
DOCUMENTO NORTEADOR PARA CURSOS DE FORMAÇÃO DE CUIDADORES PROFISSIONAIS 

OU FORMAIS DE IDOSOS 

 

CONSIDERANDO que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG - tem como 

objetivo principal contribuir para o avanço do conhecimento e o debate de propostas para o 

enfrentamento das questões mais atuais relativos à Geriatria e à Gerontologia; 

CONSIDERANDO o rápido processo de envelhecimento da população que vem contribuindo 

significativamente na mudança da estrutura etária da população, resultando em uma maior 

proporção de pessoas idosas em relação ao conjunto da população e uma significativa 

mudança nas relações sociais; 

CONSIDERANDO que a presença significativa de pessoas idosas na população representará a 

presença de pessoas com ou sem dependência funcional; 

CONSIDERANDO que a população idosa já representa 12,6% da população importante no 

número de pessoas longevas apresentando maior ou menor independência; 

CONSIDERANDO que as pessoas idosas são sujeitos de direito pleno, incluindo-se o direito ao 

cuidado; 

CONSIDERANDO que a família brasileira tem passado por muitas transformações 

acompanhando os acontecimentos históricos, econômicos, sociais e demográficos, 

destacando-se a maior participação da mulher no mercado de trabalho e as baixas taxas de 

fecundidade; 

CONSIDERANDO que o cuidador de idosos pode ser compreendido como a pessoa que auxilia 

a pessoa idosa no desempenho das suas atividades cotidianas e, quando necessário, do seu 

autocuidado, desenvolvendo ações que possam promover a melhoria da qualidade de vida em 

relação a ele mesmo, à família e à sociedade; 

CONSIDERANDO a grande oferta de cursos o mercado de trabalho com as crescentes 

demandas assistenciais cresce o mercado de trabalho, porém não de forma não ordenada, em 

resposta as estas demanda: 

CONSIDERANDO que o mercado de formação de cuidadores de idosos tem ofertado múltiplos 

cursos com carga horária e conteúdo díspares, não homogêneos, respondendo de formas 

diversas as necessidades dos profissionais cuidadores de idosos; 

 

CONSIDERANDO que o Projeto de Lei nº 4702/12 de autoria do Senador Waldemir Moka que 

cria a profissão de cuidador de pessoa idosa ainda tramita na Câmara dos Deputados 

aguardando Parecer do relator da Comissão de Seguridade Social e Família; 



 

PREOCUPADA com estas questões a SBGG iniciou no ano de 2013 processo de discussão em 
vários fóruns, incluindo-se os Congressos regionais de São Paulo e Rio de Janeiro, 
concretizando e referendado no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, realizado 
em Belém/PA no período de 30 de abril a 3 de maio de 2014, propomos o seguinte 
Documento Norteador para orientar os formadores dos cursos de cuidador de idosos no 
Brasil: 
 
 
I - CARGA HORÁRIA 
Para atender as necessidades mínimas de formação do Cuidador de Idosos recomendamos 
que um curso tenha de 80 a 120 horas/aula como o mínimo a ser oferecido aos alunos 
candidatos a exercerem a função de cuidador de idosos. 
 
II - CORPO DOCENTE 
 
 
Compreendemos que a tarefa de educar é complexa e histórica para tanto, o docente é peça 
fundamental para gerar conhecimentos pedagógicos. A equipe de professores precisa ser 
composta de profissionais competentes, cuja formação os torne capazes de criar novos 
ambientes de aprendizagem, que colaborem para o desenvolvimento de cidadãos autônomos, 
de indivíduos que pensam por si mesmos e que estabelecem relações de reciprocidade e 
interação.   
O consenso é que seja profissional de nível universitário das áreas de saúde, educação, serviço 
social, direito e outros, desde que com conhecimentos com ênfase no cuidado e específicos 
em gerontologia. Recomendamos que a equipe de professores tenha pelo menos um 
profissional especialista em gerontologia para subsidiar tecnicamente o conteúdo pedagógico. 
O formador deve também ter ou desenvolver conhecimentos pedagógicos relacionados ao 
processo de ensino-aprendizagem.  
 
 
III - CONTEÚDO 
 
Os Cursos de formação de cuidador de idosos devem ajudar a desenvolver uma relação de 

ajuda que envolva no aluno a execução de atividades de cuidado que fundamentados na 

prática do respeito, da liberdade, da reciprocidade e da solidariedade e tem por finalidade 

auxiliar a pessoa que é ajudada a restabelecer e manter sua autonomia e independência 

(quando possível) e, acima de tudo, sua dignidade. Cuidar é igual a "ajudar a viver".  

O curso deve ser estruturado por eixos sustentadores. Apresentamos a seguir uma estrutura 
de eixos: 
 
Eixo 1 - INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

1. Ser capaz de compreender/interpretar as mensagens verbais e não verbais do idoso e 
se fazer entender; 

2.  Promover/fazer a inter-relação entre família-serviços-comunidade (rede); 



3.  Compreender e reconhecer o processo de comunicação do idoso (verbal e não 
verbal).  

 
Eixo 2 - CUIDADO EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES DO “ANDAR DA VIDA” 
 

1.  Identificar as necessidades de cuidados; 
2.  Identificar a possibilidade de independência e autonomia do idoso para a realização 

das atividades de vida diária e, a partir daí, organizar as atividades de suporte; 
3. Atuar de forma a estimular o resgate e/ou manutenção da independência e autonomia 

do idoso; 
Conhecer/reconhecer/identificar o nível / tipo de dependência do idoso, a fim de auxiliar o 
desempenho de suas Atividades de Vida Diária na medida de suas necessidades.  
 
Eixo 3 - PRONTIDÃO PARA AGIR EM SITUAÇÕES IMPREVISTAS  

1. Reconhecer situações de urgência e emergência e ser capaz de realizar os primeiros 
socorros e demais ações sob orientação do profissional responsável; 

2. Agir com prontidão e presteza em situações imprevistas dentro do limite de suas 
atribuições.  

 
Eixo 4 - PREVENÇÃO DE RISCOS, ACIDENTES E VIOLÊNCIA  

1. Identificar situações de risco e violência; 
2. Prevenir, atuar e mobilizar recursos que reduzam riscos; 
3. Identificar e reconhecer situações de risco à integridade física e psicológica do idoso a 

fim de evitar situações de agravo; 
4. Promover ambiente seguro.  

 
Eixo 5 - DIREITO DA PESSOA IDOSA  

1. Conhecer a legislação e os recursos para promover a garantia dos direitos; 

2. Reconhecer e saber utilizar os mecanismos que asseguram os direitos dos idosos como 
cidadãos. 

 

Segue abaixo uma estrutura gráfica dos eixos estruturantes: 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
IV - METODOLOGIA 
 
Seguindo os fundamentos de Paulo Freire, a educação de jovens e adultos requer uma 
proposta diferenciada, vinculada ao contexto social vivido pelos educando. Trata-se de uma 
educação dialógica, O diálogo e a dialogicidade baseados nessas condições são essências em 
uma educação como prática da liberdade, ancorada nos princípios da educação popular. 
Liberdade que requer incessante busca, compreendida como uma conquista, e não uma 
doação. Uma liberdade que possibilite a criação, a admiração e a capacidade de aventurar-se.  

Considerada um elemento estratégico para a construção da cidadania e para uma melhor 
inserção de adultos na sociedade contemporânea, a educação profissional reveste-se cada vez 
mais de importância fundamental, não só pelo desenvolvimento da conjuntura 
socioeconômica, mas, sobretudo, porque representa finalmente uma associação entre 
trabalho e vida.  



O curso deverá estar fundamentado em princípios sustentadores assim elaborados: 
 

 Respeito à diferença do aluno. A realidade e a diversidade dos sujeitos em forma 

 Conteúdos adequados ao tempo cultural do aluno para que ele se aproprie de 
saberes fundamentais a sua inserção ativa na família, na sociedade, no mundo do 
trabalho, como pessoa, como cidadão e como profissional; 

 Formação que possibilite ao aluno desenvolver suas competências e habilidades 
instrumentais, humanas e políticas; uma formação que reconheça nele sua identidade, 
como sujeito de cultura. 

 
A relação teórico-prática, o aprender a pensar, o saber-fazer, o saber- conhecer e o saber 
conviver devem ser considerados elementos fundantes da competência humana e do 
desenvolvimento das habilidades profissionais. A metodologia proposta busca uma relação e 
articulação permanente entre teoria e pratica em sua praxis pedagógica.  

  

V - VIVÊNCIA PRÁTICA EDUCATIVA 
 
A vivência prática educativa é uma atividade fora aula. Constituiu-se numa atividade que 
deverá ser exercita no final do curso teórico com o objetivo principal de oferecer ao aluno um 
número mínimo de horas/aula prática para ele conciliar as práticas pedagógicas do conteúdo 
aprendido com o vivido.  Deverá ser exercida preferencialmente em uma Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) devidamente oficializada com o acompanhamento técnico de 
um professor. Recomendamos uma carga horária mínima de 16 horas de vivência prática. 
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