela 

aprendizagem da higiene e da cultura alimentar e atingem o nível da adesão aos 

tratamentos prescritos pelos serviços (medicação, dietas e atividades preventivas). 

Essa complementariedade se dá através de ações concretas no cotidiano das famílias, 

o que permite o reconhecimento das doenças, busca „em tempo‟ de atendimento 

médico, incentivo para o autocuidado e, não menos importante, o apoio emocional 

(GUTIERREZ; MINAYO, 2010, p. 1498). 

A família é vista como uma instituição onipresente no espaço e no tempo, e no 

decorrer da história da humanidade, é vista como algo natural, dada de um modo que não 

requisita uma definição. Os procedimentos técnicos de saúde executados pela família não são 

valorizados, percebendo o ambiente familiar apenas como um espaço de afeto, 

espontaneidade e onde ocorrem as interações, excluindo a família como agente significativo 

na produção de cuidados. Torna-se relevante contemplar os modos como a família realiza os 

cuidados essenciais e específicos para a saúde e aprofundar como ocorre a soma desse 

cuidado com o que é produzido pela rede de serviços (GUTIERREZ; MINAYO, 2010). 
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4 OBJETIVO 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Compreender o significado do cuidado para os cuidadores familiares de idosos com 

síndromes demenciais. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever o percurso dos cuidadores familiares durante o diagnóstico e o processo de 

adoecimento do idoso; 

 Identificar as dificuldades e potencialidades da relação entre os cuidadores familiares e os 

idosos com síndromes demenciais; 

 Investigar o significado do cuidado no âmbito familiar. 
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5 MÉTODO 

 

No presente estudo foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa. Tal opção se 

dá em função da possibilidade de estudar os significados atribuídos pelas pessoas às 

experiências vivenciadas no mundo social e também pela compreensão desse mundo (POPE; 

MAYS, 2005).  

Para Minayo (2014), a abordagem qualitativa contribui para a investigação de grupos, 

delimitados e focalizados, em que a história social é vista sob a ótica dos atores, das relações e 

pela análise de discursos. 

 

5.1 Local da pesquisa 

 

A pesquisa realizou-se no AMBESP-RCH da cidade de Santos (SP), vinculado ao 

Departamento de Especialidades, da SMS. Localizado à Avenida Conselheiro Nébias nº 199, 

o imóvel possui 37 salas no piso térreo destinadas ao atendimento dos usuários e o piso 

superior reservado para a chefia da unidade e atividades administrativas. 

No período da pesquisa, o serviço possuía 73 médicos especialistas em diferentes 

áreas de atuação, três assistentes sociais, uma nutricionista, uma psicóloga, quatro 

farmacêuticos, oito oficiais administrativos, quatro enfermeiras, 17 técnicos de enfermagem, 

quatro técnicos de raio-x, dois técnicos de imobilizações ortopédicas, um almoxarife, dois 

chefes de atividades administrativas e um chefe de seção. O serviço contava ainda com 

empresa terceirizada responsável pela limpeza. 

Diariamente eram atendidos em torno de 1200 pacientes em consultas médicas, 

pequenas cirurgias, exames diagnósticos, procedimentos de enfermagem, dispensação de 

medicamentos, serviço social responsável pelo Tratamento Fora do Domicílio, consultas com 

a nutricionista e psicóloga, agendamento de retornos e exames. O funcionamento da unidade 

ocorre de segunda-feira à sexta-feira das 7h00 às 17h00. 
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5.2 Participantes 

 

Os participantes foram os cuidadores familiares de idosos com síndromes demenciais. 

Foi selecionada uma amostra de conveniência com a seleção de seis familiares, delimitando 

esse número pela densidade das narrativas. 

Num primeiro momento iniciou-se a seleção dos participantes por meio dos registros 

dos idosos atendidos pela psicóloga em avaliação neuropsicológica e confirmação dos dados 

para contato no sistema informatizado do Ambulatório. Houve dificuldades para selecionar os 

participantes a partir desta proposta, pelo fato de não conseguir contato telefônico, após 

algumas tentativas. 

Optou-se, então, por selecionar os participantes por meio de encaminhamentos dos 

médicos neurologistas e/ou geriatra. Devido ao funcionamento do ambulatório e facilidade de 

contato, das seis participantes da amostra, quatro foram indicadas por um dos neurologistas 

que mostrou disponibilidade em colaborar. Foram esclarecidos para os profissionais os 

objetivos da pesquisa e os critérios de inclusão e exclusão. Durante as consultas o médico 

identificava os cuidadores e fazia o convite para a participação na pesquisa. 

As outras duas participantes foram selecionadas a partir do atendimento do idoso em 

avaliação neuropsicológica: um atendimento do idoso em 2015 e outro em 2017, respeitando-

se o critério de não inclusão, ou seja, atendimento anterior com o cuidador em orientação com 

a psicóloga. 

Para manter o sigilo da pesquisa, as participantes foram identificadas com a letra C de 

cuidadoras, seguidas de um número.  

Para definir o estadiamento das síndromes demenciais, utilizou-se a Escala de 

Avaliação Clínica da Demência (do inglês Clinical Dementia Rating [CDR]), que é aplicada 

pelo neurologista, geriatra ou neuropsicóloga (graus avaliados pela CDR estão apresentados 

no Anexo A). A CDR é aplicada pelos neurologistas e geriatra, e após a inserção da 

Neuropsicologia no serviço em 2013, também é aplicado pela neuropsicóloga. Desde então, a 

avaliação neuropsicológica é feita regularmente, subsidiando o diagnóstico médico das 

síndromes demenciais. O protocolo de avaliação neuropsicológica é composto por entrevista, 

escalas e testes neuropsicológicos, incluindo também o Mini Exame do Estado Mental e 

CDR.  
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5.3 Critérios de inclusão e não inclusão 

 

Os critérios de inclusão na pesquisa foram: diagnóstico médico do idoso para 

síndrome demencial dado há mais de seis meses, com classificação na CDR em grau 1 (leve) 

ou grau 2 (moderada). A definição desses graus das síndromes demenciais ocorreu pelo tipo 

de cuidado necessário para o idoso, como por exemplo, o auxílio em algumas atividades 

instrumentais da vida diária no grau leve e o aumento gradativo nos cuidados no grau 

moderado, excluindo o grau grave pela dependência total.  Foram selecionados três 

cuidadores de idosos com CDR grau leve e três cuidadores de idosos com grau moderado.  

Outro critério de inclusão foi o número de horas de cuidado direto com o idoso ser 

igual ou superior a 30 horas semanais. Não foi encontrada na literatura a definição de horas de 

cuidado para determinar o cuidador principal e foi estabelecida a média de 30 horas, 

calculando um período (4 horas) de cuidados diários para avaliar a influência do tempo e o 

impacto na relação entre o cuidador e o idoso no processo de cuidado. 

O critério de não inclusão na pesquisa foi atendimento anterior do cuidador familiar 

com a pesquisadora em sessões de orientação, com o intuito de evitar concepções pré-

formadas, e diagnóstico médico de doenças neurológicas e psiquiátricas dos cuidadores, 

anteriores ao diagnóstico de demência e/ou início do cuidado com o idoso. 

 

5.4 Aspectos éticos 

 

O presente estudo encontra-se em conformidade com a Resolução 466/12 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012) e, após a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) pelos participantes, a entrevista foi iniciada 

(modelo do TCLE está apresentado no Apêndice A). O estudo foi submetido à Coordenadoria 

de Formação e Educação em Saúde da Secretaria de Saúde da cidade de Santos (Anexo B), e 

ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de São Paulo 



41 

 

(CAAE 64915517.7.0000.5505; parecer CEP/UNIFESP nº 1.955.399 apresentado no Anexo 

C). 

 

5.5 Produção de dados 

 

O instrumento utilizado para a produção de dados foi a entrevista semiestruturada, 

com a delimitação de cinco questões norteadoras, a saber: 

1- Como foi o processo de diagnóstico? 

2- Como é cuidar do (nome do paciente)? 

3- Para que cuidar do (nome do paciente)? 

4- Como era a relação entre vocês antes do diagnóstico? 

5- E como é a relação atualmente? 

Foi feito um projeto-piloto com a aplicação da entrevista e a produção das narrativas 

de duas cuidadoras, visando identificar se as questões auxiliariam na identificação das 

variáveis de interesse. Apenas a primeira questão norteadora sofreu alteração. A frase era 

„Como foi o processo de diagnóstico da demência?‟. A palavra demência foi retirada porque 

as cuidadoras apresentavam dúvidas em relação ao diagnóstico e isso poderia causar um 

desconforto ou confundir ainda mais a cuidadora. 

Na primeira questão „Como foi o processo de diagnóstico?‟, o intuito era identificar 

quais foram os sintomas, mudanças observadas no idoso, tempo de diagnóstico, percurso e 

acolhimento no sistema de saúde, concepções sobre a doença e os sentimentos que emergiram 

nesse caminho. 

A segunda questão „Como é cuidar do (nome do paciente)?‟, pretendia abordar como 

as cuidadoras se sentiam ao cuidar do seu familiar. Entretanto, em alguns relatos as 

cuidadoras relataram a rotina, como horários e organização das atividades diárias. Foi 

necessário esclarecer a pergunta para essas cuidadoras. 

Na terceira questão „Para que cuidar do (nome do paciente)?‟ foi utilizado o „para quê‟ 

como modo de capturar o sentido do cuidado. Ressalta-se que o sentido não é empregado 

como sinônimo de significação, mas como destino, a direção do existir. Buscar um sentido, 

um para quê. 
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As questões „Como era a relação antes do diagnóstico‟ e „E como é a relação 

atualmente?‟ pretendiam conhecer a relação passada, que poderia ser conflituosa, com laços 

fragilizados ou com proximidade, observando as mudanças que ocorreram nesse processo de 

adoecimento e cuidado.  

As entrevistas foram realizadas nas dependências do Ambulatório. Apenas uma 

cuidadora optou por realizar a entrevista na sua residência à noite, após o seu horário de 

trabalho. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas palavra por palavra, para 

elaboração das narrativas e análise dos dados. Após a transcrição das falas e escrita da 

narrativa, foi agendado outro encontro para a leitura da mesma para cada cuidadora.  

Inicialmente, para a apresentação das narrativas, optou-se pela construção da narrativa 

da história de vida, ou seja, a partir da história contada pelo cuidador a pesquisadora redigia 

essa história. Essa forma foi baseada no trabalho desenvolvido pelo eixo comum Trabalho em 

Saúde
1
, da UNIFESP-BS e vivenciada pela pesquisadora na sua permanência na AB, na 

integração universidade-serviço. A construção da narrativa de história de vida é um recurso na 

formação para o trabalho em saúde, com a necessidade de conhecer a história da pessoa, suas 

condições de vida e seu ponto de vista (IMBRIZI et al., 2009). 

Segundo Benjamin (1987), a narrativa é uma forma artesanal de comunicação e 

mergulha na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Ele retira da experiência o que 

conta, seja sua própria experiência ou a relatada pelos outros, incorporando o que foi narrado 

à experiência dos que ouvem.  

Ainda segundo Benjamin (1987), contar histórias é uma arte de contá-las de novo, que 

podem se perder se não forem conservadas. A história se perde se ninguém a fia ou tece ao 

ouvi-la. Quando o ouvinte esquece a si mesmo, com mais profundidade ele grava o que ouviu 

e escuta a história de tal modo que consegue espontaneamente narrar. 

A narrativa como uma forma oral de comunicação re-significa o que foi vivido, 

contribuindo para a construção histórica da realidade. Como recurso, a narrativa traz a 

perspectiva de movimento, pois por ela pode-se avaliar novas questões e processos e conduzir 

                                                           
1
Em 2006 foram implantados na UNIFESP-BS os cursos de Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Terapia 

Ocupacional e Educação Física, ligados ao Instituto Saúde e Sociedade. O projeto político pedagógico prioriza a 

formação conjunta das diversas áreas profissionais, sendo compostos por três eixos comuns e um específico. O 

eixo comum Trabalho em Saúde utiliza a narrativa de história de vida no aprendizado de uma escuta qualificada 

do processo de adoecimento. 
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os profissionais de saúde a uma nova prática profissional (GALVÃO, 2005; MUYLAERT et 

al., 2014). 

Ao narrar, as pessoas buscam dar um significado para o que aconteceu, procuram 

construir suas identidades, sem certezas. As falas podem nem sempre ser claras, num processo 

de construção e desconstrução (SILVA; TRENTINI, 2002). 

Na narrativa a pesquisadora tem como desafio tornar-se parte do processo, ouvindo em 

profundidade o que é relatado pelos participantes, permitindo ser atravessada pela 

singularidade do enredo de significados que é criado pelo sujeito (MUYLAERT et al., 2014). 

Dutra (2000) em seu estudo sobre jovens que tentaram suicídio, obtidas inicialmente 

por meio de depoimentos, analisou as experiências desses jovens sobre as próprias narrativas, 

defendendo-a como técnica apropriada nas pesquisas inspiradas na perspectiva 

fenomenológica e existencial, baseadas na ontologia heideggeriana.  

Segundo a mesma autora, a narrativa permite a aproximação da experiência do modo 

como é vivenciada pelo narrador. Preserva as percepções e valores da experiência narrada, 

envolvidas na história do entrevistado e transmitidas para o pesquisador num dado momento 

(DUTRA, 2002). 

Schmidt (1990, p.59 apud DUTRA, 2000) liga a pesquisa à experiência, em que a 

pesquisa elabora elementos múltiplos e difusos da experiência e da teoria, construídos à volta 

do fenômeno. Assim, a conclusão de uma pesquisa é o relato do caminho do pesquisador ou 

de um grupo. 

Para Dutra (2002), a narrativa conta os fatos, acontecimentos e afetos que 

acompanham a trajetória vivencial. Ao fazê-lo o homem desvela a sua experiência, 

construindo e desconstruindo-a através da linguagem. Ao contar a sua história, o entrevistado 

introduz o pesquisador na sua vida, colocando-o como participante da sua experiência, 

fazendo-o também um sujeito dessa experiência. 

Seguindo esse princípio, as narrativas foram escritas descrevendo as experiências de 

cuidado relatadas pelas participantes, procurando também explicitar as emoções que 

emergiram no encontro entre elas e a pesquisadora. Algumas frases e expressões das 

cuidadoras também foram incorporadas, o que pode ter contribuído para elas se reconhecerem 

nas narrativas e não apontarem modificações. 
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Em alguns relatos as cuidadoras abordaram assuntos que não se referiam ao cuidado. 

Optou-se em manter o enfoque nas relações de cuidado, sem relatar essas situações.  

Foi agendado um novo encontro com as cuidadoras para a leitura das narrativas 

produzidas. Após a leitura, a pesquisadora perguntou se havia algo que a cuidadora gostaria 

de mudar na sua narrativa, alguma palavra ou algum entendimento equivocado. Nenhuma das 

cuidadoras apontou alguma modificação a ser feita. 

Posteriormente, foi perguntado: „Como foi ouvir a sua história? O que você sentiu ao 

ouvi-la?‟. As respostas foram gravadas e transcritas palavra por palavra para posterior análise. 

Para coleta de dados sociodemográficos das participantes, foi utilizado o questionário 

apresentado no Apêndice B. 

 

5.6 Análise dos dados 

 

Para a análise dos dados utilizou-se as narrativas, além das falas extraídas das 

entrevistas. Assim como no trabalho de Dutra (2000), a pesquisa caminhou na direção da 

experiência, amparando-se na narrativa como uma forma de expressão ao buscar a apreensão 

dos significados que foram revelados nas histórias. Optou-se pela atitude compreensiva das 

experiências relatadas, através de comentários e interpretações, baseados nos pressupostos de 

Heidegger e de autores que se harmonizam com a Daseinsanalyse.  

A interpretação é fundada existencialmente na compreensão, pois interpretar permite 

elaborar possibilidades projetadas na compreensão (HEIDEGGER, 2015). Assim, a 

compreensão e a interpretação andam na direção da abertura do ser. É na aproximação do 

existir humano, do ser-aí e do ser-no-mundo, que a pesquisa fenomenológica existencial se 

direciona para a experiência. 

É importante ressaltar que ao escolher pesquisar numa inspiração fenomenológica, 

necessariamente não se faz uma escolha pela redução fenomenológica. Para Dutra (2000) o 

caminho escolhido em sua pesquisa foi o contrário. Por saber que é impossível a redução 

completa, entende-se que voltar ao mundo das experiências reconhece o ser como um ser de 

abertura e relação. Tal perspectiva se afina com a ontologia de Heidegger.  
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Foi realizada a leitura das narrativas, capturando em cada trecho os sentidos dados ao 

cuidado, com suas dificuldades e potencialidades, como eram as relações anteriores, as 

mudanças ocasionadas com a doença e as preocupações com o futuro. Em seguida, os trechos 

das narrativas e das falas extraídas das entrevistas foram comentados e interpretados, sob a luz 

da abordagem fenomenológica existencial Daseinsanalítica.  
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6 NARRATIVAS: CONTANDO HISTÓRIAS 

 

6.1 Narrativa C1 

 

 C1, 68 anos, aposentada, tem um filho, uma neta e uma bisneta. Quando tinha dois 

anos, C1 conheceu a menina F. que foi para sua casa lhe fazer companhia. Não se separaram 

mais e moram juntas até hoje. Tornaram-se madrinha e afilhada. 

 Há dois anos F. teve o diagnóstico de DA e está na fase leve. C1 cuida dela 

diariamente, em período integral.  

Retribuir o amor e o cuidado que recebeu a vida toda é o sentido que C1 atribui ao 

cuidado com a sua madrinha F. A voz rouca sussurra com tristeza as mudanças vividas e 

imaginadas num futuro que não se sabe quando e como vai chegar. 

 

C1 lembra que em 2015, F. começou esquecendo demais as coisas. Repetia a mesma 

história dez, quinze vezes. Perdeu também o equilíbrio e batia nas coisas. Ela já fazia 

acompanhamento com o neurologista porque teve um Acidente Vascular Cerebral. O médico 

pediu exames e o diagnóstico foi demência da DA. 

C1 não se surpreendeu com o diagnóstico, pois já estava desconfiada disso. O que 

sentiu com a notícia? Medo de não conseguir tratar do jeito certo, porque ela sabe que é 

esquentada e de vez em quando perde a paciência. 

Sentiu tristeza porque a F. sempre foi muito espoleta, muito ativa. C1 sabia que ia 

chegar a hora que ela ia querer fazer as coisas e não teria condições e sentiu tristeza por ela. É 

como se C1 soubesse que ia passar pelo que está passando. 

Nos dias que  F. acorda bem é uma maravilha, mas o humor muda de uma hora pra 

outra. Ela não era assim e quando o humor muda, muda também o sentimento dela por C1. É 

um verdadeiro ódio que ela sente, e enquanto não vê C1 chorar e tremer, parece não sossegar 

e depois sai correndo e se tranca no quarto. 
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C1 não sabe explicar o que é isso, só sabe que dói muito. Acorda a noite e fica gelada, 

principalmente quando F. faz essas coisas. F. fala com a tia morta há mais de doze anos, 

queixando-se dela. Queixa-se para o filho de C1, parece que fica cutucando. 

F. toma muitos remédios: para a pressão alta, para o colesterol e agora para o 

Alzheimer. Tem uma tabelinha para controlar os remédios. C1 é rigorosa, não deixa passar 

um minuto, mas F. esquece que tomou o remédio e fica perguntando se tomou. Não acredita 

que tomou o remédio, vira o olho e fica brava. Acha que está faltando remédio. A vida dela 

agora é dar remédio para F. da hora que acorda até a hora que vai dormir e escutar o que não 

queria escutar. 

No dia que F. acorda bem, quer fazer comida, capricha, faz tudo bonitinho. Quando 

não acorda bem, C1 procura nem ficar perto. Acha que isso é da doença, só pode ser porque 

ela não era assim. 

C1 se sente sozinha pra fazer tudo. O seu filho tem a família, o trabalho dele. Não é 

sempre que pode contar com a sua ajuda. A neta é casada, tem um filhinho de dois anos, 

também não dá pra contar. 

O que a faz cuidar da F.? Ela sempre cuidou dela desde bebê. A F. é uma irmã. Não, é 

mais que irmã. É irmã, é mãe! Cresceram juntas. F. é madrinha de crisma de C1. 

C1 tinha mais ou menos dois anos e F. era uma meninota. Nem pra babá ela servia, 

porque era criança demais. F. veio pra brincar com ela e fazer companhia. A tia de F. 

trabalhava para a avó de C1. A tia então falou que tinha uma menina, que seria bom para 

brincar e tal. Trouxe a F. e elas se apaixonaram na mesma hora. Ficaram de mãos dadas. F. 

ficou para fazer uma experiência e nunca mais saiu de lá. Se saísse, C1 armava o maior 

berreiro e tinham que trazer ela de volta. 

F. não casou. Teve alguns namorados, mas casar nunca quis. Ela cuidou de C1 a vida 

inteira, chegou sua vez de ser cuidada. O sentimento que vem nesse cuidado? Muito amor. 

Melhorar que seria uma grande esperança não é possível. Sabe que não vai melhorar. 

É daqui pra pior. Cuida dela porque foi cuidada por ela, cuidou do filho e dos netos a vida 

inteira. Cuida para retribuir o que fez por ela e pela sua família. É como dizem uma mão lava 

a outra. 
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F. tem apenas duas sobrinhas. Eram sete ou oito irmãos. Morreram todos, só tem ela e 

as duas sobrinhas. Uma vez ou outra elas mantinham contato. Passaram algumas férias juntas. 

As sobrinhas moram no interior de São Paulo. Uma vez ligou pra elas virem ajudar a cuidar 

da tia. Não quiseram. Disseram ter a vida delas. C1 esperava outra reação. É tia delas, já 

passaram as férias juntas. Cuidar pelo menos um mês, mas deixa pra lá, não pode, não pode. 

Hoje C1 acordou pra vir para a entrevista. Tomou café e F. trancada no quarto. 

Escutou o barulho dela pela casa, mas ela não entrou no seu quarto. Quando C1 estava para 

sair, F. correu e voltou para o quarto. Saiu sem ver a cara dela. Não sabe nem como ela está. 

Esperava que ela participasse um pouco mais. Fosse vê-la, dizer bom dia, oferecer um 

café. Sente que o problema é com ela. A bronca é com ela. Aquele amor todo de uma hora 

para a outra virou bronca e raiva. E isso é só com ela. Com o filho e a neta só falta carregar no 

colo, mas dizem que é assim mesmo com a pessoa que mais gosta. Foi o que ela aprendeu. 

Quando soube do diagnóstico não teve informação em lugar nenhum. Ela sabia que era 

Alzheimer o que F. tinha. Até comentou com o filho que o medo dela era esse. O pouco que 

ela conhece sobre a doença é o que a segura. Não conhece outras pessoas com Alzheimer. 

Seria bom conhecer. 

O relacionamento delas antes do diagnóstico era ótimo, como duas irmãs morando 

juntas. Tinha carinho, às vezes também tinha briga, sempre tem desentendimento, mas eram 

duas irmãs morando juntas, uma dando força pra outra, mas isso acabou. 

F. reclama que C1 não conversa com ela. Como se está afônica? Foi ao médico e ele 

perguntou se ela tinha passado por algum aborrecimento. Oito dias antes F. teve uma 

convulsão e elas estavam sozinhas em casa. C1 não sabia quem tremia mais, ela ou F. Teve 

que chamar a ambulância, mas não foi necessário ficar internada. Voltou para casa cheia de 

paparico de todos. Quando ela começou a melhorar a pressão ficou baixa. F. também têm 

diverticulite. O médico orientou os alimentos que ela não podia comer. Ela come escondido. 

Depois disso C1 ficou sem voz. Queriam dar diazepam, mas ela não quis. Pra dormir o dia 

inteiro? Não pode. Precisa cuidar de F. 

Hoje se C1 precisar de cuidado ela liga para o filho. Se for uma dorzinha de cabeça ela 

deixa pra lá. Só liga se estiver muito mal. Se ele puder vem, se não puder não vem. F. sempre 

cuidou dela. É triste, mas não tem o que fazer. 
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Por causa das alterações de humor C1 fica no quarto, trancada para não se verem. Não 

pode mais sair de casa, não tem sossego. Elas moram no oitavo andar, tem medo da janela.  

C1 se sente triste e só. Não tem mais tempo para ela. De quem é a culpa do que está 

acontecendo? Não tem culpado. É preciso entender melhor pra não se magoar. Não acontecer 

do jeito que está acontecendo agora, sentir essa mágoa. 

 

6.2 Narrativa C2 

 

 C2, 27 anos, é casada e trabalha como podóloga. Há dois anos sua mãe teve o 

diagnóstico de DA, já numa fase moderada.  

C2 é filha única e quando está trabalhando, a sogra e a cunhada cuidam da sua mãe. 

A sogra e a mãe moram na casa ao lado da sua.  

A vida toda sempre foi C2 e a mãe B., e a doença as aproximou ainda mais. A mulher 

que se tornou e o que vem conquistando foi graças a sua mãe, e lamenta não poder 

compartilhar suas conquistas com ela. A dor e a emoção sentidas nas lágrimas, no ar e nas 

palavras que faltam, sem conseguir imaginar viver longe da sua mãe. 

 

C2 observou que as atitudes da mãe mudaram, não sabia mais manusear o controle da 

televisão. E mesmo depois de explicar como era, em pouco tempo perguntava novamente. 

Uma amiga ao ver essas atitudes comentou que B. estava com sinais de Alzheimer, pois teve 

um familiar com esse diagnóstico e ela ajudou a cuidar. 

Teve o casamento de um primo que a família foi e no dia seguinte B. não lembrava. 

Confundiu o parente, foi tudo repentino. 

C2 já tinha marcado a consulta com o médico, seguindo a orientação da amiga. O 

médico pediu uma ressonância magnética e falou que era falta de oxigênio no cérebro. Iria 

iniciar com um tratamento simples e depois de três meses iria avaliar, se não melhorasse 

entraria com medicamento controlado. O medicamento não apresentou resultado e foi 

prescrito outro medicamento. 
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Houve uma mudança de médico que diagnosticou uma atrofia no cérebro e que ele 

estava parando. B. apresentou uma reação na perna. Na mesma época foi diagnosticada com 

uma pré-diabetes, iniciou a medicação e emagreceu por causa do controle da alimentação. Ela 

sentia uma dormência na perna, puxando-a, parecia que a perna estava „esquecida‟. Quando 

falava dessa alteração da perna o médico dizia que era da atrofia do cérebro, não dava muita 

importância. C2 questionou se não teria algum exame ou algo a ser feito e a resposta do 

médico lhe causou espanto. Era a atrofia do cérebro e ponto. 

Depois disso, graças a Deus elas conheceram o Dr. O. que solicitou um exame e 

fisioterapia e sua mãe se recuperou. Em relação aos esquecimentos ele explicou que além da 

ressonância precisava de uma avaliação neuropsicológica. Não era possível diagnosticar 

apenas pelo exame. Foi quando teve o diagnóstico de demência numa fase moderada.  

B. dizia que sua mãe teve Alzheimer. Mas na época era tudo diferente não tinha como 

fazer um diagnóstico. C2 achava que a avó tinha depressão e nunca imaginou que poderia 

acontecer com a sua mãe.  

É muito difícil para C2 falar sobre isso. No início não quis acreditar, desde o primeiro 

médico ainda não tinha caído à ficha. A vida inteira sempre foram as duas, ela e a mãe. 

Quando o médico falou para comprar o remédio que daria uma aliviada, ela sabia que não iria 

melhorar cem por cento, tinha noção que iria estacionar a doença, mas não tinha cura. 

A cada fase, a cada momento é difícil aceitar as ações e atitudes que a mãe tem, 

porque sabe que não é por que ela quer. C2 sabe que é uma ação da doença e pensar que pode 

piorar é muito difícil. Ela tenta se preparar mais é muito, muito difícil.  

C2 tem a ajuda de outras pessoas, amigos que conversam e tentam ajudar de alguma 

forma. Foi impactante para ela. Ela não esperava porque tinha vários planos e muitos desses 

planos sua mãe fazia parte. Muitas coisas C2 sabe que a mãe não poderá fazer.   

Ela é filha única. As duas tiveram uma vida muito sofrida, passaram por muitas 

situações. E se hoje em dia C2 é o que é, isso foi graças a Deus e a sua mãe. É como se tivesse 

uma dívida e ela queria compartilhar isso com a mãe. Por tudo que lutaram e por tudo que C2 

conquistou até aqui. É triste ver que muitas coisas que ela faz, mesmo achando que a mãe 

entende de alguma forma, queria que ela tivesse consciência para conversar. C2 quase não 

consegue pronunciar as palavras, tomada pela emoção. 
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C2 sempre contou com a mãe. É muito difícil, mas ela tenta se controlar. É uma 

ligação muito forte entre elas. Podia ser qualquer coisa mais não isso com a sua mãe. Não tem 

uma pessoa que ela converse, não desmorone e chore. Não tem como. Muitas coisas que 

sonhava e contava para a sua mãe, foram conquistadas e está conquistando. Que ela tivesse a 

consciência do que está acontecendo. Do que C2 conquistou. Não! Que elas conquistaram. 

B. é sua outra metade. Sempre contaram uma com a outra. Elas não têm a ajuda do pai 

de C2. O pai vive a vida dele em outro estado e sua mãe fez tanto por ele. Nem a família dele 

o cuidou quando ele precisou de cuidados de saúde. A mãe sempre ajudou o próximo, a 

família, os amigos. Toda pessoa que precisasse a mãe estava disposta a ajudar. E hoje que ela 

precisa se olhar em volta, C2 é a única pessoa que ela pode contar. Não imagina jamais largar 

sua mãe, colocá-la num asilo ou qualquer outro lugar. Por mais que seja difícil, C2 prefere 

pagar um cuidador, mas que a mãe permaneça ao seu lado. Por mais cansativo que seja ela 

não consegue imaginar a mãe longe dela. É tanta emoção ao falar sobre sua mãe que parece 

que o ar vai faltar. 

Os pais estão separados desde 1994. C2 acha que foi em 2012 que formalizaram a 

separação na Justiça. Foi bom porque B. não tinha benefício nenhum, ajuda nenhuma e 

puderam ver isso. 

A mãe deu algumas chances para o pai, por um pedido de C2. Um dia ela entendeu os 

motivos da mãe e pediu para a mãe mandar o pai embora, porque não aguentava mais essa 

situação. Achava melhor elas ficarem sozinhas e desejava que o pai nunca precisasse dela. 

Graças a Deus ela não precisou dele.  

Lembra de uma vez que o pai sofreu um acidente e ficou tão magro que usava roupa 

tamanho oito. Saía ele, a mãe e ela. Sua mãe levava uma sacolinha com uma almofada para 

ele sentar no ônibus, para não sentir dor de tão magro que estava. Saía os três para cima e para 

baixo para resolver as coisas.  

No cuidado com a mãe, C2 dá o máximo de carinho e procura ficar mais tempo com 

ela. Não deixa a mãe sozinha em casa. Principalmente depois que teve um episódio de 

hipoglicemia no café da manhã. A mãe fica com a sogra ou a cunhada de C2.  

Quando teve que colocar a fralda na mãe, foi uma fase muito complicada. À noite, B. 

urinava na cama. C2 fez uma adaptação no quarto para deixar ela mais confortável, mas não 

resolveu. O marido já tinha falado há muito tempo atrás para colocar a fralda nela. Aceitar 
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isso foi muito difícil. Não achava que a mãe teria uma reação, o difícil foi C2 aceitar. Ficava 

preocupada com o que a mãe ia pensar. Imaginava como se tivesse colocando fralda numa 

criança, como se tivesse pulando uma etapa. 

Por conta dessa dificuldade C2 teve várias conversas na família sobre essa questão. 

Foi num dia que estava muito nervosa, numa conversa com a amiga que falou de outra forma, 

ressaltando o conforto que ela aceitou colocar a fralda na mãe. Percebeu que estava sendo 

egoísta em não pensar no conforto de sua mãe. Durante o dia ela vai ao banheiro e toma 

banho sem ajuda. C2 supervisiona as tarefas, mas procura deixá-la o mais independente 

possível.  

É difícil lidar com as mudanças que ocorrem em cada fase e a adaptação. As pessoas 

não pensam no modo de conversar, são muito práticas. Não tem a mesma visão dela que age 

com o coração. 

No início, o marido de C2 achava que o comportamento de B. era uma provocação. 

Ele preferia acreditar que era provocação que ser DA. Foi difícil para ele também. Para ela 

que é filha foi muito pior. 

C2 observa nas pessoas que conhece, que o fato de já ter cuidado de alguém com 

Alzheimer não garante um bom cuidado. Comparando com a sogra que nunca cuidou de 

alguém, acredita que ela cuida muito bem da sua mãe. Às vezes o jeito que a pessoa fala mais 

diretiva e por C2 estar mais sensível, soa de modo mais duro, mais forte para ela. Ela também 

percebe que é grosseira nas suas respostas por não aceitar o que estão falando. Sabe que tem 

que se adaptar e manter o foco total que é a sua mãe. C2 acha que não pode se abalar de forma 

que isso prejudique a assistência dada à mãe.  

A mãe mora numa casa com a sogra de C2 e na casa ao lado mora C2 e o marido. Tem 

uma irmã do seu pai que pergunta da mãe, mas não vai visitar. Até o momento ninguém 

perguntou se C2 precisava de ajuda. 

O sentido de cuidar da sua mãe é o amor que sente por ela. O choro de C2 transborda 

esse amor. Essa doença maltrata muito todo mundo em volta. Ela procura passar amor, da 

forma como a mãe faria, pelo que já fez pelo próximo. Sabe que às vezes falha nesse cuidado, 

mas errar é humano. Pede perdão para a mãe se estiver fazendo algo errado. Se pudesse 

largaria tudo para ficar com ela. Não consegue viver sem a sua mãe. Não consegue imaginar 
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isso. Se tivesse algum tratamento, alguma cura largaria tudo, não pensaria duas vezes. Às 

vezes não acredita totalmente no que está acontecendo. 

Hoje acha que a DA é mais comum e conhece muitas pessoas no bairro, amigas e 

clientes que tem familiares com a doença. Ficou sabendo de pessoas que tem a doença que a 

deixa surpresa. As pessoas também devem ficar surpresas com a sua mãe. C2 pensa em si 

mesma. Se não tem uma pessoa que te ame, uma pessoa, um parente que queira ajudar fica 

difícil. Como a sua mãe que só tem ela. Vê que em outras famílias com várias pessoas tem 

mais gente para ajudar. Quando pensa nisso não pensa na sogra que é da família do marido. A 

mãe só tem a C2, não tem para quem pedir ajuda. Tudo é ela. 

Na época que começou a namorar o marido, por ser filha única sua mãe sentiu ciúmes 

dessa relação. É o que C2 pensa. Houve também a influência de terceiros que quiseram 

distanciá-las. A mãe sempre foi uma pessoa fechada, não demonstrava os sentimentos. Ao 

falar C2 percebeu que também é parecida com a mãe. Essa fase que elas se distanciaram 

durou aproximadamente três anos. O mais difícil foi quando ficaram sem se falar, porque elas 

não tinham essa distância. C2 e o marido resolveram pedir para construir uma casa no terreno 

da sua mãe e isso as aproximou novamente.  

A mãe sempre foi religiosa e ia à missa três vezes por semana. C2 observou que a mãe 

ia para a igreja e não entrava. Sentava no ponto de ônibus e voltava para casa. Acha que a mãe 

estava numa fase depressiva, não se abria, não conversava. Eles não perceberam que já estava 

acontecendo alguma coisa. No início as pessoas falavam que podia ter sido uma depressão. 

C2 pensa se uma coisa não foi decorrente da outra: a depressão e o Alzheimer. 

Depois do diagnóstico, C2 e o marido fizeram várias adaptações na casa para melhorar 

o cuidado de B. Acha que o marido é mais distante em relação a essa situação, é mais natural 

para ele. C2 age com o coração. O marido e a sogra são mais práticos e objetivos para lidar 

essa situação. 

Mãe e filha sempre foram unidas, mas depois do diagnóstico C2 ficou mais ainda. Elas 

se aproximaram mais porque B. precisa mais da filha. Em todo lugar precisa levá-la. São 

como carne e cutícula. Não consegue imaginar e não consegue viver sem a sua mãe. C2 chora 

muito ao pensar nisso. 

Acha que o marido tem dificuldade para aceitar a doença da sua mãe, mais não sente 

abertura para desabafar com ele. Porque ele vai agir do jeito dele. Não tem como obriga-lo a 
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ter a mesma sensibilidade dela. Ele sabe que C2 não vai internar a mãe, que vai ficar com ela 

o tempo todo. Só se em algum momento ela achar que não vai conseguir sozinha. 

C2 e o marido planejavam ter filho e muitos outros planos. Hoje ela sente um paredão. 

Os planos foram adiados. Ela e o marido sempre foram organizados e não querem ter filho 

numa loucura. Ela esperava mais, compartilhar o momento, dividir. A mãe ama criança, tem 

uma sintonia muito forte. Ela fica imaginando qual seria a reação da mãe ao ver o neto. 

As pessoas falam que agora não é a hora deles pensarem em ter filho. Isso desanima 

C2. Pensa na crítica das pessoas, mas sabe que precisa se organizar melhor para engravidar. 

Não só pelo que as pessoas falam, mas por ela também. 

A sogra ajuda muito no cuidado e se adaptou com facilidade a isso. Sabe que pode 

contar com ela, se precisar o dia inteiro por causa do seu trabalho. 

Quando recebeu o diagnóstico C2 pensou que seria importante um acompanhamento 

psicológico para ela. As pessoas não estão preparadas para falar sobre isso. Até pensou em 

procurar atendimento e comentou com o marido que a desencorajou. Acha que não vai 

conseguir sozinha e ela sabe das suas necessidades. Seria importante uma ajuda. 

As pessoas falam que C2 cuida da mãe como se ela fosse sua filha, os papéis se 

inverteram. A mãe cuidou da filha, a filha cuida da mãe. Assim é a vida. 

 

6.3 Narrativa C3 

 

C3, 69 anos, psicóloga, teve dois casamentos e cuidou dos maridos até a morte. Do 

primeiro casamento tem dois filhos.  

C3 e N. são companheiros há dez anos. O encontro aconteceu num baile e essa dança 

dura até hoje. N. foi diagnosticado com DA há cinco anos e encontra-se na fase leve. C3 

cuida dele em período integral, ausentando-se alguns dias para visitar a família. Percebe que 

com o progresso da doença, não poderá mais fazer essas viagens sem ele. 

C3 cuidou do pai, do irmão, dos dois maridos e hoje cuida do N. Uma relação de 

amizade, cumplicidade e carinho que se fortaleceu com a doença. Acredita ter uma 
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espiritualidade ligada à cura e a saúde. Não pode ver ninguém que precise que quer ajudar. 

Cuidar a satisfaz. O amanhã a preocupa e tenta se preparar para o pior. 

 

Quando C3 conheceu o N. ele era saudável, não tinha problema nenhum. De repente 

começou a esquecer, tipo de uma confusão mental. Nesse tempo também foi diagnosticada a 

diabetes. Confundia os remédios na hora de tomar. Isso deixou C3 preocupada e marcaram 

uma consulta com o geriatra. O pai do N. teve DA, então já tinha a herança familiar, além dos 

esquecimentos e confusão mental. O diagnóstico foi confirmado pelo neurologista Dr. M. 

Estava no início da doença, mas hoje percebe que ele está mais triste, perde as coisas, se 

atrapalha com o dinheiro. Acha que ele já está passando para a fase seguinte da doença. Ele 

deixou de trabalhar, não tinha mais condições de administrar sua empresa. 

Não foi surpresa para C3 o diagnóstico, foi uma constatação. Ela fica preocupada com 

o amanhã, pela vivência que teve com a doença do pai dele. Foi muito difícil para a família. 

Ela tenta se preparar para o pior, mesmo sabendo que os casos não são iguais. Pode ser que 

ele nem chegue ao estágio do pai, porque tem a diabetes muito descontrolada. C3 tenta se 

preparar mas acha que não consegue. Procura viver o hoje, é difícil pensar no amanhã. A 

preocupação é não ter recursos financeiros para contratar cuidadoras numa fase mais 

avançada. 

N. teve um primeiro casamento e tem dois filhos alheios a essa situação. Ele acha que 

os filhos só se interessam pelos seus bens e iriam pedir a curatela dele.  

No começo C3 não falou para N. o que tinha. Disse que os remédios eram uma 

prevenção para o Alzheimer. Até que um dia explicou que não tinha prevenção e que ele fazia 

o acompanhamento para a doença. Era um quadro leve, muito pequenininho, não era para ele 

se preocupar. 

Cada dia ele está mais agarrado a ela. Não acha que ele morra de amores por ela, é 

uma insegurança. É medo de ficar sozinho, medo da situação dele. C3 não quer que nada de 

mal o aconteça. 

Há dez anos C3 e N. tem um relacionamento, se conheceram na noite, na dança. Ele 

gosta muito de dançar. Ele é conhecido como o N. bailarino, as pessoas o elogiam. Até hoje 

vão para os bailes e isso faz muito bem para eles. 
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C3 toda semana vai para a sua casa em Jacareí, passar dois dias com o filho. Acha que 

não pode se ausentar tanto tempo assim, precisa ficar mais perto do N. Tem medo que ele se 

perca na rua. Não o deixa andar em São Paulo sozinho de jeito nenhum. A ausência de C3 o 

deixa agoniado, liga para ela toda hora. Ela tem a sua família, mais seu filho não entende isso, 

não queria isso para a sua mãe. Como vai jogar o N. fora? Ele está doente. Não fará isso. 

Ela já teve outros dois relacionamentos. O primeiro, pai de seus dois filhos, tinha 

problema renal, ficou seis anos numa vida vegetativa. Ficou viúva aos 28 anos. O 

relacionamento durou 15 anos. Foi uma vida maravilhosa, um casamento excelente. O 

primeiro marido é o que vale. 

O segundo relacionamento durou 18 anos, mais foi um desastre. Ele tinha 

esquizofrenia. Por ser psicóloga C3 analisou o comportamento dele, mesmo sendo da área 

industrial. Demorou dez anos estudando o comportamento dele, até chegar à psiquiatria do 

Hospital das Clínicas. Foi uma libertação quando ele morreu, mas cuidou dele até o fim, 

nunca o abandonou. 

Cuidou também da mãe do N. Ela tinha um comportamento muito difícil. Cuidou dos 

dois nessa época. Ela ficou dois meses em Jacareí, não tinha mais condições de cuidar dos 

dois. Ela tinha 92 anos, era caduquice, por causa da idade. Foi muito difícil. C3 morava na 

casa com os dois. Depois ela morreu. Não tem coragem de largar ele por causa disso. 

N. consegue comer e tomar banho sozinho e mesmo C3 deixando os remédios 

separados para ele não tomar repetido, percebe que já está se atrapalhando nisso. C3 

administra as consultas médicas, acompanha nas consultas. Às vezes ele urina sem perceber. 

Controla também a alimentação, porque ele é compulsivo por doces e é diabético. Ele 

pergunta várias vezes a mesma coisa. Ela fez promessa para ter paciência. Às vezes fala 

coisas que não são recomendadas, que não ajudam o paciente, como dizer que ele já 

perguntou. Quando percebe já falou. Precisa dar um jeito de melhorar, entender melhor. 

C3 acha que tem essa coisa com a saúde, uma espiritualidade de cura, de saúde. 

Cuidou dos seus maridos, do pai, do irmão. Tem um carinho especial pelo N., tinham uma 

vida íntima normal. Faz por ele, mais faria por qualquer pessoa que precisasse. Isso a satisfaz. 

Não gosta de ver ninguém sofrer, não pode ver ninguém precisando que quer ajudar. Pode ser 

que amanhã não possa ajudar por não ter condições de saúde. Também tem seus problemas de 

saúde, nada que a impeça hoje. Gosta do N. e faz isso com o maior carinho. Não por ele, faria 
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isso por qualquer pessoa. Até outro dia fazia um serviço voluntário com a população de rua, 

por uma associação espírita. Em Jacareí trabalhava com adolescentes grávidas. Tem isso 

dentro dela e se sente feliz quando pode ajudar. 

Acha que as pessoas se aproximam da gente porque precisam, „elas precisam da gente 

ou a gente precisa delas?‟, ela se pergunta. É uma troca de interesses, às vezes inconsciente. 

C3 vai para Jacareí semanalmente para não perder o elo com a família, tem que dar 

atenção. Ama os filhos que foram criados por ela, sem ajuda de ninguém. Acha que vai 

também porque se ficasse o tempo todo com o N. não ia aguentar, e lá direto em Jacareí 

também não suportaria.  

Na época que passou dois meses fora, por causa dos cuidados com a sogra e o N., teve 

um probleminha no coração, o médico disse que era estresse. C3 aproveitou o embalo e foi 

embora de Santos. Foi bom porque ela refletiu muito. Mesmo lá, o coração dela estava aqui, 

ficava preocupada com ele. Sua neta mora aqui, então tá bom assim, dois dias lá e o restante 

aqui. 

C3 é muito temente a Deus e acha que Deus não fez ninguém para ficar sozinho. Na 

vida a gente sempre precisa do outro. Desde a morte do primeiro marido, ela estuda a doutrina 

espírita que foi muito esclarecedora. Tenta entender e aprendeu muito com tudo isso. 

N. e C3 sempre tiveram cumplicidade. O carinho por ele aumentou depois do 

diagnóstico. Acha que ele precisa mais. Sente um carinho especial, um amor de Jesus, 

desinteressado. Apesar de serem muito diferentes. O N. sempre foi muito rebelde, rude. Ele 

melhorou depois da doença. Por causa do comportamento agressivo, as pessoas a alertam que 

é perigoso estar com ele. Não tem medo que ele faça algo com ela. Ele a trata como um 

bibelô. 

C3 acha que falou demais ao contar a sua história. Foi um desabafo, mais estava 

precisando, foi um bom encontro. 
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6.4 Narrativa C4 

 

C4, 43 anos, professora, casada, tem duas filhas. O pai tem o diagnóstico de DA há 

dois anos e está na fase moderada. Desde o início dos sintomas o pai que morava no interior 

de São Paulo veio morar com C4 e sua família para fazer o acompanhamento médico. 

C4 tem duas irmãs, uma que mora no Paraná e outra no interior de São Paulo. No 

período da temporada de verão C4 trabalha integralmente num serviço temporário, o que a 

impossibilita de cuidar do pai. Nessa época, suas irmãs assumem os cuidados. As irmãs têm 

pensamentos diferentes na divisão e modo de cuidado com o pai. 

O amor de filha para o pai. É o seu pai e C4 têm que cuidar dele. Até a sua 

adolescência mesmo presente fisicamente, era um pai ausente. A doença trouxe a convivência 

e a oportunidade de proximidade entre pai e filha. Gosta de cuidar do pai e cuida com amor 

e dedicação. É um fardo por vezes pesado, mas Deus não dá o fardo que não possa suportar. 

 

Em junho de 2015, o Sr. B., pai de C4, precisou fazer uma cirurgia de intestino. Ele 

morava sozinho no interior de São Paulo e levava sua vida com total autonomia. No momento 

da cirurgia, C4 e suas duas irmãs o acompanharam. Após um mês de internação, o seu pai 

teve alta. Entretanto, segundo relato da sua irmã, não estava falando as coisas com coerência. 

O cirurgião garantiu que tinha corrido tudo bem e indicou que a família procurasse um 

neurologista. 

C4 trouxe o pai para Santos, porque estava muito debilitado da cirurgia e com o 

discurso desconexo. Voltou no tempo, referindo-se a situações de 30 anos atrás. A cirurgia 

teve uma complicação e precisou ficar internado por 20 dias. Os médicos pediram para 

observar por dois meses, porque esse discurso desconexo podia ser por causa da infecção. 

Conseguiram agendar a consulta com o neurologista e após alguns exames, não foi constatada 

nenhuma alteração, com sugestão de atividade física e que o Sr. B. parasse de fumar.  

As alterações permaneceram e ele começou a ficar agitado. Não queria ficar em 

Santos, queria voltar para Londrina, onde já tinha morado. Não lembrava a última cidade que 

tinha morado. Não lembra que se aposentou e fez a cirurgia. Dos fatos recentes não lembrava 

mais. 
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A médica da policlínica, ao ver como ele estava, encaminhou para o Núcleo de Apoio 

Psicossocial. A psiquiatra pediu exames e diagnosticou o Sr. B. com DA. C4 teve dúvidas se a 

psiquiatra poderia acompanhar o seu pai, mas pesquisou que tanto o psiquiatra como o 

neurologista poderia fazê-lo. A médica explicou que não tinha cura, mas a medicação iria 

desenfrear o avanço da doença. 

C4 acha isso muito doloroso, e buscar meios para lidar com tudo isso. Pensa que pode 

ser hereditário, pensa nela e nas irmãs. Acha que no começo a família tinha que ter um apoio 

profissional. Ela se sentiu sem chão. Pensa também em como o pai percebe e sente tudo isso. 

Será que ele entende? Acha que não, deve estar tudo confuso na cabeça dele.  

C4 já falou para ele que era DA, mas como está muito repetitivo, ele pergunta várias 

vezes à mesma coisa, acha que não faz relação com o que está acontecendo. Para um homem 

que até pouco tempo atrás morava sozinho, tinha autonomia e hoje tem que morar em outra 

cidade, com a filha que nunca tinha morado antes. Acha que isso gera um sofrimento no pai. 

Todos os dias ele pergunta quando vai voltar para Londrina. O motivo que C4 alega é 

permanecer para fazer os seus acompanhamentos médicos. 

Das duas irmãs uma mora em Campinas e outra em Londrina. A irmã de Londrina 

acha que ele tem que ficar um tempo com cada uma, mas para C4, isso se torna impossível na 

época da temporada de verão, por um trabalho extra que faz nesse período. 

É muito complicado, porque tudo mudou de um dia para o outro. C4 acha que as três 

filhas têm obrigação de cuidar do pai, mas quem tem que cuidar é a irmã que tem mais 

condições, ou seja, mais tempo. A irmã de Campinas não pode por causa do trabalho e porque 

é uma pessoa sozinha. A irmã que não trabalha e poderia ficar com ele é a de Londrina. E lá é 

bom porque ela mora em casa. Tem mais liberdade. Aqui eles moram num apartamento. 

C4 concilia os cuidados que são o acompanhamento médico e os cuidados em geral 

como a alimentação, dar os remédios e auxiliar na higiene. Ela não vai deixar de cuidar dele, 

mas é uma situação que mexe com a família toda. 

Ela mora com o marido e duas filhas. Desde a vinda do pai, C4 tem conversado muito 

com a família, pedindo a ajuda deles. Não quer que toda essa situação crie uma desarmonia na 

sua família. Agora eles estão mais maleáveis. Ela disse para o marido que não vai jogar o pai 

fora e quer cuidar dele o máximo que puder. 
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A rotina da casa mudou. As filhas cederam o quarto para o avô e agora dormem na 

sala. Às vezes elas têm que limpar a casa, quando ele urina em algum cômodo. Não é todo 

jovem que aceita isso. 

É muito penoso para C4 ver a mudança do pai, um homem forte e independente e hoje 

um homem franzino, que pede para levá-lo aos lugares. Hoje se vê como uma mãe a cuidar do 

filho, apesar do papel ser outro. É muito difícil ver ele dependente. 

C4 acha que a irmã de Campinas é mais sensível ao que está acontecendo. A de 

Londrina está mais resistente, acha que o pai tem que dançar conforme a música e não tem 

querer. Porque o querer dele é ir para Londrina e ela não quer. C4 acha que é até uma 

arbitrariedade da parte delas, tirar dele a memória que ainda têm que é quando morou em 

Londrina. Tirar o querer dele. O período que ele está aqui, C4 cuida o máximo que pode. E 

vai fazer tudo o que pode por ele. 

Eles não têm parentes aqui em Santos. A família é toda do Paraná. Com 18 anos C4 

veio a passeio, conheceu o marido e começaram a namorar e ela já ficou por aqui. 

C4 acha que o cuidado maior nesse momento é conversar com ele, estimulá-lo a ver 

televisão, assistir um jornal e ele faz, mas acha que o pai está infeliz, por não querer ficar na 

casa dela, não estar à vontade. Acha que eles estão mais próximos como pai e filha. C4 gosta 

dessa proximidade, de ter ele perto. Até as filhas acham bom ter o avô por perto. 

B. está mais calmo e C4 acha que é por causa dos remédios. Tem que ter muita 

paciência com ele, porque faz muitas vezes a mesma pergunta. Às vezes ela perde a paciência 

porque ninguém é de ferro.  

C4 percebe que o pai está perdendo a noção do tempo. Não faz ligação que dia é hoje, 

o dia de ontem ou o mês que estão. 

Desde a suspeita do diagnóstico, C4 tem feito leituras constantes para entender sobre a 

DA, saber como proceder. Pesquisa na internet ou quando falam sobre isso em algum curso 

que faz. Lê para aprender melhor com a situação. É uma mudança muito brusca para o 

paciente e para a família. É preciso esse respaldo para não ignorar o que deve ser feito, para 

não prejudicar o paciente. A irmã de Campinas quando lê ou vê algo comenta com C4, que 

compartilha as informações em casa, as matérias e vídeos que vê.  
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Ao conversar com as pessoas, percebe que muitas estão passando pela mesma 

situação. Quando está fora do contexto, até sabia da existência da doença, mas não achava que 

tinha tantas pessoas com a DA. Sempre tem alguém, com algum familiar passando por isso. E 

essa conversa é muito importante para trocar informações, porque não é só o paciente que 

sofre. A família também sofre e alguém vai ter que se dispor a cuidar. Tem os casos de 

rejeição, como está acontecendo na sua família com uma das irmãs. 

Primeiro para cuidar tem que ter amor pelo paciente. Se não tiver amor, não consegue 

cuidar. O amor que ela sente como filha. É o seu pai e ela tem que cuidar. Depois a busca de 

informações para amenizar. Ler e conversar para se cercar de informações e ver que não tá 

sozinho. Que tem muitas pessoas que passam por isso também.  

Saber que o pai está na sua casa contrariado deixa-a triste. A todo instante ele fala e 

tem planos de voltar a morar em Londrina. C4 protela as informações para não dizer que ele 

não é aceito na casa da irmã. 

Antes do diagnóstico a relação entre C4 e o pai era distante porque ele morava em 

outra cidade, mas não tinham atrito entre pais e filhos. Seus pais se separaram quando C4 

tinha sete anos. Ela e as irmãs ficaram com a mãe e passaram a viver na casa de parentes. Não 

deu certo e a mãe pediu para o seu pai ficar com elas por um ano até ela se ajeitar para buscá-

las. Os anos se passaram e a mãe não voltou. Depois descobriram que ela tinha constituído 

outra família e teve outros filhos desse novo relacionamento. 

O pai e as filhas foram morar na casa da avó. O problema é que ele bebia muito. E a 

bebida afasta. Nunca foi agressivo ou bateu nelas, mas era ausente. E elas queriam a presença 

dele. Trabalhava de segunda a sexta e nos finais de semana saía. Até hoje tem um „trauma‟ 

com a bebida. Isso a entristeceu muito. Hoje só não bebe porque não tem oportunidade por 

morar com C4. Se puder ele bebe e ela acha que a bebida e o cigarro contribuíram com a 

doença dele. 

O pai iniciou o relacionamento com outra mulher e diminuiu um pouco o consumo de 

álcool, mas C4 e uma irmã não se adaptaram a nova situação. Voltaram a morar com a avó 

que já estava doente e quem comandava a casa era uma prima que tinha morado com elas. 

Não se adaptaram e voltaram novamente a morar com o pai. Aos 18 anos C4 sai de casa e vai 

buscar sua independência e lutar pelos seus sonhos. 
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O diagnóstico da DA não é bom, mas tem o lado bom do diagnóstico. A possibilidade 

de cuidar do pai, a proximidade dela e das filhas que podem conviver com o avô. C4 não tem 

mágoa nenhuma do passado e procura deixar o pai o mais à vontade possível. Sente por não 

ter condições financeiras para ter um apartamento maior, para o pai ter o seu quarto, sua 

privacidade. Não pode descartar o seu pai. Cada pessoa que cuida tem que mudar a rotina, 

para o familiar se encaixar. E C4 não vê essa disponibilidade das irmãs. Elas falaram em 

interná-lo, mas ela não quer. Não acha que é o momento. Talvez lá na frente, mas não agora.  

C4 acha que essa contrariedade dele ficar na sua casa pode agravar o estado de saúde 

dele. Essa situação o deixa ansioso. O pai tem 67 anos, é novo ainda e está com a vida parada 

desse jeito.  

B. está com a diabetes descontrolada e C4 pensa que se ele não tivesse tão debilitado 

fisicamente, iria embora sozinho. 

C4 tem paciência para cuidar dele. Perde a paciência com a situação. Se desdobra de 

todos os lados, com o pai, o marido, as filhas e as irmãs para lidar com essa situação. Sente 

que o fardo é pesado, mas Deus não dá um fardo que não se pode suportar. 

 

6.5 Narrativa C5 

 

 C5, 76 anos, casada há 57 anos com F. e tiveram duas filhas. A filha casada tem dois 

filhos e dois netos. A outra filha solteira mora com eles. 

 Há cinco anos F. foi diagnosticado com Alzheimer que se encontra atualmente numa 

fase moderada. C5 assumiu as atribuições do marido em casa, além de sofrerem com a 

redução do orçamento familiar, porque o marido deixou de trabalhar e dependem apenas de 

uma aposentadoria.  

 Mesmo com as mudanças causadas pela doença do marido, C5 procurou enfrentar os 

desafios e descobriu uma potência que não imaginava ter. 

O desejo de cuidar para ver o seu esposo bem e se sentir bem. É o sentido do cuidado 

de C5 para F. C5 quer ter a possibilidade de cuidar dele porque é muito difícil deixar uma 

pessoa assim para outras pessoas cuidarem. Mesmo se sentido esgotada no dia a dia, essa é a 

sua vida e procura ser feliz com o que tem. 
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F. sempre foi meio desligado, mas C5 não imaginava que fosse DA. Na época eles 

tinham plano de saúde. Ele fez testes com a psicóloga e alguns exames, mas não puderam 

diagnosticar nada. Podia ser uma demência porque ele bebeu muito. Depois de um ano em 

nova consulta foi diagnosticado a DA mesmo. Ela não queria acreditar, não queria aceitar. 

Veio os esquecimentos, perguntar várias vezes a mesma coisa. Ele parou de dirigir. C5 

começou a dirigir. Mesmo aposentado ele ainda trabalhava e começou a se atrapalhar nas 

tarefas do escritório de advocacia. Parou de trabalhar. 

Um dia uma médica falou que essa doença começa a se manifestar com 50 anos. E 

engraçado que há muito tempo atrás o marido nunca sabia de nada. C5 brincava dizendo que 

F. estava fazendo turismo em casa, nunca sabia de nada. Isso já era um sinal de algo estava 

acontecendo. Os parentes diziam que ele não tinha nada. Ela acha que diziam isso para dar 

uma força, mas chegou uma hora que percebeu que era isso mesmo e que ele tinha que ser 

tratado. Ela teve que digerir aquilo para começar a aceitar. É uma realidade. Não adianta. No 

início é fácil de tratar. Agora é mais difícil. 

Por questões financeiras não puderam mais pagar o plano de saúde. A transição do 

plano de saúde para o serviço público foi difícil. O ambiente, o atendimento e a demora em 

agendar alguns exames, mas ela não pode se queixar. Alguns exames e cirurgias não 

demoram em agendar. 

Hoje C5 acha que qualquer coisa mais ou menos já sabe. Pode ser que surja alguma 

coisa pela frente que ela ainda não saiba, mas por enquanto sabe como funciona o sistema de 

saúde. Você vai e conversa. Tem gente que sabe tudo, já está tão acostumado. Com o passar 

do tempo C5 foi ficando mais esperta.  

C5 participava de várias atividades na igreja. Teve que parar a maioria por causa dos 

cuidados com o marido, para não deixá-lo sozinho. Nas reuniões sociais como aniversário não 

vai mais. Por causa da incontinência urinária de F. que se recusa a usar fralda e porque come 

demais. C5 tem que ficar controlando e isso o deixa nervoso. Hoje ele já aceita uma fralda que 

parece cueca, isso facilitou as coisas. 

C5 não leva o marido na missa, não o deixa comungar porque não entende mais as 

coisas, mas ainda o leva à igreja, dá uma voltinha todo dia. Ele não lembra mais das pessoas 
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que conviveu por anos. Ela acha que o leva na igreja mais por ela do que por ele. A igreja é 

um lugar de tranquilidade e acredita que o marido fica bem lá. 

Ela acha que a pessoa que tem DA precisa de carinho e de atenção.  Quando a pessoa 

está numa fase mais avançada da doença, ela fica deitada, isolada. C5 acha que é bom o 

marido conviver com as pessoas e a família, mesmo não reconhecendo mais os familiares.  

A única coisa que F. ainda faz é jogar bola. C5 inventou isso de jogar bola. Ele não 

consegue mais jogar cartas. Não quer tomar banho. C5 percebeu que se der algo para ele, por 

exemplo, pedaços pequenos de frutas aos poucos, ele vai até o banheiro e toma banho. Às 

vezes ela pensa que Deus lhe dá essas ideias. Acha absurdo falar que ele vai para o banheiro 

comendo, mas foi o jeito que encontrou para ele tomar dois banhos por semana.  

C5 prefere não saber o que acontece com outras pessoas com DA. Prefere que 

aconteça e vai lidando com a situação. Porque se ela ficar pensando no que ainda pode 

acontecer é pior.  

Ela não se sente estressada cuidando do marido. Ela está ficando careca e o médico diz 

que é estresse. Só se for o estresse com ela mesma, porque com F. tem paciência. No início se 

irritava com as coisas, hoje não se irrita mais. O sono ficou mais leve, como se tivesse filho 

pequeno. Qualquer movimento diferente dele na cama, ela já se levanta. 

Cada dia é diferente. Tem dias que parece que a cabeça dele está um pouquinho 

melhor. C5 pensa que se um dia ele morrer antes dela não quer ter remorso de nada. Acha que 

não vai chorar no dia que ele morrer. Que fez o que ele precisou, a não ser um dia que ela não 

possa fazer. Só Deus sabe quem vai morrer primeiro: C5 ou F. Ela só quer ter a possibilidade 

de cuidar do marido e isso a emociona, porque é muito difícil deixar uma pessoa assim para 

outras pessoas cuidarem. Acha que ele está acostumado com ela, ele pensa que ela é sua mãe. 

Por certa malcriação que ele faz.  

C5 se sente muito esgotada, tão esgotada que não vê a hora de deitar. Não vê a hora de 

dar o último remédio para poder deitar e relaxar. No dia seguinte o dia começa às 05h30min 

da manhã. Faz as tarefas de casa para quando ele acordar se dedicar a ele. 

A filha que mora com eles tem suas questões de saúde. C5 prefere não falar disso, a 

filha não quer que comente com ninguém, mas isso dificulta a relação dela com os pais e as 
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outras pessoas. Ela ajuda o pai quando é preciso, em algumas situações. Ou quando C5 

precisa sair para resolver alguma coisa, a filha cuida dele. 

A filha acha que C5 mima F. demais. Não acha que é mimo, mas o que ele precisa. 

Não consegue ser dura com ele, não adianta. Cada um tem seu jeito de ser. Hoje em dia C5 

aprendeu a lidar com as coisas, tanto em relação à filha como nos cuidados com o marido. 

C5 vê que tem pessoas da sua idade que não tem nada a tarde para fazer. Isso é muito 

difícil para ela, sempre tem alguma coisa para fazer. É médico, é exame. Para ela e para o 

marido. Ela teve pneumonia, ficou mal, sentiu fraqueza, mas tinha que fazer as coisas. Sua 

outra filha trabalha, não tem como. Depois de um mês teve infecção de urina. Foi 

diagnosticada com toxoplasmose. Teve diagnóstico de hepatite C em 2000. Tem osteoporose. 

Faz todos esses acompanhamentos. Está toda complicada. Quando não é médico, é exame, na 

semana tem uma porção de compromissos e assim não sobra tempo.  

A filha costuma muito ir almoçar com eles no domingo. É sempre um almoço especial 

e C5 adora quando eles vão lá. É um prazer, porque não tem vida social nenhuma. 

C5 e F. têm duas filhas, dois netos e dois bisnetos. É uma alegria, porque adora criança 

pequena. C5 ajudou a cuidar dos netos, hoje não pode ajudar com os bisnetos. Gostaria de 

ajudar, mas não tem condições de ajudar em nada. O máximo que faz quando nasce uma 

criança é fazer alguma coisa que eles gostam. Eles gostam da comida que ela faz.  

O dinheiro está ficando curto. O marido fazia todos os reparos da casa. Hoje tem que 

pagar até para trocar o courinho da torneira. Eles pintavam a casa juntos. Hoje ela não tem 

coragem de pintar sozinha. Ele fazia todo o serviço, pagava as contas. Ela não fazia nada 

disso. E quando ele ficou doente, ela teve que começar a enfrentar tudo.  

C5 se cuida sozinha. Ela tem uma irmã que se preocupa muito com ela, mas devido à 

dificuldade da filha em se relacionar com as pessoas, evita falar as coisas para seus irmãos 

não ficarem ligando e sua filha implicando. Não contou para ninguém que está com 

toxoplasmose, até porque não está sentindo nada, está bem. 

O sentido de cuidar do marido é que ele tenha uma vida melhor. Ele tem que ser 

cuidado. Sozinho ele não consegue. Ele necessita ter uma cuidadora. Tem que ser ela que é a 

esposa. 
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Cuida por querer ver ele bem. São casados há 57 anos. É uma convivência com uma 

pessoa que tem um problema que não tem jeito, cada vez vai ficar pior. Pra ver o bem-estar 

dele e se sentir bem também.  

A relação deles era boa. O único problema que ele teve era que bebia muito. Isso a 

aborreceu. De passar vergonha mesmo. Ir numa festa e exagerar, porque ele não era aquele 

que bebia e ficava só alegre. Ele bebia até o ponto de não se aguentar nas pernas, mais do 

resto ele sempre foi uma pessoa que fazia tudo dentro de casa. Sempre foi uma pessoa muito 

esforçada, queria ver tudo em ordem, muito organizado. Nesse sentido ele nunca a 

decepcionou em nada. 

Toda noite ele bebia. Ele trabalhava de dia, mas chegava à noite, ele não tinha horário 

pra chegar. Ele dizia que não bebia, não aceitava. Nos finais de semana não bebia, mas 

durante a semana, quase todo dia. Ele só parou depois que descobriu que tinha DA. C5 pensa 

que hoje ele dá trabalho porque ele tem uma doença, mas talvez se ele não tivesse essa doença 

estaria bebendo ainda. 

C5 se sentia muito mal, passou muita vergonha, mas hoje em dia não lembra mais. Se 

fosse lembrar o que passou, não teria vontade de cuidar dele, mas de tudo que ela passou, sabe 

que ele não teve culpa. Hoje ele precisa dela. Não tem mágoa. Toda a família dele bebia 

muito. Ele tinha um problema mesmo. 

Hoje acha que é melhor a DA. Porque hoje não é um vício, ele tá com a cabeça fora 

dele, porque ele tem um problema, uma doença. É diferente porque ele podia parar de beber e 

não parava. Naquele tempo ela acha que foi pior.  

A situação financeira mudou muito. Podiam sair e comer uma pizza, almoçar fora no 

domingo, pagar o plano de saúde. Naquele tempo, ela nunca foi uma pessoa de administrar o 

dinheiro. Não ligava. Hoje em dia tem que controlar isso.  

Hoje ela é a responsável. No início foi difícil porque o marido fazia tudo. C5 assumiu 

e pronto. Não sabia que eu era tão forte. Ela pode ser o que quiser ser. É só ter disposição. E 

isso graças a Deus ela tem. Ela acha que era acomodada. Ela foi uma idiota, nunca se 

interessou por certas coisas que hoje em dia, na marra você tem que aprender a fazer. Toda a 

responsabilidade de uma casa, de tudo. De ter noção do que precisa fazer, de como fazer. 

Hoje em dia acha que está se saindo bem. Sabe resolver as coisas, procura fazer o melhor. 

Para ter uma vida tranquila. 
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C5 acha que a sua vida é agitada por causa dela mesmo, porque quer as coisas pra 

ontem, hoje e sempre. Mas mesmo assim acha que tem tranquilidade.  

Acha que lida com a sua vida cada dia melhor e assim vive melhor também. Deita na 

sua cama com a cabeça tranquila, sossegada. Está contente com as suas atitudes. Está 

conseguindo, mas não foi fácil mesmo. Pode ser que no futuro apareça um problema, mas por 

enquanto está se saindo bem. 

A sua preocupação é em relação à sua saúde, porque tem mil problemas. Porque 

depois amanhã se ela não puder, quem vai cuidar? Ele tem duas filhas, uma trabalha. Tem que 

trabalhar. E a outra tem os problemas dela, não tem como cuidar.  

Às vezes pensa se não está fazendo demais. Essa é a sua vidinha, mas não reclama 

não. Ela acha que a gente tem que ser feliz com o que se tem. Não adianta ver o que o outro 

tem, ela tem que saber o que tem e procurar ser feliz. Porque tem dias que é difícil. Mas a 

gente tem que ser feliz com o que tem. E C5 só tem isso. 

 

6.6 Narrativa C6 

 

C6, 56 anos, auxiliar administrativa, casada. Mora com a mãe, o marido e a afilhada. 

A mãe N. foi diagnosticada com DA há quatro anos e está na fase leve. 

C6 cuida da mãe à noite e aos finais de semana. Seu marido parou de trabalhar para 

cuidar da sogra durante o dia. A afilhada recentemente foi morar com eles e também ajuda a 

cuidar da avó. 

Cuidar da pessoa mais importante da sua vida. O que faz C6 cuidar da sua mãe é o 

amor, a obrigação e o dever, e faz isso com prazer. Cuidar de quem cuidou dela e de todos ao 

seu redor. Mãe é insubstituível e é amor que nada no mundo apaga. 

 

No começo, C6 observou que sua mãe N., repetia muitas vezes a mesma coisa. 

Perguntava várias vezes „que dia é hoje?‟. E depois da resposta, lá vinha à mesma pergunta 

novamente. Por morarem em casa baixa, as pessoas na rua batiam para pedir coisas. C6 
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percebeu que as coisas da mãe estavam sumindo. Ela dava até coisas novas, fechadas na 

embalagem como jogo de lençol.  

Numa consulta com o médico da policlínica, ao comentar sobre o que estava 

acontecendo, ele sugeriu procurar um médico especialista porque essas alterações eram 

características de pacientes com DA.  

Na consulta com o neurologista, após alguns exames e testes foi diagnosticada a DA. 

O médico explicou que o grau de N. não era muito alto, mas era preciso tomar remédio 

controlado.  

A mãe não é agressiva, mas começou a ficar mal criada, falar palavrão, o que não fazia 

antes. C6 se espantava porque a mãe sempre foi uma mulher religiosa, respeitadora, não 

falava palavrão na frente dos filhos. Por isso, a família desconfiou ser por causa da DA. 

Quando teve a confirmação, C6 ficou chocada. Doença a gente sempre imagina na 

família dos outros, não na sua. Muito menos na sua mãe. Foi muito difícil, complicado, mas 

agora ela já se acostumou. A mãe era uma pessoa que cuidava da casa, fazia o almoço. O 

marido de C6 trabalhava. Hoje ele não trabalha para cuidar da sogra. Ela não largou o seu 

emprego porque tinha mais tempo de empresa e ganhava mais. Eles conversaram e decidiram 

que o marido sairia do emprego, porque pagar um cuidador é muito caro. E eles não teriam 

condições de contratar um. 

A relação entre genro e sogra não é fácil. N. é muito mal criada, responde e insulta os 

familiares. E não tem como, às vezes eles perdem a paciência. Ela vai ao banheiro que C6 

acabou de limpar e suja tudo. Quando é interpelada, N. diz que não foi ela. Parece que faz de 

propósito.  

Outra mudança é que a mãe perdeu a noção de quantidade ao comer. Come tanto que 

chega a passar mal. Além do que, sua comida tem que ser controlada porque tem diabetes. As 

coisas começaram a sumir da cozinha e C6 teve que deixar a geladeira num lugar trancado, 

para a mãe não comer demais. Num dia desses, o marido foi buscá-la para almoçar em casa e 

quando chegaram não tinha almoço. N. comeu tudo e disse que não foi ela. 

D., a afilhada de C6, há seis meses mora com eles. Ela ajuda a cuidar de N., 

considerando-a sua avó. 
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C6 tem dois irmãos. Um mora nos EUA e outro mora próximo deles. Ele é casado, 

tem sua família. Por ser deficiente auditivo tem medo de ficar com a mãe. Não sabe qual 

reação ela pode ter. Antes ele não tinha medo. C6 também tem medo de deixar a mãe com ele. 

Não confia em viajar e deixar com ele. 

 N. começou a gritar quando é repreendida. Se o vizinho escutar vão achar que estão 

batendo, maltratando. Os papéis se inverteram, a mãe parece uma criança. 

Acha que a mãe não tem noção do que ela tem, mas sabe muito bem o que está 

fazendo. Ela não esquece as pessoas, só se não vê faz um tempo. Sabe que conhece mais não 

lembra qual foi à situação. Esquece que almoçou e pede comida novamente. 

O apoio para ajudar no cuidado com a mãe, C6 tem de alguém que nem é da família. 

Uma vizinha de um prédio que morou por dez anos. Fez amizade, é como se fosse da família. 

Nas férias, C6 gosta de ir a São Paulo para passear, comprar umas coisinhas. A amiga passa o 

dia com a sua mãe. N. adora essa amiga e a obedece. É a única pessoa que pode contar. 

C6 não sai de casa. No fim de semana, não tem quem cuide de N. Com o irmão não 

pode contar. N. tem duas irmãs vivas, uma mora em Guarujá, mas são idosas, não podem 

ajudar. Com a chegada da afilhada, ela fica com a mãe. Antes era só ela e o marido. O seu 

marido está perdendo a paciência com a sua mãe. Quando é mulher, é mais fácil cuidar, mas 

ele como homem ficar o dia inteiro em casa, cuidando de alguém perde a paciência. 

Na rotina de cuidados tem os horários certos para os remédios. Tudo anotado. Horário 

certo também para as refeições. Um problema é que sua mãe não quer tomar banho. Isso gera 

brigas. C6 tem que falar que vão sair ou ir a uma festa para ela aceitar tomar banho. Para ela 

aceitar tem que ser no grito, se falar ela não faz. Diz que está limpa e não precisa tomar 

banho. Também não aceita a presença de ninguém para auxiliar no banho, tem que fazer 

sozinha.  

Outro cuidado é levar ao médico. Com o médico da policlínica tem consulta de três em 

três meses. Faz os exames de rotina e tem o acompanhamento da agente comunitária que faz 

uma visita mensal. A agente comunitária virou amiga, quando ela passa em frente a sua casa 

sempre pergunta da N. Além de perguntar sobre ela, observa como está o ambiente da casa e a 

higiene. 
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A janela da casa tem que ficar trancada, senão N. chama as pessoas que passam na rua, 

cumprimenta, chama para entrar. Como a família ficou com medo, achou melhor deixar 

trancado quando não tem ninguém em casa. Tem uma vizinha na frente da casa, que quando 

precisa, ajuda a cuidar dela. Qualquer movimento ou pessoa estranha que se aproxima da 

casa, eles ficam olhando. De lá dá para ver tudo o que acontece na casa. Os vizinhos ajudam a 

cuidar dela. 

C6 não deixa mais a mãe sair sozinha de casa. Acha que ela não tem mais condição. 

Outra situação (que o Dr. B. disse que ela pegou mania) é ir toda hora ao banheiro. Acaba de 

ir e já quer ir novamente. Isso impede C6 de sair com ela porque não é todo lugar que tem 

banheiro. Não podem mais viajar com ela. N. fica impaciente, não quer esperar e pede para 

voltar para casa. Aos finais de semana C6 fica mais tempo com ela. 

C6 cuida de N. porque é a sua mãe, é a pessoa que mais ama no mundo. A mãe cuidou 

dela e agora é sua obrigação cuidar da mãe. Cuida com prazer, não deixa faltar nada. Pode 

faltar para ela, mas para a mãe não falta. Mãe é insubstituível. Ela é a pessoa mais importante 

da sua vida. É um amor que nada no mundo apaga. É sua obrigação, é seu dever. 

C6 e o marido desconfiaram que N. estava mudando e com o passar do tempo foi 

ficando pior. Antes não era assim. Ela arrumava a casa, passava um pano no chão, varria a 

casa. Ela se ocupava, fazia crochê. Eles perceberam no dia que ela disse não saber fazer o 

crochê que as coisas estavam piorando. Não sabe fazer mais os afazeres domésticos. 

Ao ver essa mudança C6 chora e sente uma tristeza. Os amigos, quando a visitam, 

falam que não acreditam no que está acontecendo. Como ela era e como ela está hoje. N. era 

benzedeira, benzia quebrante e mau olhado. Sempre tinha gente para benzer. As pessoas 

acreditavam no benzimento dela. Hoje ela não sabe mais benzer. Pergunta o que é benzer. Até 

os vizinhos se surpreendem com as mudanças dela. 

A relação entre mãe e filha sempre foi boa. Uma confiava na outra. Eram próximas, 

mas ficaram mais apegadas depois que o pai faleceu, há 17 anos. N. sempre cuidou dos filhos 

dela e dos filhos dos outros. Adotou um filho com sete meses de papel passado. A mãe sofreu 

um acidente e morreu. Hoje ele mora em outro estado, é casado e virou missionário de uma 

igreja. Todo ano vem visitar a mãe e passa um mês com ela. O amor dos dois é de mãe e filho. 
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N. criou uma menina que chegou com seis anos e só saiu de casa para casar. De vez 

em quando vem visitá-la e vem com as duas filhas para ela ver. As irmãs de N., quando 

podem, também vêm visitar. 

 N. viveu sua vida para cuidar dos próprios filhos e dos filhos dos outros. Sempre foi 

uma pessoa amorosa. Nunca deixou faltar nada para os filhos. Principalmente para o irmão 

que é deficiente. Os irmãos falavam que ele era o queridinho, mas não era. Era por causa da 

deficiência e porque ele ficava doente. Até cinco anos atrás se preciso fosse, ela ficava com 

ele no hospital. Se tivesse que ficar o dia inteiro ela ficava. C6 também recebia os cuidados 

dela quando tinha crises por causa de pedra no rim. Sempre foi uma mãe presente. 

C6 perde a paciência porque sua mãe faz cada coisa. Tem que brigar com ela, se falar 

mansinho não adianta. Quando está em casa C6 procura ficar perto dela. Elas assistem TV aos 

domingos. Acha que a mãe não entende mais as coisas porque fica perguntando, ela explica e 

logo depois a pergunta é a mesma. 

É bem corrido porque C6, aos finais de semana, tem que limpar a casa, lavar e passar 

roupa. Um dia, N. pegou o ferro sem que percebessem e foi passar roupa. Esqueceu o ferro 

ligado e o quarto ficou todo esfumaçado. Agora quando saem deixam o quarto trancado.  

N. levou um tombo da cama e se machucou. Eles deixam o abajur aceso para ela não 

cair. O marido quando levanta a noite sempre a olha na cama para ver se está tudo bem. N. 

acorda a noite não se sabe se é para comer ou ficar procurando algo. Não aceitava deixar o 

abajur aceso. Depois que C6 explicou que é necessário para ela não se machucar está 

aceitando mais. Às vezes N. fala que se sente uma inútil por não deixá-la fazer as coisas. C6 

explica que é para ela não se machucar e correr o risco de quebrar algum osso.  

C6 e o marido não saem mais. A vida deles mudou muito e vivem em função de N. Os 

amigos chamam para sair, mas eles não vão. Eles percebem que não fazem mais nada e que 

estão perdendo o tempo de suas vidas. Se precisar sair, C6 liga toda hora para saber como ela 

está. Se a mãe demora atender ao telefone, fica preocupada e liga para um vizinho para saber 

se está tudo bem. 

Quando o marido está com a sua mãe fica mais tranquila. Quando fica com a afilhada 

fica mais preocupada. Elas brigam muito. N. manda D. embora, diz que lá não é a casa dela. 

Parece que tem ciúmes, chega a bater nela quando estão sozinhas. Antes não era assim, tinha 

carinho e cuidado. D. fica nervosa e pede para a avó parar. 
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Na casa tem duas cachorras. Uma das cachorras, quando N. levanta do sofá, por 

exemplo, e não tem ninguém perto, vai atrás. A cachorra age como se estivesse avisando, 

parece que cuida dela. Quando N. apronta alguma coisa a cachorra late. Se C6 e o marido 

estão em casa, a cachorra fica mais à vontade. Parece que é coisa de Deus que cuida. Se a 

pessoa não vê, não vai acreditar que a cachorra cuida dela. 

Quando recebeu o diagnóstico, C6 não teve o apoio de ninguém. Foi na internet que 

pesquisou o que era a doença, os sintomas e como lidar com as pessoas. Nem o médico 

ajudou. Uma vez ele quis dar um calmante para ela dormir, mas ela não deu. Ele nem sabe 

disso. Não queria que a mãe vivesse dormindo. Ela não é violenta e já toma muitos remédios. 

Nunca falou isso com o médico. Nem conhece o médico. O seu marido é que vai à 

consulta com o neurologista. Uma vez por ano N. vai à consulta, nas outras o genro pega a 

receita para retirar a medicação de Alto Custo. Na consulta com o médico da policlínica C6 

consegue ir por causa do horário às 7h da manhã. Ela acorda de madrugada, às 05h30min da 

manhã para ser a primeira e conseguir chegar a tempo no seu trabalho. Às vezes o seu irmão 

vai cedinho para guardar o lugar na fila. Se os exames forem agendados cedo C6 vai. Caso 

contrário, a afilhada e o marido vão. Outras pessoas não ajudam. Ninguém vai. 

C6 acha que a família deveria ter mais ajuda, o médico não fala nada. Ter um apoio, 

saber como lidar porque estão perdendo a paciência. Eles já pensaram em colocar N. num 

asilo, mas não tem coragem. Não sabem como iriam cuidar e se vão dar comida e remédio. O 

marido quer voltar a trabalhar mais veem cada coisa por aí. 

E é assim a vida deles. É assim a rotina, quando percebe já chegou à noite, a semana já 

passou e começa tudo de novo. 
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7 COMENTÁRIOS E INTERPRETAÇÃO 

 

A apresentação e discussão dos trechos das narrativas e das falas das cuidadoras nas 

entrevistas não pretendem esgotar o tema. Apenas traçam uma possibilidade de aproximação 

com os pensamentos de Heidegger e de autores que se afinam com este filósofo, na 

perspectiva da Daseinsanalyse. 

As narrativas das cuidadoras trazem histórias sobre o cuidado de pai, mães, maridos e 

madrinha, acometidos pelas síndromes demenciais. Contam a história de mulheres que 

cuidam dos seus familiares e vivenciam a progressão de uma doença neuro-degenerativa. 

Nesse estudo, os seis idosos foram diagnosticados com a demência da DA, dado que 

pode ser corroborado pelo predomínio de 60% a 90%, deste subtipo de demência, conforme 

apontado no DSM-V (APA, 2014).  

As seis cuidadoras são do gênero feminino e o grau de parentesco são esposas ou 

filhas, conforme apontam os estudos sobre essa temática. No Quadro 1 está apresentada a 

caracterização das participantes. 

 

Quadro 1 - Caracterização das cuidadoras participantes da pesquisa 

Cuidadora Idade Grau de 

parentesco 

Escolaridade Estágio da demência 

dos pacientes sob 

cuidados 

C1 68 anos afilhada Ensino Superior Incompleto leve 

C2 27 anos filha Ensino Médio moderada 

C3 69 anos esposa Ensino Superior leve 

C4 43 anos filha Ensino Superior moderada 

C5 76 anos esposa Ensino Fundamental moderada 

C6 56 anos filha Ensino Superior leve 

 

No questionário sociodemográfico não foi questionada a renda familiar, configurando-

se como um limite dessa pesquisa, uma vez que os estudos apontam que a escassez de 

recursos financeiros geram conflitos entre os familiares. As cuidadoras relataram preocupação 

pela diminuição da renda familiar, ocasionando mudanças do padrão econômico anterior ou 
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por futuramente ser necessária a contração de cuidador formal na fase mais avançada da 

demência. 

Quando sua mãe começou a apresentar os primeiros sintomas da demência da DA, C2 

alertada por uma amiga procurou um médico. Além desses sintomas, a mãe também 

apresentou sintomas de diabetes e outras alterações de saúde. A princípio, o primeiro médico 

não se ateve em explicar o que estava acontecendo do ponto de vista neurológico. C2 

questionou o médico para entender melhor o quadro, mas não teve resposta. 

O segundo médico, entretanto, explicou com maiores detalhes os exames que 

deveriam ser feitos e depois confirmou o diagnóstico de demência da DA, além de indicar um 

tratamento para os outros sintomas que apresentaram melhora.  

Percebe-se, pela conduta desses dois profissionais, a importância do acolhimento no 

processo de diagnóstico e seguimento clínico. A possibilidade do diagnóstico de uma 

demência traz angústia para a família e também para o paciente quando este tem a percepção 

de suas alterações. A falta de diálogo e informações por parte dos profissionais de saúde pode 

prejudicar a relação de confiança entre paciente, familiares e equipe. O diálogo pode não 

eliminar a angústia, mas traz a oportunidade da participação da família no processo de 

adoecimento e no tratamento. 

Para Boss (1988) a angústia e a culpa são fatores que dominam a existência, com a 

proposição de duas questões fundamentais próprias em que “cada angústia humana tem um de 

que, do qual tem „medo‟ e um pelo que, pelo qual teme. Cada culpa tem um o que que ela 

„deve‟, e um credor ao qual ela está devendo” (BOSS, 1988, p.26, grifo do autor). 

Ainda segundo Boss (1988), o „do que‟ da angústia é um ataque nocivo à possibilidade 

do Dasein. A angústia teme a extinção do Dasein, isto é, a possibilidade de não existir mais. O 

„pelo que‟ é o modo próprio de estar-aí, em que a angústia se preocupa e zela pela duração 

deste. O caminho para a libertação da angústia é quando há a possibilidade de se sentir 

abrigado e sentir confiança, e assim toda angústia pode desaparecer. 

C2 também não se sentia acolhida pelos familiares ou amigos, pois incomodava o 

modo prático e objetivo com que lidavam com as mudanças em decorrências da progressão da 

doença como, por exemplo, o uso de fraldas por causa da incontinência. Aceitar que era 

melhor para a mãe usar fraldas só foi possível pelo modo em que foi abordada por uma amiga, 

ressaltando o conforto que poderia trazer para sua mãe durante a noite. Percebeu, então, que 
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não estava pensando no bem-estar da mãe, olhando apenas para a sua dificuldade em lidar 

com as limitações da doença. Para C2, suas ações são movidas pela emoção e, para as demais 

pessoas, pela razão, com olhares diferentes para a mesma situação. Quando a amiga aborda o 

mesmo assunto de modo cuidadoso, C2 se sentiu acolhida e se abriu para a possibilidade de 

pensar de outro modo.  

Dificuldades em aceitar o diagnóstico também foram relatadas por C1, C4, C5 e C6.  

Ao receber o diagnóstico de DA de sua mãe, C6 ficou em choque por não imaginar a doença 

na sua família, ainda mais com a sua mãe: “Olha na época eu lembro que eu fiquei chocada, 

sabe. Porque você sempre imagina assim na família dos outros, não na sua. Principalmente na 

sua mãe. Foi difícil, pra mim, foi mais difícil ainda” (trecho da entrevista C6, filha).  

Pode-se traçar um paralelo entre a descoberta da doença da mãe de C6 e a questão da 

morte abordada por Pompéia e Sapienza (2015) em que a morte se refere à perda, que remete 

a dor, e a dor assusta. Quando a morte não é próxima, pode-se encará-la como algo que 

acontece com todo mundo, intelectualizando-a. Quando a morte, no caso de C6, a doença, nos 

toca mais de perto, como algo próximo, pode-se gerar um estranhamento ou espanto. No caso 

de C6, não se fala da morte como algo imediato e concreto, como seria no caso do diagnóstico 

de uma doença terminal. O que morre é uma determinada possibilidade de ser da mãe de C6, 

lançando-a na incerteza de um vir-a-ser. 

Para Boss (1988, p. 67): 

Toda doença é uma ameaça à vida. Vida e morte são inseparavelmente unidas e 

pertence uma a outra. Não há viver terrestre sem morrer e não poderia haver morrer 

sem uma vida precedente. Por isso não podemos nos aproximar isoladamente de um 

destes dois parceiros inseparáveis. Quem quiser compreender algo da vida dos 

homens deverá também pensar em seu ser-mortal e quem quiser compreender a 

morte também será obrigado a se informar sobre a condição da vida humana. 

Para C5, foi difícil aceitar o diagnóstico de DA do marido. Ao lembrar alguns 

comportamentos nos anos anteriores, percebeu que podia ser um indício da doença, chamada 

de fase pré-clínica. 

Um dia uma médica falou pra mim que essa doença começa a se manifestar com 50 

anos. E engraçado que há muito tempo atrás ele nunca sabia de nada. Tudo eu tinha 

que... aí eu brincava “F. você tá fazendo turismo em casa? Você nunca sabe de 
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nada?”. Mas não era sua culpa, já era um sinal de algo que a cabeça dele já perdia 

um pouco (trecho da entrevista C5, esposa). 

Quando o pai de C4 apresentou os primeiros sintomas da demência da DA, mudou-se 

do interior de São Paulo para Santos, para realizar o acompanhamento médico. Passou a 

morar com a filha, o genro e as duas netas. Com a confirmação do diagnóstico, C4 se sentiu 

perdida e achou tudo muito doloroso, buscando formas de enfrentar a situação. Acreditava 

que, nesse início, seria importante o apoio de um profissional. C6 também não teve apoio no 

início e nem no momento atual e esperava mais dos profissionais de saúde.  

Aí eu pesquisei na internet sobre a doença, quais os sintomas, como lidar com essas 

pessoas. Foi a única ajuda que eu tive foi da internet porque eu pesquisei. Nem o 

médico... Eu acho que a gente devia ter assim um pouco mais de ajuda, o Dr. M. não 

fala nada. Sei lá, principalmente uma ajuda pra ela entendeu? (trecho da entrevista 

C6, filha). 

C4 procurou informações que pudessem ajudá-la a cuidar e, ao conversar com outras 

pessoas, percebeu que muitas famílias vivenciam a mesma situação. Ao se aproximar dessas 

pessoas, percebeu que não está sozinha e se sentiu apoiada ao trocar experiências, por ser uma 

doença que atinge todos a sua volta.  

C3 relatou que o diagnóstico da DA do seu marido não a surpreendeu, pela 

experiência anterior com o sogro que teve a mesma doença. Buscou informações sobre como 

lidar com pessoas com DA, e ainda assim, não conseguia realizar o cuidado do modo que 

esperava. Quando percebe já fez ou falou algo que não é recomendado. Fez promessa para ter 

paciência, buscando na religião a ajuda de algo que não conseguiu realizar sozinha. 

Ele está num estágio que pergunta muitas vezes a mesma coisa, mas muitas vezes, 

fiz até promessa pra eu poder ter paciência. Às vezes você sem querer: “Ah eu 

acabei de falar isso pra você”. Aí vem na minha cabeça: “Você não pode fazer isso 

com uma pessoa doente” (trecho da entrevista C3, esposa). 

C2 relatou sua dificuldade em falar sobre a doença da mãe e em aceitar o diagnóstico. 

No início, não queria acreditar que se tratava de DA e, aos poucos, foi assimilando os fatos. 

Ainda relatou o quanto é difícil cada etapa, cada mudança percebida com a progressão da 

doença, e esse sofrimento é sentido nas palavras, no silêncio, e nas lágrimas observadas 

durante o encontro entre C2 e a pesquisadora. Em alguns momentos, a emoção foi tão 

intensamente expressada e sentida que as palavras não conseguiam ser pronunciadas. 
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Pra Di Lione (2001) ao olhar o modo de viver, e mesmo sabendo que um dia irá 

morrer no cotidiano o homem não se aproxima da questão a morte. Entretanto, ao receber o 

diagnóstico de uma doença fatal, é assaltado pela insegurança, medo, o futuro incerto e 

lembra que um dia irá morrer. O diagnóstico de uma doença confronta o homem com a sua 

condição de ser mortal e aponta para a provisoriedade e finitude. Essas questões remetem para 

a própria existência do cuidador e também para a existência do idoso que é cuidado. 

C1 sentiu tristeza ao pensar na progressão da doença e na perda de autonomia de F., 

que sempre foi muito ativa. É muito delicado para o cuidador ter que colocar limite no tipo de 

tarefa que o idoso poderá executar, tanto no aspecto físico como no cognitivo, principalmente 

porque o idoso pode não perceber suas dificuldades e acreditar que ainda é capaz de fazer. Ou 

ainda não aceitar as alterações em decorrência do próprio envelhecimento e nesse caso, pode 

ser pelo próprio processo de adoecimento. O cuidado com o sentido de preservar causa um 

embate entre o cuidador e o idoso.  

C2 procurava estimular sua mãe nas atividades diárias, para que pudesse realizá-las 

com independência e supervisionando quando necessário. Inicialmente os idosos podem 

apresentam falhas nas atividades instrumentais da vida diária, como por exemplo, 

desorientação geográfica no bairro em que reside. No primeiro episódio, o cuidador com 

receio que o idoso se perca, não permite que ele saia mais sozinho de casa.  Essa proteção 

pode torná-lo mais dependente do que realmente é ou precisa ser. Nessa linha tênue entre o 

cuidado para proteger e o cuidado para estimular, é significativa a observação dessas 

atividades diárias ou a necessidade de realizá-las junto com o idoso, devendo o cuidador 

perceber o que ele consegue realizar sozinho, a necessidade do apoio ou ainda se não 

consegue mais realizar essas atividades. 

O cuidado que se dá no presente e traz consigo as lembranças, o já sido. Que passado é 

esse? O passado influencia o cuidado de hoje? Como era a relação da cuidadora com o seu 

familiar?  

Os trechos a seguir retratam relações de amor e afeto, que mesmo em situações de 

crise, buscaram ações de ajuda mútua para superá-las.  

A nossa relação antes do diagnóstico era ótima. Ótima. Duas irmãs morando juntas. 

Tinha carinho, eu não vou dizer que não tinha briga. Sempre tem desentendimento. 

Eram duas irmãs morando juntas, uma dando força pra outra. E de uma hora pra 

outra acabou (trecho da entrevista C1, afilhada). 
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Segundo C2, “eu sou filha única né. Então sempre foi tipo eu e ela. Então a gente teve 

uma vida sofrida, a gente passou por diversas situações. E sempre eu e ela” (trecho da 

entrevista C2, filha). Já para C6, “a relação, nossa relação sempre foi tudo era eu e ela. Eu 

confiava nela, ela confiava em mim. Aí logo depois que meu pai faleceu, a gente ficou mais 

apegada ainda” (trecho da entrevista C6, filha). 

Quando o afeto é reciproco entre as pessoas, quando a pessoa se sente amada por 

quem ama, se sente realizada vivenciando algo extraordinário. Para o afeto ser vivido de 

modo pleno a reciprocidade é essencial (POMPÉIA; SAPIENZA, 2015). 

C6, por exemplo, expressou uma relação de confiança mútua, o que se intensificou, 

ainda mais, após o falecimento do pai. C2 comentou das situações vividas e o fortalecimento 

da relação entre ela e a mãe. Entretanto, nem todas as relações vivenciam o afeto de modo 

pleno em todos os momentos. Situações de conflito ou de dependência de substâncias podem 

fragilizar as relações, como relatado por C4, quando diz “então assim, a bebida sempre me 

entristeceu muito em relação a ele. A gente não gostava que ele bebesse né” (trecho da 

entrevista C4, filha). C5 contou que “a nossa relação era boa. O único problema que ele teve, 

ele tinha assim porque ele bebia muito. Eu me aborreci muito sabe? De passar vergonha 

mesmo. Ir numa festa e exagerar” (trecho da entrevista C5, esposa). 

C4 e C5 relataram tristeza e aborrecimento com relação ao consumo de bebida 

alcoólica pelo pai e marido, questões que antecedem o surgimento da DA e que são lembrados 

como uma passagem difícil da vida. Para C5 o único problema do marido era o uso abusivo 

de álcool:  

Mas do resto ele sempre foi uma pessoa que fazia tudo dentro de casa. Assim, por 

exemplo, se eu saísse, às vezes ele não comia, esperava eu chegar, mas ele 

consertava tudo dentro de casa. Sempre foi uma pessoa muito esforçada. Que queria 

ver tudo em ordem, muito organizado sabe? Nesse sentido ele nunca decepcionou 

em nada (trecho da entrevista C5, esposa).  

Que mudanças ocorreram no relacionamento entre o idoso e a cuidadora com os 

primeiros sintomas e o diagnóstico? Que presente é este? 

Com a doença, F. apresentou alterações de humor que influenciaram na relação entre 

elas. C1 acreditava que algumas atitudes são para provocá-la e que as alterações de humor 

mudaram também os sentimentos, como o amor de F. por ela que se transformou em ódio. C1 

até pensava que em alguns momentos essas mudanças de humor são decorrentes da doença, 
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mas em outros se ressente pelo modo que é tratada. Esperava a atenção que F. tinha antes com 

ela, as coisas como eram antes.  

C1 não percebia as alterações de humor e de relacionamento entre F. e seu filho, por 

exemplo, mas com ela mudou muito. O contato mais próximo sofre um desgaste maior e 

muitas vezes não ocorre com encontros mais esporádicos. A relação entre elas que era ótima, 

segundo C1 acabou com as alterações de comportamento e sentimentos após o adoecimento 

de F.  

Então o negócio dela, o que eu sinto é comigo. A bronca dela, aquilo tudo que foi 

amor de uma hora pra outra virou bronca, raiva. E é só comigo. A minha neta ela só 

falta carregar no colo. O meu filho a mesma coisa. O negócio virou foi contra a 

minha pessoa. Mas diz que é assim, a pessoa que mais gosta né. Foi o que eu aprendi 

(trecho da entrevista C1, afilhada). 

C6 também percebeu a mudança de comportamento da mãe, mas não acreditava que 

algumas atitudes fossem decorrentes da doença. A mãe esquecia algumas coisas, mas 

lembrava de outras. Não sabia que tinha DA, mas acredita que ela tinha noção do que fazia e 

parecia fazer de propósito. Como podia sujar o banheiro e, quando perguntavam quem fez, 

dizia não ser ela? Fazia e estava mentindo? Ou não lembrava o que tinha feito?  

Olha não é fácil. Porque vou te falar que ela é muito malcriada, respondona, ela 

xinga a gente. E tem horas que a gente perde a paciência, porque acabei de lavar o 

banheiro. Ela parece que faz de propósito. Ela vai e suja mesmo. Ela faz fora. Você 

fala, ela diz que não é ela (trecho da entrevista C6, filha). 

 

É difícil para C2 aceitar as alterações de comportamento da mãe, mesmo sabendo que 

não são intencionais. C2 tentava se preparar para a piora dos sintomas, mas prevê que será 

árduo.  

E agora eu tô vendo assim cada fase, cada momento, às vezes é um pouco difícil de 

aceitar algumas ações, algumas atitudes, que não é uma coisa dela, não é uma coisa 

que ela quer tá fazendo porque ela quer. Eu sei que é uma ação da doença e o fato de 

pensar que pode piorar e que eu tento me preparar, mas é difícil, é muito difícil 

(trecho da entrevista C2, filha). 

Para C5, com a DA o marido interrompeu o uso de álcool. 
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Ele só parou depois que ele descobriu que ele tinha Alzheimer, ele começou a parar 

um pouco. Depois ele parou mesmo. Aí então tem dias que eu penso: “Hoje em dia 

ele dá trabalho com ele porque ele tem uma doença, mas talvez se ele não tivesse 

essa doença, ele tava bebendo”, entende? Parou uma coisa e começou outra. Pra 

mim foi assim [...] Se você perguntasse assim o que você prefere? Que hoje em dia 

ele bebesse ou estar doente. Eu não sei te dizer. Ás vezes eu fico pensando é melhor 

estar doente. Aí eu fico pensando “coisa horrível”. Mas eu não sei se é uma coisa ou 

se é outra. Foi as duas na minha vida que me deu mais trabalho foi isso. Foi á 

doença agora e a bebida antes (trecho da entrevista C5, esposa). 

Para C5 a dependência de álcool do marido era uma escolha. Se quisesse, pararia de 

beber. Na narrativa, a cuidadora relatou que a questão do alcoolismo estava presente na 

família porque vários membros bebem. Percebe-se o fator da hereditariedade, „é de família‟, o 

destino traçou isso, mas num outro momento, mesmo entendendo o alcoolismo como uma 

doença, esperava dele um esforço, um controle pra dominar a dependência que não teve ou 

que não procurou ajuda. O alcoolismo era um problema, mas nos outros aspectos, F. 

desempenhava bem o que se esperava de um marido. 

Eu acho que hoje é melhor, sabe por quê? Porque hoje não é um vício, ele tá com a 

cabeça fora dele, porque ele tem um problema, uma doença. É diferente, até que ele 

assim, eu achava que ele podia parar e parava. Hoje em dia ele não tem como 

controlar, entende? Então naquele tempo eu achava que ele podia controlar, por isso 

que eu achava ruim com ele. Hoje em dia não. O que eu posso fazer? O que ele pode 

fazer se ele não tem nem noção de nada? Não é? Ele não pode controlar nada. Então 

naquele tempo foi pior. Eu acho (trecho da entrevista C5, esposa). 

 

Para C5 é necessário esquecer as situações que causaram sofrimento em relação ao 

alcoolismo do marido, para dispor do cuidado. Para Pompéia (2000a), a concepção de que 

„tudo passa‟ é um consolo em que se recomenda o esquecimento para se distanciar do que 

incomoda.   

Para Critelli (2006) a escolha do „de que‟ cuidar e „do modo‟ de cuidar é cultural e 

“disponíveis a todos e empreendidos hegemônica e uniformemente por todos – está no âmbito 

do que chamamos significação (a trama do mundo)” (CRITELLI, 2006, p. 133, grifo do 

autor). Pode-se existir tomando nas mãos a própria existência, o modo próprio, ou 

encarregando os outros disso, o modo impróprio, modos estes ontológicos do cuidar. 
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Desde o nascimento o homem é lançado no mundo, sendo convocado e pressionado 

para ser o que e como os outros são e aprendendo a ser impessoal. A impessoalidade não se 

define como uma pessoa, uma entidade ou coletividade, mas a um modo de cuidar da vida 

impropriamente ou inautenticamente. C5 e C4 escolheram esquecer o passado para assim ter a 

possibilidade de cuidar dos seus familiares de modo autêntico. Como relatou C5: “hoje em dia 

eu não lembro. Se eu for lembrar o que passei, eu não teria vontade de cuidar dele. Mas eu sei 

tudo que eu passei, mas ele não tem culpa. Já foi e hoje ele precisa de mim” (trecho da 

entrevista C5, esposa). Segundo C4, “hoje não tenho mágoa nenhuma do passado, sabe? De 

não ter sido do jeito que a gente queria, esperava como filha e tal” (trecho da entrevista C4, 

filha). 

C4, ao olhar o passado, percebeu que o pai não foi o que esperava. Após a separação 

dos pais quando criança, a mãe foi morar em outra cidade. O pai e as irmãs moravam com a 

avó, que lhe deu uma educação rígida. O pai trabalhava durante a semana e aos finais de 

semana não permanecia em casa, frequentava bares e ingeria álcool com frequência. C4 e as 

irmãs não gostavam dessa atitude do pai. C4 achava que já tinha a mãe ausente e esperava que 

o pai fosse mais presente. Esse passado não a impede de ressignificar a relação entre pai e 

filha atualmente. 

Para C5 a doença ocasionou mudanças, o marido deixou de trabalhar, diminuiu o 

orçamento familiar e, com isso, o casal não pôde pagar mais o plano de saúde, recorrendo ao 

atendimento pelo SUS. Foi complicada a adaptação e entender o funcionamento ou a demora 

na realização de alguns exames. A conversa com outros usuários ajudou nesse momento.  

Outra questão para C5 foi assumir a administração da casa ou contratar o serviço de 

terceiros para os reparos da casa. Esses reparos eram executados pelo marido e geraram um 

comprometimento maior do orçamento.  

Hoje eu sou a responsável. Olha, no início foi difícil. Porque ele fazia tudo, se a 

correia da minha torneira estragar, eu tenho que chamar alguém. Você sabe que mão 

de obra hoje em dia tá cara. O que tinha que fazer ele fazia e hoje em dia eu tenho 

que pagar tudo, tem que chamar alguém, porque eu não sei (trecho da entrevista C5, 

esposa). 

A DA afeta o desempenho nas Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD), como 

fazer compras, tomar remédios e progressivamente afeta o desempenho nas AVD, como se 

vestir, tomar banho e o controle esfincteriano. Ocasiona também alterações comportamentais 
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como agressividade, irritabilidade e coprolalia. Essas alterações são vistas pelos cuidadores 

familiares como uma regressão, muitas vezes atribuindo os comportamentos a algo próprio da 

infância através da inversão de papéis, na qual os filhos se veem assumindo um cuidado 

reconhecido como função dos pais para com os filhos. 

Então é muito penoso pra mim (se emociona). Muito penoso. Como eu digo não é 

fácil. Não é fácil não. Cada vez mais... eu vejo ele como hoje se fosse uma criança 

né. Quando a mãe tá cuidando assim do filho. Apesar de o papel ser outro na 

realidade, mas assim eu vejo porque ele tá dependente já né (trecho da entrevista C4, 

filha). 

Desde o princípio, o existir da criança é visto na sua totalidade, ainda que permeado 

por uma limitação da nossa compreensão e pelos modos como se mostram a sua relação com 

o mundo próximo. Na relação entre criança e o adulto, ambos têm a oportunidade de 

desenvolvimento. O desenvolvimento entendido como um movimento, um desvelar, um 

caminhar que descortina e aproxima de suas peculiaridades (CYTRYNOWICZ, 2000a; 

CYTRYNOWICZ, 2000b). 

Ao antecipar as experiências ainda não descobertas, o adulto representa na criança 

suas escolhas. A representação é uma possibilidade de ser com o outro, num tornar presente 

algo para o outro, num compartilhar. Essa possibilidade de representação pode também 

ocorrer na relação entre adultos (CYTRYNOWICZ, 2000b).  

A criança tem em seu horizonte existencial o „vir-a-ser‟, o que implicaria em um 

cuidado gradativamente diminuído no decorrer da existência. O adulto com DA pode ser 

entendido como se fosse criança, mas é um ente que paulatinamente perdeu as possibilidades. 

Essas privações atingem o idoso e também os cuidadores familiares que vivenciam a 

restrição da sua existência nesse processo de cuidar. As restrições e privações afetam o Dasein 

e o modo de ser-com-os-outros. 

Tem gente que fala assim “nossa você tá cuidando da tua mãe como uma filha”. Sim 

né, porque inverteu os papéis. Hoje em dia ela conta comigo. Eu cuido dela. Ela 

cuidou de mim. Hoje eu cuido dela, inverteu-se os papéis. E assim é a vida né 

(trecho da entrevista C2, filha). 

Para Cytrynowicz (2000b) o adulto ao ser solicitado a cuidar de uma criança, defronta-

se com a sua própria possibilidade de ser responsável pelo desenvolvimento da criança, 
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“como com a condição da criança de ainda não está descoberta para si e para os outros” 

(CYTRYNOWICZ, 2000b, p. 79).  

No caso da DA, considera-se o modo restritivo e involutivo da doença, com a perda 

progressiva das ações cotidianas e da consciência.  As descobertas do idoso foram esquecidas 

ou perdidas, e precisam ser redescobertas diariamente. 

Ainda segundo Cytrynowicz (2000b, p.81): 

O adulto é solicitado a olhar pela criança. Neste olhar por ela, ele lança a vista na 

amplitude que a visão da criança não alcança. Pois, de algum modo, ele compreende 

as delimitações do viver da criança. Na solicitude, ou cuidado preocupado, o adulto 

existe de um modo que pode antecipar experiências ainda não descobertas pela 

criança. 

Vivenciar a perda de autonomia do homem forte e independente, e atualmente, vê-lo 

como um homem franzino traz também a inversão de papéis. É cuidar como se fosse um filho, 

sem ser mãe e filho, porque sabe que a relação é outra. O pai que era a imagem de referência 

se desmontou, ao revelar sua fragilidade, como contou C4: “não é fácil. Eu olho pra ele assim, 

eu vejo o meu pai que era um homem totalmente forte, independente e agora eu vejo ele todo 

franzinho sabe? É assim, ele pergunta pra mim: „Posso ir ali com você?‟” (trecho da entrevista 

C4, filha). 

Na relação entre o idoso com a DA e o cuidador familiar, tem-se um caminho a ser 

seguido, numa decisão que não pode mais ser do idoso, dependendo da fase em que se 

encontra. 

Para Cytrynowicz (2000b), a representação é uma possibilidade que depende de cada 

situação e da compreensão que se tem dessa situação. O mistério da representação é descobrir 

o que, quando e como antecipar-se para poder representar a pessoa.  

A antecipação e a representação podem acontecer de modos distintos no cuidar. O 

cuidado autoritário que não olha as condições próprias da pessoa, com a imposição de regras 

que precisam ser seguidas, sem considerar as suas necessidades e possibilidades. O cuidado 

indiferente também não considera as necessidades, entretanto não se posiciona, omitindo-se 

(CYTRYNOWICZ, 2000b).  

Outro modo de cuidado é o exibicionista, encontrando no cuidado uma oportunidade 

para conquistar o reconhecimento e aprovação das pessoas. O cuidado que mima, retirando as 
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possibilidades de autonomia e poupando de sofrimentos. E ainda o cuidado que ao estimular, 

permanece à frente, instigando descobertas. E o cuidado paciente que espera pelas 

oportunidades e o que é possível (CYTRYNOWICZ, 2000b).  

Ressalta-se que esses modos de cuidado retratados pela autora fazem a descrição do 

cuidado com a criança, acredita-se que estes possam ser transpostos para outras relações, 

como entre adultos, ilustrado no depoimento de C6 ao dizer “ela se ocupava, ela fazia crochê. 

Aí a gente notou que ela começou a piorar no dia que ela disse que não sabia fazer mais 

crochê. Ela não sabe fazer nada. Ela não sabe fazer um arroz, lavar uma louça. Ela não sabe 

mais” (trecho da entrevista C6, filha). 

De acordo com Boss (1975, apud CARDINALLI, 2003), o fenômeno do adoecimento 

e, portanto, a doença é compreendida como restrição ou privação das possibilidades do 

homem exercer o seu existir. O estar doente traz prejuízo na sua habilidade em realizar as 

possibilidades e esse prejuízo interfere diretamente na liberdade do homem para efetivar as 

possibilidades concretas nas diversas situações da sua vida. C6, por exemplo, relata sobre as 

impossibilidades/incapacidade da mãe em realizar atividades domésticas como lavar o arroz e 

a louça. A saúde e a doença estão encaminhadas, ao mesmo tempo, para o poder realizar e 

para o ser livre.  Se na doença há a privação de realizar livremente a existência, na saúde esse 

realizar se revela em poder ser mais livre nas possibilidades de se relacionar, apresentadas na 

abertura do mundo de uma determinada pessoa (CARDINALLI, 2003). 

A formação do profissional de saúde prioriza a formação de especialistas. Permite-se 

que o profissional conheça com profundidade a sua área de atuação, mas pode dificultar o 

cuidado do paciente em sua totalidade. Boss (1975, apud CARDINALLI, 2003) ressalta que o 

profissional além de tratar as patologias, deve considerar a atitude do paciente em relação à 

doença, assim como as limitações que ocasionam no seu existir (CARDINALLI, 2003). 

É relevante também o olhar não só para o idoso como um todo, mas considerar 

também o contexto familiar nesse processo de adoecimento. 

E eu queria de alguma forma, hoje em dia, o ponto que a gente lutou, ao ponto do 

que eu conquistei, eu queria compartilhar isso com ela. Só isso. E assim é triste ver 

que muitas coisas assim que eu faço, eu sei que ela pode entender de alguma forma o 

que eu tô fazendo, mas eu queria que ela tivesse a consciência de conversar comigo 

entendeu. (soluça) (trecho da entrevista C2, filha). 
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A doença modificou o presente e também os planos e sonhos que C2 tinha traçado 

para o futuro e que incluíam a sua mãe. O sonho de C2 era ter um filho, mas as pessoas 

próximas a desencorajam dizendo que agora a prioridade é cuidar da sua mãe. C2 adiou esse 

sonho pela opinião dos outros e por achar que ela e o marido precisavam se organizar melhor. 

Entretanto, imaginava como seria a mãe e o neto juntos. Sabia o quanto sua mãe gostava de 

crianças e, mesmo pensando na impossibilidade da mãe compreender, gostaria de ver como 

seria esse encontro. Como é compartilhar um sonho com alguém que não pode compreender o 

que acontece ao seu redor?  

O sonho diz da existência do homem que o tempo todo se lança para propósitos, 

objetivos, motivos, intenções e desejos. Ele se apoia naquilo que não existe, para se relacionar 

com aquilo que existe. O modo como age diariamente e de forma concreta com as coisas 

emergem, fundamenta-se e justifica-se no que ainda não existe. O homem sempre quer 

alcançar algo e mesmo que não consiga “já está sempre presente no momento em que, nesta 

realidade concreta, ele dá o primeiro passo naquela direção” (POMPÉIA, 2005, p. 39). 

Segundo Pompéia (2005) o homem carrega aquilo que não é mais, que já foi, porque 

consegue se recordar. O homem projeta e funda a perspectiva do vazio no que sua ação é 

orientada, abrindo também a perspectiva do que não existe mais, mas que de algum modo 

continua existindo num espaço vazio em que o que foi pode voltar, porque o homem lembra, 

recorda. “Ele traz de volta, porque o passado passa do ponto de vista concreto, mas o homem 

resgata isso que passa e traz o passado na presença daquilo que se apresenta no presente” 

(POMPÉIA, 2005, p. 40).  

C2 mostrou o sofrimento em não realizar os sonhos que teceu junto com a existência 

da mãe. Segundo Pompéia (2000c) a pessoa traz um sonho que ainda não pode enterrar, e esse 

sonho pode escravizá-la, numa condição da ausência de sentido. É preciso abandonar o sonho 

que morreu, e fica a impressão que não será possível acreditar no sonho novamente, para não 

correr o risco de outra experiência dolorosa.  

Se no presente vivenciam-se as perdas, mudanças e incertezas, o que esperar do 

futuro? 

C3 imaginou como seria o futuro com a piora dos sintomas e a possibilidade dessa 

vivência a angustia. Procurou, então, não imaginar esse futuro para não sofrer e tentou focar 

no presente. Mesmo com as alterações esperadas no curso da doença, outros fatores poderiam 
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modificar a história, como outras doenças que N. tinha e que comprometiam o seu estado de 

saúde como, por exemplo, as complicações em decorrência da diabetes e podiam antecipar a 

sua morte e não chegar ao estágio avançado da DA como o seu pai.  

C3 se lança no futuro ao pensar como acontecerá o cuidado com N., na tentativa de 

preparar-se e isso não traz garantias que acontecerá. É como traçar um plano ou um projeto 

para que este norteie a história, sem considerar o que é dado pela destinação e pela 

coexistência do Dasein com os outros.  

Outro aspecto apontado por C3 na sua preocupação com o futuro é a necessidade de 

construir uma rede de cuidados, com a contratação de cuidadoras e não ter recursos 

financeiros para isso.  

Não sei se a gente vai ter condição de bancar esse pessoal. Eu não vou ter condição 

sozinha de fazer. Vou pode administrar né, a situação. Mas eu vou precisar. Então 

não sei a minha preocupação maior é como isso vai acontecer amanhã. Se ele ficar 

igual ao pai. Eu vou ter que ter essas três pessoas? Eu vou ter como pagar, ter os 

recursos pra gente bancar isso, sabe? Isso então me preocupa (trecho da entrevista 

C3, esposa). 

C5 acreditava no início que cuidar da DA seria mais fácil e percebeu que, com a 

progressão da doença, a dificuldade aumentava. Preocupava-se com o futuro, mas procurava 

não pensar no que vai acontecer. Não queria saber o que outras pessoas passaram com seus 

familiares com DA porque, para ela, pensar poderia ser pior.  

Prefiro não saber mais, de mais nada, de coisa muito absurda. Porque vai 

acontecendo e eu vou saber, eu vou lidando melhor. Porque se eu ficar pensando 

acho pior pra mim. Então eu prefiro porque a coisa vai evoluindo e ele talvez 

chegue num ponto pior ainda. Não sei (trecho da entrevista C5, esposa). 

Quando se discute sobre o ser cuidador, geralmente os estudos apontam a sobrecarga, 

o estresse do cuidador e as dificuldades que surgem nesse processo. Será que há apenas 

pontos negativos? Há potencialidades do cuidar? 

Para C2 sua relação com a mãe era próxima, e se intensificou diante da necessidade da 

presença constante da filha, pela dependência que a mãe apresentava. Segundo C2, “a gente 

acaba se aproximando mais porque ela precisa mais de mim assim. Então pra onde ela tem 

que ir, eu tenho que ir. Eu tenho que tá indo, dando todo o suporte, e como eu falei é só eu, a 

gente se aproximou mais ainda” (trecho da entrevista C2, filha). 
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Para C3 a necessidade de maior atenção e cuidados com o marido, aumentou o carinho 

que sentia por ele. 

Sempre teve um relacionamento bom, amigável. Sempre teve uma cumplicidade, até 

hoje né. Somos bastante cumplices. Eu não acho que mudou em nada não. A única 

coisa que mudou é que passei a ter mais carinho por ele por causa da... eu sinto que 

ele necessita mais (trecho da entrevista C3, esposa). 

A relação distante geograficamente e pelo relacionamento anterior de C4 com o pai se 

transformou com o surgimento da DA. A necessidade de cuidados, fez com que o pai fosse 

morar com a filha, netas e genro. Essa convivência permitiu a proximidade entre eles. 

Mas ele tá, até agora eu percebo assim que ele está mais próximo de mim assim. 

Como pai e filha. Porque antes ele morava longe. Então eu até eu gosto dessa 

proximidade. De ter ele perto de mim. As minhas filhas também, elas falam: “Nossa 

mãe, antes a gente não tinha o vô perto né. Nós nunca moramos com o vô” (trecho 

da entrevista C4, filha). 

As situações tendem a se tornar complexas, quando nos aproximamos delas. Passam a 

revelar o singular e concomitantemente, a realidade mostra uma grandiosidade impressionante 

que a constitui (POMPÉIA, 2005). 

Mas eu vejo um lado positivo nisso sabe? Eu vejo um lado positivo nisso sabe? 

Porque não tenho mágoa nenhuma do passado, sabe? De não ter sido do jeito que a 

gente queria, esperava como filha e tal. Mas hoje pelo contrário, eu vejo assim que é 

bom pra mim tá podendo cuidar dele (trecho da entrevista C4, filha). 

As irmãs pensavam de formas diferentes sobre as responsabilidades do cuidado com o 

pai. C4 acreditava que todas tinham obrigação de cuidar, mas desresponsabilizava a irmã que 

morava em Campinas por trabalhar. Acha que a irmã que morava em Londrina tinha mais 

tempo por não trabalhar e morar numa casa dá mais liberdade e satisfação para o pai e deveria 

assumir o cuidado. C4 gostaria que o desejo do pai também fosse respeitado, porque as 

memórias que ainda preservava estavam em Londrina, onde queria morar. A disponibilidade 

de cada irmã em cuidar do pai é diferente e não havia um consenso entre elas. C4 sentia como 

se estivesse mentindo para o pai dizendo que ele precisava ficar mais um pouco por uma 

consulta ou um exame, mas o fato é que sua irmã não o queria lá. Ela sentia como uma 

rejeição para cuidar do pai e não falava o motivo para poupá-lo. 
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Na época do verão se via impossibilitada para cuidar, por um trabalho extra que 

envolvia a família. A questão da institucionalização já foi abordada entre as irmãs, mas C4 

não aceitava, porque ainda se percebia capaz de cuidar, pensando remotamente nessa 

possibilidade dependendo do comprometimento que ele viria a ter. Ela escolheu cuidar do pai 

e não pensava em abrir mão desse cuidado atualmente. Considerava que o cuidado teria que 

se dar com o familiar que tinha maior disponibilidade de tempo, que era a irmã que parecia 

não querer se comprometer. Mas o cuidado não se referia apenas ao tempo, mas da 

disponibilidade afetiva para realiza-lo. Assim, C4 é a filha que permanecia mais tempo com o 

pai, na divisão entre as irmãs.  

O querer dele é ficar lá em Londrina que é a cidade dele, que é a memória e o 

ambiente dele então. Já a meu ver é até uma arbitrariedade da minha parte. Da nossa 

parte. Tirar ainda o que resta dele, essas memórias. O querer dele. Mas ela (a irmã) é 

insensível quanto a isso. Ela acha que não, que ele tem que ficar aqui e pronto né. 

Mas o período que ele está aqui eu estou cuidando o máximo que eu posso. E vou 

fazer tudo o que posso fazer por ele (trecho da entrevista C4, filha). 

 

C6 também cogitou a institucionalização ao perceber que, ela e o marido, estavam sem 

paciência por não saberem lidar com as alterações comportamentais da mãe. Pensaram em 

institucionalizar, mas tinham receio por não confiarem no cuidado que seria dado: “porque a 

gente já tá perdendo a paciência com ela. Ele (o marido) principalmente. Porque eu fico 

menos tempo. Ele sim. A gente fala „Ah vamos por ela num asilo‟. Eu não tenho coragem. Eu 

não sei como eles são cuidados né” (trecho da entrevista C6, filha). 

A escolha sempre se apresenta como algo que nos é dado escolher. O homem recebe 

uma constituição genética, uma família, um país, vive em determinada época. Isso já nos foi 

dado. Diariamente, são dadas condições que nos conduzem a modos de pensar e sentir. A 

cada momento são feitas solicitações e escolhe-se de acordo com o que é dado conhecer e das 

possibilidades que se mostram, do que é dado mediante a pessoa que se constituiu 

(POMPÉIA, 2000b). 

Nesta perspectiva, cuidar é uma escolha? Ou a falta de escolha? 

A responsabilidade é sua. Você vai assumir e pronto. Ah eu penso assim: “eu não 

sabia que eu era tão forte”. Eu sou.... hoje em dia eu penso assim. Nossa, a gente é o 

que a gente quiser ser. É só a gente ter disposição. E isso graças a Deus eu tenho. Eu 
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achava que eu era acomodada. Sabe? Eu acho que como dizem eu fui uma idiota, 

nunca nem me interessei por certas coisas que hoje em dia, você não se interessa e 

depois na marra você tem que... (trecho da entrevista C5, esposa). 

Segundo Pompéia (2005) diante dos problemas a pessoa pode não ver aquela 

dificuldade como uma oportunidade para o crescimento. Só percebe o problema como um 

mal. O problema pode ser um convite para crescer, para se aproximar da vida e das suas 

contradições. Para C5, o cuidado com o marido e assumir algumas tarefas que eram dele 

trouxeram a possibilidade de descoberta e crescimento. 

Essa é minha vidinha. Minha vidinha é essa. Mas assim, não reclamo não. Eu acho 

que a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Não adianta eu ver o que o 

outro tem, eu tenho que saber o que eu tenho e procurar me fazer feliz. Porque tem 

dias que tá difícil né? Mas eu procuro pegar as coisas pra me fazer feliz, sabe? 

(trecho da entrevista C5, esposa). 

O homem é condenado ao desenvolvimento, não é uma opção. É necessário se 

desenvolver, des-cobrir a si mesmo e o mundo. O desenvolvimento constitui o destino do 

homem, sem entendê-lo como algo demarcado, definido ou obrigatório. Desse modo o 

homem é destinado a se desenvolver na direção do horizonte para o qual caminha 

(POMPÉIA, 2000c). 

C4 teve dificuldade em se adaptar às mudanças que vieram com a doença do pai, que 

passou a morar com ela, o marido e ocupou o quarto das duas filhas, que passaram a dormir 

na sala. A rotina da casa mudou, todos ajudavam nos cuidados com o seu pai/sogro/avô. C4 

procurou conversar com todos para aceitarem a nova realidade. Em relação a isso C4 fala:  

É... eu tenho eu me desdobrar nos dois lados. É às vezes eu tenho me sentido um 

pouco, sei lá meio... um fardo um pouco pesado né. Mas eu creio também que Deus 

não dá o fardo que a gente não possa suportar né. E isso tá sendo, o meu modo de 

pensar, de pensar e agir dessa forma, eu tento passar pras minhas irmãs (trecho da 

entrevista C4, filha). 

Relatos como cansaço e solidão também foram observados, como na fala de C5: “se 

eu não cuidar dele, naquela hora eu fico, tem dias que eu não... eu tô tão esgotada, tão 

esgotada que não vejo a hora de me deitar, sabe?” (trecho da entrevista C5, esposa). 

C5 tem uma rotina com muitas tarefas em casa e compromissos como consultas e 

exames dela e do marido. Todas essas tarefas deixam-na esgotada. Para C1 o cuidado é uma 
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tarefa solitária: “de vez em quando eu me sinto sozinha. O meu filho tem a família dele, o 

meu filho tem o trabalho dele. Então não é sempre que eu posso contar com ele” (trecho da 

entrevista C1, afilhada). 

C1 se sentia sozinha nos cuidados com F., mas ao mesmo tempo desresponsabilizava 

os familiares para auxiliá-la nos cuidados. O seu filho que trabalhava e a neta que tinha um 

filho pequeno são poupados por C1? Será que os familiares se dispõem a cuidar ou é o 

cuidador que coloca essa impossibilidade? O fato de um familiar trabalhar diminui o tempo 

para cuidar, mas esse cuidado pode ser compartilhado de algum modo. Esse movimento 

também é percebido quando C1 precisou de cuidados quando adoeceu, como se não quisesse 

incomodar ou não correr o risco desse cuidado ser negado.  

Foi indicada para C1 uma medicação para diminuir a ansiedade e ajudá-la a dormir. 

Ao pensar na possibilidade do sono excessivo prejudicar o cuidado com F., se recusou a 

tomar a medicação porque precisava estar disponível para cuidar. É como se a sua existência 

fosse colocada em segundo plano e a prioridade fosse os cuidados com a sua madrinha. Nota-

se o conflito entre os cuidadores com o „cuidado angústia‟ que tem o sentido de cuidar de si 

mesmo, como forma de preservação e no „cuidado solicitude‟ que é a disponibilidade de 

cuidar do outro. 

De vez em quando eu me sinto sozinha. O meu filho tem a família dele, tem o 

trabalho dele. Então não é sempre que eu posso contar. Como ontem, eu falei pra ele 

ficar com ela hoje era meia noite e pouco. Quer dizer, horário chato. Mas de vez em 

quando eu me sinto muito só pra fazer tudo isso. Minha neta casada, filhinho de dois 

anos, não dá pra contar. [...] Calmante, queriam me dar diazepam. Deus me livre! Eu 

durmo o mês inteiro. Não posso. Porque senão como é que eu vou dormir e largar 

ela? (trecho da narrativa C1, afilhada). 

Para Heidegger há dois modos do cuidado solicitude: o cuidado que salta sobre o 

outro, em que a pessoa cuidada pode ser dominada e tornar-se dependente, e o cuidado que 

salta a frente, quando não se protege o outro, mas procura que ele se volte para si de modo 

autêntico, salta-se diante dele e o liberta. 

Outra situação de adoecimento do cuidador é retratada quando C5 teve pneumonia e 

mesmo debilitada teve que cuidar do marido, porque não tinha quem a ajudasse. Mais uma 

vez, a cuidadora desresponsabiliza os outros familiares pelo cuidado com o idoso e consigo 

mesmo. Os irmãos de C5 procuravam saber como ela estava, mas evitou informá-los para não 
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se preocuparem. Percebe-se o cuidado com tudo e com todos, mas silenciam quando precisam 

dividir a tarefa de cuidar ou necessitam serem cuidadas. Não querem preocupar ou incomodar. 

Tinha receio pela sua saúde e que alguma doença pudesse impossibilitar o cuidado do marido. 

Acreditava que eles se adaptaram um ao outro e não gostaria de deixar isso para outras 

pessoas.  

Mas eu quero assim poder cuidar dele entende (se emociona). Porque é muito difícil 

deixar uma pessoa assim pra outras pessoas cuidarem. E para ele mesmo que está 

acostumado comigo, ele pensa que eu sou mãe dele. Tem horas que vejo, ele pensa 

que eu sou mãe dele (trecho da entrevista C5, esposa). 

Para Heidegger o ser humano é ser-no-mundo. É característica primordial do ser 

humano estar em movimento no mundo e junto com as pessoas. É nesse estar junto que a 

existência se dá coexistindo. A coexistência ocorre nas experiências em que a presença do 

outro é sentida de modo intenso e também naquelas que sentimos dolorosamente o 

distanciamento. Quando se experimenta a solidão, quando se sente só, o outro também está 

envolvido, percebendo a presença de uma forma distante (CYTRYNOWICZ, 1997). 

C1 ao procurar um culpado para o adoecimento da sua madrinha percebeu que não há 

um: “é aquele negócio. Tô triste, tô. Me sinto só, sinto. De quem é a culpa? Não tem culpado” 

(trecho da entrevista C1, afilhada). Para Olivieri (1985) ao lidar com os seres humanos, deve-

se procurar a natureza que constitui quem está diante de nós numa fase peculiar do existir, do 

relacionamento real entre o ser e a facticidade, ou seja, a condição do cotidiano. O encontro 

do homem com o mundo sem a possibilidade de escapar dele é a facticidade que aponta para o 

aspecto implacável do homem sendo-no-mundo-com-os-outros. 

Nas narrativas de C2 e C6, há dificuldade em perceber a colaboração das pessoas nos 

cuidados com o idoso, como colocado por C2: “então até agora eu não vi ninguém falar assim 

„Tá precisando de alguma coisa?‟. Nada, então só praticamente eu” (trecho da entrevista C2, 

filha). Falas como „ninguém ajuda‟, „só tem eu‟, „minha sogra não conta porque não é da 

família‟, „ninguém pergunta se eu preciso de ajuda‟ evidenciaram essa questão. Ninguém 

ajuda, mas a amiga permaneceu o dia todo com a mãe para ela poder ter um dia de passeio, a 

sogra cuidou da mãe, mas não conta porque não é da família. A vizinha monitorou do outro 

lado da rua alguma movimentação estranha, o irmão vai de madrugada para a policlínica 

guardar o lugar na fila para a mãe ser atendida com prioridade. Entretanto, todos eles são 

vistos como ninguém pelas cuidadoras. É como se esse cuidado não fosse válido.  
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O Dasein se ampara no „ninguém‟ e a abertura de poder ser, se torna um dever ser que 

se configura em todas as regras, em todas as leis, em todas as normas que ditam o que alguém 

deve ou não ser (POMPÉIA, 2004).  

O fato de ser uma ajuda pontual, esporádica, pode dificultar a percepção de ajuda das 

pessoas próximas ou a necessidade de terem mais ajuda. Os cuidados contínuos nas 24 horas 

do dia e por serem as cuidadoras principais, ou seja, terem a responsabilidade de definir o que 

fazer pelo idoso, pode trazer a sensação de sobrecarga e solidão nesse processo de cuidar. Por 

mais que tenham os cônjuges para colaborar é como se a decisão fosse delas, como filhas. 

Não ter um irmão ou outro parente para poderem compartilhar e decidirem o que fazer e como 

fazer. 

O cuidado compartilhado só é considerado se for de um membro da família? Só é 

percebido se for verbalizado através de uma pergunta: „Você precisa de ajuda?‟. A 

intensidade desse cuidado torna imperceptível qualquer ação por menor que seja? As 

cuidadoras precisam de mais apoio? Qual a expectativa das cuidadoras em relação à família e 

rede informal de apoio? 

Alguns membros da família são descartados ou desculpados como observado nas falas 

das cuidadoras: „minha neta tem filho pequeno não posso contar‟, „meus filhos trabalham‟, 

„meu irmão é deficiente visual‟, „as irmãs dela são idosas também‟, „os outros filhos moram 

longe‟, e assumem a responsabilidade de cuidar como algo delas ao mesmo tempo 

desresponsabilizando os outros familiares. 

C6 relatou que a cachorra da casa também participava dos cuidados, por sinalizar, por 

meio de latidos, quando a idosa se deslocava, podendo se colocar em risco. Pensava que as 

pessoas poderiam duvidar, mas acreditava que a cachorra também ajudava a cuidar. 

Ao se dispor a cuidar, o tempo acaba sendo despendido em boa parte, e muitas vezes 

integralmente para o idoso, como na fala de C5: “trabalho na liturgia. Só. Porque não dá pra 

fazer mais nada. Muita coisa eu tive que largar por causa dele” (trecho da entrevista C5, 

esposa). 

Heidegger ao discorrer sobre a medição do tempo fez indicações não sobre o que é o 

tempo, mas como é o tempo, como algo que se conecta com a existência do homem. 

Compreende-se o sentido originário da existência em conexão com o tempo, como condição 

um do outro. O tempo é ser-aí. A existência e o tempo passam como algo próprio, é o „meu 
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passar‟. Não é um passar que vale para todos e para ninguém. A existência é sempre única. 

Essa existência temporal, o passar do homem ocorre em três modos: o futuro que é o passar 

que aguarda, o presente que é o passar que fica junto e o passado que é o passar que conserva 

(MICHELAZZO, 2003). C5 relata que fica “pensando „nossa, eu vejo pessoas da minha idade 

e têm uma tarde pra não fazer nada‟. Isso é muito difícil pra mim, eu sempre tenho alguma 

coisa assim” (trecho da entrevista C5, esposa). 

O ser temporal é uma questão da existência humana. Segundo os gregos antigos, o 

tempo se constitui em três experiências peculiares. O tempo Cronos que corresponde ao 

tempo cronológico, o tempo que se conta: as horas, os dias, os meses e os anos. O homem 

envolto aos compromissos, aos horários, as urgências e aos prazos medidos cronologicamente 

(CYTRYNOWICZ, 2000a).  

C1 se sente sozinha e triste, e não tem tempo para si mesmo, conforme ela mesma diz: 

“é aquele negócio. Não tô tendo tempo pra mim” (trecho da entrevista C1, afilhada). O 

cuidado com F. é constante e exige atenção a todo o momento. É como se tivesse que estar 

alerta para o que pudesse acontecer. Interroga-se se há um culpado para o que aconteceu e 

acreditava que não tinha. Acreditava que ao compreender essas mudanças de F., não se 

magoaria tanto. 

O tempo Aion que é o tempo dos deuses, da eternidade e da imortalidade. Esse tempo 

não diz respeito ao homem, é o tempo da mitologia. E o tempo Kairós, que não pode ser 

medido e que é diferente para cada ser humano. Diz de um tempo dado como tempo certo e 

oportuno para se realizar, o momento possível. Kairós é o tempo existencial, o tempo do 

possível e da possibilidade. É o tempo da proximidade, de cada caso e da totalidade ligada ao 

significado (CYTRYNOWICZ, 2000a).  

Sobre o tempo cronológico: 

Podemos compreender que estas noções de tempo cronológico são bastante restritas 

para abarcar a intensidade da chegada do esperado e a força de algo que só se 

realizará depois, mas que já se impõem na sua espera. A eternidade dos momentos e 

a oportunidade da chegada do esperado não são cronológicas. Englobam muito mais. 

Englobam experiências que não são comuns ou previsíveis (CYTRYNOWICZ, 

2000a, p. 67). 

Minha vida mudou totalmente. Eu não saio mais. Eu não faço mais nada. A minha 

vida assim é em função a ela mesmo. Tanto eu como ele (o marido). A gente vive 
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em função dela. Ás vezes a gente se pega e diz „Nossa! A gente não faz mais nada, a 

gente tá perdendo tempo, anos da nossa vida‟ (trecho da entrevista C6, filha). 

O homem fantasia ter muito tempo e oportunidades para fazer tudo o que quer fazer, e 

se angustia quando se dá conta que esse tempo pode ser dado ou não. As solicitações do que 

se apresenta, do que chama o homem, não é uma obrigação, mas um convite. A vida não é um 

direito e pode ser arrebatada a qualquer instante. Não é um dever, porque não é dada como 

condição de imposição, é uma contingência. A vida é um convite contínuo para se realizar do 

melhor modo possível o que se tiver oportunidade e possibilidade de realizar (POMPÉIA; 

SAPIENZA, 2015). 

Para Boss (1997) a temporalidade essencial humana tem como uma de suas 

características a disponibilidade do tempo, desse modo tem-se tempo para uma coisa ou outra. 

O homem ao dizer que não tem tempo para algo, destina seu tempo para outra finalidade.  

Assim, o tempo é sempre disponível para este ou aquele ser concreto. À medida que 

deste jeito nos utilizamos de nosso tempo, nossa existência o concretiza em 

crescimento e maturação e também o consome, e assim a si própria, até que um dia, 

suposto que o tenhamos consumido devidamente, possamos morrer morte serena e 

libertos de culpa (BOSS, 1997, p. 9). 

Na maioria dos relatos havia um conflito entre o modo como gostaria de cuidar e o 

modo que conseguia cuidar. C1 acreditava que tinha que ter paciência para cuidar e temia que 

o seu „jeito‟ esquentado não a ajudava. O ter que ter paciência diz de um cuidado idealizado. 

O ideal esperado por quem: por ela ou pelos outros? É como se tivesse um modo correto e 

único de cuidar, uma cobrança de si ou dos outros para não errar e estar disponível 

constantemente. Não sentir raiva ou irritar-se com as repetições da mesma pergunta: „eu já 

tomei o meu remédio?‟. C1 relatou: “eu já sabia que eu ia passar por tudo isso. Medo de não 

conseguir tratar dela do jeito certo porque eu sou meio esquentada. De vez em quando eu 

perco a paciência, eu perco a paciência” (trecho da entrevista C1, afilhada). 

C4 tinha dificuldade em lidar com as perguntas repetitivas do pai e perdia a paciência. 

Às vezes perdia a paciência com ele e, em outras, atribuía a falta de paciência com a situação. 

Mais uma vez percebe-se o discurso da paciência como algo idealizado ou a ser alcançado 

pelas cuidadoras, em que não ter ou perder é visto como uma falha no cuidado. 

Mas tem que ter muita paciência. As mesmas perguntinhas. Muito repetitivo. Aí o 

que ele fez ontem, ele não lembra mais hoje. E é assim [...]. Então assim se você não 
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fizer isso com amor, com dedicação, as coisas não fluem. Aí gera mais problemas. 

Tanto pra ele quanto para quem está ao redor. Tem que ter muita paciência pra 

cuidar mesmo (trecho da entrevista C4, filha). 

Para Pompéia e Sapienza (2015) há uma grande distância entre o que desejo e o que 

ocorre realmente. Ao reconhecer essa distância sente-se tristeza, raiva e frustração.  

A culpa se instala quando sinto que meu modo de ser ou de ter sido, o que faço ou o 

que não faço, ou seja, a realidade que vejo em mim distanciou-se do sonho que 

tenho em relação a mim de poder ser de outra forma. Olho para meu ato e vejo que 

ele não condiz com a pessoa que eu gostaria de ser. Nem sempre isto vem com tanta 

clareza, mas se eu permanecer próximo a meu sentimento, essa vivência se 

manifestará (POMPÉIA; SAPIENZA, 2015, p. 94-95). 

 C2 relata sobre suas falhas ao cuidar, “eu procuro cuidar dela de uma forma que, 

falhar é humano, mas às vezes a gente acaba falhando. Mas, às vezes eu até falo pra ela 

perdão se eu tô... se de alguma forma eu falhei, às vezes eu falho” (trecho da entrevista C2, 

filha). 

A culpa, originalmente, é existencial. Ela apresenta ao Dasein a sua condição de „não 

ser e ter de ser‟. Dasein deve a si próprio o que ainda não é, está em falta consigo mesmo. E é 

essa falta que o lança junto aos entes como uma clareira. Ao saber dessa falta existe de um 

modo culpado e deseja ser completo, se deixa pertencer aos entes do mundo para se 

aproximar e a ser ele mesmo. “Esse estar devendo, esse estar lançado numa abertura onde ele 

não é, mas tem de ser, sem ter uma definição prévia do que tem de ser, aterroriza Dasein, e ele 

então procura abrigo no „todo mundo‟, que é ninguém” (POMPÉIA, 2004, p. 14). 

Pompéia e Sapienza (2015) ressaltam que há algo positivo na culpa, a aceitação que há 

uma falta e uma responsabilidade. E compreender que só se sente a culpa, porque havia ali o 

desejo de que pudesse ser diferente. 

Eu acho que tô lidando assim, e cada dia melhorando e melhorar mais. E cada dia tá 

melhor, porque eu vivo melhor também. Sabia? Eu deito na minha cama com a 

cabeça tranquila, sossegada. Deito e fico pensando nisso ou naquilo. Não. Eu sabe o 

que eu quero dizer, eu tô contente comigo. Eu tô conseguindo. Mas não foi fácil 

mesmo. Mas tô conseguindo. Não sei pode ser que lá na frente apareça um 

problema. Mas por enquanto assim, eu acho que eu tô... eu tô me saindo bem, vai. 

Pra quem não sabia de quase nada de certas coisas, eu acho que hoje em dia eu tô me 

saindo bem (trecho da entrevista C5, esposa). 
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Ao discorrer sobre o tempo da maturidade, Pompéia (2000b) pontua que para o Dasein 

ela é sempre transitória, por sua condição de ser mortal e por sua condição essencial de ser 

temporal. É vista como momentos e não como um status. A maturidade é um momento pleno 

no sentido de estar disponível para dividir, para compartilhar. De algum modo, essa situação 

pressiona o homem, exige dele. Entretanto, é preciso compreender a relevância de receber. “O 

ato de receber fundamenta o sentido da ação de dar. Aquele que recebe faz por aquele que doa 

a função de permitir que o sentido do dar aflore” (POMPÉIA, 2000b, p. 99). 

Não é necessário sentir que sempre tem que doar; estar disponível para receber é 

condição de maturidade. Quem se coloca nessa disponibilidade pode perceber o quanto as 

coisas são concedidas, são dadas. Quando se recebe, não se está numa posição passiva. 

Pressupõe o movimento de acolher o que lhe é dado, a propensão de reconhecer as coisas de 

modo gratuito (POMPÉIA, 2000b). 

Eu acho assim a pessoa que tem Alzheimer precisa de carinho, de atenção, eles 

gostam disso sabe? Eu noto que parte das pessoas que conversar tá com isso, tá 

muito adiantado deixa pra lá. Fica lá no quarto, pode ficar deitado, sabe? E eu acho 

que isso, não sei eu tenho a impressão que tá lá perto de quem tá conversando, 

embora que não entende nada, eu acho que faz bem pode ser que eu esteja enganada, 

não sei (trecho da entrevista C5, esposa).  

O marido de C5 se encontrava na fase moderada da DA. Em sua percepção, devido à 

progressão da doença, alguns cuidadores isolavam o idoso da família e da sociedade. C5 

procurava realizar atividades externas com o marido como andar pelo bairro e levá-lo até a 

igreja. Não sabia se era benéfico para ele ou, talvez, fizesse por si mesma. Mesmo 

questionando a capacidade de compreensão do idoso, acreditava que o estar-com os outros 

poderia ser um momento importante e prazeroso. Por vezes, C5 tinha ideias diferentes para 

solucionar as dificuldades, como a resistência do marido em tomar banho e dar pequenos 

pedaços de frutas no percurso para o banheiro e durante o banho. Questionava se estava 

fazendo certo e atribuía essas ideias a uma inspiração de Deus. 

Para Pompéia (2000b) ao falarmos de receber, de aceitar, aproximamo-nos da palavra 

entregar. Quando se aceita algo, responde-se a uma solicitação do mundo e a resposta exige 

uma entrega ao que solicita. 

O entregar-se maduro à solicitação daquilo que chama, o estar a serviço de alguma 

coisa, integram de tal forma a existência enquanto vir-a-ser, que podemos nos 

permitir uma brincadeira com esta expressão transformando-a assim: vir-a-ser, a-ser-
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vir, ser-vir-a. Tal é a articulação entre o vir-a-ser e o paciente “estar a serviço de 

algo (POMPÉIA, 2000b, p. 100).  

Qual é o significado do cuidado? Para que cuidar?  

Para C1, o amor que sentia a faz cuidar de F., todo cuidado que teve com ela e com a 

sua família. O cuidado como retribuição e por amor. “É aquilo que eu disse, cuido porque ela 

cuidou de mim a vida inteirinha. Cuidou de mim, cuidou do meu filho, cuidou dos meus 

netos. Então não sabe nada como uma mão lava a outra. Tô retribuindo o que ela fez por mim 

e pela minha família” (trecho da entrevista C1, afilhada). 

C1 esperava que as sobrinhas de F. pudessem ajudar, mesmo que esporadicamente nos 

cuidados. Esperava outra atitude, mas será que o grau de parentesco garante o cuidado? 

Principalmente numa relação que não era tão próxima? 

C6 cuidava da mãe por amor, por obrigação e porque se sentia bem ao cuidar. 

O que me faz cuidar dela? É minha mãe né? (risos, se emociona). É a pessoa que eu 

mais amo no mundo. Então se ela cuidou de mim é minha obrigação cuidar dela, 

entendeu? Eu faço com prazer. Não deixo faltar nada pra ela. Eu deixo faltar pra 

mim, pra ela não falta. E é isso. Nossa mãe é insubstituível. É um amor que nada no 

mundo apaga. E é minha obrigação, meu dever é tudo. Acho que é a pessoa mais 

principal na minha vida. E é isso (trecho da narrativa C6, filha). 

Além dos sentimentos de afeto na jornada do cuidado, percebe-se a retribuição, ou 

seja, o cuidado recebido necessita ser devolvido. O cuidado como dívida, obrigação e dever. 

Tem que cuidar porque foi cuidado. 

Por todas as tribulações que passaram na vida juntas, C2 se sentia em dívida com a 

mãe. Acreditava que suas conquistas e o que se tornou eram méritos da luta da sua mãe. Além 

da dívida, o amor motivava o cuidado. Procurava dar todo o carinho que podia para sua mãe. 

“O que motiva é o amor que eu tenho por ela. Mas o amor, eu procuro passar, eu procuro 

fazer assim, tudo de uma forma que ela faria, eu sei que ela já fez pelo próximo” (trecho da 

narrativa C2, filha). 

A singularidade da vida humana é buscar o sentido da vida, um para quê viver, 

trabalhar, lutar. É por causa desse sentido que o homem define e escolhe o que fará e qual o 

caminho a seguir. O sentido é primordial para a vida e para a morte com dignidade. 
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Os homens são capazes de dispor da própria vida em determinadas situações, 

quando se sacrificam em vista de um ideal, de uma crença, sem que isso seja uma 

condição patológica, depressiva. Ao contrário, tais gestos configuram atitudes 

heroicas. O vigor de um ser humano para oferecer a vida por um ideal é o mesmo 

que ele tem para viver por esse ideal (POMPÉIA; SAPIENZA, 2011, p. 95). 

Para C4, o amor sustentava o cuidado, sem amor não poderia cuidar. A relação 

anterior distante, fragilizada pelo alcoolismo, precisava ser esquecida e perdoada para se 

dispor a cuidar. “É eu penso que tem que ser pelo amor. O amor que eu tenho por ele como 

filha né. O meu pai então eu tenho que cuidar dele. Eu sinto esse amor, muito. E eu vou cuidar 

dele” (trecho da narrativa C4, filha). 

Cuidar do pai modificou a existência de toda a família e C4 se posicionava como uma 

mediadora para superar as dificuldades e contornar possíveis conflitos entre o pai, as filhas e o 

marido, além de lidar com as visões e disponibilidades diferentes entre ela e suas irmãs. 

Sentia o cuidado como um fardo pesado e dado por Deus como uma missão. 

C3 cuidou de outros familiares antes do marido. Fazia isso por ele, mas acredita que 

faria por qualquer pessoa. Cuidava porque não gostava de ver as pessoas sofrerem e atribuía 

isso a uma questão de espiritualidade e de cura, como um dom ou vocação. A possibilidade de 

cuidar dos outros a deixava feliz. 

Para C3 o cuidado se dava porque o outro precisava dela ou ela que precisava do 

outro, sem ter claro o que permeava essa relação, o que motivava o cuidado, sendo atribuído 

por C3 como algo „inconsciente‟. De que forma, o cuidador precisa do outro e vice-versa? 

Que trocas e necessidades se cruzam nesse encontro? C3 relembrou o cuidado anterior de seus 

maridos falecidos e sua busca espiritual para ajudá-la nessas perdas. A referência que C3 fez 

da necessidade mútua entre o cuidador e quem é cuidado pode estar relacionada também ao 

aspecto espiritual.  

Eu tive outros relacionamentos, eu tenho essa coisa com saúde. Eu acho que... 

vamos misturar o assunto aqui, de uma espiritualidade de cura, de saúde assim, sabe. 

Porque todos os meus... eu cuidei do meu pai, do meu irmão, sabe? [...] Nada ocorre 

ao acaso na vida da gente. As pessoas se aproximam da gente porque precisam, ou 

elas precisam da gente ou a gente precisa delas né? É uma troca de interesses até às 

vezes inconsciente, mas é (trecho da entrevista C3, esposa). 

A vida é percebida pelo homem como algo de grande valor, que em sua fragilidade se 

vincula a um valor acima dela que é o significado da vida. Ao ter consciência de estar vivo, o 
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homem atribui um sentido à vida, é necessário esse sentido para viver. Como ser mortal, o 

homem também é solicitado a encontrar um sentido para morrer. São questões que preocupam 

o homem e carecem de cuidado. A morte, então, é entendida além de uma contingência, mas 

como um gesto de apropriação. Gesta, portanto, a história, o sentido e a vida (POMPÉIA, 

2015). 

Porque eu sempre digo assim: “se um dia ele morrer antes de mim eu não quero ter 

remorso de nada”. Se eu pensar não, que tudo que eu fiz, entende. Eu acho que eu 

nem vou chorar o dia que ele morrer, eu quero sentir isso. Que eu fiz o que ele 

precisou. Eu nunca deixei de fazer. A não ser um dia que eu não possa, eu não sei 

(trecho da narrativa C5, esposa). 

Segundo Pompéia e Sapienza (2015), o homem passa boa parte da vida resolvendo 

questões práticas do dia-a-dia, que consomem um bom tempo. O sentido da vida está 

imbricado com o sentido dado a morte.  

Mas chega sempre uma hora em que irrompem outras questões: Tudo isto para quê? 

Vale a pena o jeito como vivo? Para onde caminha a minha vida? Isso pode ser 

muito incômodo, e uma solução frequente é ampliar ainda mais os interesse que 

levam para longe dessas questões. Mas é possível também que alguém se detenha 

nesses cuidados e deixe que surja a pergunta pelo sentido da vida. Esta, quando 

surge, acaba por despertar a lembrança da própria finitude. Ou será que, ao 

contrário, já é essa lembrança que acorda aquela pergunta? E a pessoa passa a 

perguntar pelo sentido da morte (POMPÉIA; SAPIENZA, 2015, p. 73 e 74). 

A impossibilidade da cura e a progressão da doença aproximavam a ideia da morte do 

idoso. C2 não conseguia imaginar a vida sem a presença da mãe e relatou o temor de perdê-la, 

mesmo sabendo que a cada dia sua mãe não era mais a mesma: “eu acho que a gente já era 

unida, mas eu, eu fiquei mais ainda (choro). É que nem eu falei, não consigo imaginar, sem a 

minha mãe. Não consigo viver sem ela. (choro). Não consigo” (trecho da entrevista C2, filha). 

Observa-se em C5 a satisfação diante da possibilidade de cuidar do marido, na busca 

do bem-estar de ambos. Ao lembrar o tempo de convivência, num casamento com mais de 50 

anos e da impossibilidade de ver o marido precisar de cuidados e não conseguir estar 

indiferente ou negligenciar esse cuidado. 

Pelo bem-estar dele, querer ver ele bem. É o meu esposo, casado há 57 anos. Então 

assim, uma convivência com uma pessoa que não tem um problema que não tem 

jeito, cada vez vai ficar pior. A gente quer mais... a gente quer cuidar, né? Pra ver o 
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bem-estar dele e me sentir bem também. Imagina eu tá dentro de casa, ver ele 

precisando de mim, não tá nem aí, ou não cuidar do jeito que tenho que cuidar. Eu 

me sentiria mal (trecho da narrativa C5, esposa). 

Retomando a questão da maturidade como algo pleno, mas que traz também a 

aceitação da ausência, da falta, da renúncia, da fragilidade e da finitude. A possibilidade de 

conviver com o que fica em aberto e de que as promessas podem não ser realizadas. Como 

característica acentuada da maturidade „”o momento em que não se “tem de” fazer nada, 

porque se descobriu que o compromisso mais fundamental é com a promessa. Na promessa há 

algo imortal. Na obra, não.” (POMPÉIA, 2000b, p. 90). 

 Foi agendado um novo encontro com as cuidadoras para a leitura das narrativas, e 

depois foi perguntado: „Como foi ouvir a sua história? O que você sentiu ao ouvi-la?‟. C1 

respondeu que sentiu “vontade de chorar. É exatamente o que está escrito aí. Eu estou me 

sentindo muito só, sozinha. Aí é difícil, é difícil” (C1, afilhada).  

Para C2, ao ouvir a própria história, emergiram sentimentos como a tristeza 

mencionada por C1 e o sentimento de solidão, presente na narrativa e reforçada nesse 

momento. C2 teve a sensação de um estranhamento como se sua vida fosse um filme, com a 

possibilidade de recordar o que viveram. 

É diferente quando você escuta a tua história. Veio um filme na minha mente de 

tudo. Foi tudo que eu passei, foi tudo que a gente conviveu né. A nossa história. É a 

nossa história. É emocionante né. Você lembra de tudo. Alegria de você falar assim 

de eu tá com ela né. De eu sempre ter compartilhado a minha vida, sempre foi com 

ela, sempre. Então pra mim é uma alegria. Só que hoje em dia eu queria que essa 

alegria continuasse. Aí vem a tristeza, porque infelizmente né (se emociona). É... 

vem uma porção de emoções, de sentimentos, vem choro, vem tudo assim (C2, filha) 

 C3 também retratou a emoção, mas com a satisfação em cuidar do marido, buscando 

forças para prosseguir nesta jornada. 

É isso mesmo. A gente fica um pouco emocionada realmente, mas você é, assim, 

entendeu bem e colocou, é isso mesmo. Exatamente. Foi assim mesmo que tudo 

aconteceu, que tá acontecendo. É realmente isso. Mas é uma emoção boa. Uma coisa 

boa, uma coisa de alma mesmo. Que Deus me ajude a continuar nessa batalha. Que 

me dê saúde pra isso, porque também chega uma hora que já tá capengando também 

né. E é isso mesmo. Pra mim foi muito bom. (C3, esposa) 
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C4 teve dificuldade em reconhecer suas emoções ao ouvir a narrativa e revelou a 

ambiguidade dessas emoções: felicidade e tristeza. 

Ah não sei. Não sei descrever. Não sei descrever. Não sei descrever o que senti. 

(pausa). Se não fosse a minha história, se fosse outra pessoa eu ia falar que é uma 

história bonita, uma história bonita dessas pessoas envolvidas. Ah eu sinto, eu fico 

feliz. Feliz e em algumas partes triste também né. Tudo tem os dois lados. O lado 

positivo, o negativo. Me deixa triste, me deixa feliz porque tô podendo ajudar. Tô 

podendo cuidar dele, né. E isso a gente vai fazer enquanto for preciso (C4, filha). 

Para C5 a história trouxe a certeza que estava conseguindo cuidar do marido e sentiu 

paz e a tranquilidade ao realizar sua tarefa. Acreditando fazer o que podia e pedia saúde para 

Deus para continuar a cuidar dele. 

Ah sabe o sentimento assim que eu tô conseguindo. Porque no começo foi difícil pra 

mim. Difícil no sentido de doença. Sentimento de paz. Escutando aí eu tenho que ter 

sossego, paz dentro da minha cabeça e ter o meu coração tranquilo. E fazendo aquilo 

que eu posso e pedindo a Deus só saúde pra mim. Isso aí pra cuidar dele. Sabe?! 

(C5, esposa). 

Novamente, a cuidadora não reconheceu a própria história, como se não a tivesse 

vivido. C6 sentiu-se confusa e pelas atribulações do cotidiano, não refletia sobre o que 

viveram. Entretanto, se convenceu que é a sua história. 

Eu não acreditei que era a minha história. Entendeu? Porque na hora que você foi 

lendo assim, foi como se eu tivesse voltado ao passado, ao início e que agora 

cheguei à realidade. Essa é a minha história. Na minha cabeça fica um pouco 

confuso, mas agora eu... essa é a minha história. Porque do jeito que ela era e do 

jeito que ela tá hoje, ouvindo isso, me parece que sei lá, foi uma coisa que vivi 

muitos anos, foi passando o tempo, foi passando o tempo, mas essa é a realidade. 

Parece uma história, mas não parece uma história que eu vivi. Porque assim, é um 

dia a dia é tão corrido que quando você pára para pensar já é hora de dormir, você já 

tá cansada. Você não consegue nem assimilar as coisas que passaram durante o dia. 

Tristeza (pausa). Uma tristeza, um negócio assim por dentro, sabe que custa você 

querer acreditar que é a sua mãe, entendeu? A pessoa que era e a pessoa que tá hoje. 

Ainda mais hoje ela tá assim impossível. Hoje ela tá terrível. E cada dia que passa 

ela tá pior. Tá cada dia mais difícil pra gente. Mas é a mãe né (C6, filha). 

Para Capozzolo et al. (2014) ao utilizar a narrativa como recurso na formação de 

profissionais de saúde, o momento da leitura é impactante ao “perceber que a imaterialidade 

dos encontros e a materialidade da narrativa construída produzem efeitos nas pessoas 
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acompanhadas e nos estudantes” (CAPOZZOLO et al., 2014, p. 452). Em que o significado 

torna-se claro ao término desse processo. 

Percebe-se nas cuidadoras satisfação ou alivio ao verem que o vivido e o sentido 

foram compreendidos, principalmente por não modificarem nenhum elemento da narrativa. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como ter conclusões após todo o caminho percorrido? Como concluir de uma 

existência única, do Dasein lançado no mundo, acolhendo a sua destinação num ser-aí-com os 

outros? 

Singelamente tem-se a possibilidade de aproximação de histórias de vidas que trazem 

em seu passado relações de afetos, distanciamentos e expectativas. E com a doença, as 

relações entre os cuidadores familiares e os idosos podem encontrar um novo sentido. 

Sentimentos ambíguos emergem e também a dificuldade de conviver com a contradição 

desses sentimentos. A doença como restrição do idoso e dos cuidadores que se isolam de 

todos e do mundo para cuidar. 

O cuidado como condição humana que vem como uma possibilidade de revisitar o 

passado, construindo outro sentido para o presente e lançando-se para o futuro. Que futuro? 

Cada dia sabe-se que vai piorar. Como? Quando? Preferem às vezes nem imaginar o que pode 

acontecer. O cuidado que aproxima e que intensifica o carinho e a presença. O cuidado que 

distancia e muda a relação antes tão próxima, sem conseguir entender ou reconhecer o que o 

outro se tornou. O cuidado solitário e o cuidado compartilhado mesmo que por vezes não 

notado, por precisar de mais apoio ou por construir expectativas em relação ao cuidado 

ofertado pelos outros familiares ou pessoas próximas que não correspondem à realidade. 

O cuidado como descoberta de si mesmo ao perceber a força que tem na jornada do 

cuidar, com a tranquilidade de fazer o melhor possível e sentir satisfação ao fazê-lo. 

O cuidado como algo idealizado porque tem que ter paciência. Tem que ter paciência? 

O que fazer quando não se tem paciência? O medo de errar e não cuidar do jeito certo. E qual 

é o jeito certo? Qual é o cuidado possível? 

Cuidar para quê? Por amor, por obrigação, por dever, por retribuição ou por não 

imaginar o idoso numa instituição. 

E quem cuida de quem cuida? Quem cuida do cuidador quando ele adoece e que por 

vezes vivencia o seu adoecimento sozinho e em silêncio por não ter para quem pedir ajuda? 

Ou por pensar que assim como acontece com o idoso com DA, não pode contar com a ajuda 

de pessoas próximas, por não poderem ou por achar que eles não podem? 
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Ao pensar as síndromes demenciais como uma doença familiar, os cuidadores 

familiares carecem de cuidado dos profissionais de saúde e de um olhar do setor público que 

contemple ações integradas e intersetoriais. O grupo de cuidadores é um passo importante, 

mas não é o único a ser dado. É importante estimular a rede de apoio informal e construir a 

rede de apoio formal como centro-dias e a oferta de cuidadores formais. Para que esses 

cuidadores familiares não se sintam tão solitários e sobrecarregados, e assim, contemplem 

também a potencialidade do cuidado no estar com o outro, nesse percurso por vezes tão 

doloroso em conviver com um familiar com síndrome demencial. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

O Sr. (a) está sendo convidado a participar de um estudo que tem como objetivo 

principal compreender a relação de cuidado entre os cuidadores familiares de idosos com 

síndromes demenciais. Serão aplicados 1 Questionário Sociodemográfico: com questões 

sobre: idade, sexo, estado civil, escolaridade, profissão e 1 entrevista contendo 5 questões.   

Em qualquer etapa do estudo, o Sr, (a) poderá ter acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Sra. Corina Lopes 

Ribeiro, que pode ser encontrada no Ambulatório de Especialidades Região Central Histórica, 

no endereço Av. Conselheiro Nébias, 199, Telefone 3299 2600. Em caso de dúvida sobre a 

ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), localizado à R. 

Botucatu, 572, 1º andar, cj. 14, telefone (11) 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br.  

É garantida a sua liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e de 

deixar de participar do estudo. Todas as informações obtidas serão analisadas, não sendo 

divulgada a sua identidade em momento algum, e estes dados só serão utilizadas para essa 

pesquisa. O Sr. (a) não terá ônus nem bônus em qualquer fase da realização do estudo. E terá 

o direito de ser informado sobre os resultados dos dados coletados em qualquer momento do 

estudo. É importante lembrar que se em momento algum, o Sr(a)  sentir desconforto durante a 

realização da pesquisa, poderá se recusar a responder ou interromper a entrevista. 

Acredito ter sido informado o suficiente a respeito das informações que eu li ou que 

foram lidas para mim, sobre o estudo ”O significado do cuidado pelos cuidadores familiares 

de idosos com síndromes demenciais”. 

Ficaram claros para mim, quais os objetivos do estudo, o que será realizado, as 

garantias de proteção a minha identidade e de esclarecimentos a qualquer momento. Ficou 

claro também, que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo.  
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Nome Completo:  

RG: 

________________________________________ Data:___/___/___  

Assinatura do participante – idoso(a) 

 

Nome completo: 

RG: 

________________________________________ Data:___/___/___  

Assinatura do acompanhante/responsável 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste cuidador formal ou representante legal para a participação neste estudo.  

_________________________________________ Data:___/___/___  

Assinatura do responsável pelo estudo 
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APÊNDICE B - Questionário Sociodemográfico 

 

1- Nome: 

2- Sexo: 

3- Idade: 

4- Profissão: 

5- Escolaridade: 

6- Grau de parentesco: 

7- Data do diagnóstico: 

8- Quantas horas semanais você cuida do Sr. (a).....? 

9- Exerce trabalho remunerado? Quantas horas? 

10- Há quanto tempo você cuida do Sr.(a).......? 

11- Você fez ou faz acompanhamento neurológico ou psiquiátrico? 

12-  Quais medicações você toma? 
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ANEXO A - Categorias da Escala de Avaliação Clínica da Demência 
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ANEXO B – Parecer da Secretaria Municipal de Saúde de Santos 
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ANEXO C- Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa  
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