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Formação de cuidadores de idosos: 

avanços e retrocessos na política pública 

de cuidados no Brasil 



• Caso 1: “Dona Felicidade”, de Belém do Pará 

 

• A “crise no cuidado” no Brasil 

• Transformações na família 

• < disponibilidade para o cuidado 

 

• Transformações no envelhecimento 

• > Longevidade 

• > tempo de exposição a doenças crônico-degenerativas 

• > tempo de cuidado; > demandas por cuidados 

 

Introdução 



• Transformações no cuidado 

 

• Novas configurações do cuidado: mercantilização, 
profissionalização e institucionalização  

 

• Tensionamento entre a naturalização do cuidado e a sua 
profissionalização  

 

• Exemplo: “na minha opinião, para cuidar basta querer” 

 

• Cuidado = uma função “natural” da família e da mulher? 

 

• saber vocacional  X aprendizado/conhecimento  

 

Introdução 



Introdução 

• De quem é a responsabilidade pelo cuidado: da 

família, da comunidade ou do Estado?  

Necessidades 

da pessoa 

cuidada 

Necessidades 

do cuidador 

Recursos 

existentes na 

família, na 

comunidade e 

no Estado 

• Dividir/compartilhar responsabilidades? 

• Que medidas o Brasil adotará para promover o 

cuidado da sua população? 



Contexto da pesquisa 

• Crescente envelhecimento populacional no Brasil 

• Desafios e aumento da demanda por serviços e para 

a política pública nacional 

• Cenário internacional: políticas para o cuidado, 

incorporação da preocupação com o cuidado para a provisão 

do bem estar da população (anos 1980/1990 em diante) 

• Principais medidas adotadas pelos Estados(internacional): 

• Benefícios financeiros para famílias/indivíduos que 

precisam de cuidados 

• Garantia de tempo/licença remunerada para cuidar 

• Prestação de serviços de cuidado comunitários 

/domiciliares/apoios 

• Regulamentação e profissionalização do cuidador 

 



Contexto da pesquisa 

• Cenário nacional:  

• Políticas para o idoso relativamente recentes e 

efetivamente pouco implantadas 

• Estado de “Bem Estar Social” de concepção 

universal, mas com a prática focalizada; pressões pela 

privatização e enxugamento do Estado  

• Como a questão do cuidado pode ser incorporada pela 

seguridade social brasileira? 

• Estudo de caso: o Programa Nacional de Formação 

de Cuidadores de Idosos, do Ministério da Saúde 

(2008) 



Contexto da pesquisa 

• Os cuidadores 

• Fracamente regulamentados 

• Única regulamentação  - Código Brasileiro das 

Ocupações (no âmbito dos trabalhadores domésticos); 

• São vistos como intersetoriais (entre a saúde, a 

assistência social e os direitos humanos); 

• Pouco inseridos nas política pública, estando também 

na interface entre a família e o serviço  

• Não há requisitos definidos para o exercício da 

ocupação 

• Projetos de lei para criação da profissão ainda em 

trâmite no Congresso Nacional 



1. A pesquisa 

• Consistiu num estudo de caso do PNFCI, o 

qual foi lançado em 2008, com a meta de 

qualificar 66.000 cuidadores num período de 

quatro anos. 

• Teve como finalidade produzir um registro 

da experiência obtida nessa política 

• Contextualizar as motivações que levaram 

ao lançamento dessa política 

• E entender os desafios e entraves que 

levaram à sua interrupção precoce, em 

2009/2010, sem que a meta tivesse sido 

atingida.  



2. Metodologia 

• Análise de documentos, legislação e relatórios 

• Entrevistas com gestores, coordenadores 

pedagógicos e docentes; 

• Visitas a duas regiões participantes do 

programa 

• Relato da experiência desenvolvida na EPSJV 

enquanto participante do programa 



3. O PNFCI 

• Lançado em 2008, em Copacabana, na 

comemoração de 5 anos do Estatuto do Idoso 

• Representa uma retomada do Programa 

Nacional de Cuidadores de Idosos (1999)... 

• Porém no âmbito da Política de Educação 

Permanente na Saúde 

• O programa de 1999, também 

descontinuado, mas que contribuiu para a 

incorporação do cuidador ao CBO/MTE 

• O “novo” PNFCI, aprimorado e utilizando 

a rede de Escolas Técnicas do SUS  

 



3. O PNFCI 

• Depoimento 1 
• Referencial para a qualificação: Perfil de 

Competências Profissionais para o Cuidador de 

Pessoas Idosas com Dependência (Brasil/MS, 

2007) 

 

• Depoimento 2 



3. O PNFCI 
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Gráfico 1: Número de turmas formadas por período. Observa-se a queda no número 

de turmas após a descontinuidade do PNFCI. 

 

Turmas formadas por período 

O programa teve duas etapas: uma primeira, piloto, e uma segunda,  

compreendendo a formação em larga escala. 
 

 



3. O PNFCI 

Gráfico 2: Número de turmas formadas por região no PNCFI. O Sul 

apresenta o maior número de turmas formadas, com 48% delas. 

Turmas formadas por região (%) 



3. O PNFCI 

- Um dos diferenciais do PNFCI era o fato do curso ser 

aberto para pessoas da comunidade (já que 

tradicionalmente os cursos das ETSUS priorizam os 

trabalhadores dos serviços) 

   

Depoimento 3 (integração ensino-serviço-comunidade) 



4. As dificuldades/desafios... 

- O cuidador não está inserido no SUS... 

- A profissão de cuidador não está regulamentada e não 

existe um currículo básico instituído para a formação... 

- Trabalhadores com pouca proteção social, baixa 

escolaridade e baixa remuneração 

- Uma qualificação nova para as ETSUS/poucos 

professores com qualificação em gerontologia ou 

geriatria 



5. A Interrupção do PNFCI 

- Conasems: pressão dos ACS, pela regulamentação da 

profissão; 

- Mudança na coordenação do DEGES/SGTES, 

descontinuidade de políticas da gestão anterior; 

- Questionamentos de conselhos e entidades de classe 

da enfermagem 

 

- Depoimento 4: 



5. A Interrupção do PNFCI 

- A interrupção do PNFCI é pautada na reunião da CIT de 

Out 2009...  

 

- Justifica-se que os cuidadores “não são trabalhadores 

do SUS”, e que não se deseja “criar uma nova profissão” 

que possa “fragmentar ainda mais a área de saúde” 

 

- A proposta do PROFAPS é reformulada, e decide-se que 

as novas qualificações em saúde do idoso se 

destinariam somente aos trabalhadores da ESF e para 

as “equipes de enfermagem” das instituições asilares.  

 

 



6. Conclusão 

- Não há mais tempo para “retrocessos” frente à 

necessidade de se implantar uma política pública de 

cuidados 

 

- Ao recusar-se a incorporar os cuidadores na sua 

política, o Estado impulsiona a privatização do cuidado e 

é omisso na sua universalização enquanto direito;  

  

- Valorizar as pessoas que cuidam é valorizar o próprio 

ato de cuidar, o qual é imprescindível para a defesa do 

direito à vida e à dignidade.  

 

 

 

 

 


