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1-Introdução 

 O Sistema de Cuidados e de Saúde  a Idosos precisa ser ajustado 

aos diferentes perfis demográficos e epidemiológicos decorrentes 

do crescimento da participação de idosos na população. 

 A prevenção, a manutenção da saúde, a independência, a 

autonomia e o retardamento de doenças e fragilidades, serão os 

maiores desafios relacionados à qualidade de vida no processo de 

envelhecimento.. 

 Cabe ressaltar que o principal fator indutor de eficácia para o 

Sistema,  é a qualidade  profissional das pessoas que prestam 

serviços de cuidados a idosos.  

 O objetivo desta exposição é salientar aspectos relevantes da 

capacitação de recursos humanos para a prestação de serviços 

de cuidados. 



2-O Sistema de prestação de serviços de Cuidados  
Existe um Sistema de Cuidados efetivo ? 

Os componentes interagem? É compreensível? 



  Setores que intervém no sistema de cuidados 

 1-Arcabouço Legal e Jurídico 

 2-PNI, PEI, PMI 

 3-Secretarias Assistência Social 

 4-Sistema Único de Saúde (SUS) 

 5-Centros de Convivência 

 6-Unidades Asilares (ILPI’s) 

 7-UNATI’s 

 8-CNI, CEI, CMI 

 9-Previdência Social 

 10-MP/SC 

 11-OAB/SC 

 12-SESC, SENAC 

 13-Vigilância Sanitária 

 14-Casas de Repouso 

 15-Clinicas Privadas 

 16-Condomínios Residenciais 

 17-Pastoral do Idoso 

 18-Instituições Filantrópicas 

 19-Cuidadores profissionais 

 20-Enfermeiros, Técnicos 

Enfermagem 

 21-Médicos especialistas 

 22-Gerontólogos 

 23-Geriatras 

 24-ANG - SBGG 

 25-Outros 

 



O pressuposto é que: 

 Um sistema é um conjunto ordenado de elementos 

que se encontram interligados e que interagem 

entre si. 



Constatações sobre o Sistema de Prestação de 

Serviço de Cuidados a idosos disponível 

 Não se observa, por exemplo, a nível de município, uma 
coordenação dos setores que atuam diretamente na 
prestação de serviços de cuidados. 

 Faltam investimentos em estruturas e recursos humanos 
para consolidação de um Sistema de Prestação de 
Serviços de Cuidados que seja efetivo. 

 Ocorre  baixa integração entre os componentes atuais 
do sistema, os quais deveriam desenvolver programas 
conjuntos. 

 A maioria dos idosos desconhece os componentes do 
Sistema de Prestação de Serviços de Cuidados e de 
como utilizar seus recursos. 

 

 

 



O perfil do sistema de saúde no Brasil precisa ser 

ajustado aos diferentes perfis demográficos e 

epidemiológicos decorrentes do crescimento da 

participação de idosos na população 

 Com o modelo assistencial defasado, precisa-se ampliar 

a gestão de informações, valorizar o conhecimento 

científico e mudar a lógica assistencial. 

 Os gestores devem buscar intervenções, que visem 

diminuir o uso de instâncias avançadas de cuidados, e 

ampliar a oferta de cuidados em instâncias mais leves, 

sempre que possível, em caráter preventivo (Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, 2016) 



3 - O Cuidado Gerontológico 

 A Gerontologia é definida como a descrição, 

conhecimento e modificação de aspectos corporais, 

psíquicos, sociais, históricos e culturais do 

envelhecimento, incluindo a análise das condições que 

compõe o ambiente e instituições sociais de idosos. 

 Traz uma perspectiva otimista por agregar um grande 

conjunto de fatores sobre os quais são possíveis 

intervenções, que podem ser  influenciadas de forma 

sustentável, conduzindo a melhorias duradouras no 

curso do envelhecimento. 

 A capacitação para cuidados a idosos deveria sofrer 

um desenvolvimento gerontológico melhorado. Sem 

conhecimento gerontológico, não é possível atuar com 

êxito nas especificidades da fase de envelhecimento. 



4-O Cuidado Geriátrico 

 Geriatria é o ramo da medicina que foca o estudo, 

a prevenção e o tratamento de doenças e 

incapacidades em idades avançadas. 

 No Cuidado Geriátrico o foco é a prevenção e o 

tratamento de doenças e incapacidades em 

idades avançadas. Objetiva a manutenção da 

saúde, funcionalidade, prevenção, tratamento 

precoce, elevado grau de independência, apoio a 

doenças terminais. 

 Sem Diagnóstico Geriátrico não é possível atuar 

com êxito nas especificidades do envelhecimento. 



5 - O Cuidado familiar 

 As tarefas comuns de parentes cuidadores estão 

ligadas a suporte emocional, apoio na condução de 

atividades residenciais e tratos corporais. Envolvem 24 

horas diárias ao longo de todo o ano. 

 Cuidadores familiares estão submetidos a sobrecarga 

física, psíquica, social e financeira. Suas maiores 

aspirações, ao lado do bem-estar da pessoa cuidada, 

são ter acesso a informações, aconselhamento, 

colaboração com profissionais de cuidados.  

 A evolução da sociedade traz consigo o temor para as 

famílias, sobre sua incapacidade de prestar serviços de 

cuidados a pessoas envelhecidas. 



6 - O Cuidado profissional 

 O Cuidador Profissional recebeu treinamento específico 

para exercer a função “Cuidador de Idosos”, mediante 

uma remuneração, mantendo vínculos contratuais, 

podendo atuar em residências, Clínicas, ILPI’s ou 

acompanhante de idosos. 

 Com a evolução do número de idosos que moram 

sozinhos, a oferta de serviços profissionais de cuidados a 

domicílio, vem sendo crescentemente necessária, e é 

recomendável que esteja ancorada nas 

regulamentações legais de trabalho (Manual do 

Cuidador da Pessoa Idosa, SEDH, Brasília, 2008). 

 



7 - Profissionalização (1) 

 No conjunto de recursos humanos técnicos que atuam 
no cuidado, contam diversos tipos de currículos, cujas 
profissões giram em torno de aspectos da saúde e 
sociais. 

 Entre os prestadores de serviços mais frequentemente 
envolvidos contam: cuidadores profissionais, técnicos 
em enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, 
profissionais da medicina, gerontólogos, geriatras, 
profissionais da área social. 

 A situação de pessoas que atuam em cuidados a 
idosos, deveria ser objeto de pesquisa, da política, e do 
exercício profissional, pelo fato de estar deixando de ser 
uma atividade marginal, em consequência da 
mudança demográfica e aumento das pessoas com 
idades avançadas. 



7 - Profissionalização (2) 

 A capacitação para atuação em cuidados irá estar na 

base do desenvolvimento de uma estratégia para que 

a qualificação destes serviços assegure uma forma de 

envelhecimento mais humano, fundada em medidas 

legais e amparo profissional. 

 A demanda por RH para apoio a idosos tende a elevar-

se significativamente, e traz a necessidade  da criação 

de cursos de capacitação para um contingente 

crescente de profissionais. 

 O desenvolvimento de um modelo profissional para um 

atendimento generalista, que incorpore aspectos 

sociais e do tratamento de doenças vem sendo 

considerado fundamental. 



7 - Profissionalização (3) 

 É possível a obtenção de ganhos de contingente  

qualificado de RH usando estratégias como: 

 1-Despertar o interesse para a carreira; 

 2-Adequação de habilidades prévias a novas 

exigências profissionais; 

 3-Preparo de novas responsabilidades em níveis 

elevados de complexidade e avanço tecnológico; 

 4-Interação com outras qualificações especializadas; 

 5-Habilitação de pessoas já ocupadas em novos 

conceitos; 

 6-Exigência para submissão a uma  qualificação 

atualizada básica ou complementar. 



7.1 – Aperfeiçoamento da capacidade profissional 

 Quando se examina no Brasil, a realidade da 

disponibilidade de aperfeiçoamento para capacitação 

e atualização profissional no campo de cuidados, é 

constatada a necessidade de que se promova um 

grande avanço, tanto quantitativo como qualitativo, 

seja no campo do cuidado gerontológico, seja no 

campo  de cuidado geriátrico. 

 Capacitação e atualização para atender exigências no 

espectro de responsabilidades, do cuidado técnico, e 

de maior especialização, são necessários para assumir 

a condução, a administração, bem como a promoção 

de campos especializados de cuidados a idosos. 



8 – Oportunidades profissionalização:  

Cuidador Profissional 

Ocupação reconhecida pelo M.T, CBO 5162-10. O Curso, 

descrito no Manual do Cuidador da SEDH da Presidência 

da República, deve ter no mínimo 100 horas de duração, 

89 aulas teóricas e 20 práticas. 

 Estão disponíveis instituições que oferecem Cursos de 

Cuidador de Idosos em nível médio como SENAC/SP, 

SENAC/SC, carga horária 196 h. Entidades privadas 

propõe cargas horárias diversas, como exemplo, 

Reciclázaro: 100h; IFISC: 20h; ABED: 35h. 

 Cabe questionar se cursos com cargas horárias baixas 

atendem padrões mínimos estabelecidos no “Manual 

do Cuidador de Idosos da SEDH (Secretaria Especial de 

Direitos Humanos). 



8-Oportunidades profissionalização: Enfermeiro 

Cursos de Graduação em Enfermagem, compreendem 

até 14 semestres (4050 horas aula) e podem incorporar 

habilitação em Enfermagem Gerontológica, como no 

caso da UFSC 

 No entanto mais de 3.500 Enfermeiros estão trabalhando 

ou poderão ingressar nos próximos anos nos hospitais e 

serviços de saúde do País, sem os conhecimentos 

necessários para o exercício da profissão. A 

Fiscalização do COFEN, mostra que as graduações de 

enfermagem à distância tem polos presenciais 

fantasmas, falta de laboratórios, ausência de  convênios 

e são oferecidos por instituições sem cadastro no MEC 

(Cambricoli 2015). 



8-Oportunidades prof: Tec.Enfermagem 

O exercício profissional do Técnico em enfermagem é 

regulamentado pelo Decreto 94.406/87, Lei 7.498/86. 

Registro obrigatório no COREN/SC,  que confere 

habilitação legal. 

 Presta assistência a indivíduos e grupos sociais, atuando 

na promoção, recuperação e reabilitação dos 

processos saúde-doença, e que inclui também o 

segmento de idosos. Atua em hospitais, clínicas, 

programas de saúde, ILPI’s, a domicílio. 

 Estão disponíveis curso formação no SENAC/SC, carga 

horária 1.800h, 600h estágio. Ocorrem ofertas através de 

entidades privadas, ex: Educa Brasil (1.285h + 600h 

estágio), Geração (24 meses). Sua habilitação precisa 

ser autorizada pelo MEC. 



8-Oportunidades profissionalização: Gerontólogo 

É uma nova categoria profissional, com formação 

interdisciplinar e multiprofissional, que reflete uma 

mudança na imagem do envelhecimento na sociedade. 

 São oferecidos Cursos de Graduação com duração 8 

semestres que proporciona conhecimentos para 

compreender a atenção ao idoso, criar, gerir, 

desenvolver e avaliar formas de apoio a idosos, 

familiares e profissionais em contextos multiprofissionais e 

interdisciplinares da gestão do envelhecimento. 

 Cursos Graduação e Pós-Graduação são oferecidos 

pela EACH/ USP 3.750h), UNICAMP, UFSCAR (8 semestres)  

 Estão disponíveis também Cursos de Especialização lato 

sensu, como oferecidos pelo NETI/UFSC-510 horas; 

PUC/Campinas-368h 



8-Oportunidades profissionalização: Geriatra 

  

O título de especialista em Geriatria é concedido pela 

SBGG a médicos oriundos de Instituições reconhecidas 

pelo MEC, aprovados em Concurso de Títulos de 

Especialista em Geriatria, com normas determinadas pela 

Associação Médica Brasileira. 

 São oferecidos cursos de especialização ou Pós-

Graduação em Geriatria em Faculdades e 

Universidades como Faculdade de Saúde Pública de 

São Paulo, PUC-Campinas, Serviço de Geriatria dos 

Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 

 O que pode ser verificado é que ocorre uma baixa 

disponibilidade de Geriatras na maioria dos municípios e 

que é necessário implementar medidas de incentivo a 

formação 



9-Perspectivas  da qualificação de RH  
 

 1-O crescimento desproporcional de indivíduos que irão 
atingir idades avançadas com perdas funcionais, 
doenças crônicas, multimorbidade irá exigir um 
contingente crescente de profissionais que atuam na 
área de cuidados. 

 2-Será também necessária maior diversificação na 
qualificação profissional, acoplada ao avanço 
científico e evolução do conhecimento do processo de 
envelhecimento humano, seja no Cuidado 
Gerontológico, como no Cuidado Geriátrico. 

 3-O crescimento na oferta de profissionais irá depender 
da atratividade que as profissões ligadas a cuidados 
possam exercer sobre indivíduos jovens, tanto no 
campo social como da saúde. 



9-Perspectivas da qualificação de RH  
 

 4-Há uma tendência ao crescimento de instituições que 
oferecem profissionalização, tanto a nível médio, 
graduação, pós-graduação, como consequência da 
demanda resultante do avanço do contingente de 
idosos. 

 5-Associado a tendência,  ocorre grande preocupação 
em relação à qualificação dos cursos oferecidos, em 
termos de conteúdo, atualização e capacitação 
propiciada aos profissionais. 

 A qualificação dos cursos deveria ser avaliada, 
monitorada e autorizada dentro de condições legais e  
de excelência, definidas pelos respectivos Conselhos 
Profissionais. 



10-O Papel da ANG e SBGG  

 Considerando que,  a principal variável que 

afeta a efetividade do Sistema de Cuidados a 

Idosos é a qualificação profissional dos recursos 

humanos que atuam na área ,  

 É recomendável que, tanto a ANG como a 

SBGG, assumam  um papel  de destaque na 

proposição de estratégias e políticas de  

formação e capacitação de recursos humanos 

para o Sistema de Cuidados a Idosos. 



Capacitação de Recursos Humanos 

para prestação de serviços de cuidados 

 O texto referente ao tema e fontes de consulta 

estão disponíveis no site da ANG/SC – 

  http://angsc.org.br/index.php 

 

 Grato pela atenção 

 

 Dr.Eng. Nelson Frederico Seiffert - ANG/SC 
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