
A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-

19: A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CUIDADOR DE IDOSOS

Resumo

O estudo configura-se num relato de experiência de uma ação de educação permanente em saúde

desenvolvida por meio do uso de tecnologias digitais, no cenário de enfrentamento à pandemia do

COVID-19. Tal ação constitui-se no Curso de Formação de Cuidador de Idosos, que tem como

finalidade formar cuidadores de idosos tendo como público alvo familiares ou leigos de nível

médio. O conteúdo do curso contempla  conhecimentos teóricos e práticos sobre o envelhecimento

e cuidado diário com o objetivo de habilitar o público alvo para a prática de cuidados à saúde e

bem-estar  da  pessoa  idosa,  no  âmbito  domiciliar  e/ou  institucional,  visando  a  promoção  do

cuidado integral, convívio familiar e comunitário.

Abstract

The study is an experience report of a permanent health education action developed through the use

of  digital  technologies,  in  the  scenario  of  facing  the  COVID-19  pandemic.  Such  action  is

constituted in the Training Course for Elderly Caregivers, which aims to train elderly caregivers

with the target audience of family members or lay people of high school level. The course content

includes theoretical and practical knowledge about aging and daily care in order to enable the target

audience to practice health care and well-being of the elderly, at home and/or institutionally, with a

view to promoting the comprehensive care, family and community life.
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1. Introdução 

Adentramos o ano de 2020 com o objetivo epidemiológico de combate ao Covid-19 em

nível mundial, anunciado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março do mesmo ano e

a informação dos grupos de maior risco: 

Nesse  contexto,  entende-se  que  os  idosos  são  considerados  mais
vulneráveis  diante  da  COVID-19,  sendo  uma  realidade  estatística
destacada principalmente pelas organizações internacionais e endossadas
pelas  sociedades  e  instituições  brasileiras  de  geriatria  e  gerontologia.
(Ganda; Cunha; Silva; Campo, 2021, p.3)

Em âmbito nacional, diversas ações foram criadas nas diferentes esferas governamentais e

cenários diversos. A Educação Permanente em Saúde tornou-se estratégia fundamental, aliada a

outras, para a qualificação dos profissionais de saúde no combate ao COVID-19. Dentre as ações

de EPS foi desenvolvido o Curso de Formação de Cuidador de Idosos face à  necessidade de

preparo de mão de obra específica.

O processo do cuidado se faz presente em todo o ciclo de vida humano. Desde o momento

da concepção, infância, vida adulta e no envelhecimento, o cuidado é fundamental para manter a

saúde, a qualidade de vida e a dignidade dos indivíduos.  A população mundial  envelhece em

diferentes velocidades e o cuidado do idoso é uma necessidade para uma, especialmente no que

tange o contexto do Covid-19. Isso porque, a população idosa configura-se como uma das mais

vulneráveis à pandemia do Coronavirus. Segundo pesquisa realizada por Granda, Cunha, Silva e

Campos (2021, p.4):

Dentre os motivos para a vulnerabilidade do idoso podemos citar o
processo  fisiológico  do  envelhecimento,  a  chamada
imunossenescência, que promove a diminuição da capacidade do
sistema imunológico em combater infecções, aumenta a incidência
de  doenças  infectocontagiosas  como gripe,  resfriados  comuns  e
COVID-19. 

O idoso vivencia situações de vulnerabilidade em diferentes contextos e com o surgimento 

do COVID-19, ficou evidente a necessidade de olhar de forma mais cuidadosa e atenta à esse

público.  Em  estudo  divulgado  no  períodico  Brazilian  Journal  of  Development pelas  autoras
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Granda, Cunha, Silva e Campos (2021), em que buscou-se identificar por que o idosos são mais

vulneráveis ao Covid-19, se concluiu que:

Compreendemos que a maior vulnerabilidade da população idosa
está  trelada  sobretudo  aos  aspectos  naturais  e  fisiológicos  do
envelhecimento,  que  impacta  a  eficácia  do  sistema  imune,
aumentando  propensão  a  morbidade  e  mortalidade  de  doenças
infecciosas.  Portanto,  reconhece  a  necessidade  de
implementação pelos gestores profissionais e serviços de saúde
de  ações  de  estratificação  de  risco considerando  o  índice  de
vulnerabilidade  clínico-funcional  dos  idosos,  assim  como
monitorização rigorosa dos idosos frágeis. [grifo nosso] (2021, p.7)

A orientação e  formação básica  para  o cuidado da pessoa  idosa torna-se necessária  em

diversos níveis, incluindo cursos de formação livre e que estejam disponíveis para a população em

geral, visando desenvolver as competências básicas para o cuidado e acompanhamento de idosos

em suas residências ou instituições de longa permanência. Assim, cursos de formação de cuidador

de idosos são planejados e oferecidos presencialmente em diversas instituições públicas e privadas,

buscando capacitar leigos para exercer a atividade. No entanto, diante do COVID-19, foi necessário

readequações nos processos de ensino-aprendizado, sendo a ferramente virtual a principal aliada.

Embora  a  formação  em saúde  seja  prioritariamente  presencial  devido  a  necessidade  de

formação de competências que extrapolam apenas o conhecimento teórico, o Ensino a Distância

(EAD) surge como uma das tendências nos últimos anos.

O EAD é uma modalidade que passou por várias transformações em termos conceituais,

porém o  princípio  básico  é  a  distância  geográfica  entre  alunos  e  professor,  desta  forma,  no

processo  de  evolução  da  modalidade  a  mediação  já  ocorreu  via  correspondência,  via  rádio,

televisão  e  pelo  computador,  ampliando  a  sua  capacidade  de  atingir  as  pessoas  por  meio  da

internet (LITTO, 2009).

O modelo de híbrido mediado pela tecnologia mobile é uma das possibilidades atualmente,

devido a popularização dos  smartphones  e outros dispositivos de grande mobilidade e acesso à

internet. A personalização ocorre para atender os diferentes públicos e as competências específicas

para cada área do conhecimento, atendendo aos aspectos teórico práticos de cada curso.

O ensino híbrido é compreendido pelo ensino mesclado, misturado, não apenas no sentido

de oferecimento de atividades à distância, com maior ou menor ênfase no uso da tecnologia e

apoiadores do processo, mas na mistura de espaços, tempos, atividades, metodologias e públicos. 

Desta  mescla  da  hibridização  do  ensino,  podem  surgir  propostas  enriquecedoras  e
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personalizadas, compreendendo o ensino híbrido como algo mais amplo e que envolve a mudança

de projetos de ensino, métodos de desenvolvimento das competências dos alunos, do papel da

instituição e do professor como integrador (BACICH, 2015; BACICH,2018).

Neste sentido, estudos demonstram que o ensino híbrido por meio do  Mobile Learning

vem sendo aplicado em diversas áreas do conhecimento com resultados satisfatórios,  como  na

saúde em diversos níveis e cursos, por exemplo, surgindo como alternativa na pandemia (SILVA,

2015; SILVA,2018; EL FATTAH, 2019; LALL, 2019).

O contexto da COVID -19 evidenciou a necessidade e urgência em ampliação de cursos de

formação para cuidadores de idosos, no entanto, a indicação do distanciamento social entre as

pessoas inviabilizou cursos presenciais, direcionando à adequação do modelo presencial para o

híbrido,  mediado  pela  tecnologia  da  informação.  Mediante  o  exposto,  justifica-se  o

desenvolvimento do curso de formação de cuidador de idosos, que vai ao encontro da necessidade

de realização de ações dirigidas ao público mais vulnerável diante do COVID-19. 

2. Características da experiência 

2.1 Tipo de estudo

Trata-se de um relato de experiência envolvendo uma instituição pública de ensino em

saúde,  onde  os  atores  envolvidos  são  os  servidores  da  educação  permanente  e  núcleo  EAD;

gestores da instituição; especialistas da política do idoso da secretaria de saúde, conteudistas e

tutores;  os alunos do curso.  A abrangência  envolveu todo o estado e região metropolitana da

capital.

2.2 Método

O processo de desenvolvimento do curso foi iniciado à partir da adequação do plano de

ensino presencial, com a atualização dos conteúdos, contemplando a temática dos cuidados para o

enfrentamento da COVID-19 em idosos e o ensino mediado pela tecnologia. 

As ações para o desenvolvimento do curso envolveram as seguintes etapas:

Etapa 1 – Revisão do plano de curso presencial e contextualização do conteúdo

A  contextualização  tornou-se  necessária,  visando  contextualizar  o  conteúdo  para  o

enfrentamento da pandemia no cuidado aos idosos. Essa etapa contou com vários especialistas da

área da vigilância em saúde e saúde do idoso.
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Etapa 2 -  Definição dos objetivos educacionais

A definição dos objetivos educacionais ou instrucionais é um dos aspectos importantes na

construção  das  competências  a  serem  desenvolvidas  e  as  estratégias  que  irão  facilitar  esse

processo.  A percepção  de  que  os  alunos  têm estilos  de  aprendizagem,  níveis  de  abstração  e

profundidade  do  conhecimento  diferente  uns  dos  outros,  corrobora  para  a  necessidade  de

estratégias que o  auxiliem no processo de aprendizagem. No intervalo de mais de 50 anos, a

evolução dos processos educacionais foram ocorrendo, o que levou a atualização da Taxonomia,

aproximando  a  realidade  atual.  Na  Figura  1  pode  ser  observado  a  Dimensão  Cognitiva  da

Taxonomia atualizada.

Figura 1. Dimensão Cognitiva da Taxonomia de Bloom atualizada. (FERRAZ,2010)

Desta forma, no planejamento do curso de Formação de Cuidador de Idosos foi adotado a

Taxonomia de Bloom atualizada para explicitar e organizar os objetivos educacionais do curso

(FERRAZ,2010).

Etapa 3 – Definição do roteiro de aprendizagem

O roteiro  de  aprendizagem é  o  caminho  trilhado  pelo  aluno no curso  e  que  envolve  o

conteúdo, as atividades propostas e a avaliação do processo.

Etapa 4 – Elaboração dos conteúdos 
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Foram definidas quais seriam os componentes do roteiro de aprendizagem e os conteúdos

elencados  na  adequação  do  plano  de  curso.  A  padronização  dos  conteúdos,  sua  formatação  e

aspecto visual também foram definidos nessa etapa.

3. Potencial da iniciativa

O  envelhecimento  populacional  é  uma  realidade  mundial  crescente,  o  que  evidencia  o

grande  potencial  para  o  desenvolvimento  de  cursos  de  formação  de  cuidadores  de  idosos,

contribuindo  para  a  compreensão  do  processo  de  envelhecimento  e  atendimento  das  suas

necessidades. A possibilidade de oferecer um curso híbrido, que contempla o cuidado do idoso no

contexto  da  pandemia  do COVID-19 e com abrangência  estadual,  tornou-se uma realidade  em

2020, com sua primeira turma. A grande procura pelo curso oferecido demonstrou que há uma

lacuna  de  formação  nessa  área.  Atualmente  o  curso  está  em  sua  terceira  edição,  com  a

disponibilidade de 50 alunos por turma, através de encontros semanais para interação online com o

tutor e processo avaliativo por meio da resolução do estudo de caso.

4. Caráter multiplicador 

O caráter  multiplicador  ocorre  por  meio  do plano de ensino  híbrido,  a  possibilidade  da

mediação tecnológica e acesso crescente pelo público alvo, bem como, pela avaliação contínua do

processo ensino aprendizagem, indicando atualização constante do curso proposto.

5. Resultados

A seguir apresentamos como o curso foi estruturado e os aspectos teórico-pedagógicos que

o  direcionaram.  Cabe  ressaltar  que  o  curso  contou  com  a  participação  de  diferentes  atores

vinculados a esfera estadual de gestão da saúde, ligados a área técnica da saúde do idoso e também

a área de educação em saúde. Foi na parceria entre os diferentes setores que compõem a Secretaria

de Saúde do Estado que se tornou possível a execução do curso.  

O principal objetivo foi formar cuidadores de idosos, familiares ou leigos de nível médio,

pela construção de conhecimentos teóricos e práticos sobre o envelhecimento e cuidado diário,

capazes de habilitá-los para a prática de cuidados à saúde e bem-estar da pessoa idosa, no âmbito

domiciliar e/ou institucional, visando a promoção do cuidado integral, convívio familiar e 
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comunitário, além da melhoria da saúde e da qualidade de vida e com a COVID-19 fazendo parte

da  realidade  atual,  preparar  o  público  alvo  para  desenvolver  suas  atividades  de  cuidado com

segurança.

Embora  a  Educação  Permanente  em  Saúde  tenha  como  foco  principal  a  formação

continuada dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, diante do agravamento da pandemia em

cenário  nacional,  optou-se em oferecer  o  curso para um público  mais  abrangente:  cuidadores

familiares já atuantes, cuidadores de pessoas idosas institucionalizadas e a pessoas da comunidade

que tem interesse pelo curso e pela  ocupação de cuidador.  O resultado esperado foi  que o(a)

aluno(a) esteja habilitado para  realizar a atenção qualificada ao idoso, com ações de promoção,

proteção,  prevenção  e  monitoramento  à  saúde  física  e  mental,  especialmente  no  contexto  do

COVID-19.

Foi desenvolvido um curso híbrido com carga horária de 80 horas, na modalidade Mobile

learning,  isto  é,  utilizando  o  smartphone como  tecnologia  mediadora  dos  momentos  não

presenciais. O gerenciador de ensino escolhido foi o  Moodle e desta forma, os alunos fazem o

acesso remoto da aula magna e do conteúdo do módulo 1, 2,3 e 4 do curso. 

O curso já teve duas edições, sendo a primeira turma de outubro/2020 a janeiro/2021 e a

segunda turma está em vigencia com previsão de termino em setembro/2021.

 Ao final dos 4 módulos do curso, o plano prevê o momento prático. Este foi realizado de

maneira presencialmente em instituição de ensino em saúde, obedecendo todos os protocolos de

segurança diante do COVID-19.

A carga horária do curso (80 horas) foi organizada da seguinte forma: 64h de formação

teóricas em 4 módulos e 16h de capacitação prática em sala de aula.
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Quadro 1. A organização modular do curso cuidador. Fonte: As (os) autoras(es).

MÓDULO AULAS

I – Noções sobre o
processo de envelhecimento,

demografia, epidemiologia, direitos
humanos e sociais e cidadania

Aula 1 – 4h

Contextualização:  Envelhecimento  e  suas  alterações  biológicas,
fisiológicas e psicossociais; transição demográfica, Epidemiológica
e suas consequências para o cuidado em saúde da pessoa idosa;
Aula 2 – 4h

Direitos  Humanos  e  Sociais  das  pessoas  idosas  no  Brasil:
Introdução à Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, Política
Nacional de Saúde da Pessoa idosa, Direitos e deveres do cidadão;
Violação  de  direitos:  Tipos  de  violência,  notificação,  fluxos  e
serviços;

Aula 3 – 4h

Aspectos éticos do cuidado e da ocupação de cuidador; Cuidados
paliativos; aspectos sobre a finitude, a morte e o processo de luto;

Aula 4 – 4h

Diretrizes Nacionais do SUS - Introdução sobre a Rede de Atenção
em Saúde (RAS) e Linha de Cuidado da Saúde da Pessoa Idosa e
intersetorialidade;  Avaliação  da  funcionalidade  global  e
diversidade na velhice - novo paradigma.

II – O cuidador de pessoas
idosas: legislação, competências,

atribuições, vínculos, aspectos
éticos

Aula 1- 4h

A Rotina do Cuidado: Cuidados gerais e da vida diária da pessoa
idosa; Cuidador e a pessoa idosa vínculo/comunicação/dignidade;
Cuidador  e  a  equipe  de  saúde;  Cuidador  e  a  família
vínculo/comunicação/ética;
Aula 2 – 4h

Ambiente  e  Segurança:  Identificação  de  fatores  de  riscos  no
Domicílio; Manutenção de ambientes seguros; Serviços públicos e
telefones de emergência;
Aula 3 – 4h

Legislação,  Competências  e  atribuições  do  cuidador;  Direitos  e
deveres do cuidador; Cuidados e deveres com a saúde física, mental
e social do cuidador; Direitos Humanos, cidadania e rede de apoio e
suporte comunitário; Aspectos éticos relacionado à saúde, à doença
e à morte;
Aula 4 – 4h

Medidas  de  Biossegurança  na  prevenção  e  no  controle  da
disseminação  de  microrganismos,  bem  como  no  contexto  da
COVID-19:  Coronavírus  (Covid-19):  contextualização;
Gerenciamento dos resíduos provenientes da assistência em saúde;
Limpeza  e  desinfecção  de  superfícies;  Limpeza,  desinfecção  ou
esterilização dos produtos utilizados na assistência à saúde.
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Módulo III – Cuidados da
vida diária no Covid-19, promoção
da saúde física e mental, primeiros
socorros e outras demandas de do

cuidado

Aula 1 – 4h

Uso de insumos de auxílio para o cuidador ; Registros diários e
passagem  de plantão ; Imunizações e calendário vacinal;
Aula 2 – 4h

Autonomia(cognição e humor),independência
(mobilidade e comunicação);

Prevenção  de  quedas  e  conhecimentos  básicos  de  fraturas  e
osteoporose;
Aula 3 – 4h

Práticas alimentares orais seguras, Disfagia e cuidados básicos de
fixação e higiene com a sonda nasogástrica e vesical;
Aula 4 – 4h

Cuidados na administração de medicamentos via oral.

Módulo IV- cuidados da
vida diária em período de

pandemia, promoção da saúde
física e mental e orientação para a

prática

Aula 1 – 4h

Cuidados de Higiene Pessoal; Oral, Ocular, Corporal; Prevenção e
cuidado com assaduras e lesões de pele; Locomoção, transporte e
mobilidade no leito; Identificação de sinais clínicos e respectivos
cuidados: Hipotensão; Hipertensão; Hipoglicemia e Hiperglicemia
(vide obs); Desidratação e desnutrição;
Aula 2 – 4h

Primeiros Socorros; Manobras (Heimlich e convulsão); Intoxicação
Exógena;  Acidentes  com  Animais  Peçonhentos;  Queimaduras;
Parada cardiorrespiratória – PCR;
Aula 3 - 4h

Saúde Mental do Idoso: depressão, delírio e suicídio na velhice;
Demências e Cuidados: Alzheimer, Parkinson;
Aula 4 – 4h

Sexualidade da pessoa idosa

Orientações  gerais  para  as  aulas  presenciais  em  laboratório  de
prática.

Aula Prática

Aula 1 - 4h

Cuidados de Higiene Pessoal; Oral, Ocular, Corporal; Prevenção e
cuidado com assaduras e lesões de pele; Locomoção, transporte e
mobilidade no leito, quedas;
Aula 2 - 4h
Medidas  de  Biossegurança  na  prevenção  e  no  controle  da
disseminação de microrganismos, bem como no contexto da Covid-
19: Coronavírus (Covid-19): contextualização; Precauções: padrão,
contato, gotícula e aerossóis; Higienização das mãos; Uso de EPIs
(Equipamento  de  Proteção  Individual)  utilizados  para  assistência
aos idosos;
Aula 3 - 4h
Identificação  de  sinais  clínicos  e  respectivos  cuidados;
Desidratação  e  desnutrição;  Verificação  de  Temperatura,  Pulso;
Conforto do Idoso;

Aula – 4h 

Manobras  (Heimlich  e  convulsão);  Acidentes  com  Parada
cardiorrespiratória (PCR).
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Diante da matriz curricular acima, se objetivou um  processo de ensino-aprendizagem por meio de

metodologias  ativas  (exposição  dialogada,  fórum de  discussãoexperiências  em estudo  de  caso,

elaboração de mapa conceitual, etc) com momentos teórico-práticos, em que o aluno participa na

análise e solução de problemas. Para tanto, foi criado um roteiro de aprendizagem, o qual consiste

no trajeto a ser percorrido pelo aluno em seu processo de aprendizagem visando o desenvolvimento

das competências necessárias propostas pelo curso e seus objetivos educacionais. 

A organização e a contagem do tempo em uma proposta híbrida usando a sala de aula

invertida deve considerar todos esses aspectos diferentes  da aula tradicional  e presencial  onde

aluno e professor ficam um período contínuo em atividades em uma sala de aula. A interação com

os professores é na plataforma Moodle, por meio dos fóruns programados e presencialmente no

momento da prática em sala de aula.

6. Conclusões

O cenário da pandemia do COVID-19 trouxe novos desafios não somente para a área da

saúde, mas para a sociedade como um todo. Lidar com um vírus de recente descoberta, colocou-nos

diante da necessidade de fomento à pesquisa, formação de profissionais capacitados diante do novo

contexto e investimentos em políticas públicas.

A experiência  do Curso de Formação de Cuidador de Idosos está no bojo de um amplo

movimento de fortalecimento das ações em saúde com vista ao combate do Coronavirus, com foco

especial no grupo de maior vulnerabilidade: os idosos.

Implementar  um  curso  de  formação  em  contexto  pandêmico,  requer  a  articulação  de

diferentes atores da esfera governamental, além de readequações teórico-metodológicas de ensino,

especialmente no que tange a inserção de um novo ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Nesse

sentido,  o  ensino  a  distância  se  tornou  um  aliado  no  processo  de  formação  de  profissionais

capacitados no enfrentamento à pandemia do COVID-19 com foco no idoso pois permitiu, através

de uma plataforma virtual (Moodle), alcançar um maior número de alunos/profissionais, sem perder

o rigor teórico-conceitual a fim de atingir o objetivo que o curso se propôs. 

A  articulação  dos  princípios  pedagógicos  do  curso  está  conjugada  com  os  próprios

delineamentos da Educação Permanente em Saúde, ou seja, um processo educativo que coloca as
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necessidades do cotidiano na centralidade da formação. A Educação a Distância se tornou uma

estratégia potente, diante do contexto de pandemia, para a operacionalização de ações de Educação

Permanente em Saúde. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são um novo desafio

colocado pela pandemia, no sentido de novas readequações, mas vêm permitindo um maior alcance

de profissionais e oferta de formação. 
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