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“E aí, quem vai cuidar de mim?” 
Conversando com uma cuidadora* 

Priscila Pazos 
[Fisioterapeuta/SMS Maricá. Doutoranda da Ensp/Fiocruz] 

 

Com as mudanças demográficas em curso no Brasil e no mundo, 
algumas questões ligadas ao envelhecimento, antes 
negligenciadas, tornaram-se mais evidentes, como, por exemplo, 
o cuidado da pessoa idosa. A velhice apresenta-se heterogênea e, 
por isso, cada indivíduo vivencia o seu próprio envelhecer.  
Assim, se por um lado, algumas pessoas envelhecem com a saúde 
física e mental em boas condições, por outro lado, indivíduos 
caminham para a velhice com fragilidades. A situação é agravada 
principalmente pelas condições sociais, que são determinantes 
inclusive para o tipo de acesso e cuidado destinados aos idosos. 

Você, que está lendo este texto, vivencia, já vivenciou  
ou conhece alguém que passa pela experiência  

do cuidado de uma pessoa idosa?  
Já parou para pensar na condição de vida e trabalho  

das pessoas responsáveis pelo cuidado?  
Essa reflexão torna-se importante para um país que envelhece! 

Apesar de ser um trabalho fundamental em nossa sociedade 
atual, ele ainda é revestido da invisibilidade e desvalorização 
social. Para caracterizar o trabalho de cuidador de idosos, cabe 
mencionar que enquanto muitas pessoas se tornam cuidadoras 
profissionais em instituições para idosos ou domiciliares, 
recebendo alguma remuneração, outras se tornam cuidadoras 
familiares, em decorrência de situações que afetam a saúde de 
algum familiar e, no geral, não recebem qualquer remuneração. 
A pesquisa nacional sobre as pessoas cuidadoras de idosos 
durante a pandemia de Covid-19 mostrou que 91,7% das pessoas 
responsáveis pelos cuidados familiares e 91,2 % responsáveis pelo 
cuidado remunerado são mulheres. Dados que indicam a face 
feminina do cuidado, reforçando a determinação cultural e social 
do cuidado feminino. Outro dado importante na caracterização é 
a idade das cuidadoras familiares, pois 38,6% dos participantes 
se encontram na faixa etária de 50 a 59 anos e, a cada 5 mulheres, 
uma já é idosa. Isso chama atenção também para a relação entre 
velhice, trabalho e cuidado. Na mesma pesquisa, quase metade 
das cuidadoras indica ter problemas crônicos na coluna.  
As dificuldades no cenário do cuidado se encontram também nas 
rotinas extensas de trabalho, informalidade, sobrecarga física e 
mental, adoecimentos provenientes da atividade de trabalho e, 
por fim e não menos importante (não mesmo!), a falta de 
regulamentação da profissão.               .................................. 

 

Em 2019, após 12 anos de tramitação do projeto de lei nº 11/2016, 
com o argumento de que a regulamentação restringiria o livre 
exercício da profissão garantido pela Constituição, o presidente 
vetou de forma integral o projeto, que regulamentaria a profissão 
de cuidador de pessoa idosa. Todos esses fatores sustentam as 
incertezas para a população idosa. No sentido de entender um 
pouco mais desse universo, surgiu o diálogo “E aí, quem é que vai 
cuidar de mim?”, com uma cuidadora, chamada Jovita, que é 
idosa também. Através do breve e grandioso relato de sua 
trajetória, foi identificado o quanto o cuidado é presente na sua 
vida. Nascida em Mamanguape-PB, vem de uma família de 16 
filhos (8 homens e 8 mulheres). Veio trabalhar no Rio de Janeiro 
aos 19 anos. Ainda jovem, teve a oportunidade de trabalhar em 
um asilo, o que relembra com muito orgulho, conforme suas 
palavras: “tenho muito prazer de dizer que, quando eu era jovem, 
morei e trabalhei em um asilo”. Nessa trajetória de 40 anos de 
trabalho com o cuidado, dividiu o seu tempo com os cuidados da 
própria casa, do marido, dos filhos e dos vizinhos.  
Ao longo dos anos, teve oportunidade de fazer um curso de 
auxiliar e técnica de enfermagem e, em 2008, fez curso de 
cuidadora de idosos. Atualmente, trabalha como cuidadora 
remunerada domiciliar para complementar a renda da 
aposentadoria, além de ter o seu trabalho como uma terapia e 
troca de experiências com os pacientes. Através desse relato 
vemos como o ato de cuidar de alguém envolve o 
comprometimento de um ser humano (no sentido humano 
mesmo). Dentro desse universo constroem-se muitas relações e 
significados nos cuidados profissionais ou no cuidado familiar. 
Assim, para avançarmos na valorização, é preciso que haja uma 
mudança cultural em tudo o que envolve a velhice e isso inclui 
políticas de direito ao cuidado e direito a cuidar como uma 
questão de direitos humanos. Para fechar este texto, mais uma 
vez, retorno às falas da Jovita. Ao perguntar-lhe sobre suas 
expectativas para o futuro do cuidado e do seu próprio cuidado, 
ela nos traz a seguinte reflexão:  

“Hoje eu cuido de uma senhora,  
mais tarde sou eu quem vai precisar.  

Eu digo a ela que isso é uma continuação da vida,  
é um ciclo! Feliz é aquele que tem alguém para cuidar.  

O cuidado é uma incerteza, mas espero que  
a minha ocupação seja regulamentada...  
Espero que nos vejam com bons olhos”. 

■ ■ ■ 
 

* Trecho de fala de Jovita da Silva Hiramoto, cuidadora de pessoa idosa, 63 anos. 
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