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RESUMO 

Uma das desvantagens do envelhecimento é a debilidade da saúde, entretanto, quando a família se faz 

presente, se preocupa com o bem estar do familiar garantindo um apoio, é possível proporcionar um 

cuidado domiciliar no qual o idoso recupere-se ou passe por uma situação de doença mais fortalecido e 

com chances de pronto restabelecimento. O objetivo geral desta discussão é descrever o papel da família 

na promoção da saúde de seus idosos. Como problemática levanta-se a seguinte questão: Por que o 

abandono de um familiar idoso contribui para o aparecimento de doenças? Entende-se que ao se 

encerrarem as atividades laborais, a pessoa sente uma inutilidade natural e por vezes os próprios 

familiares contribuem para esta percepção, deixando a pessoa numa situação de abandono e segregação 

das tarefas diárias, e neste sedentarismo podem surgir doenças, além de distúrbios de ordem psicológica. 

Para construir o aporte teórico deste trabalho, que se trata de uma pesquisa bibliográfica, foram 

consultados bancos de dados como Capes, Lilacs, Google acadêmico e legislações que tratam do direito 

dos idosos. Os artigos e periódicos encontrados foram selecionados por aproximação com o tema. 

Conclui-se que sendo o envelhecimento um processo natural, é preciso promover o máximo bem-estar e 

cuidados para que esta fase da vida seja bem vivida e que os familiares se envolvam na promoção da 

saúde e felicidade do idoso.  
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ABSTRACT 

 
One of the disadvantages of aging is the weakness of health, however, when the family is present, is 

concerned about the welfare of the family member ensuring support, it is possible to provide home care in 

which the elderly recover or go through a disease situation more strengthened and with chances of prompt 

recovery. The general objective of this discussion is to describe the role of the family in promoting the 

health of the elderly. As a problematic issue, the following question is raised: Why does the abandonment 

of an elderly family member contribute to the onset of diseases? It is understood that when work activities 

cease, the person feels a natural uselessness and sometimes the family members themselves contribute to 

this perception, leaving the person in a situation of abandonment and segregation from daily tasks, and in 

this sedentary lifestyle diseases may appear, in addition to psychological disorders. To build the 

theoretical basis of this work, which is a bibliographical research, databases such as Capes, Lilacs, 

Google Scholar, and legislations that deal with the rights of the elderly were consulted. The articles and 

periodicals found were selected according to their approach to the theme. It is concluded that aging is a 

natural process, so it is necessary to promote the maximum well-being and care so that this phase of life is 

well lived, and that family members get involved in promoting health and happiness to the elderly.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento marca uma etapa de transição que passa da idade produtiva 

para a aposentadoria. O sentimento de muitas pessoas ao fazer esta passagem é de 

afastamento do convívio social, e a necessidade de um reposicionamento em relação à 

família. Nesta perspectiva torna-se necessária a construção de um modelo de velhice 

que valorize esta fase da vida (OLIVEIRA, CALDANA, 2012). 

Conforme Branco (1999) o envelhecimento é um processo: “dinâmico, 

progressivo e irreversível, caracterizado por diversas manifestações nos campos 

biológico, psíquico e social, que ocorrem ao longo da vida de forma diferenciada em 

cada indivíduo”. 

O Brasil está entre os seis países com maior percentual de pessoas idosas, e 

fatores como o estilo de vida que favorecem a longevidade (OLIVEIRA, CALDANA, 

2012). 

Envelhecer ativamente é um ato que ocorre quando o idoso está em boa saúde 

física, mental, material e social, todavia, nem todos têm esta sorte e desenvolvem 

alguma doença que impede a vida ativa. Doenças como diabetes, doenças cardíacas, 

demência e outras começam mesmo antes dos 65 anos (AMARAL e MARQUES, 

2011). 

Entretanto, o próprio aumento da senilidade, em nível mundial demonstra que 

um dos fatores que contribui para este fato é o controle das doenças infectocontagiosas 

que tem antibióticos para sua cura, os imunobiológicos, a vacinação, a queda da 

mortalidade infantil e também o baixo índice de nascimentos que resulta no 

envelhecimento da população, agua e esgoto tratados, atenção básica à saúde, entre 

outros fatores que justificam que a população mundial acima dos sessenta anos cresceu 

(MINAYO, 2000). 

Em relação à saúde, o idoso precisa ser atendido de maneira integral e contínua, 

mas o que se nota na prática é uma ineficiência. Sendo a terceira idade uma demanda 

crescente nota-se que falta capacitação para a atenção à saúde. E de acordo com a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) existe carência de profissionais 

qualificados para atender a pessoa idosa (BRASIL, 2006). 
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Com uma taxa crescente, a terceira idade demanda um olhar mais apurado das 

políticas públicas, principalmente as políticas de assistência social e saúde, no sentido 

de apoiar o núcleo familiar e garantir os direitos do idoso. Os familiares sentem uma 

responsabilidade moral de cuidar de seus idosos, e precisam ser estimulados em sua 

autonomia para atender as necessidades básicas e de doença deles, que precisam 

permanecer no meio em que vivem (BRASIL, 2007). 

Desta maneira, o tema escolhido justifica-se pela necessidade de discutir formas 

de cuidar do idoso em casa para que tenha melhor qualidade de vida e que seus cuidados 

básicos sejam preventivos de doenças mais severas, além da convivência harmoniosa 

com seus familiares. Destacando também o papel do enfermeiro no apoio ao cuidador. 

O objetivo geral deste trabalho foi descrever o papel da família na promoção da 

saúde de seus idosos. 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizando as bases de dados 

científicos: Lilacs, Scielo e Google Acadêmico, considerando artigos publicados e as 

legislações vigentes.  

O texto foi elaborado com o intuito de subsidiar novas abordagens e levar à 

reflexão da importância da família para promover bem-estar, saúde, autonomia e nova 

perspectiva em relação ao envelhecimento.  

 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O envelhecimento traz muitas mudanças, seja em aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais. A manifestação deste fenômeno se expressa através do cansaço 

do corpo, das rugas, dos cabelos brancos, da demasiada sonolência, do medo da morte, 

do desligamento social, enfim, de várias formas que não deixam dúvida de que se 

chegou a esta fase da vida.  Esta idade nova não pode ser compreendida como o fim, ou 

um desacordo da vida com a morte, mas deve-se pensar que é uma idade de novas 

possibilidades, de mais tempo para si e de se cuidar mais (SANTOS, LANZA, 

CARVALHO, 2010). 

A palavra “idoso” tem origem no latim, provindo da expressão “aetas”, que 

significa idade, era, época (AGUSTINI, 2003). 
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A Organização Mundial das Nações Unidas, na primeira assembleia sobre 

envelhecimento populacional realizada em 1982, considerou como idosa, a pessoa que 

possui mais de 60 anos (SANTOS, LANZA, CARVALHO, 2010). 

No Brasil, a situação de muitos idosos é de descaso, tanto pela família como 

pelo Estado, ferindo inclusive a Constituição Federal que em seu artigo 230 que 

preconiza o dever de amparar as pessoas idosas, na defesa de seu bem-estar, de maneira 

a garantir o direito à vida (BRASIL, 1988). 

A sociedade tem desrespeitado este direito, tanto em âmbito familiar como 

social, pois as famílias não se responsabilizam por seus idosos, e muitos vivenciam 

situações de exclusão, além da desigualdade social, na qual não tem nem mesmo o 

básico em se tratando de alimentação, moradia, aposentadoria e saúde.  Os direitos 

sociais estão sendo desrespeitados, trazendo à tona que o apoio familiar também não 

acontece porque perpassa pelo desemprego, violência, falta de moradia, falta de 

condições para comprar os remédios e alimentação (CAMARANO; KANSO; MELLO, 

2004). 

Desta maneira, o aumento da população envelhecida, faz emergir duas 

preocupações: a manutenção da previdência social e da saúde desta população. Sendo 

direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988, é obrigação do Estado, 

especificamente da previdência, a sustentabilidade desses dois critérios. (MUNDO 

EDUCAÇÃO, 2020). 

Não se pode definir um modelo de terceira idade que seja ideal, pois cada 

indivíduo está inserido numa realidade social diferente. Em muitos casos o fator 

psicológico é o mais evidente até determinando a saúde ou a doença no idoso, pois o 

idoso pode sentir tanto o acolhimento, respeito e compreensão dos outros, como a 

exclusão da sociedade (CAMARANO; KANSO; MELLO, 2004). 

Até 1994, não existia no Brasil, uma política nacional para os idosos; o que 

havia era um conjunto de iniciativas privadas (já antigas) e algumas medidas públicas 

consubstanciadas em programas (PAI, Papi, Conviver, Saúde do Idoso) destinados a 

idosos carentes. Era mais uma ação assistencial em “favor” deles do que uma política 

que lhes garantisse serviços e ações preventivas e reabilitadoras (SCHONS e PALMA, 

2000). 

Esta situação mudou com a elaboração da Política Nacional do Idoso e do 
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Estatuto do Idoso. Como consta na Política Nacional do Idoso o envelhecimento 

populacional não diz respeito apenas à pessoa idosa, pois importa a maneira de se 

organizar da sociedade para dar suporte ao segmento considerando todos seus aspectos 

(BRASIL, 2004). 

A promoção da saúde é uma preocupação do Estado, assim, foi implementada a 

Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS (instituída pela Portaria MS/GM nº 

687, de 30 de março de 2006), com novos delineamentos para organizar, planejar 

analisar e avaliar o trabalho na área da saúde (BRASIL, 2010). 

Para qualquer segmento social a promoção da saúde deve ser pensada com o 

objetivo de promover melhor qualidade de vida, para isso suas ações devem se estender 

para questões de moradia, lazer, trabalho, cultura, lazer, pensando em todos os aspectos 

que possibilitem acesso aos bens e serviços básicos (CHAIMOWICZ, 2006). 

A pirâmide populacional sofreu uma inversão passando de uma redução da 

população mais jovens para o aumento da população idosa, assim a preocupação com a 

demanda também se intensificou. Na realidade este aumento da expectativa de vida 

influenciou em decisões mais pontuais nas áreas sociais, econômicas, políticas e 

principalmente na saúde (NASCIMENTO, FIGUEIREDO, 2021).  

Referindo-se à saúde se percebe que houve um aumento nos casos de doenças 

crônico-degenerativas e o acometimento de traumas decorrentes de causas externas, 

como violência e acidentes. Fatos preocupantes que envolvem diretamente a família do 

idoso que se encarrega pelos cuidados. 

O cuidado implica numa atitude emocional, percebida pela relação existente 

entre os indivíduos. Existe uma parceria, que não pode se limitar à um modelo que torna 

o idoso como um objeto, algo feito na área de saúde, que valoriza mais os 

procedimentos, exames, consultas do que o acolhimento, o vínculo, a escuta. 

(BAUMAN, 2011) 

Neste sentido é que precisa realçar a importância do apoio da família na 

promoção da saúde do idoso, pois o profissional da saúde está inserido num sistema que 

promove o distanciamento emocional, priorizando o instrumental e técnico.  Conforme 

Pinheiro (2009), “o cuidado em saúde não se restringe apenas ao desempenho das 

competências e tarefas técnicas de atenção, tem a ver com as interações positivas entre 

usuários, profissionais e instituições”. 
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O papel do enfermeiro junto à família que cuida de seu idoso, deve ser de 

solidariedade, auxiliando o familiar em questões de orientação, e sobretudo 

demonstrando a humanização, o significado da vida. O enfermeiro pode atuar junto à 

família na conscientização de que a dor estará sempre ligada ao processo, tanto no 

sofrimento do ente doente como na possibilidade de sua perda.  Nesta perspectiva, é um 

profissional que pode transmitir uma mensagem positiva no sentido da importância de 

cuidar de si mesmo, para cuidar do outro, e assim poder dar assistência aos que sofrem, 

tanto a dor física, como do abandono (MEZZOMO, 2003). 

Assim a família culmina como promotora da saúde no sentido também de 

oferecer ao idoso um atendimento com empatia, um cuidado humanizado, reconhecendo 

que é uma atenção especial, que deve ser oferecido com alegria, mesmo que exista uma 

doença, a família tem que se perceber como influência positiva tanto na minimização da 

doença como na parte referente ao emocional (CARREIRA, RODRIGUES, 2006). 

Destaca-se também que a religiosidade de forma simbólica está ligada na 

promoção da saúde do idoso quando ele é cuidado pela família, pois além do 

atendimento e acompanhamento dos profissionais de saúde é extremamente importante 

que o idoso, sinta a dimensão espiritual, assim como as manifestações de fé em relação 

aos cuidados com suas doenças (ANDRADE, 2001). 

Os cuidadores de idosos, e principalmente sendo familiares tem uma enorme 

responsabilidade, pois muitas situações incapacitantes podem vir a ocorrer, e falando 

em saúde as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, colesterol, depressão, 

mal de Parkinson, doença de Alzheimer, entre outras, são as principais (BARROS, 

CÉSAR, CARANDINA, TORRE,2006). 

Nestes casos, o idoso passa a necessitar de cuidados contínuos e permanentes, 

necessitando de mais visitas ao médico, ficam internados por mais tempo e demandam 

alguém que esteja sempre os acompanhando (DEL DUCAL, e.t al., 2011). 

O cuidado familiar acaba sendo uma sobrecarga, pois muitos familiares não 

sabem como agir diante de algumas situações, por isso é necessário que existam 

programas de apoio, que aconteçam de modo individual ou grupal e que consigam 

minimizar e informar as pessoas a respeito de orientações práticas, procedimentos no 

caso de doenças crônicas e trocas de experiências, e assim tendo um planejamento 
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efetivo de ações para atender este idoso em suas necessidades mais particulares (DEL 

DUCAL, et. al., 2011).  

A família sente uma obrigação moral e ética no cuidado com seus idosos, 

percebe o envelhecimento como um momento em que poderá retribuir todo o cuidado 

que recebeu quando precisava (CARDOSO et. al. 2015). 

E neste aspecto, o enfermeiro pode se colocar como aliado demonstrando que é 

uma fase da vida assim como a infância que requer zelos especiais, não se trata de dever 

moral, mas sim de atenção direcionada, e que o profissional da saúde portanto, está 

disponível para atender toda a família, orientando nos cuidados, nas rotinas e nos 

recursos (POTTER, PERRY, 2003).  

Outra responsabilidade do cuidador é não afastar o idoso de atividades 

cotidianas, é preciso permitir que ele as execute e que se sinta útil. Também que seja um 

incentivador de atividades físicas e que na impossibilidade de realizá-las que o idoso 

seja integrado aos costumes da família neste sentido. No cuidado com o idoso é 

imprescindível que haja estímulos, que a terceira idade seja considerada como uma fase 

na qual é possível descobrir novos gostos, novas convivências sociais e novas 

percepções de vida saudável, mesmo com algumas limitações (GRATÃO et. al., 2012). 

Voltando a lei maior do país, que é a Constituição Federal se percebe a 

importância da família no processo de envelhecimento com cuidados e bem estar, pois 

ela precisa dar o amparo, assegurar que o idoso participe da sociedade, que tenha acesso 

ao atendimento de saúde, e que viva com dignidade, através da busca por fazer seus 

direitos garantidos por lei prevalecerem (BRASIL, 1988). 

Além dos cuidados referentes ao físico, o cuidado psicológico também passa a 

ser responsabilidade dos familiares cuidadores que devem pensar numa perspectiva de 

um ser biopsicossocial (AZEVEDO, MODESTO, 2016). 

A preocupação com o idoso em sua totalidade é relevante quando se analisa que 

mesmo tendo um cuidador ele fica sozinho, faz algumas atividades que não pode sem 

nenhuma supervisão, ou simplesmente experimenta no seu cotidiano uma invisibilidade 

que o deixa triste e condena a solidão (CAMARGO, RODRIGUES, MACHADO, 

2011). 

E diante desta realidade, a postura do enfermeiro que está ao lado da família no 

apoio ao idoso requer visitas domiciliares, para verificar o ambiente domiciliar do 
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idoso, o convívio com a família, e múltiplas questões que culminem na proteção do 

idoso, evitando que este se sinta invisível e solitário e no caso a família se beneficia 

com a visita do enfermeiro pois muda o enfoque do cuidado para uma visão mais global 

(SILVA, 2009).  

 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O envelhecimento é um processo natural e se for por uma força natural todos 

chegarão a esta fase. Todavia, não acontece de forma igual para todos.  As pessoas 

precisam então ser respeitadas em suas singularidades, e sofrem neste processo as 

influências internas e externas a si.   

Em alguns casos, a pessoa chega a terceira idade, com o encerramento de sua 

atividade laboral, se aposenta e quando deve aproveitar este momento, passa a viver em 

condições de negação de seus direitos e da própria convivência, seja familiar ou social. 

Por causa destas implicações, o idoso se fragiliza, necessitando de uma rede de apoio, 

de mais cuidados com a saúde e de um cuidador.  Neste cenário surge a família que 

precisa estar fortalecida para cumprir este papel com alegria e sendo apoiada nas 

decisões que deve tomar para proporcionar bem estar ao seu idoso. 

O idoso não precisa somente de alguém para lhe dar remédios e levar ao médico, 

ou dar alimentação, ele também necessita de atenção, de carinho, de diálogo, de 

participar da vida daquela família que tanto ele serviu enquanto estava na vida laboral. 

São muitas as responsabilidades da família na promoção da saúde e do bem estar 

do idoso, assim como do Estado no que concerne a se fazer que se cumpra a legislação. 

O enfermeiro também se envolve com o cuidador familiar no sentido de ser um 

apoiador nas necessidades tanto físicas, instrucionais como emocionais do mesmo. É 

capacitado para intervir nas mais variadas situações, executando as ações de assistência 

integral a criança, a mulher, ao adolescente, ao adulto e ao idoso. E neste caso abrange 

também o cuidador familiar. 

É preciso se preocupar com o acolhimento dos idosos e a garantia de uma vida 

digna que passa pela família, que é responsável por dar suporte a este membro, pois 

quando acontece o contrário, a pessoa idosa acaba indo para um asilo, o que 
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desresponsabiliza a família e remete o idoso a uma situação de abandono, solidão e 

consequentemente o surgimento de doenças. 

A discussão acerca dessa temática foi relevante, pois oportunizou a compreensão 

de fenômenos específicos do envelhecimento, a compreensão de como se dá o cuidado 

da família e também da sociedade com esta demanda, as legislações que balizam o 

norteamento de seus direitos e deveres e a melhor forma de promover a saúde do idoso.  
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