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INTRODUÇÃO  

 

O crescimento da população idosa em todo o mundo demonstra que no ano de 2025 o Brasil ocupará o sexto 

lugar entre os países com o maior quantitativo de idosos de acordo com estudos demográficos [1].  

O surgimento de processos patológicos nos idosos pode comprometer a sua saúde, principalmente quando esse 

processo se torna mais crítico, o que muitas vezes exige a internação hospitalar, segundo Braz e Ciosak [2]. Por ser 

importante, necessária e considerar melhoria da qualidade de vida, a presença do acompanhante durante a hospitalização do 

idoso foi assegurada pelo Ministério de Estado da Saúde.  

 Considerando a relevância desta temática surgiu o interesse em estudar o tema pesquisando os cuidados 

prestados pelo cuidador, assim este estudo se propôs investigar a atuação do acompanhante no cuidado do idoso 

hospitalizado no Hospital Universitário Clemente de Farias, em Montes Claros – MG, bem como identificar os fatores que 

favorecem e dificultam a participação do acompanhante no cuidado ao idoso hospitalizado. 

 

METODOLOGIA  

 

 O presente estudo seguiu delineamento quantitativo-qualitativo, descritivo, transversal e exploratório. Foi 

realizado no Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), localizado no município de Montes Claros - Minas Gerais 

(MG).  

 O universo do estudo foi composto por 28 acompanhantes dos idosos hospitalizados na Clínica Médica A e B 

do HUCF, definido por amostra não probabilística por acessibilidade que atenderam aos critérios de tempo mínimo de 48 

horas de internação, maior vínculo e tempo do acompanhante com o idoso hospitalizado.  

 O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista validada pela pesquisa de Pena [3]. O instrumento 

aplicado aos acompanhantes foi composto por três partes, contendo questões abertas e fechadas. A coleta de dados foi 

realizada por meio de entrevistas, realizadas no período de maio a junho. As falas foram transcritas na íntegra. Quanto aos 

dados quantitativos foram coletados por meio do levantamento ou surveys e foram lançados em um banco de dados do 

Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 14.0 for Windows. 

 Este estudo foi conduzido de acordo com os preceitos determinados pela Resolução N° 196 de 10/01/96 da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e aprovado com o parecer nº 2567/2010. 

 

 ANÁLISE DOS DADOS  

 

A idade dos acompanhantes variou de 20 a 70 anos, (21,4%) na faixa etária de 40 a 44 anos, (21,4%) de 45 a 

49 anos, mostrando que os familiares acompanhantes, em sua maioria, são adultos jovens. Quanto ao gênero, apenas 

(21,4%) são do sexo masculino, enquanto a grande maioria, ou seja, 78,5% são do sexo feminino. Quanto ao grau de 

parentesco, a maior parte é constituída de filhos (67,8%). Constatou-se que as filhas assumem o papel de acompanhante, no 

âmbito hospitalar, e de cuidador no domicílio. No que diz respeito à formação profissional, (7,2 %) possuem formação de 

técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, os demais (92,8%) não possuem formação na área de saúde. Apenas 

(3,5%) afirmaram ser remunerada a função de acompanhante. 

Em relação ao número de acompanhantes, (39,3%) revezavam entre três pessoas e (28,6%) revezavam entre 

dois acompanhantes. Entretanto, a pesquisa desenvolvida por Pena [3] verificou que (56,6%) dos acompanhantes afirmaram 

não ter outro familiar para substituí-los. Pôde-se perceber que (32,1%) acompanhantes ficavam 12 horas e faziam rodízio 

com outros familiares, enquanto (28,5%) não tinham como revezar, permaneciam durante as 24 horas no hospital.  

 Quando questionados a respeito da portaria n° 280, que garante a permanência do acompanhante junto ao 

idoso, (7,1%) disseram conhecê-la, mas nada souberam falar sobre o conteúdo e se limitaram a respostas como “não 

lembro” e a maioria (92,9%) desconhecia. 

 

 



 

________________ 

 

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Plataforma Brasil com parecer nº 2567/2010. 
As atividades de maior ocorrência em que os acompanhantes afirmaram ajudar o idoso sempre foram: dar 

suporte emocional (85,7%), colocar e tirar roupas (75%), sentar (67,9%), cuidar dos cabelos e barba (60,7%) e cuidar da 

pele (60,7%). Quanto às atividades de maior ocorrência em que os acompanhantes responderam nunca ajudar o idoso foram 

identificadas: realizar exercícios (67,9%), andar (64,3%), usar o banheiro (50%) e limpar a boca e os dentes (46,4%). Dentre 

as atividades que apresentaram menor número de ocorrência nunca, apresentam-se: colocar e tirar roupas (3,6%), realizar 

mudança de decúbito (7,1%), fazer a cama (10,7%), cuidar da pele (21,4%), sentar (25%), cuidar dos cabelos e barba 

(28,6%), comer e beber (32,1%), cuidar das mãos e unhas e cuidar dos pés e unhas (35,7%). Cabe destacar que não houve 

resposta quanto à nunca dar suporte emocional. 

Com relação às atividades de maior ocorrência em que os acompanhantes afirmaram ajudar quando 

necessário revelou-se: fazer a cama (53,6%), realizar mudança de decúbito (35,7%) e tomar banho (32,1%). Resultados 

encontrados por Nascimento et al.[4] revelaram discordância ao encontrado neste estudo. As atividades que os 

acompanhantes mais realizam no ambiente hospitalar são auxiliares na higiene, alimentação e cuidados básicos (61%). Dar 

apoio emocional afetivo teve apenas (28%). 

 As respostas relacionadas à classe “proporciona apoio emocional ao idoso” foram relatadas por (25%) 

acompanhantes. 

 

“Eu acho assim hospital não é muito bom, então a pessoa fica mais amparada.” (Filha). 

 

As respostas mais prevalentes (46,4%) foram àquelas relacionadas à classe “interesse em participar no 

cuidado”. De acordo com os relatos, este interesse está relacionado à motivação intrínseca, ao vínculo afetivo e à natureza 

da atividade. 

 “Na hora que ela fica assim, ela fica nervosa, ela fica com muita vergonha, então eu participo 

por isso.” (Filho). 

 

Em estudo realizado por Dibai, Cade [5] em um hospital de ensino no Espírito Santo, no ano de 2005, foram 

encontrados resultados semelhantes ao desta pesquisa. O acompanhante revelou certa forma de prazer e sentimento de 

perseverança quando desempenhava esse papel. 

 Dentre os acompanhantes 35,7% afirmaram que as “limitações próprias do acompanhante” como dificuldade 

para conciliação com o trabalho e vida particular são os principais fatores que dificultam a sua participação. 

 

“É por que eu moro longe e tem que ficar aqui para resolver as coisas e meu marido fica lá 

sozinho.” (Filha). 

 

 Segundo Costenaro; Lacerda [6], os cuidadores, principalmente os familiares, sofrem desgaste físico e 

emocional por não possuírem preparo profissional, científico e ter habilidades para cuidar. Isso torna necessário, conforme 

os resultados encontrados neste estudo, que os profissionais, além de demonstrarem conhecimento técnico e científico, 

saibam cuidar do cuidador com habilidade, sensibilidade e humildade, além de informar sobre as normas e rotinas da 

unidade, os resultados do tratamento, bem como os cuidados que são prestados ao familiar. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Concluiu-se que existe uma colaboração significativa do cuidador nas atividades no ambiente hospitalar, 

porém percebe-se que ainda, necessário o seu conhecimento no que diz respeito à informação sobre os seus direitos e 

deveres, além da definição clara de complexidades de tarefas e padronização das quais poderiam ser feitas pelos cuidadores 

ampliando a sua participação no processo de cuidado de seus familiares como também diminuindo a sobrecarga da equipe 

de enfermagem e melhorando a qualidade da assistência prestada. 

Desta forma, espera-se que os resultados possam contribuir para a prática assistencial dos idosos 

hospitalizados no HUCF e a participação efetiva dos acompanhantes no cuidado hospitalar visando minimizar o transtorno 

decorrente da internação e ampliar os benefícios desta participação para o bem estar do idoso e sua recuperação. 
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