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RESUMO 

 

 

Objetivos: descrever o perfil sóciodemográfico e de saúde e os impactos objetivos da 

sobrecarga, em cuidadores de idosos; analisar os impactos objetivos da sobrecarga em 

cuidadores de idosos que podem interferir no cuidado do idoso e o autocuidado do cuidador; 

elaborar uma tecnologia educacional a partir dos déficits identificados na escala de sobrecarga 

a partir das demandas dos cuidadores. Método: pesquisa descritiva, transversal. Respeitados 

os critérios de inclusão e exclusão participaram do estudo 50 cuidadores de idosos que 

participam de todas as atividades do Programa EASIC/UFF. Foram identificados no EASIC 

da Universidade Federal Fluminense as pessoas que já trabalham como cuidador ou são 

cuidadores familiares. Após a identificação destes cuidadores e aprovação pelo comitê de 

ética em pesquisa foi realizado contato para convite à participação no estudo. Como campo de 

pesquisa, foram utilizadas as dependências do Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus 

Cuidadores CASIC/UFF, em Niterói, RJ. A produção de dados ocorreu de setembro a outubro 

de 2016, e de abril a junho de 2017. Os dados sóciodemográficos e clínicos e os escores 

obtidos da escala de sobrecarga de Zarit foram organizados e tabulados em planilhas no 

Microsoft Excel e submetidos à análise descritiva. Resultados: Com relação aos aspectos 

sociodemográficos percebeu-se que dos 50 cuidadores da amostra, 90% são mulheres; 34% 

dos cuidadores têm de 52 a 61 anos; 30% tem ensino médio completo; 36% possuem uma 

renda familiar mensal de 1 a 2 salários mínimos; e 78% são cuidadores familiares. Da escala 

Zarit, de sobrecarga vivida pelo cuidador foi possível identificar que 42% dos cuidadores 

apresentavam grau moderado de sobrecarga. Como produto elaborou-se um manual com 

orientações de enfermagem ao cuidador de idosos. Conclusão: pode-se concluir que o 

cuidado ao idoso pode levar à sobrecarga moderada a saúde dos cuidadores resultando na 

diminuição da sua qualidade de vida. Destaca-se a relevância do produto desta pesquisa que 

constitui uma importante estratégia de educação em saúde, fornecendo orientações 

direcionadas à realidade dos cuidadores de idosos. O trabalho contribui com a enfermagem 

gerontológica e para a produção da tecnologia educacional direcionada aos cuidadores. 

Descritores: Enfermagem, Cuidadores, Enfermagem Geriátrica, Orientação, Geriatria, 

Qualidade de Vida, Idoso.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Objectives: to describe the sociodemographic and health profile and the objective impacts of 

overload in caregivers of the elderly; analyze the objective impacts of overloading on 

caregivers of the elderly that may interfere with the care of the elderly and caregiver self-care; 

to elaborate an educational technology from the deficits identified in the scale of overload 

from the demands of the caregivers. Method: descriptive, cross-sectional research. In 

compliance with the inclusion and exclusion criteria, 50 elderly caregivers participating in all 

activities of the EASIC / UFF Program participated in the study. People who already work as 

caregivers or are family caregivers were identified in the EASIC of the Federal University of 

Fluminense. After the identification of these caregivers and approval by the research ethics 

committee, contact was made to invite the study participation. As a research field, the 

facilities of the Center for Health Care of the Elderly and their Caretakers CASIC / UFF, in 

Niterói, RJ, were used. Data production occurred from September to October 2016 and from 

April to June 2017. The sociodemographic and clinical data and scores obtained from the 

Zarit overload scale were organized and tabulated in spreadsheets in Microsoft Excel and 

subjected to descriptive analysis. Results: Regarding the sociodemographic aspects, it was 

noticed that of the 50 caregivers of the sample, 90% are women; 34% of caregivers are 52 to 

61 years old; 30% have completed high school; 36% have a monthly family income of 1 to 2 

minimum wages; and 78% are family caregivers. From the Zarit scale, of overload 

experienced by the caregiver, it was possible to identify that 42% of the caregivers presented 

moderate degree of overload. As a product, a manual with nursing orientations was developed 

for caregivers of the elderly. Conclusion: it can be concluded that care for the elderly can 

lead to a moderate burden on caregivers' health, resulting in a reduction in their quality of life. 

It is important to highlight the relevance of the product of this research, which is an important 

strategy for health education, providing orientations directed to the reality of caregivers of the 

elderly. The work contributes to gerontological nursing and to the production of educational 

technology directed to caregivers. 

Descriptors: Nursing, Caregivers, Geriatric Nursing, Orientation, Geriatrics, Quality of Life, 

Aged. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA  

 

Nas últimas décadas, até a atualidade, houve uma modificação no padrão demográfico 

brasileiro, o que configurou uma mudança marcante na história da população. Observou-se 

uma queda expressiva nas taxas de fecundidade, marcada por um fenômeno denominado de 

transição da fecundidade. Este fenômeno em conjunto com a redução nos níveis de 

mortalidade, levou a alterações significativas nas taxas de crescimento e na estrutura etária 

das populações, configurando o processo de transição demográfica.
1
 Nesse processo, a 

expectativa de vida vem crescendo, e com isso o envelhecimento passa a ter um papel de 

destaque na população. 

A estimativa é que a população idosa mais do que triplique nas próximas quatro 

décadas, passando de 20 milhões em 2010 para cerca de 65 milhões em 2050.
2
 Essa mudança 

na estrutura etária do país representa uma variação significativa na demanda por serviços de 

saúde, por exemplo, o contingente de idosos, que em 2000 representava 10% da população, 

deverá chegar a 49% em 2050
2
.  

Durante o envelhecimento, os idosos podem apresentar diversas doenças, muitas delas 

crônicas não transmissíveis como Diabetes Mellitus e Hipertensão. Estudos apontam que 90% 

dos idosos têm pelo menos uma doença crônica
3
. Patologias que apresentam como fator de 

risco a idade, como o Alzheimer, tendem a aumentar a taxa de prevalência depois que o 

sujeito passa dos 65 anos
4
. Esse aumento proporciona consequências o que demanda a busca 

do serviço de saúde, acarretando gastos diretos e indiretos muito elevados. 

 Pesquisadores afirmam que três fatores podem aumentar o número de senis que irão 

necessitar de cuidados a longo prazo, um se refere ao crescimento do número de idosos, o 

segundo, a mudança no perfil familiar e dos valores sociais, e por último à extensão a mulher 

de fatores de risco, que até então acometiam mais os homens, como álcool e o estresse no 

trabalho.
2
 Os autores também abordam que haverá um aumento no número de pessoas que 

serão cuidadas por cuidadores não familiares, os formais, que irá duplicar até 2020 em 

comparação ao ano de 2010, sendo em 2040 cinco vezes maior. 

Contudo, estudo realizado com cuidadores familiares aponta alguns desafios que 

precisam ser superados. A amostra foi composta por 100 idosos e seus cuidadores. Os 

resultados evidenciaram que 67% dos cuidadores residiam com os idosos, eram 
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predominantemente do sexo feminino, sendo 20% cônjuges de ambos os sexos. Os achados 

permitiram identificar a necessidade de redirecionar as políticas públicas e sociais a favor da 

rede de apoio à população idosa mais envelhecida, extensiva às famílias cuidadoras.
5
     

 Outro estudo define o cuidador como sendo aquele que irá cuidar de acordo com os 

objetivos traçados por familiares ou instituições, cuidando da saúde, da qualidade de vida, das 

necessidades básicas, da educação, fornecendo lazer para pessoa cuidada.
6 

 O papel do cuidador na sociedade torna-se cada vez mais importante na medida em 

que a demanda por este cuidado ou serviço aumenta. Ao assumir os cuidados com o idoso, o 

cuidador imagina ser capaz de realizá-los, mas com o passar do tempo ele começa a se 

descuidar das suas necessidades pessoais, simultaneamente ao processo gradativo de 

envelhecimento do idoso, que exige cada vez mais atenção e demanda de cuidado do 

cuidador.  

 Nessa perspectiva, a questão do cuidador familiar se torna mais delicada, pois o 

envolvimento emocional acarreta em situações adversas e por vezes desagradáveis. Com isso 

ele se sente sozinho, e tem a necessidade de compartilhar a responsabilidade com outras 

pessoas. 

Outro ponto a se destacar nessa problemática refere-se a contratação de um cuidador 

formal pelo familiar do idoso. Frequentemente o contratante exige do cuidador formal a 

execução de afazeres domésticos além das atividades de cuidado ao idoso, cabendo, portanto, 

ao contratado, esclarecer as atribuições inerentes à sua ocupação no momento do acordo
7
. 

 Os cuidados ao idoso demandam ações que muitas vezes levam o cuidador ao estado 

de esgotamento. Uma forma de transposição desse estado é a procura de estratégias de 

enfrentamento. Aqueles que não recorrem à rede de apoio tendem a ter uma redução na sua 

qualidade de vida.   

 A qualidade de vida é definida como uma percepção individual da posição do 

indivíduo na vida, no contexto de sua cultura e sistema de valores nos quais ele está inserido e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações
8
. 

 Assim, é fundamental que o profissional de saúde esteja atento a essa temática afim de 

auxiliar os cuidadores no enfrentamento das dificuldades inerentes ao processo de cuidar. Para 

isso, este profissional deve imbuir-se de estratégias que auxiliem a sua prática. 

Pesquisas realizadas mostram que há uma necessidade de educação em saúde dos 

cuidadores e deixam claro que o cuidador precisa ter subsídios para cuidar do idoso ou do seu 

familiar como, entendimento das necessidades humanas básicas, adaptações e mudanças que 
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ocorrem ao longo da vida em todas as dimensões, biológica, psicológica, social, cultural e 

espiritual. Os autores fazem uma observação, ainda, acerca da necessidade e da vontade dos 

cuidadores em obter orientações sobre a vida diária do idoso, as doenças, os medicamentos, a 

dieta e o exercício. Porém, o grau de instrução interferiu diretamente na adesão ao processo de 

educação em saúde, reforçando a necessidade e a importância da educação em saúde para os 

cuidadores quanto para a população idosa.
9
 

A partir do que foi exposto, podemos concluir a importância da educação em saúde na 

vida os cuidadores, levando informação que irá refletir positivamente no cuidado ao idoso. 

Através disso, percebe-se a necessidade da criação de uma tecnologia educacional (TE), 

facilitando esse cuidado.  

  Tecnologia educacional “é um conjunto de conhecimentos e princípios científicos que 

se aplicam ao planejamento, à construção e utilização de um equipamento em um 

determinado tipo de atividade” e também relaciona educação e tecnologia como 

indissociáveis, para ele “a maioria das tecnologias é utilizada como auxiliar no processo 

educativo”.
10 

Podemos inferir que há uma lacuna entre o nível de conhecimento e a formulação de 

TE para os cuidadores de idosos. Pesquisadores afirmam que há uma deficiência de suporte 

para os cuidadores formais, mas sobretudo para os cuidadores familiares leigos, sendo 

necessário a implantação de projetos de educação, em vista do aumento do número de senis e 

de suas complicações.
9
  

 A partir das considerações acima, emergiu o problema de pesquisa abaixo 

apresentado. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Quais os impactos objetivos da sobrecarga em cuidadores de idosos e como o 

enfermeiro pode intervir enquanto educador, para minimizá-los? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 Descrever o perfil sóciodemográfico e de saúde e os impactos objetivos da sobrecarga em 

cuidadores de idosos.  
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 Analisar os impactos objetivos da sobrecarga em cuidadores de idosos que podem 

interferir no cuidado do idoso e o autocuidado do cuidador; 

 Elaborar uma tecnologia educacional a partir dos déficits identificados na escala de 

sobrecarga a partir das demandas dos cuidadores. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Com o intuito de contextualizar as temáticas abordadas, foi realizada uma busca na 

base de dados Lilacs (Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde), e foram utilizados 

os descritores cuidadores, enfermagem geriátrica e idoso. Os critérios de inclusão foram: 

textos completos, no idioma português e um recorte atemporal. Como resultado da busca 

foram encontrados 53 estudos e selecionados oito. 

O presente estudo se justifica em vista do aumento do envelhecimento populacional, 

que vem se tornando um desafio para saúde pública. Nesse contexto, os cuidadores têm 

função de destaque, tornando-se necessário a preservação do seu estado físico, mental e social 

para que o cuidado com o idoso seja efetivo. 

O tempo absorvido com o cuidado do idoso provoca redução do lazer, do convívio 

com a família e os amigos, afeta a vida particular dos cuidadores, assim uma necessidade 

imprescindível é o reconhecimento do abandono de si em razão da sobrecarga de atividade. 

Estudos confirmam que a exaustão e a doença se tornam uma incidência inevitável na vida 

dos cuidadores
11

. 

Para pesquisadores, as atribuições delegadas ao cuidador, na grande maioria das vezes 

sem o direcionamento adequado de profissionais capacitados, e as mudanças na vida diária 

refletem em impactos na qualidade de vida do cuidador. 
12

 

A qualidade de vida do cuidador está entrelaçada com a sobrecarga do seu trabalho, 

depois de um tempo longo cuidando do idoso no domicílio, na grande maioria das vezes, 

esses sofrem com queda na vida social e familiar, desgaste, fadiga, problemas laborais e 

alteração do nível físico e mental. Em vista disso, podemos perceber o quão importante é a 

assistência à saúde; o apoio físico e emocional; e o acompanhamento com uma equipe 

multiprofissional, que vise planejar intervenções que possam contribuir com a qualidade de 

vida. 
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Diante deste panorama, autores afirmam que as políticas públicas de saúde devem 

priorizar as condições de saúde dos idosos, assim como a de seus cuidadores, que na maioria 

dos casos são seus próprios familiares.
13

 Contudo, isto representa um desafio para os gestores 

uma vez que há falta de integração entre o sistema único de saúde, o sistema único de 

assistência social e a previdência social. Essa falta de integração é percebida, ainda, dentro de 

cada um desses sistemas. Isso gera a ineficiência em suprir a demanda da população idosa e 

seus cuidadores.  

        

1.5 RELEVÂNCIA 

 

Este trabalho é relevante, pois contribui para a saúde dos cuidadores, visto o reduzido 

número de publicações sobre esta temática quando comparado ao número de pesquisas que 

investigam a saúde dos idosos. É necessário que os cuidadores enxerguem seu papel 

fundamental no cuidado e não negligenciem a própria vida. A enfermagem atua em diversos 

campos, e um deles é o da educação, área imprescindível que pode auxiliar no diagnóstico de 

possíveis riscos e promover/prevenir a saúde dessa população. Este campo de atuação 

associado à temática em discussão tem, ainda, por finalidade, fornecer orientações tanto para 

o cuidado com o idoso, quanto para o seu autocuidado. Estudar esse grupo é extremamente 

relevante para evitarmos o adoecimento de mais pessoas, e orientá-los com o objetivo de 

terem um alto padrão de qualidade de vida, refletindo da mesma forma no cuidado ao idoso.  

Esse estudo pode contribuir com: o serviço de assistência, com a produção de uma 

tecnologia educacional com cuidados básicos para idosos, que irá facilitar a orientação do 

cuidador e a sua compreensão; a pesquisa, onde podemos entender melhor como é a vida do 

cuidador e quais os impactos são os mais relevantes para desenvolver estratégias que 

minimizem esses danos; o ensino, como parte de aprendizado para os alunos sobre 

intervenções de enfermagem. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PANORAMA DO ENVELHECIMENTO 

 

 Uma das maiores conquistas culturais de um povo em seu processo de humanização é 

o envelhecimento de sua população, refletindo uma melhoria das condições de vida
14

. 

Pesquisadores discutem que, a população brasileira vem sofrendo uma transição como 

consequência das mudanças nas taxas de mortalidade e fecundidade.
15

 Antes tínhamos um 

regime de altas taxas de fecundidade e mortalidade e atualmente temos uma diminuição dos 

níveis de mortalidade, seguido pela diminuição dos níveis de fecundidade. 

Até a década de 1950, a estrutura etária do País efetivamente se assemelhava a uma 

pirâmide (base larga, com muitas crianças e jovens, e pico estreito, com poucos idosos), em 

decorrência das taxas de fecundidade de mais de 6 filhos por mulher. Nesse período, havia 

uma necessidade demográfica de direcionamento das políticas sociais para a população 

jovem, por exemplo, em políticas relacionadas à educação e saúde infantil.
15

  

Analisando historicamente, evidenciou-se ao final do século XX uma nova 

configuração no padrão demográfico brasileiro, resultante das acentuadas mudanças nos 

níveis de fecundidade e de mortalidade que ocorreram nas últimas décadas e, sobretudo, da 

aceleração no declínio da taxa de fecundidade a partir de meados da década de 1970. Este 

processo de queda da fecundidade deu-se de forma generalizada, atingindo indistintamente 

todas as regiões e estratos sociais, a ponto de, no ano 2000, existirem poucas diferenças entre 

os valores observados para essas taxas nas Grandes Regiões brasileiras
16

. 

Atualmente, quando a taxa de fecundidade encontra-se abaixo de 2 filhos por mulher, 

e a longevidade aumenta continuamente, há uma maior pressão demográfica para que as 

políticas sociais sejam redirecionadas para os adultos e, principalmente, aos idosos. Ressalta-

se, contudo, que nem sempre as políticas sociais consideraram as transições demográficas, 

uma vez que existem diversos outros fatores – políticos, sociais e institucionais – que têm sido 

considerados num contexto de disputas de interesses, especialmente frente ao Estado e os 

recursos destinados a essas políticas
1
.  

 Os idosos são a parte da população brasileira que mais aumenta, com um crescimento 

de mais de 4% observado de 2012 a 2022.
1
 Em 2000 o Brasil tinha 14,2 milhões de pessoas 

acima de 60 anos, em 2010 esse número atingiu 19,6 milhões, com uma projeção de 41,5 

milhões em 2030 e 73,5 milhões em 2060. Para se ter uma ideia, só no município do Rio de 
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Janeiro são 940.851 idosos e o índice de envelhecimento na região metropolitana do Rio de 

Janeiro chega a 80,2.  

Os idosos apresentam múltiplas patologias, enfermidades crônicas, o que requer a 

busca frequente a especialistas, que proporcionam gastos diretos e indiretos muito elevados. O 

que impulsiona a estruturação de políticas e estratégias visando a prevenção e a promoção da 

saúde e dos cuidadores.
2 

  O envelhecimento populacional é um desafio para saúde pública, pois tem impactos 

relevantes na sociedade. O aumento do número de idosos não deve ser visto como um 

problema para a sociedade, e sim como uma conquista, exigindo um olhar especial a esse 

grupo, para que eles possam envelhecer com saúde e tranquilidade. Em vista disso, a 

construção de políticas públicas específicas para os idosos, é uma das grandes vitórias 

alcançadas pela população. 

 

2.1.1 Políticas públicas de atenção à saúde da pessoa idosa: questões à destacar 

 

 O Estatuto do idoso
17 

dispõe que toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos é 

idosa. Foi criado a fim de regular os direitos assegurados ao idoso, e define que é obrigação 

da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público garantir esses direitos com 

absoluta prioridade.    

 Com o aumento do envelhecimento populacional, o idoso ganhou ênfase nas políticas 

públicas do Brasil. Em 1988, a Constituição federal assegurou o direito à seguridade social, 

englobando a saúde, previdência e assistência social; em 1994, houve a criação da Política 

Nacional do Idoso; em 2003, a criação do Estatuto do idoso
17

; e em 2006, a criação da 

portaria GM 2.528 de Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSI)
18

. 

 Pesquisadores citam que a PNSI (2006) assegura os direitos das pessoas idosas, 

criando estratégias para promover sua autonomia, integração e participação ativa na sociedade 

e ratificando o direito à saúde desde o nível primário até o mais complexo.
19

 Os estudiosos 

comentam ainda que esta política relaciona a saúde do idoso  considerando o Pacto pela Saúde 

e suas Diretrizes Operacionais para consolidação do SUS (Encontro das Comissões 

Intergestores Biparte da Amazônia Legal, 2006), reafirmando a necessidade de enfrentamento 

dos desafios impostos por um processo de envelhecimento ora caracterizado por doenças e/ou 

condições crônicas não transmissíveis.
19

  



19 
 

 O envelhecimento é um processo longo, que pode ser vivido pelo idoso de forma ativa, 

ou seja, sendo ele protagonista do seu autocuidado, ou de forma dependente, necessitando de 

cuidador. As políticas públicas de atenção ao idoso são ferramentas de prevenção e promoção 

à saúde que os gestores locais podem lançar mão, aprimorando o equipamento que já utilizam 

e criando novas formas de trabalho. Dessa forma, o sistema público de saúde deve estar 

preparado para atender as demandas dos idosos e seus cuidadores.  

                                           

2.1.2 Senescência e Senilidade 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) trás a seguinte definição sobre o envelhecer: 

 

Um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, 

universal, não-patológico, de deterioração de um organismo maduro, 

próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo 

o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, 

portanto, aumente sua possibilidade de morte
20

.  

 

 Neste contexto, envelhecer é um processo natural, que consiste na redução gradativa 

da reserva funcional que em situações normais não provocam problemas, chamado de 

senescência.
21

 Em situações de doenças e estresse emocional, podem gerar patologias que irá 

requerer a busca pela assistência, que é definido como senilidade.  

Senescência e senilidade são processos que geram constantes alterações nos idosos, 

porém esses distúrbios podem ser minimizados, se forem diagnosticados precocemente, 

proporcionando um estilo de vida ativo aos senis.  

 Os autores afirmam que costumamos cometer dois erros nessa temática; primeiro é 

que consideramos que todos os distúrbios que a pessoa idosa sofre é consequência do seu 

envelhecimento, o que desfavorece o diagnóstico e o tratamento precoce de doenças. O 

segundo é abordar o processo natural de envelhecimento como doença.
21 

 A população idosa vem sofrendo constantes modificações, principalmente na sua 

relação com a sociedade, atualmente, o idoso não é mais visto como um total dependente e 

incapaz, tendo muitas vezes autonomia suficiente para promover o seu autocuidado e assim 

viver com tranquilidade.  Em contrapartida, devido a essa longevidade, muitas adquirem 

distúrbios biopsicossociais como doenças crônicas, deficiências, fragilização da saúde, 

levando ao aumento dos seus medos e anseios, o que demandará o auxílio de uma pessoa, que 

favorecerá uma velhice com boa qualidade.  
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No entanto, cotidianamente, os idosos brasileiros vivem angústias com 

a desvalorização das aposentadorias e pensões, com medos e 

depressão, com a falta de assistência e de atividades de lazer, com o 

abandono em hospitais ou asilos, além de enfrentar, ainda, todo o tipo 

de obstáculos para assegurar alguma assistência por meio de planos de 

saúde. À desinformação, ao preconceito e ao desrespeito aos cidadãos 

da terceira idade somam-se a precariedade de investimentos públicos 

para atendimento às necessidades específicas da população idosa, a 

falta de instalações adequadas, a carência de programas específicos e 

de recursos humanos, seja em quantidade ou qualidade
22

. 

 

2.2 O CUIDADOR  

 

2.2.1 Caracterização do cuidador de idosos 

 

Conceitualmente, o cuidador é definido como aquele que desempenha a função de 

cuidar de pessoas dependentes numa relação de proximidade física e afetiva, podendo ser um 

parente, que assume esse papel a partir das relações familiares ou até um profissional, 

especialmente treinado para tal fim
23

. 

 

Cuidador é um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo 

forte traço de amor à humanidade, de solidariedade e de doação. A 

ocupação de cuidador integra a Classificação Brasileira de Ocupações 

– CBO sob o código 5162, que define o cuidador como alguém que 

“cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições 

especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, 

alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da 

pessoa assistida”. É a pessoa, da família ou da comunidade, que presta 

cuidados à outra pessoa de qualquer idade, que esteja necessitando de 

cuidados por estar acamada, com limitações físicas ou mentais, com 

ou sem remuneração
6
. 

 

 

Existem dois tipos de cuidadores, o cuidador familiar, aquele que tem vínculo afetivo 

com o idoso, podendo ser esposa (o), filha (o), Irmã (o).
6
 É notório, que frequentemente o 

cuidador familiar é do sexo feminino por razões culturais. O outro tipo é o cuidador formal, 

aquele que é profissional, que é preparado para exercer o cargo de cuidador, mediante uma 

remuneração. Esse pode desempenhar suas funções na residência do idoso, em casas de idosos 

ou acompanhar os idosos em unidades de saúde como hospitais. 
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O bom cuidador é aquele que observa e identifica o que a pessoa pode 

fazer por si, avalia as condições e ajuda a pessoa a fazer as atividades. 

Cuidar não é fazer pelo outro, mas ajudar o outro quando ele 

necessita, estimulando a pessoa cuidada a conquistar sua autonomia, 

mesmo que seja em pequenas tarefas. Isso requer paciência e tempo
6
.  

 

O cuidador, independente da sua classificação (formal ou familiar), tornou-se um 

integrante fundamental nesse processo de envelhecimento dos idosos. Ele será responsável 

por desenvolver habilidades e competências para planejar conjuntamente com o idoso as 

atividades diárias, realizando as que ele não pode executar, e auxiliando/supervisionando nas 

ações em que ele pode fazer o seu autocuidado.  

 

2.2.2  A regulamentação da profissão de cuidador 

 

Para Debret e Oliveira
24

, a função de cuidador de idosos é nova no Brasil. 

Antigamente essa atuação era chamada de acompanhante, mas atualmente, o papel do 

cuidador ganhou destaque, estabelecendo um novo paradigma político, com projetos de ações 

e intervenções governamentais e legislativas para sua atuação.  

 

Nosso argumento central é o de que a regulamentação da profissão de 

cuidador enfrenta um duplo desafio: (1) encontrar um espaço 

profissional que delimite com clareza as fronteiras dessa atividade, de 

modo a não confundi-la com as atividades de outros profissionais que 

operam em áreas paralelas; e (2) dar dignidade a esse trabalhador, 

evitando que suas funções se confundam com a de empregada 

doméstica, profissão tida no nível mais baixo na escala das 

profissões
24

.  

 

 A profissionalização do cuidador de idoso vem passando por um longo processo de 

aprovação. Ainda segundo esses autores, essa tentativa de regulamentação vem desde 1999, 

por uma Portaria (nº 5.153) que constituía o primeiro Programa Nacional de Cuidadores de 

Idosos. A partir desse projeto houve a inclusão desse grupo, na Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), sob o código 5162
6
. Em 2012, foi criado o Projeto de Lei (PL) nº 4702, a 

fim de regulamentar a profissão, mas alguns pontos deste PL foi questionado pelo COFEN e 

por deputados necessitando de revisão em seu texto. Então em 10 de dezembro de 2015 o PL 

nº 4702 passou a conter em sua redação a diferença entre os cuidados especializados prestados 

por profissionais de Enfermagem, e por cuidadores, deixando claro que o cuidador só está 
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autorizado a administrar medicamentos por via oral e sob orientação de profissionais de 

saúde.
25, 26 

Atualmente, o referido Projeto de Lei segue em tramitação na Câmara dos 

Deputados.  

  

 

2.2.3 O ato de cuidar 

 

O ato de cuidar é muito mais complexo do que se imagina. O cuidador e o idoso são 

pessoas que podem apresentar reações e sentimentos diversos e contraditórios como raiva, 

angústia, tristeza, entre outros.
27

 O cuidador deve estar atento e perceber as reações e 

sentimentos do idoso, para que o cuidado seja efetivo.  

 

Nesse sentido, as ações de cuidados aos idosos devem estar pautadas 

no respeito mútuo entre cuidador e o ser cuidado, na busca pelo bem-

estar, visando um cuidado personalizado, resolutivo e com a 

participação efetiva do idoso, embasado nos conceitos da ética, 

criando condições para a existência e a melhoria da qualidade de vida 

do idoso
28

. 

 

O cuidador, muitas vezes leigo, assume funções que não está preparado para oferecer. 

Uma forma do cuidador contornar esse problema é buscar informação. Estudiosos afirmam 

que: “uma das maneiras mais importantes de ajudar as pessoas é oferecer informação. As 

pessoas que possuem informações estão mais bem preparadas para controlar a situação em 

que se encontram”.
27 

O cuidado é visto, muitas vezes, como um dom, que dignifica o 

cuidador e o faz sentir melhor. Porém, estes personagens tendem a se 

sobrecarregar para que a assistência ao idoso seja prestada de modo 

integral, mesmo não tendo uma orientação técnica para que preste um 

cuidado de qualidade que não interfira na sua saúde. (Mendes, 

Miranda e Borges, 2010, p.416) 

 

Por meio da literatura evidencia-se a carência assistencial ao cuidador, que por desejo 

ou obrigação, dispõe-se a cuidar do idoso. Percebe-se ainda, como é importante o suporte de 

uma equipe multiprofissional, que enxergue o cuidador como sujeito. 

 A qualidade de vida é representada como resultado das respostas pessoais de cada 

indivíduo a fatores físicos e mentais, que conjuntamente podem contribuir para uma vida 

saudável.
29 
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 O trabalho do cuidador está associado à carga demasiada, na maioria das vezes, isso 

gera conflitos ao desempenho do cuidado. O tratamento deve ser integrado com participação 

efetiva do idoso pautado em respeito mútuo, viabilizando a qualidade de vida a esse 

protagonista, com assistência de profissionais ao mesmo tempo capacitados e desenvolvendo 

práticas holísticas
28

. 

 O papel do cuidador muitas vezes é desvalorizado, não sendo oferecidas oportunidades 

de treinamento e apoio. O desgaste emocional e físico é citado pelos autores como uma 

associação de despreparo dos cuidadores familiares que assumem o cuidado do idoso.
30 

 

Aprimorar os conceitos dos que orientam os cuidadores de idosos, é 

fato relevante que o cuidado do biopsicossocial esteja sempre atrelado 

a técnica. O cuidado não é apenas para tratar, manter a vida e lutar 

contra o irreversível, mais faz parte do desenvolvimento do bom 

profissional
31

. 

 

 Dedicar-se ao cuidado com o idoso durante um longo período, exige atenção 

constante, ocasionando possíveis malefícios à saúde, principalmente para aqueles que são 

responsabilizados totalmente pelo cuidado do indivíduo, sem ter com quem dividir, o 

cuidador se sente sobrecarregado, o que prejudica o autocuidado.
31 

 As sobrecargas físicas e emocionais sofridas pelo cuidador de idosos é resultado de 

diversas carências como falta de conhecimento, de suporte das políticas públicas e de apoio de 

profissionais capacitados que poderiam minimizar esses sofrimentos com orientações a esse 

cuidador. 

 Esses cuidadores são desprovidos de orientações e suporte assistencial. Para isso, os 

profissionais devem refletir sobre o processo de envelhecimento, englobando tanto a 

qualidade de vida do idoso com a do cuidador, que coloca a sua saúde em risco para cuidar do 

outro.
30 

 

2.2.4 Sobrecarga dos Cuidadores 

 

 A rede de apoio de saúde ao idoso e seus cuidadores, no município de Niterói ainda 

não está completamente estabelecida e integrada, segundo os princípios e diretrizes que 

norteiam o Sistema Único de Saúde. Dessa forma, essa população enfrenta uma condição de 

vulnerabilidade social, estando à margem da atenção em saúde de qualidade. Para agravar o 

quadro, como não há um grande investimento na atenção primária, “porta de entrada” do 
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SUS, nem no referido município e nem no Estado do Rio de Janeiro, na maioria dos casos, 

quando o idoso e o cuidador conseguem acessar o sistema, a condição de saúde deles já está 

bem debilitada, necessitando de um nível maior de complexidade
32

.  

 Neste contexto, o cuidador depara-se com muitas dificuldades, principalmente aquele 

que é familiar do idoso, pois não se preparou para a execução do cuidado, e nas adversidades 

do dia-a-dia pode acumular uma sobrecarga tamanha que seja difícil de superar ou dar 

continuidade ao cuidado do seu idoso.
33

  

“A sobrecarga do cuidador pode ser definida como um conjunto de problemas físicos, 

psicológicos, emocionais, sociais e financeiros vivenciados por aqueles que cuidam de 

pacientes com algum tipo de comprometimento”.
33, 34,35

 

 
Sá e Bom

33 
em seu estudo identificaram as principais necessidades a serem trabalhadas 

com os cuidadores. Essas necessidades foram apontadas de forma ampla, os cuidadores 

relatam que não são orientados para promover o cuidado e possuem dificuldade no sentido de 

saber mais sobre a doença e os aspectos gerais que circundam o idoso cuidado. 

Na mesma pesquisa, foi encontrado um dado importante em relação às comorbidades 

que afetam os cuidadores. Identificou-se a maior prevalência de patologias 

musculoesqueléticas, apontadas por eles como “problema de coluna”. As autoras concluiram 

que esse dado pode estar associado ao procedimento de mudança de posição ou transferência 

do paciente sem uma orientação sobre a forma correta de sua realização.
33

  

Ainda na mesma investigação, apontou-se a relevância de outro dado, quando 

analisada a regressão na aplicação da escala de Zarit e SF-36, evidenciou-se a melhora da 

qualidade de vida e diminuição da sobrecarga quando o cuidador exerce outra atividade, seja 

profissional ou de lazer, fora do domicílio do idoso.
33

  

 Outro estudo identificou que alguns dos cuidadores pesquisados eram dependentes 

funcionais, tinham alterações cognitivas, sintomas depressivos, altos níveis de estresse, 

sobrecarga e apresentaram atitudes negativas em relação à velhice. Muitos desses cuidadores, 

não recebiam ajuda para cuidar do idoso dependente.
35

  

  

2.3 TECNOLOGIA EDUCACIONAL  

 

A tecnologia educacional (TE) é tudo aquilo que o educador faz a cada dia para 

enfrentar o problema de ter de ensinar ou orientar a um grupo de pessoas, determinados 

conteúdos com determinadas metas.
36 

A tecnologia é resultado de processos concretizados a 
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partir da experiência cotidiana, com a finalidade de provocar intervenções sobre uma 

determinada situação prática.
37

 

Nietsche
38

 relata que a tecnologia educacional pode ser entendida com a formulação 

ou não um produto, e tem a finalidade de gerar intervenções sobre determinada situação 

prática. Assim sendo, a TE, é utilizada para gerar conhecimento, utilizando os espaços 

educativos incluindo a vida diária, a educação formal e informal, preparando assim os 

indivíduos para o trabalho. Para ele, aplicar a TE, o educador (profissional de saúde) deve ser 

um facilitador e o educando (clientela) um sujeito participante desse processo em que ambos 

utilizem da sensibilidade e da criatividade na busca de conhecimento pessoal e profissional. 

 Percebe-se que o uso de tecnologia educacional não trata apenas da construção e do 

uso de equipamentos, mas também de processos tecnológicos.
39

 O processo tecnológico pode 

evidenciar o “saber fazer e o saber usar o conhecimento e equipamentos em todas as situações 

do cotidiano”. Este processo pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem, 

proporcionando ao educando um saber que favorece a construção e reconstrução do 

conhecimento.
39

 

Podemos perceber que uma tecnologia educacional não é apenas a criação e o uso de 

equipamentos, nesse processo destaca-se o saber fazer e o saber usar o conhecimento e 

equipamentos em todas as situações do cotidiano, podendo elas serem rotineiras ou não. A 

tecnologia educacional é um instrumento facilitador, proporcionando o aluno a construir e 

reconstruir o conhecimento.
39

 

O uso da tecnologia pode contribuir para uma restruturação na vida dos sujeitos, 

porém não necessariamente ocorre mudança de consciência, porque para isso devemos levar 

em consideração outros aspectos do indivíduo, como aspecto social, éticos, moral, espiritual, 

estético, filosofia. Sendo assim a TE não é o único elemento que provoca mudança apenas se 

associado a outros componentes da vida dos sujeitos.
37

 

Contudo, os autores comentam que diferentes tipos de TE’s podem ser utilizadas para 

educação em saúde com a comunidade (educação comunitária), e nessa área há algumas 

modalidades de TE em que se destacam: as TE táteis e auditivas, as TE expositivas e 

dialogais, as TE impressas e as TE áudio-visuais. Dentre as TE impressas pode se criar 

folderes, cartazes, cartilhas, manuais, cadernos de orientação ou apostilas.
40 

Neste contexto, optou-se neste estudo em utilizar um manual com orientações de 

enfermagem ao cuidador de idosos, pela viabilidade de recursos financeiros e considerado o 

tempo estipulado no cronograma da pesquisa para sua elaboração. Destaca-se que este tipo de 
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tecnologia educacional é recomendado como instrumento facilitador na prestação do cuidado 

ao cliente, que neste estudo é o idoso. Por isso foi escolhida como ferramenta de intervenção 

para auxiliar os cuidadores no cuidado ao idoso, consequentemente, promovendo uma melhor 

qualidade de vida.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de pesquisa descritiva, transversal para estudo do perfil sóciodemográfico e 

de saúde e dos impactos da sobrecarga em cuidadores de idosos com vista à elaboração de 

uma Tecnologia Educacional que favoreça o cuidado. 

Estudos transversais são aqueles que produzem “instantâneos” da situação de saúde de 

uma população ou comunidade com base na avaliação individual do estado de saúde de cada 

um dos membros do grupo.
41

 Pesquisas descritivas pretendem descrever os fatos e fenômenos 

de determinada realidade.
42

  

  

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

Como campo de pesquisa, foram utilizadas as dependências do Programa de Extensão: 

A Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores (EASIC /UFF), atual Centro 

de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores (CASIC), em Niterói, RJ. Este centro presta 

atendimento ambulatorial multiprofissional a idosos e seus cuidadores e sua equipe é 

composta pelas especialidades de: enfermagem, medicina cardiologista, nutrição, fisioterapia, 

serviço social, fonoaudiologia, farmácia e psicologia.
44

 Também oferece atendimento através 

de terapias alternativas como: acupuntura, auriculoterapia, esparadrapoterapia e massoterapia 

para atendimentos individuais. Oferece, ainda, oficinas em grupo para cuidadores, 

estimulação cognitiva de idosos, informática, música, educação em saúde e diabetes, 

fisioterapia e psicologia. Aos idosos acamados ou com grande dificuldade de locomoção é 

realizada visita domiciliar por enfermeiro, assistente social e nutricionista.
44

 O CASIC é 

vinculado ao Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da 

Universidade Federal Fluminense, localizado à Avenida Jansen de Mello 174, Centro, Niterói, 

RJ. Campus Mequinho.  

O Programa de Extensão: A Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus 

Cuidadores (EASIC) da Universidade Federal Fluminense possui por objetivo desenvolver 

práticas sociais de atenção primária em saúde, priorizando a prática de educação em saúde 

junto aos idosos e seus familiares. Promove atividades como: consulta de enfermagem, 

oficinas de suporte a idosos e seus cuidadores e o PRÓ-CUIDEM - Programa de Orientação 



28 
 

aos Cuidadores de Idosos com demência - com o objetivo de disponibilizar orientações 

informações e suporte aos cuidadores acerca da patologia, tratamento e seus cuidados e a 

oficina de suporte aos cuidadores de idosos com demência.
40

  

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Os participantes da pesquisa foram 50 cuidadores de idosos que participam de todas as 

atividades do CASIC e estão inclusos no EASIC/UFF. Identificou-se dentre os cuidadores os 

que eram formais e os que eram cuidadores familiares, e destes os que realizavam o cuidado 

ao idoso há pelo menos 6 meses. Após a identificação destes cuidadores foi realizado convite 

à participação no estudo por livre demanda. Consequentemente, participaram das entrevistas 

todos os cuidadores de idosos que aceitaram responder as questões da coleta de dados e a 

aplicação da escala e formulários da pesquisa.  

 

3.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO ESTUDO 

 

3.4.1 Critérios de inclusão 

 

 Ser cuidador formal ou familiar de idosos;  

 Cuidadores com idade superior a 18 anos de ambos os sexos com escolaridade acima 

de quatro anos e que realizem o cuidado há mais de 6 meses.  

 Cuidadores que participam das atividades do Programa EASIC/UFF. 

 

3.4.2 Critérios de exclusão 

 

 Analfabetismo; 

 Presença de dificuldade visual e auditiva. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

Estes instrumentos foram aplicados aos cuidadores que compareceram ao Centro de 

Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores (CASIC /UFF), em Niterói, RJ para realizarem o 
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acompanhamento de suas condições de saúde e das condições de saúde dos idosos que os 

mesmos prestam cuidado. Procedeu-se a leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, sendo incluídos os cuidadores que aceitaram participar da pesquisa. Os dados 

foram coletados a partir da aplicação do questionário sobre o perfil sóciodemográfico e de 

saúde (ANEXO D) do cuidador; e da aplicação da escala de sobrecarga Zarit (ANEXO B).  

 A produção de dados ocorreu de setembro a outubro de 2016, e de abril a junho de 

2017. 

 

3.5.1 Formulário Sociodemográfico e de Saúde 

 

Este formulário aborda questões pertinentes ao cuidador: dados pessoais (parentesco 

com o idoso, idade, sexo, cor, residência, bairro e cidade, prática religiosa, situação conjugal, 

profissão, telefone para contato), grau de escolaridade, reside com o idoso, valor da renda 

individual e familiar, atividade profissional atual, problemas de saúde, o tempo de atuação 

como cuidador e número de horas gastas por dia cuidando do idoso. 

 

3.5.2 Escala de Sobrecarga Zarit 

 

A escala Zarit (Zarit Burden Interview) tem por objetivo avaliar a sobrecarga dos 

cuidadores de idosos. Ela foi validada na Espanha e no Brasil. Apresenta 22 questões que 

avaliam o impacto do cuidado nas esferas física, psicológica e social, cuja pontuação pode 

variar de 0-4.
45

 O somatório destas questões é de 88 pontos e foi estabelecido um ponto de 

corte para definir a sobrecarga do cuidador. Quanto maior a pontuação, maior a sobrecarga. 

Sendo assim, classifica-se sobrecarga severa o escore entre 61-88; moderado a severo de 41-

60; moderado a leve entre 21-40 e ausência de sobrecarga escores inferiores a 21. 

 

3.6 TRATAMENTO DE DADOS 

 

Os dados sóciodemográficos e clínicos e os escores obtidos da escala de sobrecarga de 

Zarit foram organizados e tabulados em planilhas no Microsoft Excel e submetidos à análise 

descritiva. 
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) através da Plataforma Brasil, atendendo aos 

princípios da Resolução 466, de 12 de outubro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) e aprovado com CAAE nº 19784013.3.0000.5243 e Parecer nº 458.860. 

Foi apresentado ao cuidador o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo o 

início da investigação condicionado a este consentimento. É conveniente esclarecer que não 

houve incentivo financeiro à participação dos pacientes. 

 Admite-se nesta pesquisa um risco mínimo, que segundo pesquisadoras, é aquele que 

não ultrapassa o risco comumente encontrado na vida cotidiana.
41

 A proporção risco-benefício 

foi considerada em termos dos riscos serem compatíveis com o benefício à sociedade e à 

enfermagem em termos de qualidade dos dados produzidos. Com base nessas autoras
41

, lista-

se aqui os possíveis riscos e benefícios deste estudo:     

 

Tabela 1: Possíveis Benefícios e Riscos de Pesquisas aos Participantes. (continua) 

Benefícios Riscos 

Acesso a uma intervenção potencialmente 

benéfica, que sem a pesquisa, não estari 

disponível; 

Tédio; 

 

Sensação de conforto por poder discutir 

sua situação ou problema com uma pessoa 

objetiva e compreensiva; 

Sofrimento emocional, resultante de 

autoexposição, introspecção, medo do 

desconhecido, desconforto diante de 

estranhos, medo de eventuais repercussões, 

raiva ou constrangimento por causa do tipo 

de pergunta feita; 

Aumento do conhecimento de suas 

condições pela oportunidade de 

introspecção e pela interação direta com 

os pesquisadores; 

Perda de tempo.   

 

Satisfação de saber que a informação 

fornecida pode ajudar outras pessoas com 

problemas semelhantes. 

 

Fonte: Polit DF, Beck CT. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências 

para a prática da enfermagem. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 151-152 
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3.8 O PRODUTO 

 

O produto é um Manual de Orientações de Enfermagem para o Cuidador de Idosos, 

com itens selecionados após a obtenção e análise dos dados, a partir das demandas 

apresentadas pelos cuidadores, acerca da sobrecarga, resultante do impacto do cuidado no seu 

cotidiano. Utilizou-se ainda, algumas referências bibliográficas a fim de propor estratégias de 

enfrentamento que auxiliem a superação de dificuldades impostas no dia-a-dia para os 

cuidadores.  

O conteúdo consta da definição sobre o que é sobrecarga, e em seguida lista as 

principais estratégias de enfrentamento que o cuidador pode utilizar, listadas na seguinte 

sequência: acionando a rede de apoio, estabelecendo um programa regular de tarefas, falar dos 

meus problemas, adaptando a casa para o idoso, mantendo o idoso ativo, a importância de se 

cuidar. Utilizou-se também, imagens retiradas da internet, com cunho meramente ilustrativo, e 

com as fontes devidamente referenciadas.    

Escolheu-se fazer um manual por ser este um instrumento atrativo, objetivo, não muito 

extenso, mas que orienta significativamente o leitor sobre o tema a que se propõe, por ser, 

ainda, de fácil compreensão e por atender às necessidades específicas de uma determinada 

situação de saúde estimulando as pessoas a lê-lo.
46

  

   

3.8.1 Sistematização do conteúdo 

 

Na etapa inicial houve a preocupação em fazer a adequação da linguagem. Esta 

adequação caracteriza-se pela identificação dos termos técnicos e a transformação deles para a 

linguagem popular, de forma a facilitar a compreenssão dos cuidadores de idosos.  

 

“O cuidado em relação à adequação da linguagem, no sentido de 

facilitar sua compreensão, é importante nos trabalhos relacionados à 

educação e promoção da saúde. Nesse sentido, devem ser 

preferencialmente utilizadas palavras de uso popular, sobretudo as 

coloquiais. O emprego de termos técnicos deve se restringir ao 

estritamente necessário e, neste caso, os devidos esclarecimentos 

devem ser feitos mediante a utilização de exemplos.
46
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3.8.2 Seleção de Ilustrações 

 

 A fim de tornar a leitura dinâmica e atrativa para o leitor optou-se por inserir no 

manual imagens retiradas da internet, com cunho ilustrativo e que estivessem dentro do 

contexto apresentado.  Cada figura teve a sua fonte devidamente referenciada no conteúdo do 

manual.    

 

3.8.3 Validação do Manual  

 

 A validação deste material será realizada pela pesquisadora em investigação futura. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 Ao analisar os dados, interpretando e comparando os achados foi possível agrupá-los 

de acordo com a semelhança, e assim elaborar os resultados. Optou-se por realizar nesta 

pesquisa a análise descritiva que tem por finalidade descrever e resumir os dados.
47

     

 

4.1 PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO E DE SAÚDE DO CUIDADOR  

 

A amostra foi composta por 50 cuidadores atendidos no CASIC. A tabela 2, a seguir, 

traz o Perfil Sóciodemográfico dos participantes. 

 

Tabela 2: Perfil Sóciodemográfico dos Cuidadores de Idosos. CASIC, UFF. Niterói, 2017. 

Variáveis Nº % 

Sexo Feminino 45 90 

Idade 

52 | 61 (anos) 

17 34 

Escolaridade   

 Médio completo 
 

15 30 

Renda Individual 14 28 

Renda Familiar 

1 | 2 (salários mínimos) 

18 36 

Tipo de Cuidador   

 Familiar 
 

39 78 

Religião   

 Católica 
 

20 40 

Jornada Dedicada 

12 | 24 (horas) 

17 34 

Tempo de Atuação do Cuidador 

4 | 7 (anos) 

12 24 

Estado civil   

 Casado(a) 24 48 

Fonte: A autora.  

 

A tabela 3, abaixo, mostra o perfil de saúde do cuidador com a distribuição de 

frequências referentes ao número de enfermidades relatadas pelo cuidador, às enfermidades  

prevalentes e à prevalência das enfermidades para ambos os sexos. 
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Tabela 3: Perfil de Saúde dos Cuidadores de Idosos, segundo enfermidades relatadas, 

segundo o sexo. CASIC, UFF. Niterói, 2017.  

Variáveis Nº % 

Número de Enfermidades relatadas pelo cuidador 15 30 

Enfermidades Prevalentes  

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), problemas de coluna e 

artrose 
23 46 

Prevalência das enfermidades segundo sexo   

 Feminino  - HAS 

 Masculino  - Artrose 

23 

27 

46 

54 

Fonte: A autora.  

 

A partir da análise dos resultados percebeu-se que, dos 50 participantes 90% são do 

sexo feminino, reforçando assim o papel da mulher, que desde muito nova já lhe é atribuído o 

cuidado da casa e da família, o que corrobora com pesquisadores, ao dizerem que no âmbito 

familiar, desde os primórdios, são as mulheres as responsáveis pelo papel de cuidar.
48

 O 

mesmo achado é confirmado em outros estudos, dentre os quais avaliou-se a qualidade de 

vida e a sobrecarga de trabalho em cuidadores de idosos.
 49

  

Nessa pesquisa observou-se que a maior parte dos cuidadores, 34%, tem idades entre 

52 a 61 anos.  Para Papaléo
50

, o ato de cuidar não é um papel fácil, requer muitas mudanças 

na vida do cuidador. Em muitos casos, esse pode ser uma pessoa em processo de 

envelhecimento, frágil, propenso a doenças, que sem o apoio adequado pode vir a se tornar 

um idoso que irá necessitar de um cuidador.  

 Além disso, a partir desse achado pode-se inferir que a idade avançada corresponde 

ao período da vida, em que surgem as doenças crônicas não transmissíveis, e o organismo  

encontra-se num estágio avançado do processo de envelhecimento. Autores afirmam que, 

quando o cuidador é um idoso, a situação é ainda mais preocupante porque ambos podem 

expor limitações que dificultam o cuidado, interferindo diretamente na qualidade de vida tanto 

do idoso cuidador como do próprio idoso.
 51

 

Em relação ao nível de escolaridade, houve o predomínio do ensino médio completo 

(30%), o que foi similar em outro estudo que identificou entre os cuidadores avaliados o 

percentual de escolaridade.
52

 Essa condição evidencia um grau de conhecimento, entre os 
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cuidadores, que favorece a compreensão de determinadas questões, contudo isso não impede 

que tenham dificuldades em compreender questões mais complexas. 

Pesquisadores afirmam que, o baixo nível escolar pode diminuir a qualidade dos 

cuidados prestados, além de ser um obstáculo para a educação em saúde.
53

 Assim, é 

necessária uma atenção especial dos profissionais de saúde, com o intuito de ensiná-los a 

evitar possíveis danos à saúde do idoso.  

A renda familiar mensal encontrada na amostra foi de 1 a 2 salários mínimos para 36% 

dos cuidadores, sendo similar ao estudo desenvolvido por Lindolpho
40

 que identificou que 

42,40% dos cuidadores recebiam menos de 3 salários como renda familiar mensal. 

Para Carvalho e Escobar
54

, o cuidador formal está sendo cada vez mais requisitado no 

mundo contemporâneo e principalmente pelas famílias que não conseguem suprir o cuidado 

ao idoso, e quando esse cuidar se delonga, esse cuidador pode sofrer abalos em sua saúde, 

devido à sobrecarga do trabalho. No entanto, nesta investigação os dados encontrados 

evidenciam uma maior prevalência de cuidadores familiares (78%) na comparação com os 

cuidadores formais (22%).  

Ainda 64% dos cuidadores residiam com o idoso. Estudo desenvolvido por 

Lindolpho
40 

com cuidadores de idosos portadores de Doença de Alzheimer com o objetivo de 

analisar a relação existente entre os traços de personalidade e o autocuidado em cuidadores de 

idosos com demência de Alzheimer, e a influência de fatores intervenientes nesta associação, 

apontou que residir com o idoso influencia no traço de personalidade neuroticismo 

diminuindo o poder para o autocuidado. 

Na amostra deste estudo observou-se que 34% dos cuidadores possuíam o tempo de 

atividade entre 12 a 24 horas, achado similar ao estudo de Coelho
55

 ,em que os participantes 

exerciam o trabalho por mais de 12 horas. Em outra pesquisa identificou-se que realizar o 

cuidado com o idoso durante um longo período, exige atenção constante, ocasionando 

possíveis malefícios a saúde, principalmente para aqueles que são responsabilizados 

totalmente pelo cuidado do indivíduo, acarretando na sobrecarga do cuidador.
56

 

Com relação à religião 74% declararam professarem algum tipo de religião. O Brasil é 

um país onde a religião sempre foi muito difundida, fazendo parte da vida diária dos 

brasileiros. Antigamente, a religiosidade fazia parte do processo de socialização dos 

indivíduos. Atualmente, a religião é mantida pelas necessidades dos povos de acreditarem em 

um bem maior, e que precisam dessa crença para superar situações cotidianas.  
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Através da pesquisa de Moreira
57

, acredita-se que a religião pode amenizar o 

sofrimento físico e mental, aumentando o bem-estar e reduzindo os casos de tristeza e 

angústia, corroborando com ele, Koeing
58 

diz que as práticas e crenças religiosas podem 

influenciar na saúde psíquica, ter impacto no bem-estar emocional e como consequência 

ajudar no enfrentamento de situações adversas.  

Dentre todas as informações colhidas, destaca-se a variável: tempo de exercício da 

função. Estima-se que dentre os participantes, 24% tem o tempo de trabalho com essa 

profissão de 4 a 7 anos. Para Gaioli
59

, os cuidadores que possuem experiência nessa área e 

que trabalham a mais de dois anos, as funções foram se tornando desgastantes. Eles relataram 

oscilação no seu estado emocional e fadiga.  

Muitas vezes ao se tornar cuidador, o indivíduo se sobrecarrega fisicamente e 

mentalmente. Na maioria dos casos os cuidadores já possuíam doenças preexistentes, e em 

vista disso, investigamos a situação do cuidador quantos as suas enfermidades. Desses 10% 

não relataram nenhuma doença, 30% declararam pelo menos uma enfermidade, similar ao 

estudo de Lindolpho
40

 que em sua amostra de cuidadores de idosos com Doença de Alzheimer 

encontrou que 54,20% possuíam de 1 a 2 enfermidades. As doenças mais prevalentes foram 

Hipertensão Arterial Sistêmica, “problemas de coluna” e artrose. Ao assumir essa função, sem 

o apoio e as informações adequadas, o cuidador pode sofrer esforços que agravam o seu 

estado de saúde.  

 

4.2 RESULTADOS DA ESCALA DE SOBRECARGA ZARIT  

 

Esta escala tem por objetivo mensurar a sobrecarga vivida pelo cuidador. Destaca-se a 

seguir, na tabela 4, a distribuição dos participantes segundo a classificação de sobrecarga para 

os cuidadores de idosos de um modo geral, e para cada tipo de cuidador (formal ou familiar) 

destacando-se as que apresentaram maior percentual. 
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Tabela 4: Distribuição dos participantes de acordo com a Classificação da Sobrecarga Zarit. 

CASIC, UFF. Niterói, 2017. 

Variável N % 

Cuidadores   

 Ausência de sobrecarga 

 Sobrecarga moderada 

 Sobrecarga moderada a severa 

 Sobrecarga severa 

            Total 

Cuidadores Familiares 

13 

21 

10 

6 

50 
 

26 

42 

20 

12 

100 

 
 

 Ausência de sobrecarga 

 Sobrecarga moderada 

 Sobrecarga moderada a severa 

 Sobrecarga severa 

            Total 

Cuidadores Formais 

7 

19 

9 

5 

40 

 
 

17,5 

47,5 

22,5 

12,5 

100 

 
 

 Ausência de sobrecarga 

 Sobrecarga moderada 

 Sobrecarga moderada a severa 

 Sobrecarga severa 

            Total 
 

7 

2 

1 

0 

10 

 
 

70 

20 

10 

0 

100 

 
 

Fonte: A autora.  

  

Comparando-se a diferença por sexo identificou-se que 32% das mulheres 

apresentaram sobrecarga moderada, enquanto que apenas 6% dos homens apresentaram o 

mesmo nível de sobrecarga. Esse achado foi o mais expressivo em relação aos outros níveis 

de sobrecarga. No nível de moderada a severa registrou-se 14% para as mulheres e 4% para os 

homens. Apenas 8% das mulheres participantes apontaram sobrecarga severa, e um número, 

ainda menor, 2% das mulheres, declararam não apresentarem sobrecarga. 

Um estudo transversal com amostra de 60 cuidadores de idosos realizado por 

Stackfleth et al
60 

com o objetivo de avaliar a sobrecarga dos cuidadores de idosos fragilizados 

evidenciou que a maioria dos cuidadores eram do sexo feminino. O estudo identificou, ainda, 
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que o nível de sobrecarga do cuidador aumenta de acordo com maior o grau de dependência 

funcional do idoso.  

Acerca do tipo dos cuidadores, se familiar ou formal, observou-se que 80% eram 

cuidadores familiares e 20% formais. Os cuidadores familiares apresentaram 47,5% de 

sobrecarga moderada comparativamente aos 20% dos cuidadores formais, conforme é 

mostrado na tabela 4. 

Observou-se ainda, nesta pesquisa, que 42% dos cuidadores, de um modo geral, 

apresentam sobrecarga moderada. Resultados superiores foram encontrados por Lindolpho
40 

em seu estudo que possuía como objetivo analisar a relação existente entre os traços de 

personalidade e o autocuidado em cuidadores de idosos com Doença de Alzheimer e a 

influência de fatores intervenientes nesta associação, identificou sobrecarga moderada em 

46% dos cuidadores. 

Estudo epidemiológico, descritivo e transversal desenvolvido por Loureiro
 
et al

61
 com 

objetivo de estimar a prevalência de sobrecarga entre os cuidadores familiares de idosos 

dependentes, residentes no município de João Pessoa, encontrou em seus resultados alta 

prevalência de sobrecarga entre os cuidadores (84,6%).  

Portanto, os resultados desse estudo corroboram outras pesquisas apontando a 

necessidade dos profissionais de saúde, especialmente o enfermeiro, em desenvolver  

estratégias que facilitem a atuação do cuidador, seja ele familiar, ou formal. Essas estratégias 

têm como objetivo reduzir ou eliminar a sobrecarga, proporcionando assim uma melhor 

qualidade de vida para o cuidador, e uma maior qualidade do serviço prestado ao idoso.  
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5. TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
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6. CONCLUSÃO 

 

  Essa pesquisa teve como objetivos descrever o perfil sóciodemográfico e de saúde e os 

impactos objetivos da sobrecarga em cuidadores de idosos; analisar os impactos objetivos da 

sobrecarga em cuidadores de idosos, que interferem no padrão de qualidade de vida com vista 

a elaboração de material didático, que favoreça o cuidado com o idoso e o autocuidado do 

cuidador; e elaborar uma tecnologia educacional a partir dos déficits identificados na escala de 

sobrecarga a partir das demandas dos cuidadores. Os objetivos foram criados no intuito de 

responder ao problema de pesquisa: Quais os impactos objetivos da sobrecarga em cuidadores 

de idosos e como o enfermeiro pode intervir enquanto educador, para minimizá-los?  

  Dentre os resultados identificados sobre o perfil sociodemográfico e de saúde dos 

cuidadores destacou-se a predominância de mulheres que realizam o cuidado, em sua maioria 

familiares do idoso, com jornada de trabalho diária de 12 a 24 horas e que atuam há mais de 

quatro anos como cuidadoras. Dentre as doenças mais prevalentes identificou-se a 

Hipertensão Arterial Sistêmica, problemas de coluna e Artrose.        

  Desta forma, a partir da análise dos resultados deste estudo, pode-se concluir que o 

cuidado ao idoso pode levar à sobrecarga moderada a saúde dos cuidadores resultando na 

diminuição da sua qualidade de vida. Os achados associados a revisão de literatura para a 

construção do manual, nos leva à reflexão sobre possíveis estratégias que podem ser utilizadas 

pelos cuidadores para o enfrentamento das dificuldades e da sobrecarga advindas do cuidar.  

  Desse modo, destaca-se a relevância do produto desta pesquisa que constitui uma 

importante estratégia de educação em saúde, fornecendo orientações direcionadas à realidade 

dos cuidadores de idosos.  

As limitações do estudo se mostraram na impossibilidade de validação do manual, 

tendo em vista o cronograma de realização desta pesquisa. Assim a posterior validação deste 

material será realizada pela pesquisadora em futura investigação. 

  O trabalho contribui com a enfermagem gerontológica e a produção da tecnologia 

educacional para os cuidadores onde são apresentadas estratégias de enfrentamento para 

aumentar a qualidade de vida e, consequentemente, minimizar a sobrecarga. 
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8. ANEXO 

ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

Projeto de Pesquisa: “O impacto objetivo do cuidado ao idoso na qualidade de vida, na 

sobrecarga e nas estratégias de enfrentamento sofridos pelos cuidadores e o papel do 

enfermeiro”  

 

ESCALA DE ZARIT 

 

1. O (a)senhor(a) sente que 

NOME DO IDOSO(a) pede 

mais ajuda do que ele(a) 

necessita? 

 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

10 

3 

4 

1 

1 
 

2. O(a) senhor(a) sente que 

por causa do tempo que o 

senhor(a) gasta com o(a) 

NOME DO IDOSO(a) não 

tem tempo suficiente pra si 

mesmo? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

7 

0 

1 

2 

10 
 

3. O(a) senhor(a) se sente 

estressado(a) entre cuidar de 

NOME DO IDOSO(a) e suas 

outras responsabilidades com 

a família e o trabalho? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

5  

1 

7 

2  

4 
 

4. O(a) senhor(a) se sente 

envergonhado(a) com o 

comportamento de NOME 

DO IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

18 

1 

0 

0 

0 
 

5.  O(a) senhor(a) se sente 
irritado(a) quando o(a) NOME 
DO IDOSO(a)  está por perto? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

14 

3 

1 

0 

1 
 

6. O(a) senhor(a) sente que  
NOME DO IDOSO(a) afeta 

negativamente seus 
relacionamentos com outros 

membros da família ou amigos? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

12 

2 

3 

1 

1 
 

7.  O(a) senhor(a) sente receio 
pelo futuro  de NOME DO 

IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

6 

1 

3 

1 
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Sempre  
 

8 
 

8. O(a) senhor(a) sente que 
NOME DO IDOSO(a)  depende 

do senhor? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

1 

0 

3 

1 

12 
 

9. O(a) senhor(a) se sente tenso 
quando NOME DO IDOSO(a) 

está por perto? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

10 

2 

3 

3 

1 
 

10. O(a) senhor(a) sente que a 
sua saúde foi afetada por causa 

do seu envolvimento com 
NOME DO IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

6 

0 

5 

3 

1 
 

11. O(a) senhor(a) sente que 
não tem tanta privacidade 

como gostaria por causa do(a) 
NOME DO IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

13 

1 

1 

0 

4 
 

12.O(a) senhor(a) sente que 
sua vida social tem sido 

prejudicada em razão de ter de 
cuidar de NOME DO IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

8 

0 

2 

4 

4 
 

13. O(a) senhor(a) não se sente 
a vontade para receber visitas 
em casa por causa de NOME 

DO IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

13 

1 

1 

1 

2 
 

14. O(a) senhor(a) sente que 
NOME DO IDOSO(a) espera que 

o(a) senhor(a) cuide dele(a) 
como se fosse a única pessoa 

de quem  ele(a) pode 
depender? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

3 

0 

0 

1 

14 
 

15. O(a) senhor(a) sente que 
não tem dinhero suficiente 
para cuidar de NOME DO 

IDOSO(a) somando-se as suas 
outras despesas? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

5 

0 

5 

2 

6 
 

16.  O(a) senhor(a) sente que 
será incapaz de cuidar de 

NOME DO IDOSO(a) por muito 
mais tempo? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

10 

1 

6 

0 

0 
 

17. O(a) senhor(a) sente que Nunca  9 
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perdeu o controle da sua vida 
desde a doença de NOME DO 

IDOSO(a)? 
 

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

1 

5 

1 

2 
 

18. O(a) senhor(a) gostaria de 
simplesmente deixar que outra 
pessoa cuidasse de NOME DO 

IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

14 

1 

1 

3 

0 
 

19. O(a) senhor(a) se sente em 
dúvida sobre o que fazer por 

NOME DO IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

8 

2 

9 

0 

1 
 

20. O(a) senhor(a) sentr que 
deveria estar fazendo mais por 

NOME DO IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

5 

0 

4 

0 

5 
 

21.O(a) senho(a)r sente que 
poderia cuidar melhor de 

NOME DO IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

4 

0 

7 

1 

3 
 

22. De uma maneira geral, 
quanto o(a) senhor se sente 

sobrecarregado(a) por cuidar 
de NOME DO IDOSO(a)? 

Nunca  

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente  

Sempre  
 

7 

2 

2 

1 

6 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

Projeto de Pesquisa: “O impacto objetivo do cuidado ao idoso na qualidade de vida, na 

sobrecarga e nas estratégias de enfrentamento sofridos pelos cuidadores e o papel do 

enfermeiro”  

 

QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO E DE SAÚDE 

Questões Respostas 

Nome  

Idade  

Sexo   

Bairro   

Cidade  

Religião   

Estado civil  

Tipo de cuidador (familiar ou formal?)  

Mora com o idoso?  

Profissão  

Escolaridade  

Renda individual  

Renda familiar  

Enfermidades  

Há quanto tempo é cuidador?  

Quantas horas diárias dedica-se ao cuidado com 

o idoso? 
 

Há quanto tempo cuida de algum idoso?  

Qual a sua jornada de trabalho?  

Conhece o estatuto do idoso?  

 


