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RESUMO 

 

O processo do envelhecimento aumentou significativamente nos últimos anos, o que vem 

acompanhado da existência de doenças crônicas não transmissíveis e as neurodegenerativas. A 

demência é uma doença neurodegenerativa caracterizada pelo declínio progressivo da memória, com 

caráter crônico, progressivo e limitante, causando consequências físicas, intelectuais e cognitivas. 

Diante das limitações ocasionadas pela demência, os idosos passam a depender do cuidador para 

auxiliar/supervisionar/executar as suas atividades diárias. Os cuidadores são pessoas que surgem como 

alternativa de cuidado ao idoso, os quais enfrentam mudanças comportamentais e de realização de 

tarefas. Diante das atividades cotidianas do cuidado e das suas características pessoais, os cuidadores 

apresentam prejuízos na qualidade de vida. Deste modo, este trabalho tem como objetivo geral: 

Analisar a associação entre o perfil sociodemográfico, perfil de saúde e a qualidade de vida dos 

cuidadores de idosos diagnosticados com demência. Objetivos específicos: Descrever as 

características sociodemográficas e de saúde dos cuidadores de idosos diagnosticados com demência; 

Descrever a qualidade de vida de cuidadores de idosos com demência segundo as médias das facetas 

dos domínios do Whoqol-bref e Discutir as associações entre as variáveis independentes e a qualidade 

de vida de cuidadores de idosos diagnosticados com demência. Trata-se de uma pesquisa quantitativa 

do tipo transversal, correlacional descritivo, realizada com 35 cuidadores de idosos diagnosticados 

com demência atendidos no Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores (CASIC), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), aprovada pelo Comitê de Ética sob parecer n. 1.740.880. A 

coleta de dados foi realizada durante a consulta de enfermagem do CASIC, sendo utilizado a ficha de 

caracterização sociodemográfica e de saúde do cuidador e a escala WHOQOL-bref. Para a análise dos 

dados, foi organizada uma planilha no Microsoft Excel e depois exportada para o software Statistical 

Package for the Social Science (SPSS). Para associar as variáveis numéricas foram utilizados o teste 

de correlação de Pearson para as amostras paramétricas e Spearman para não paramétricas. Com 

relação às variáveis categóricas foi utilizado o Teste T para amostras Independentes. Para todos os 

testes foi adotado o nível de significância de p ≤ 0,05. Constatou-se associação moderada entre idade e 

qualidade de vida, assim como tempo total de cuidado e qualidade de vida. A atividade profissional 

dos cuidadores demostrou discreta tendência influenciadora da qualidade de vida. Os resultados do 

WHOQOL-bref que tiveram melhores médias foram os domínios relações sociais e físicos, e os que 

apresentaram menores médias foram os domínios psicológico e meio ambiente. Diante dos resultados, 

rejeitamos a hipótese nula (h0) e aceitamos a hipótese alternativa (h1), pois evidenciou-se que o 

cuidado ao idoso com demência gera repercussão na qualidade de vida dos cuidadores. A identificação 

de condições que influenciam a qualidade de vida dos cuidadores de idosos com demência permite o 

estabelecimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e do bem estar de quem 

cuida, de forma que este cuidado transcenda para si e para o idoso. 

 

  

Descritores: Cuidadores. Demência. Enfermagem. Idoso. Qualidade de Vida.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aging process has increased significantly in recent years, which is accompanied by the existence 

of chronic non-communicable diseases and neurodegenerative diseases. Dementia is a 

neurodegenerative disease characterized by progressive decline in memory, with a chronic, 

progressive and limiting character, causing physical, intellectual and cognitive consequences. Faced 

with the limitations caused by dementia, the elderly depend on the caregiver to assist / supervise / 

perform their daily activities. Caregivers are people who come as an alternative care for the elderly, 

who face behavioral and task changes. In face of daily care activities and their personal characteristics, 

caregivers present impairments in the quality of life. Thus, this study aims to: Analyze the association 

between sociodemographic profile, health profile and quality of life of caregivers of elderly people 

diagnosed with dementia. Specific objectives: To describe the sociodemographic and health 

characteristics of caregivers of elderly people diagnosed with dementia; To describe the quality of life 

of caregivers of elderly people with dementia according to the means of the facets of the Whoqol-bref 

domains; To discuss the associations between the independent variables and the quality of life of 

carers of elderly people diagnosed with dementia. This is a cross-sectional quantitative study 

descriptive correlation carried out with 35 caregivers of elderly people diagnosed with dementia seen 

at the Center for Attention to Health of the Elderly and its Caregivers (CASIC), Federal University of 

Fluminense (UFF), approved by the Ethics Committee n. 1.740.880. The data collection was 

performed during the nursing consultation of the CASIC, using the socio-demographic and health 

characterization form of the caregiver and the WHOQOL-bref scale. For the analysis of the data, a 

spreadsheet was organized in Microsoft Excel and then exported to the Statistical Package for Social 

Science (SPSS) software. Pearson's correlation test was used to associate the numerical variables for 

the parametric and Spearman samples for non-parametric. Regarding the categorical variables, the T-

Test for Independent samples was used. For all tests, the level of significance of p ≤ 0.05 was adopted. 

It was found a moderate association between age and quality of life, as well as total time of care and 

quality of life. The professional activity of the caregivers showed a discrete tendency influencing the 

quality of life. The WHOQOL-bref results that had better means were the social and physical relations 

domains, and the ones with the lowest averages were the psychological and environmental domains. In 

view of the results, we rejected the null hypothesis (h0) and accepted the alternative hypothesis (h1), 

since it was evidenced that care for the elderly with dementia generates repercussion on the quality of 

life of caregivers. The identification of conditions that influence the quality of life of carers of elderly 

people with dementia allows the establishment of actions to promote, protect and recover the health 

and well-being of those who care, so that this care transcends for themselves and for the elderly. 

 
Keywords: Caregivers. Dementia. Nursing. Elderly. Quality of life. 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Critérios e diagnósticos para demência de Alzheimer, p.20 

Figura 2 – Domínios e facetas do WHOQOL 100, p.32 

Figura 3 – Domínios e facetas do WHOQOL-bref, p.34 

Tabela 1 – Análise das variáveis sociodemográficas, p.44 

Tabela 2 – Médias de tendência central da idade dos participantes, p.45 

Tabela 3 -  Variáveis relacionadas à renda, p.45 

Tabela 4 – Média, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo da renda familiar, p.46 

Tabela 5 – Variáveis relacionadas ao cuidado, p.46 

Tabela 6 – Mediana, amplitude interquartil, valor mínimo e valor máximo do tempo total de 

cuidado, p.47 

GRÁFICO 1 – Percentual de cuidadores que residem com o idoso, p.47 

Tabela 7 – Variáveis relacionadas ao perfil de saúde, p.48 

Tabela 8 – Médias dos escores e domínios da QV segundo WHOQOL-bref, p.49 

GRÁFICO 2 – Média dos domínios da QV segundo WHOQOL-bref, p.50 

GRÁFICO 3 – Média das facetas da QV segundo WHOQOL-bref, p.50 

Tabela 9 - Distribuição das respostas referente à auto-avaliação da Qualidade de vida segundo 

WHOQOL-bref, p.51 

GRÁFICO 4 - Predominância da Auto-Avaliação da Qualidade de Vida segundo WHOQOL-

bref, p.52 

Quadro 1 – Média das questões do domínio Físico, p.52 

Quadro 2 – Média das questões do domínio Psicológico, p.53 

Quadro 3 – Média das questões do domínio Relações Sociais, p.53 

Quadro 4 – Média das questões do domínio Ambiente, p.54 

Tabela 10 -Teste de normalidade de Shapiro-wilk para as variáveis contínuas, p.55 

Tabela 11 - Teste de Correlação de Pearson entre Qualidade de Vida e Idade, p.55 

GRÁFICO 5 - Associação idade X qualidade de vida, p.56 

Tabela 12. Teste de Correlação de Spearman entre Qualidade de Vida, Renda e Tempo Total, 

p.56 

GRÁFICO 6 - Associação de renda familiar X qualidade de vida, p.57 

GRÁFICO 7 - Associação tempo total de cuidado X qualidade de vida, p.57 

Quadro 5 - Teste de normalidade Shapiro-Wilk, p.58 



Tabela 13 – Teste T para amostras independentes (QV e Atividade Profissional), p.59 

Gráfico 8 - Comparativo da qualidade de vida com relação à atividade profissional, p.59 

Tabela 14 – Teste T para amostras independentes (QV e Categoria), p.60 

GRÁFICO 9 - Comparativo da qualidade de vida com relação à categoria dos cuidadores, 

p.60 

Tabela 15– Teste T para amostras independentes (QV e Coabitação), p.61 

GRÁFICO 10 - Comparativo da qualidade de vida com relação à coabitação, p.61 

Tabela 16 – Teste T para amostras independentes (QV e Divisão de Cuidados), p.62 

GRÁFICO 11 – Comparativo da qualidade de vida com relação à divisão de cuidados, p.62 

Tabela 17 – Teste T para amostras independentes (QV e Companheiro Conjugal), p.63 

GRÁFICO 12 – Comparativo da qualidade de vida com relação ao estado civil, 63 

Tabela 18 – Teste T para amostras independentes (QV e Problema de Saúde), p.64 

GRÁFICO 13 - Comparativo da qualidade de vida com relação à problemas de saúde, p.64 

Tabela 19 – Teste T para amostras independentes (QV e Psicoterapia), p.65 

GRÁFICO 14 - Comparativo da qualidade de vida com relação à psicoterapia, p.65 

Tabela 20 – Teste T para amostras independentes (QV e Carga horária diária), p.66 

GRÁFICO 15 - Comparativo da qualidade de vida com relação à carga horária diária, p.65 

Tabela 21 – Teste T para amostras independentes (QV e Dependência do idoso), p.67 

GRÁFICO 16 - Comparativo da qualidade de vida com relação à dependência do idoso, p.65 

Tabela 22 – Teste T para amostras independentes (QV e Tipo de cuidado), p.68 

GRÁFICO 17 - Comparativo da qualidade de vida com relação ao tipo de cuidado, p.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABDs Atividades Básicas de Vida Diária 

AIVDs Atividades Instrumentais de Vida Diária 

AVDs Atividades  de Vida Diária 

BDENF Base de Dados em Enfermagem 

BVS Biblioteca Virtual de Saúde 

CASIC Centro de Atenção a Saúde dos Idosos e Seus Cuidadores 

CDR Clínical Dementia Rating 

DA Doença de Alzheimer 

DCL Demência dos Corpúsculos de Lewy 

DECS Descritores em Ciências da Saúde 

DFT Demência Frontotemporal 

DSM Manual do Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais 

DV Demência Vascular 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde 

MEDLINE Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

MEEM Mini-Exame do Estado Mental 

MESH Medical Subject Headings 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PNSPI Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

PUBMED Publicações Médicas 

QV Qualidade de Vida 

SF-36 Short Form Health Survey-36 

SPSS Statistical Package for the Social Science 

WHOQOL World Health Organization Quality of Life 

 

 



SUMÁRIO 

1   INTRODUÇÃO, p.12 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS, p.12 

1.2 OBJETO DE ESTUDO, p.16 

1.3 PROBLEMA DE ESTUDO, p.16 

1.4 HIPÓTESES DA PESQUISA, p.16 

1.5 OBJETIVOS, p.16 

1.5.1 OBJETIVO GERAL, p.16 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, p.16 

1.6 JUSTIFICATIVA, p.16 

1.7 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES, p.20 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA, p.21 

2.1 A PESSOA IDOSA EM PROCESSO DEMENCIAL, p.21 

2.1.1 TIPOS DE DEMÊNCIAS, p.22 

2.1.1.1 Doença de Alzheimer (DA), p.22 

2.1.1.2 Demência Vascular (DV), p.25 

2.1.1.3 Demência dos Corpúsculos de Levy, p.26 

2.1.1.4 Demência Frontotemporal (DFT), p.26 

2.2  POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE VOLTADAS AO IDOSO, p.27 

2.2.1 POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO , p.28 

2.2.2 PROGRAMA NACIONAL DE CUIDADORES DE IDOSOS, p.29 

2.2.3 REDES ESTADUAIS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO, p.29 

2.2.4 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DA DOENÇA DE 

ALZHEIMER, p.30 

2.2.5 ESTATUTO DO IDOSO, p.30 

2.2.6 POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA, p.31 

2.3 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO JUNTO AO IDOSO E SEUS CUIDADORES, p.32 

2.4 O CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA (QV) E INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO DA QV, p.34 

2.5 A QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR, p.39 

 

3 MÉTODOS E TÉCNICA DE PESQUISA, p.42 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA, p.42 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO, p.43 

3.3 AMOSTRA DO ESTUDO, p.43 

3.3.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE, p.43 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS, p.44 

3.4.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E OBTENÇÃO DO TCLE, p.44 

3.4.2 RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA, p.45 

3.4.3 GARANTIA DE SIGILO, p.45 

3.5 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS, p.45 

3.6 DESCRIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS, p.46 

3.6.1 VARIÁVEIS INDEPENDENTES, p.46 

3.6.2 VARIÁVEL DEPENDENTE, p.46 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS, p.46 

 

 

4 RESULTADOS, p.48 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E DE SAÚDE, p.48 



4.2 DESCRIÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA MEDIDA PELO WHOQOL-bref, p.53 

4.3 ASSOCIAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS E A QUALIDADE DE VIDA, p.59 

 

5 DISCUSSÃO,  p.73 

 

6 CONCLUSÃO, p.83 

 

7 REFERÊNCIAS,  p.86 

 

8 APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, p.94 

APÊNDICE B - PLANO DE ORÇAMENTO DE PESQUISA, p. 95 

APÊNDICE C – TERMO DE COMPROMISSO, p.96 

APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICO E 

DE SAÚDE DO CUIDADOR, p.97 

 

9 ANEXOS 

ANEXO A – ESCALA WHOQOL BREF, p.99 

ANEXO B – APROVAÇÃO DO CEP, p.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
 

O aumento da expectativa de vida vem sendo acompanhado pela ocorrência de 

doenças crônicas não transmissíveis e as neurodegenerativas. Dentre as doenças típicas da 

saúde do idoso destacam-se as demências, as quais hoje acometem parte da população pré-

senil e senil de todo o mundo, além disso, sua incidência vem crescendo assustadoramente. 

Em 2010, o número de demenciados no Brasil foi de aproximadamente 1.069 mil, para o 

futuro, espera-se que tenham cerca de 1630 idosos nessa condição em 2020 (ARAÚJO, 

NICOLLI, 2010, p.234; BURLÁ, et al, 2013, p.2952).  

A demência é caracterizada pelo declínio progressivo da memória que traz uma série 

de consequências nas funções cognitivas, déficit para realização de comandos motores e 

falhas no planejamento. A doença geralmente ocorre em mulheres, com idade entre 60 e 100 

anos, casadas ou viúvas, com baixo grau de instrução e aposentadas (EID, KAIRALLA, 

CAMPORRA, 2012, p.20; HOLANDA, PONTE, PINEIRO, 2012, p.588). 

São vários os tipos de demências, que podem ser classificadas em reversíveis/não 

degenerativas e as irreversíveis/degenerativas. As irreversíveis equivalem a 80% das 

demências e são compreendidas por Doença de Alzheimer, Demência Vascular, Demências 

dos corpúsculos de Lewy e Demências frontotemporais; enquanto que as reversíveis 

representam 10% das demências, as quais podem ser causadas por toxicidade de 

medicamentos, depressão, infecção do sistema nervoso, doenças metabólicas e neurológicas 

(tumores cerebrais primários e hidrocefalia de pressão normal), envenenamento por orgânicos 

e metálicos, disfunção da tireóide e paratireóide, e deficiências nutricionais de vitamina B12, 

B6, tiamina e ácido fólico (BRASIL, 2007, p.109; SAYEG, 2012, p.97-109). 

A síndrome pode ser decorrente de doença ou disfunção cerebral, de natureza crônica 

e progressiva, com isso há a perturbação das funções cognitivas, que além da memória atinge 

ainda a atenção, o aprendizado, o pensamento, a orientação, a compreensão, o cálculo, a 

linguagem e o julgamento (BRASIL, 2007). 

Neste cenário surge a figura do cuidador, como alternativa de cuidado ao idoso, o qual 

tem que lidar com as mudanças progressivas na manifestação da demência. Em muitos casos 

desempenha este papel sozinho, sem outra pessoa para dividir as tarefas. Tal fato é 

comprovado por Santiago e Luz (2012, p.137) ao afirmarem que os cuidadores passam a fazer 
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parte da estrutura familiar, sendo o elo entre o idoso, a família e os serviços de saúde. 

O cuidador não tem definição exata, muitos autores definem cuidador como a pessoa 

responsável por gerenciar os recursos dos quais o paciente necessita (BAGNE; GASPARINE, 

2014, p.259).  

Corroborando, de acordo com a Portaria nº 2.528 de 2006, que aprova a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI - Ministério da Saúde) e revoga a Portaria nº 

1.395 de 1999, o cuidador é toda pessoa, membro ou não da família, com ou sem 

remuneração, formal ou informal, que presta cuidados ao idoso que depende de auxílio em 

suas atividades diárias, como: alimentação, higiene pessoal, medicação, companhia aos 

serviços de saúde, serviços de banco ou farmácias, entre outros.  

O perfil dos cuidadores é considerado geralmente como maioria do sexo feminino, 

casados, com idade entre 41 e 60 anos, com ensino fundamental incompleto e com renda 

mensal de até 1 (um) salário mínimo. Em geral são membros da família e apresentam alguma 

alteração no padrão de saúde, quer seja física, social e emocional, que são intensificados 

quanto maior o grau de parentesco entre idoso e cuidador. (SANTOS e PAVARINI, 2010, 

p.120; FERNANDES e GARCIA, 2009, p.60). 

Atualmente, a função do cuidador de idosos está enquadrada no ramo dos 

trabalhadores domésticos, de acordo com a Emenda Constitucional das domésticas.  Com essa 

medida, os cuidadores passam a ter direitos trabalhistas como outros tipos de profissionais, 

incluindo garantia de férias, 13º salário, descanso pelo menos uma vez na semana, jornada de 

trabalho de 44 horas semanais, e entre outros direitos previstos (BRASIL, 2013).  

De acordo com a Lei do senado Nº284/2011, os cuidadores formais devem ter idade 

maior de 18 anos, com ensino fundamental completo e que tenha concluído, com 

aproveitamento, curso de cuidador de pessoa conferido por instituição de ensino reconhecida 

pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2011). 

Em vistas das condições incapacitantes causadas pela demência, os cuidadores passam 

a fazer parte do cenário familiar do idoso, assumindo a responsabilidade pelas atividades que 

antes eram realizadas pelos idosos, ou seja, o cotidiano, o cuidado com a casa, o 

gerenciamento das contas, além das atividades básicas do cuidado (BAHUAB, EMMEL, 

2014, p.349).  

Diante das limitações ocasionadas pela doença, os cuidadores passam a apresentar 

sobrecargas físicas e emocionais, conforme o avançar da demência. No estudo de Novelli, 

Nitrini e Caramelli (2010, p.145) afirmam que 75% dos cuidadores desenvolvem sentimentos 

negativos, nos quais são relacionados pelo grau de cansaço e pela falta de suporte.  
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 Ao provocar prejuízos na saúde física e emocional do cuidador, consequentemente 

são geradas implicações negativas para o processo de cuidado ao idoso em processo 

demencial. Com isso a necessidade da equipe de saúde priorizar o cuidado ao cuidador, como 

forma de assegurar sua qualidade de vida e o bem-estar.  

Qualidade de vida é definida pela Organização Mundial de Saúde como a percepção 

da pessoa a respeito da posição de sua vida considerando os valores culturais do local onde 

vive, além de seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (BORGHI et al, 2011, 

p.752). 

Em um estudo realizado em São Paulo, foi aplicada a Escala de Avaliação da 

Qualidade de Vida na Doença de Alzheimer – Versão Cuidador (CQdV-DA) em 106 

cuidadores, sendo encontrados 6 itens desfavoráveis, em um total de 13, a saber: “saúde 

física, disposição, humor, você em geral, capacidade de fazer atividades de lazer e memória, 

interferindo no próprio bem-estar e saúde” (INOUYE, PEDRAZZANI, PAVARINI, 2010, 

p.897). 

Os itens acima mencionados podem ser atribuídos às condições do processo do 

cuidado prestado. Como a carga horária gasta no cuidado, a falta de informação e de apoio, o 

grau de cansaço e as atividades realizadas no cotidiano definidas como alguns fatores que 

contribuem para intensificar a sobrecarga do cuidador (NOVELLI; NITRINI; CARAMELLI, 

2010, p.145). 

Toda a conjuntura dos fatores relacionados à qualidade de vida dos cuidadores de 

idosos com demência é suficiente para gerar malefícios à assistência prestada aos idosos, por 

isso é necessário o desenvolvimento de novos estudos envolvendo a qualidade de vida dos 

cuidadores, conforme a afirmação de Santos e Gutierrez:  

 

(...)sendo importante a realização de pesquisas, investigações e estudos que 

procurem atualizar os conhecimentos e fornecer informações sobre as condições do 

cuidador. Essas informações podem ser transformadas em fontes de contribuição 

para a gestão das políticas públicas e, consequentemente, colaborar para a melhoria 

da qualidade de vida do cuidador e do indivíduo que recebe os cuidados e, ainda, 

favorecer a qualidade da assistência prestada (SANTOS; GUTIERREZ, 2013, 

p.793).  
 

 

Diante do contexto, é possível perceber a necessidade de atenção e apoio que estes 

profissionais necessitam. Por se tratar de uma doença progressiva a tendência é que a 

sobrecarga aumente conforme o avançar da demência. 

Frente à realidade do idoso com demência, o enfermeiro possui importante ação junto 
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ao idoso demenciado e aos seus cuidadores. Sua ação deve envolver a orientação aos 

cuidadores e familiares desses idosos, quanto à evolução e progressão da doença, destacando 

as atividades de planejamento, execução e avaliação do cuidado prestado (RAMOS, et al, 

2015). 

Corroborando, assistir os cuidadores além de proporcionar a qualidade de vida 

satisfatória, permitirá também melhor assistência ao idoso. Portanto, as ações de enfermagem 

devem objetivar o bem-estar dos cuidadores para que possam vencer as dificuldades inerentes 

ao processo de adoecimento do idoso (BORGHI et al, 2013, p.757). 

O contato com a população idosa portadora de demências iniciou em 2013, através do 

ensino teórico prático da disciplina de Fundamentos de Enfermagem I, no qual foi possível 

visualizar as características apresentadas por esta população. O tempo no local de estágio foi 

pouco, mas o suficiente para perceber a importância do enfermeiro no momento da consulta 

de enfermagem junto ao idoso e seu familiar/cuidador. No ano seguinte, me tornei bolsista do 

Projeto de Extensão da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Fundamentos 

e Administração em Enfermagem, com ações voltadas aos cuidadores de idosos com 

demências, a partir de então fui me aprofundando na temática, através da leitura de materiais 

científicos, elaboração de artigos e apresentação de trabalhos em eventos. 

Durante os 2 (dois) anos em que fui bolsista do projeto de extensão que compreendia 

os cuidados a pessoa com Doença de Alzheimer e outras demências, através de um blog 

interativo, foi possível perceber a necessidade de apoio ao cuidador desse idoso, portador de 

limitações físicas e sociais. Este projeto, vinculado ao Centro de Atenção à Saúde do Idoso e 

seus Cuidadores - CASIC propõe a articulação das ações entre os cuidadores e os idosos. 

Ao longo deste período como bolsista, ao estudar artigos atualizados foi possível 

conhecer o perfil dos idosos e seus cuidadores, e a carga física e emocional que estes 

carregam consigo.  

Na etapa final da graduação, ao elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

Perspectivas da Educação em Saúde aos Cuidadores de Idosos com Demência: revisão 

integrativa, encontrei resultados que destacaram as condições e demandas dos cuidadores, 

além do papel do enfermeiro como educador em saúde. Nesta prática, foi evidenciada a 

importância do desenvolvimento de estudos a cerca da qualidade de vida dos cuidadores. 

Dessa maneira, a enfermagem gerontológica deve voltar suas ações diretamente para 

os idosos junto aos seus cuidadores, considerando identificar os seus fatores relacionados à 

qualidade de vida, o que permite definição de estratégias específicas de intervenções.  
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1.2  OBJETO DE ESTUDO 

 

• Qualidade de vida dos cuidadores de idosos com demência. 

 

1.3 PROBLEMA DE ESTUDO 

 

• Que fatores oriundos do cuidado interferem na qualidade de vida do cuidador de idoso 

diagnosticado com demência? 

 

1.4 HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

• H0: O cuidado ao idoso com demência não gera repercussão na qualidade de vida do 

cuidador. 

• H1: O cuidado ao idoso com demência gera repercussão na qualidade de vida do 

cuidador. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Analisar associação entre o perfil sociodemográfico, perfil de saúde e a qualidade de 

vida de cuidadores de idosos diagnosticados com demência.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Descrever as características sociodemográficas e de saúde dos cuidadores de idosos 

diagnosticados com demência; 

 

• Descrever a qualidade de vida de cuidadores de idosos com demência segundo as 

médias das facetas dos domínios do Whoqol-bref; 

 

• Discutir as associações entre as variáveis independentes e a qualidade de vida de 

cuidadores de idosos diagnosticados com demência. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

Com o propósito de fundamentar o desenvolvimento da pesquisa realizei o 

levantamento do estado da arte acerca do tema proposto, para identificar sua relevância, 

alcançar a compreensão das necessidades dos cuidadores e o impacto do cuidado em sua 
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qualidade de vida.  

A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão integrativa de natureza quanti-

qualitativa com período de coleta de dados de 05/10/2016 a 10/11/2016, nas bases de dados:  

Base de Dados em Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) e por meio das Publicações Médicas (PubMed), entre os anos de 2011 e 2016. 

Os termos utilizados, de acordo com os descritores em ciências da saúde (DECS) e o 

Medical Subject Headings (MESH), respectivamente, foram: “Demência”AND 

“Cuidadores”AND “Enfermagem”AND “Qualidade de Vida” e Dementia AND Caregivers 

AND Nursing AND Quality of life. 

Os critérios de inclusão das referências foram os seguintes: aderência ao objetivo e ao 

tema proposto, artigos publicados em português, inglês e espanhol; artigos na íntegra que 

retratassem a temática sobre a Demência e Qualidade de Vida dos cuidadores e artigos 

publicados e nos referidos bancos de dados nos últimos cinco anos. E os critérios de exclusão 

foram artigos publicados que se repetiram.  

Após leitura apurada das referências das bases de dados, ao todo, foram selecionados 

28 artigos, sendo 26 oriundos da BVS e 2 da base de dados PUBMED.  

Dentre as bases de dados o maior quantitativo foi representado pela MEDLINE 79% 

(22 artigos), em seguida a LILACS  com 11% (3 artigos), a PubMed representando 6% (2 

artigos) e em menor quantia na BDENF 4% (1 artigo). 

Quanto ao ano de publicação 2014 representou o maior quantitativo, com 25% (7 

artigos), em seguida o ano de 2013 com 18% (5 artigos), os anos de 2011, 2012, 2015 e 2016 

quantificaram 14% cada (04 artigos/ano).  

O idioma que mais foi publicado foi em inglês com 82% (23 artigos), em seguida o 

português com percentual de 25% (4 artigos). 

Abordagem metodológica dos estudos foi em sua maioria do tipo randomizado, 

representado por 37% (10 artigos); em seguida artigos transversais totalizando 29% (08 

artigos); estudos descritivos quantificaram 18% (05 artigos), revisão sistemática/integrativa 

7% com (02 artigos); 3% referem-se a estudos de validação (01 artigo); relato de experiência 

e fenomenológico com o mesmo quantitativo (01 artigo).  

Em relação às temáticas os artigos foram agrupados em categorias, para melhor 

entendimento: intervenções não farmacológicas (53%); sintomas e/ou fatores relacionados à 

qualidade de vida (38%) e a utilização de escalas (11%). 

A primeira categoria aborda o uso de intervenções não farmacológicas como 
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estratégias para manejo da qualidade de vida de cuidadores, como grupos de apoio e 

orientação, oficinas de formação e informação, treinamento de habilidades e apoio. Essas 

medidas são capazes de melhorar os níveis de ansiedade e depressão, além de minimizar o 

impacto da doença na vida do cuidador (FIALHO, et al, 2012; BRUM, et al, 2013) .   

Na literatura é apontado que os cuidadores carecem de informações e suporte. Estes 

necessitam de espaços propícios para retirada de suas dúvidas, como ferramenta os 

profissionais de saúde devem ofertar apoio, orientações e informações entre os sujeitos 

(DINIZ, MONTEIRO, GRATÃO, 2016). 

Corroborando, os grupos de apoio têm caráter instrutivo, proporcionam o apoio 

psicológico e orientação na resolução de problemas, pois são realizadas trocas de experiência 

e valorização dos saberes dos cuidadores (FIGUEIREDO et al, 2012).  

Um estudo descritivo realizado em 2016, destacou a importância de o enfermeiro 

trabalhar o binômio idoso-cuidador, por meio de encontros que propiciem a escuta, a 

informação, o planejamento, o monitoramento e a avaliação de estratégias de gerência de 

cuidado voltadas ao idoso e seu cuidador (MARINS, HANSEL, SILVA, 2016). 

É notório que os cuidadores necessitam de um olhar da equipe de saúde, comprovado 

por uma revisão integrativa realizada no ano de 2015 ao destacar que as intervenções para a 

clientela estudada têm surgido nos últimos 15 anos, ou seja ainda há uma carência sobre esta 

temática, o que demonstra a importância de atitudes intervencionais, capazes de impactar a 

vida do cuidador e do idoso (MARINS, HANSEL, SILVA, 2016). 

Nesse mesmo estudo é destacado o enfoque no cuidador familiar, considerado um dos 

pilares nas questões de saúde e no cuidado prestado à família. 

Para que se possam ofertar mecanismos de intervenção aos cuidadores, é preciso 

conhecer os sintomas/fatores relacionados à qualidade de vida, correspondente a segunda 

categoria. A literatura aponta que o cuidador de uma pessoa com demência apresenta 

exaustivas demandas na saúde física e mental, como também importantes mudanças no estilo 

de vida, com base nas necessidades da pessoa cuidada (MARINS, HANSEL, SILVA, 2016)..  

  Como exemplo de fatores que podem influenciar negativamente a QV; má qualidade 

do sono; tipo de demência e sintomas neuropsiquiátricos; apoio, suporte social e acesso aos 

serviços de saúde; lazer; problemas de saúde pré-existentes; intervenções subsidiadas com 

treinamento para o cuidador e espiritualidade (PEREIRA, SOARES, 2015).16 

As condições citadas estão diretamente relacionadas com a ocorrência de sintomas 

depressivos, ansiedade e sobrecarga. Essas situações se agravam conforme a doença vai 

evoluindo (SANTOS et al, 2014). 
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O tipo de relacionamento entre idoso e cuidador também é apontado como causa de 

malefícios na QV, isto é, os cuidadores quando são familiares apresentam sentimentos de 

pesar, opressão e tristeza, havendo uma mistura entre compaixão e solidariedade (BAPTISTA 

et al, 2012). 

Além disso, o cuidar solitário encontrado em muitas famílias com idosos portadores de 

demência é visto como potencializador de sobrecargas, pois nesse caso a pessoa presta os 

cuidados individualmente, sem parceria na execução de tarefas. O misto de sensações e 

condições de cuidado repercute sob a qualidade de vida, refletindo a importância de suporte 

adequado a esses cuidadores (BAPTISTA et al, 2012). 

A última categoria corresponde ao uso de escalas para avaliação da qualidade de 

vida, que corresponde a ultima categoria dos artigos selecionados. As principais escalas 

aplicadas nos cuidadores são: Escala de Rastreamento de Depressão CES-D; Inventário de 

Ansiedade Traço-Estado IDATE14 e o WHOQOL-Bref para mensurar a qualidade de vida 

(SANTOS, GUTIERREZ, 20123). 

A utilização da escala WHOQOL-Bref em um estudo realizado em São Paulo apontou 

que 60% de cuidadores são considerados com boa qualidade de vida e 2% com qualidade de 

vida muito ruim (SANTOS, GUTIERREZ, 20123).  

É possível perceber que há bastante escala voltada para avaliação da qualidade de 

vida, mas ainda não há uma conformidade de padronização de instrumentos específicos para 

cuidadores de idosos com demência.  

Os fatores negativos na qualidade de vida corroboram a necessidade da realização de 

novos estudos sobre a temática, apontado em 41% dos artigos estudados na presente revisão; 

em seguida, 35% apontam a importância de políticas públicas voltadas aos idosos e seus 

cuidadores e 24% dos artigos recomendam a elaboração de estratégias de alívio e manejo aos 

cuidadores.  

Identificar e valorizar o cuidador como essencial no cuidado ao idoso é uma tarefa 

importante e que precisa ser estimulado cada vez mais nas Universidades e nos ambientes fora 

delas, olhá-los com atenção como fundamentais para o progresso do envelhecimento do país 

irá favorecer a manutenção da qualidade de vida deles e consequentemente um melhor 

cuidado prestado aos idosos. 
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1.7 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES 
 
 
  

Considerando a mudança demográfica do Brasil, fica notória a ocorrência de doenças 

demenciais nos idosos. A demência é uma doença neurodegenerativa capaz de causar 

prejuízos na memória e na execução de atividades que requerem o planejamento, a 

inteligência e a capacidade de pensamento. Tal enfermidade ocasiona alterações na estrutura 

familiar como tentativa (re)adequação às novas rotinas do idoso.  

Com a falta de suporte do Estado, as famílias optam por cuidarem dos idosos em 

processo de adoecimento ou contratam cuidadores para auxiliá-los em suas atividades diárias. 

Entretanto, as condições que os cuidadores formais ou informais prestam os cuidados, muitas 

vezes não são as mais favoráveis, como por exemplo, a carga horária extensiva, o 

desconhecimento por parte da população e o desgaste físico e mental.  

Toda a conjuntura que a demência ocasiona nas famílias é capaz de gerar malefícios 

na qualidade de vida dos cuidadores, que passam grande parte da rotina diária junto aos 

idosos. Desta forma, é preciso que os profissionais de saúde saibam reconhecer as demandas 

que os idosos e seus cuidadores necessitam, para que se possam elaborar estratégias de 

enfretamento do quadro clínico da demência. 

É fundamental que a comunidade científica compreenda que um cuidador com 

prejuízos na qualidade de vida, acaba prestando os cuidados de forma indevida.  

Ao analisar a qualidade de vida dos cuidadores de idosos diagnosticados com 

demência será possível identificar os fatores que mais os prejudicam, além das suas 

necessidades evidenciadas. De tal maneira, por meio de medidas de enfretamento ofertadas 

pelo enfermeiro, a qualidade da assistência de cuidado prestada pelos cuidadores aos idosos 

em processo demencial será voltada de acordo com as suas especificidades, já que os 

cuidadores saberão como agir diante das mudanças ocasionadas.  

Sob o ponto de vista acadêmico, a análise da qualidade de vida dos cuidadores 

contribuirá para os estudos do Núcleo de pesquisa de Fundamentos de Enfermagem e 

Administração da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – UFF, permitindo a 

articulação entre pesquisadores e estudantes da graduação e pós-graduação. 

Corroborando, a pesquisa permitirá a compreensão dos problemas de saúde do idoso, 

que englobam estudos sobre a organização familiar frente ao envelhecimento e os 

determinantes das condições de vida do idoso, de acordo com a Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde do ano de 2011.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 A PESSOA IDOSA EM PROCESSO DEMENCIAL 
 
 
 

O envelhecimento pode ser definido como um processo, dinâmico, progressivo e 

comum a todos os seres humanos, o qual é influenciado por vários fatores (biológicos, 

econômicos, psicológicos, sociais, culturais, entre outros) conferindo a cada um que 

envelhece características específicas. O Brasil atualmente está em fase de transição 

demográfica, isto é, o país vem envelhecendo cada vez mais, estando associado à relativa 

melhoria no acesso da população aos serviços de saúde, às campanhas nacionais de vacinação, 

aos avanços tecnológicos da medicina, à melhoria de pré-natais, ao aumento do nível de 

escolaridade da população, e à percepção dos indivíduos com relação às enfermidades 

(PILGER et al, 2013. p.62;  RINALDI et al, 2013, p.2328).  

Dentre as doenças mais comuns dos idosos estão as demências, que compõem o 6º 

grupo de doenças em relação ao impacto na funcionalidade e na sua mortalidade (EID; 

KAIRALLA; CAMPORRA, 2012, p.20). 

A expectativa é que em 2030 o número de idosos com demência seja de cerca de 65,7 

milhões e 115,4 milhões em 2050 (SANTOS; GUTIERREZ, 2013, p.793).  

A demência é definida como a deterioração cognitiva na memória capaz de afetar as 

atividades de vida diária (NOVELLI; NITRINI; CARAMELLI, 2010, p.140). De acordo com 

o Ministério da Saúde (2007) essa síndrome pode ser decorrente de doença ou disfunção 

cerebral, de natureza crônica e progressiva, com isso há a perturbação das funções cognitivas, 

que além da memória atinge ainda a atenção, o aprendizado, o pensamento, a orientação, a 

compreensão, o cálculo, a linguagem e o julgamento. 

São vários os tipos de demências, podendo ser classificadas em reversíveis/não 

degenerativas e as irreversíveis/degenerativas. As irreversíveis equivalem a 80% das 

demências (SAYEG, 2012, p.97-109) e são compreendidas por Doença de Alzheimer, 

Demência Vascular, Demências dos corpúsculos de Lewy e Demências frontotemporais; 

enquanto que as reversíveis representam 10% das demências, causadas por toxicidade de 

medicamentos, depressão, infecção do sistema nervoso, doenças metabólicas e neurológicas, 

envenenamento por orgânicos e metálicos, disfunção da tireóide e paratireóide, e deficiências 

nutricionais de vitamina B12, B6, tiamina e ácido fólico (BRASIL, 2007, p.109). 

A demência é caracterizada pelo declínio progressivo da memória com uma série de 
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consequências nas funções cognitivas, no déficit para realização de comandos motores e 

falhas no planejamento (EID; KAIRALLA; CAMPORRA, 2012, p.20). 

O perfil dos idosos diagnosticados com algum tipo de demência no geral é na maioria 

do sexo feminino, com idade entre 60 e 91 anos, com baixo grau de escolaridade e viúvas ou 

casadas (HOLANDA; PONTE; PINHEIRO, 2012, p.587). 

Os idosos portadores de demência apresentam inicialmente os sinais e sintomas: 

dificuldade de armazenar fatos novos na memória; alterações comportamentais, como 

teimosia, desinibição sexual, repetição de movimentos, inatividade ou agressividade, 

dificuldade para falar ou esquecimento do nome de objetos; insônia; descontrole dos 

esfíncteres; descoordenação motora; desorientação espacial e alucinações (JESUS, et al, 2010, 

p.286). 

Por conta das limitações os idosos se tornam progressivamente dependentes para as 

atividades da vida diária (AVD) e por isso precisam da supervisão ou ajuda de outra pessoa, 

neste caso, os cuidadores. 

 

2.1.1 TIPOS DE DEMÊNCIAS 
 

 

2.1.1.1 Doença de Alzheimer (DA) 
 
 
 

Camacho e Coelho (2011, p.78) definem a Doença de Alzheimer como uma desordem 

neurodegenerativa crônica acompanhada por disfunção cerebral complexa, com manifestações 

congnitivas, transtornos psicológicos e de comportamento, em incidência/proporções 

variáveis. 

Esse tipo de demência é considerada o tipo mais comum de demência. A doença de 

Alzheimer tem causas multifatoriais, podendo estar relacionada a hipertensão arterial, 

diabetes, processos isquêmicos cerebrais e dislipidemia, além de fatores genéticos, idade e 

atividade intelectual (BRASIL, 2007, p.110). 

A expectativa de duração da doença é de cerca de 7 a 10 anos, desde o diagnóstico até 

o óbito, sendo possível dividí-la em fases (BRASIL, 2007, p.110; GONÇALVES; CARMO, 

2012, p.171): 

Fase inicial: como sinal precoce há o comprometimento da memória recente, 

acompanhado de deteriorização progressiva no tempo e no espaço. Em alguns casos podem 

apresentar perda de concentração, desatenção, perda de iniciativa, retraimento social, 

mudanças de humor (depressão) e alterações de comportamento (explosões de raiva, 
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ansiedade, irritabilidade e hiperatividade). 

Fase intermediária: intensificação nos déficits de memória passando a atingir os outros 

domínios da cognição, como afasia, agnosia, alterações visuoespaciais e visuoconstrutivas e 

apraxia. As atividades independentes de vida diária (AIVD) são substituídas pelas atividades 

de vida dependentes (AVD), pois nesta fase ocorre o prejuízo na linguagem, no aprendizado, 

na execução de tarefas e a capacidade de resolver problemas e a memória remota estão 

comprometidas. Em alguns casos podem ocorrer agitação, perambulação, agressividade e 

questionamentos repetitivos. 

Fase avançada ou terminal: todas as funções cognitivas estão gravemente 

comprometidas com dificuldade para reconhecer pessoas e espaços familiares. Além disso, no 

campo da linguagem os sons tornam-se incompreensíveis até alcançarem o mutismo. Na fase 

final, geralmente, estão acamados e incontinentes e normalmente acabam falecendo por 

alguma complicação da síndrome da imobilidade. 

Quanto aos aspectos epidemiológicos, destaca-se que é uma doença do 

envelhecimento mais prevalente em pessoas com mais de 60 anos. Ela pode ser caraterizada 

como senil quando acomete aos idosos, e como pré-senil quando surge logo após os 40 anos, 

na qual tem uma evolução agressiva, rápida e mais intensa (BAGNE; GASPARINE, 2014, 

p.259). 

A Doença de Alzheimer apresenta prevalência superior a 50% dos idosos com 95 anos 

ou mais. Pesquisas realizadas no estado de São Paulo indicam que 7,1% das pessoas com 65 

anos ou mais têm algum tipo de demência, sendo que 55,1% desses casos representam a DA 

(HOLANDA; PONTE; PINHEIRO, 2012, p.583). Gonçalves e Carmo (2012, p.171) 

sustentam que comparando aos países desenvolvidos como os Estados Unidos da América, o 

Brasil apresenta baixa incidência para a Doença de Alzheimer. 

Esse tipo de demência quanto mais cedo for diagnosticada melhores são as 

possibilidades de intervenções. Seu diagnóstico se dá com base na combinação entre formas 

clínicas e patológicas, através de alterações histológicas (presença de placas neuríticas e 

emaranhados neurofibrilares no hipocampo e neocórtex) (GONÇALVES; CARMO, 2012, 

p.174). 

 

Os critérios preestabelecidos mais utilizados no diagnóstico de DA são o do DSM 

versões III-R e IV e os critérios propostos pelo National Institute of Neurological 

and Communicative Disorders and Stroke (NINCDS) em conjunto com o 

Alzheimer’sDisease   and   Related   Disorde NINCDS em conjunto com o ADRDA 

são compatíveis com as definições do DSM III e também com a Classificação 

Internacional de Doenças (GONÇALVES; CARMO, 2012, p.174).   



24 

 

 

 

Dentre esses critérios, o mais utilizado é o do Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Doenças Mentais da Associação de Psiquiatria Americana, conforme ilustra a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Critérios diagnósticos para demência de Alzheimer do manual de diagnóstico e estatística das doenças 

mentais. 

Fonte: APRAHAMIAN; MARTINELLI; YASSUDA, 2009. 

 

 

Uma forma de avaliação cognitiva é o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), que 

fornece diferentes parâmetros cognitivos com questões agrupadas em sete categorias, como 

orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três palavras (3 

pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto). Pode ser feito em um 

tempo favorável (cerca de cinco a 10 minutos) e seu escore pode variar de 0 até 30 pontos, 

que indicam maior comprometimento e melhor capacidade cognitiva, respectivamente 

(CAMACHO; COELHO, 2011, p. 104; SAYEG, 2012, p.97-109). 
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Segundo Hamdan e Hamdan (2009, p.99) o teste do desenho do relógio é outro 

instrumento de avaliação cognitiva de fácil e rápida aplicação utilizado para diagnóstico da 

doença de Alzheimer. 

É possível também fazer o Estadiamento Clínico das Demências (Clínical Dementia 

Rating –CDR), que é usado como avaliação global das demências, dividido em categorias: 

orientação, memória, julgamento e discernimento, participação social, afazeres domésticos e 

cuidados pessoais. A pontuação é da seguinte forma: CDR 0 = não há demência; CDR 0,5 = 

demência questionável; CDR 1 = demência leve; CDR 2 = demência moderada e CDR 3 = 

demência grave (ALZHEIMERMED, 2008). 

 

2.1.1.2 Demência Vascular (DV) 
 
 
 

A demência vascular não é considerada uma doença em si, mas sim, faz parte de um 

grupo heterogêneo de síndromes com vários mecanismos vasculares e mudanças cerebrais 

relacionados a diferentes causas e manifestações clínicas. É o segundo tipo mais prevalente de 

demência. Refere-se a qualquer demência causada por doença cerebrovascular (BRASIL, 

2006,p.111). 

Sua etiologia pode ser caracterizada pelas seguintes desordens: infartos lacunares, 

lesões em territórios nobres, infartos em vasos de grande calibre, lesões extensas da 

substância branca, múltiplos infartos em vaso de grande calibre, alterações crônicas da 

circulação cerebral, angiopatias, hemorragias cerebrais hipertensivas, vasculites. 

Quanto aos fatores de risco destacam-se idade, hipertensão, diabetes, tabagismo, 

doenças cardiovasculares e cerebrais, dislipidemias, dentre outros (ARAÚJO; NICOLLI, 

2010, p.238). 

A DV é considerada o segundo tipo de demência mais prevalente. Em comparação 

com a DA, apresenta início mais agudo, com curso de deterioração em degraus, com períodos 

abruptos seguidos de períodos de estabilidade (ARAÚJO; NICOLLI, 2010, p.238). 

A demência vascular pode ser classificada de acordo com sua origen: cortical (ou 

demência multi-infarto) quando o início da demência coincide com acidente vascular cerebral, 

ocorrendo a deterioração cognitiva em degraus, curso flutuante e sinais neurológicos 

assimétricos, como disfunção executiva, afasia, apraxia, déficit visuo-espacial e amnésia 

anterógrada). Já a de origem subcortical é caracterizada por leucoencefalopatia vascular com 

sintomas acompanhados de mudança da personalidade, apatia e disfunção executiva 
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progressiva (BALTHAZAR; CENDES; DAMASCENO, 2012, s.p.). 

Seu diagnóstico se dá com base na história clínica, avaliação neuropsicológica e 

exames de neuroimagem. Para diferenciar da DA deve-se levar em conta sintomas 

neurológicos focais, como hemiparesia, ataxia, hemianopsia e heminegligência (ARAÚJO; 

NICOLLI, 2010, p.238). 

 

2.1.1.3 Demência dos Corpúsculos de Levy  
 
 

É terceiro tipo mais comum de demência, sendo caracterizada por quadros em que 

ocorrem flutuações dos déficits cognitivos, alucinações visuais e sintomas parkinsonianos 

leves (ARAÚJO; NICOLLI, 2010, p.236).  

Suas manifestações clínicas diferem da Doença de Alzheimer, pois a memória 

episódica encontra-se menos afetada. Nesse tipo de demência os pacientes apresentam 

dificuldades nas habilidades visuoespaciais e nas funções executivas, somente após o déficit 

cognitivo que surgem os sintomas parkinsonianos (BALTHAZAR, CENDES e 

DAMASCENO, 2010, p.10).  

Pelo fato da similaridade dos sintomas, este tipo de demência pode ser confundida 

com o Parkinson por isso é de extrema importância a diferenciação no diagnóstico do paciente 

(ARAÚJO; NICOLLI, 2010, p.236).  

 

2.1.1.4 Demência Frontotemporal (DFT)  
 
 
 

A DFT é caracterizada por uma síndrome neuropsicológica marcada pela disfunção 

dos lobos frontais e temporais, associada geralmente à atrofia destas estruturas e com uma 

parcial preservação das regiões cerebral posterior(ARAÚJO; NICOLLI, 2010, p.236). 

Geralmente tem início pré-senil, o indivíduo passa a apresentar mudanças na 

personalidade e no comportamento e/ou alteração da linguagem como características iniciais. 

Além de alterações do comportamento sexual, com desinibição, jocosidade e 

hipersexualidade, além de hiperoralidade, hiperfagia com ganho de peso e obsessão em tocar 

objetos. O comprometimento da memória é geralmente mais tardio (BRASIL, 2006, p.109). 

Clinicamente, a DFT pode ser dividida em 4 (quatro) formas: doença de pick, 

degeneração dos lobos Frontais, demência associada ao neurônio motor e demência 

semântica. Nas 3 primeiras formas a memória encontra-se relativamente preservada as 

manifestações compreendem o comprometimento nas funções executivas. No caso da 
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demência semântica ocorre perda progressiva do reconhecimento visual, anomia 

(incapacidade de lembrar alguns nomes de objetos), comprometimento na fluência verbal e 

categorização semântica. O diagnóstico é feito com base na história clínica, no exame 

neurológico e avaliação neuropsicológica (ARAÚJO e NICOLI, 2010, p.237). 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE VOLTADAS AO IDOSO 

 

O envelhecimento é um processo universal caracterizado pela redução das atividades 

funcionais e tem relação com diversas enfermidades que levam continuamente a construção 

de políticas públicas para o idoso tanto no âmbito internacional assim como principalmente no 

âmbito brasileiro (CAMACHO; COELHO, 2010, p.280). 

Ao fazer um levantamento histórico das políticas públicas percebemos que desde a 

Declaração de Alma Ata, de 1978 a saúde é vista como um direito humano fundamental, em 

que os governos devem assegurar os cuidados primários de saúde a todos os povos, o que 

possibilita estilos de vida saudáveis, através da proteção, prevenção, cura e reabilitação. 

O Brasil passou a adotar o tema do envelhecimento saudável em sua incorporação na 

Constituição Federal do Brasil, em 1988, na qual considerou de acordo com o capítulo VII, 

artigo 230 ao ressaltar que a “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 

bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 1988, p.103). 

Em 1993 foi formulada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) pela lei nº 8.742 

composta por seis CAPÍTULOS. O CAPÍTULO I trata das definições e dos objetivos; O 

CAPÍTULO II dos Princípios e das Diretrizes; o CAPÍTULO III da Organização e da Gestão; 

O CAPÍTULO IV dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência 

Social; O CAPÍTULO V do Financiamento da Assistência Social e o CAPÍTULO VI das 

Disposições Gerais e Transitórias (BRASIL, 1993). 

No CAPÍTULO I pelo art 1º desta lei é definida a Assistência Social como “direito do 

cidadão e dever do Estado, que provê os mínimos sociais, (...) para garantir o atendimento às 

necessidades básicas”. No art 2º é garantido a assistência social pela proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, além da garantia de 1 “(um) salário-

mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”(BRASIL, 1993). 

O CAPÍTULO II aborda os princípios e as diretrizes da LOAS, na qual é garantido a 

universalização dos direitos sociais, do respeito a qualquer cidadão, da igualdade, da 
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inexistência da discriminação, além da descentralização político-administrativa e a 

participação da comunidade (BRASIL, 1993). 

No CAPÍTULO III são abordados os objetivos do Sistema Único de Assistência Social 

(SUS) e as competências dos Estados, Distritos e Municípios. De acordo com o art 6 o a 

gestão do SUS se dá de forma descentralizada e participativa (BRASIL, 1993). 

No CAPÍTULO IV é retratado o Benefício de Prestação Continuada em que há 

garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou 

mais que comprovem não ter meios de prover a própria manutenção (BRASIL, 1993). 

  

2.2.1 Política Nacional do Idoso – Lei 8.842  

 

Em 1994, foi promulgada a lei 8.842, que “tem por objetivo assegurar os direitos 

sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade”. O idoso é aquele com idade igual ou superior a sessenta anos, de 

acordo com a lei.  

A Política Nacional do Idoso (PNI) é composta por seis CAPÍTULOS, em que o 

CAPÍTULO I aborda a Finalidade da PNI; o CAPÍTULO II trata dos Princípios e das 

Diretrizes; o CAPÍTULO III da Organização e Gestão; o CAPÍTULO IV das Ações 

Governamentais; o CAPÍTULO V do Conselho Nacional, no qual os artigos foram vetados; e 

o CAPÍTULO VI das disposições gerais.  

No capítulo II há uma série de princípios que devem regir a Política Nacional do 

Idoso, que são: 

 

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os 

direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade, bem-estar e o direito à vida; II - o processo de envelhecimento diz 

respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação 

para todos; III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; IV - o 

idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 

efetivadas através desta política; V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, 

particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser 

observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei 

(BRASIL, 1994). 

 

 

Além dos princípios, há ainda as diretrizes, descritas pelo CAPÍTULO III, que 

corroboram a participação do idoso na comunidade, neste sentido viabilizam-se as diversas 

formas de sua participação junto às demais gerações. Outro ponto importante diz respeito ao 

processo de reciclagem dos profissionais nas áreas de geriatria e gerontologia na prestação de 
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serviços, assim como também o apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao 

envelhecimento (BRASIL, 1994). 

No CAPÍTULO IV são descritas as competências dos órgãos e das entidades públicas 

nas áreas de promoção e assistência social, de saúde, de educação, de habitação e urbanismo, 

de justiça e de cultura/esporte/lazer (BRASIL, 1994). 

A preocupação com a inserção do idoso nas variadas áreas de atenção é o foco deste 

capítulo, em que devem ser adotas condutas para o atendimento das necessidades básicas do 

idoso, incluindo a participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e 

não-governamentais. Além da criação de alternativas de atendimento ao idoso, como centros 

de convivência, casas-lares, oficinas e atendimentos domiciliares.  

 

 

2.2.2 Programa Nacional de Cuidadores de Idosos – Portaria Interministerial 5.153 
 
 
 

Para acompanhar o aumento demográfico de idosos no Brasil, em 1999 foi instituído o 

Programa Nacional de Cuidadores de Idosos que vê a necessidade de criar alternativas que 

proporcionem aos idosos melhor qualidade de vida buscando atender integralmente ao idoso e 

a sua família com o objetivo de reduzir o percentual de idosos institucionalizado e a 

necessidade de habilitar recursos humanos para cuidar do idoso, para isso são divididos em 

duas modalidades domiciliar (familiar e não-familiar) e institucional. 
 

Nessa Portaria objetivou-se também o estabelecimento de protocolos com as entidades 

não governamentais e com as universidades, objetivando a capacitação dos cuidadores 

(BRASIL, 1999). 

 

2.2.3 Redes Estaduais de Atenção à Saúde do Idoso 
 
 

Foi criado pela Portaria 702 de 12 de abril de 2002, que cria mecanismos para a 

organização e implantação de redes e centros de referência em assistência à saúde do idoso, 

além de determinar às Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde que, de acordo com as respectivas condições 

de gestão e a divisão de responsabilidades definida na Norma Operacional de Assistência à 

Saúde (NOAS/2002), a adoção das providências necessárias à implantação das Redes 

Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso e à organização/habilitação e cadastramento dos 

Centros de Referência que integrarão estas redes (BRASIL, 2002) 

As redes dessa portaria são compostas por Hospitais Gerais e Centros de Referência 

em Assistência à Saúde do Idoso (BRASIL, 2002). 
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§ 2º Entende-se por Hospital Geral aquele que, embora sem as especificidades 

assistenciais dos Centros de Referência, seja integrante do Sistema Único de Saúde e 

tenha condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos para 

realizar o atendimento geral a pacientes idosos, no nível ambulatorial e de internação 

hospitalar; § 3º Entende-se por Centro de Referência em Assistência à Saúde do 

Idoso aquele hospital que, devidamente cadastrado corno tal, disponha de condições 

técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos específicos e 

adequados para a prestação de assistência à saúde de idosos de forma integral e 

integrada envolvendo as diversas modalidades assistenciais como a internação 

hospitalar, atendimento ambulatorial especializado, hospital-dia e assistência 

domiciliar, e tenha capacidade de se constituir em referência para a rede de 

assistência à saúde dos idosos (BRASIL, 2002). 

 

 

2.2.4  Programa de Assistência aos Portadores da Doença de Alzheimer 
 
 

Elaborado a partir Portaria nº 703, de 16 de abril de 2002, propõe a articulação do SUS 

aos idosos portadores de Doença de Alzheimer. De acordo com a medida deve haver a 

cooperação entre as Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso, como também o 

estabelecimento do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da demência 

por Alzheimer, com medicamentos necessários para o tratamento e demais medidas que forem 

consideradas fundamentais. 

 

 

2.2.5 Estatuto do Idoso – Lei 10.741 
 
 

O Estatuto do Idoso (Lei n° 10741, de 1° de Outubro de 2003) assegura a atenção 

integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe 

o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para 

a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 

doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

De acordo com o estatuto é considerado idoso aquele cidadão com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, no qual possui direitos fundamentais à pessoa humana, com 

preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual 

e social, em condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 2003). 

O Estado deve oferecer políticas públicas que permitam o envelhecimento saudável e 

em condições de dignidade, incluindo direitos civis, políticos, individuais e sociais. Além da 

obrigação do Estado para com o idoso, toda a sociedade tem sua obrigação perante qualquer 

idoso, “colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor” (BRASIL, 2003).  

http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/pdf/ProgramadeAssistenciaaosPortadoresdaDoencadeAlzheimer.pdf
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A respeito da prevenção e manutenção da saúde do idoso, deve ser considerado o 

cadastro da população idosa em base territorial, o atendimento geriátrico e gerontológico em 

ambulatórios e em unidades de referencia, o atendimento domiciliar, a internação e a 

reabilitação para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde (BRASIL, 2003).  

Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de 

optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. No caso do idoso com 

comprometimento mental, essa escolha é feita pelo curador ou pelos familiares ou pelo 

médico quando estiver em risco de vida (BRASIL, 2003). 

De acordo com a Portaria o idoso tem todos os seus direitos garantidos em fins de 

trabalho, previdência e assistência social, pelo Art. 34 é oferecido aos idosos, a partir de 65 

(sessenta e cinco) anos, “que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la 

provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 

termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas” (BRASIL, 2003). 

Quanto a questões de habitação “o idoso tem direito a moradia digna, no seio da 

família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, 

ou, ainda, em instituição pública ou privada”. Quando habitado em instituição, esta deve 

oferecer “padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los 

com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas 

condizentes, sob as penas da lei” (BRASIL, 2003). 

A Portaria define ainda medidas de ação penal pública em crimes definidos pela Lei, 

como discriminação, negação de assistência, abandono, exposição a perigos, apropriação ou 

desvio de bens, entre outros crimes (BRASIL, 2003). 

 

2.2.6 Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 
 
 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PORTARIA MS/GM n° 2528, de 20 de 

outubro de 2006) tem como objetivo recuperar, manter e promover a autonomia e a dos 

idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância 

com os princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde). 
 

Segundo essa Portaria o Brasil possui desafios que precisam ser enfrentados: 

 
a) a escassez de estruturas de cuidado intermediário ao idoso no SUS, ou seja, 

estruturas de suporte qualificado para idosos e seus familiares destinadas a promover 

intermediação segura entre a alta hospitalar e a ida para o domicílio; b) número 

insuficiente de serviços de cuidado domiciliar ao idoso frágil previsto no Estatuto do 

Idoso. Sendo a família, via de regra, a executora do cuidado ao idoso, evidencia-se a 

necessidade de se estabelecer um suporte qualificado e constante aos responsáveis 

por esses cuidados, tendo a atenção básica por meio da Estratégia Saúde da Família 



32 

 

um papel fundamental; c) a escassez de equipes multiprofissionais e 

interdisciplinares com conhecimento em envelhecimento e saúde da pessoa idosa; e 

d) a implementação insuficiente ou mesmo a falta de implementação das Redes de 

Assistência à Saúde do Idoso (BRASIL, 2006). 

 

 

São definidas como diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa: 

promoção do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral à saúde da pessoa idosa; 

provimento de recursos para assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; a 

formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS e apoio ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas (BRASIL, 2006).   

 

 

2.3 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO JUNTO AO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

 

 

O idoso diagnosticado com demência apresenta principalmente prejuízo da memória, 

além dos seguintes prejuízos cognitivos: afasia, agnosia, apraxia e perturbação nas funções de 

execução (planejamento, organização, sequência e abstração) levando a dependência de outra 

pessoa nas suas atividades diárias (LINDOLPHO, et al, 2014, p.1079). 

A dependência gerada proporciona desestruturação da formação familiar, pois mudam-

se as tarefas desempenhadas no cotidiano e com isso há a tentativa de organização em todos 

os contextos envolvendo o idoso, a família e a sua inserção na comunidade. 

Para Lindolpho et al (2014), a enfermeira deve atender o idoso e o seu cuidador, 

através de alternativas que promovam a sua qualidade de vida, afinal estes também 

necessitam de cuidados peculiares assim como o idoso. 

Esta idealização pode ser corroborada por Lenardt et al (2014, p. ) ao confimar que: 

 

(...)torna-se essencial identificar o cuidador como sujeito que também necessita de 

olhar atento no planejamento e nas ações de enfermagem, na perspectiva de que é 

preciso o cuidador estar bem para conseguir prover um cuidado digno ao idoso com 

Alzheimer. A enfermagem, com seu conhecimento e competências profissionais, 

pode contribuir na construção de novos modelos de cuidado na assistência à saúde 

dos idosos com Alzheimer. 

 

 

Segundo Camacho et al (2013, p.187) o enfermeiro que atua na assistência ao idoso 

poderá estimular a sua função cognitiva, que traz inúmeros benefícios, incluindo: a redução 

da ansiedade e agitação, a promoção da segurança física, da comunicação e da independência. 

De acordo com Ilha et al (2014, p.1062) devem ser ofertadas orientações que 

possibilitem o entendimento do cuidador acerca da demência acometida pelo idoso. 
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Inicialmente o foco deve ser voltado para o suporte familiar a respeito do diagnóstico e do 

prognóstico, além da instrução das mudanças de comportamento e medidas de controle da 

ansiedade e agitação. Para o idoso demenciado deve-se estimular a reabilitação cognitiva, 

contribuindo para retardar o processo demencial. 

Na fase seguinte, a intermediária, a deve-se focar para a prevenção de acidentes, para 

orientações sobre alimentação, medicação, eliminações e estabelecimento de rotinas e formas 

de comunicação. Já na fase avançada é fundamental a continuidade do suporte familiar, 

vivenciando as perdas ocorridas e a proximidade da morte (ILHA et al, 2014, 1062). 

Outra variação na atuação do enfermeiro é a relação de ajuda, definida como uma 

forma de intervenção autônoma e de caráter decisivo, tendo o papel central na resposta às 

necessidades concretas de cada pessoa, independentemente da sua situação/problema ou 

contexto em que se desenrola a ação (SIMÕES; RODRIGUES, 2010, p.486). 

A busca pela promoção da qualidade de vida também pode ser exemplificada por 

Simões e Rodrigues (2010, p.486) ao afirmarem que o profissional que estabelece a relação 

de ajuda possibilita promover no outro o crescimento pessoal, o desenvolvimento, a 

maturidade, um melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar as mudanças da 

vida. 

Além da relação de ajuda, tem-se como função de destaque a prática da educação em 

saúde, já que segundo Santiago e Luz (2012, p. 137) “o ato de cuidar muitas vezes é realizado 

com base apenas no senso comum, visto que essa ação não caracteriza o cuidador do idoso 

como profissional de saúde”. 

Ramos e Menezes, (2012, p.139) confirmam a importância do enfermeiro como 

mediador na relação entre o idoso, a família e os serviços de saúde. Segundo tais 

pesquisadores, o enfermeiro deve procurar conhecer os cuidados prestados, os hábitos, os 

padrões e os comportamentos do cuidador, pois dessa forma permite criar parâmetros para 

orientação de acordo com a realidade e as dificuldades encontradas no difícil cotidiano do 

idoso portador de demência. 
 

Sob esta visão, a educação em saúde é capaz de proporcionar benefícios tanto aos 

idosos como a seus cuidadores, pois estes passarão a entender como se dá o processo de 

adoecimento e suas perspectivas para lidar com mudanças ocasionadas pela demência. 

Para que o enfermeiro atue na educação em saúde aos cuidadores, é preciso ter como 

ponto de partida as experiências vivenciadas pelos cuidadores a partir da reflexão da 

problematização em sua realidade, além de seus conhecimentos empíricos. Essa prática deve 

ser feita de forma dialógica o que permite a capacidade de pensamento dos cuidadores 
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valorizando os seus conteúdos adquiridos no meio sociocultural, para que sirvam como fios 

condutores em busca de um aprendizado com novas informações. 
 

A conduta oferecida pelo enfermeiro pode ser complementada pelos estudos de 

Camacho et al (2013): 

 

Por isso é importante como o cuidador apreender através das ações de orientação do 

enfermeiro sobre o conhecimento das causas biológicas e sociais, os sinais e 

sintomas, a evolução da doença em todos os seus aspectos, os tratamentos de 

exercício cognitivo, as terapias farmacológicas, enfim, tudo aquilo que serve de 

ferramenta para a construção de um melhor bem estar do indivíduo dependente de 

cuidado visando o seu estado de equilíbrio (CAMACHO et al, 2013, p.187). 

 

 

Os cuidadores que recebem algum suporte por parte dos enfermeiros passam a utilizar 

tais recursos oferecendo um cuidado ativo além do enfrentamento dos desafios de lidar com o 

ente querido (CAMACHO et al, 2013, p.187). 

 

2.4 O CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA (QV) E INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO DA QV 

 

A qualidade de vida é um termo que vem sendo utilizado por diversas áreas do 

conhecimento, nas quais destacam-se o jornalismo, a política, a sociologia, a medicina, a 

enfermagem, a psicologia, a economia, a geografia, a história e a filosofia.  

De acordo com Minayo et al. (2000, p.10), qualidade de vida é uma noção 

eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida 

familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade 

de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera 

seu padrão de conforto e bem-estar. O termo abrange muitos significados, que refletem 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em 

variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a 

marca da relatividade cultural.  

Pela Organização Mundial de Saúde - OMS (1995), qualidade de vida é definida como 

“a percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”.  

Como a qualidade de vida possui inúmeras interpretações, Almeida, Gutierrez e 

Marques (2012, p.20) definem que existem 2 (dois) pontos de vista: objetivo e subjetivo. No 



35 

 

lado objetivo há uma busca de análise da realidade através de recursos quantificáveis e 

concretos, como alimentação, moradia, acesso à saúde, emprego, saneamento básico, 

educação e transporte. Estes elementos podem ser encarados como necessidade de 

sobrevivência própria na sociedade.  

Já no lado subjetivo, prioriza-se as variáveis históricas, sociais, culturais e de 

interpretação individual sobre as condições de bens materiais e de serviços do sujeito, ou seja, 

ocorre a caracterização prévia do ambiente histórico-social de um determinado grupo ou 

indivíduo, sendo relativo às necessidades, expectativas e percepções individuais (ALMEIDA; 

GUTIERREZ; MARQUES, 2012, p.21).  

Apesar da existência de 2 (dois) pontos de vista, é importante destacar ainda que não é 

prudente a adoção de uma única definição sobre Qualidade de Vida, pois o termo faz parte de 

um campo de formação e em processo de definição de conceitos individuais (ALMEIDA; 

GUTIERREZ; MARQUES, 2012, p.22).  

Almeida, Gutierrez e Marques (2012, p.23), asseguram também há a possibilidade de 

definição da temática a partir de instrumentos que permitem quantificar os aspectos da 

qualidade de vida aplicáveis em determinados grupos populacionais.  

Um primeiro exemplo do uso de instrumentos é a questionário The World Health 

Organization Quality of Life (WHOQOL-100), que foi desenvolvido pela OMS no qual 

permite avaliação conceitual sobre aspectos do estado funcional, de bem-estar e da condição 

geral de saúde dos sujeitos.  

O WHOQOL-100 é composto por 100 (cem) perguntas que são divididas em seis 

domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais. Cada domínio é dividido em 24 facetas, sendo 

estas compostas por 4 perguntas, além de uma 25 a faceta sobre perguntas gerais da qualidade 

de vida (FLECK, 2000,p.35). Abaixo o quadro indicativo dos domínios e das facetas: 
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Figura 2 – Domínios e facetas do WHOQOL 100 

Fonte: FLECK, 2000,p.35 

 

As questões são respondidas com base em uma escala do tipo Likert, dependendo do 

conteúdo da pergunta: intensidade, capacidade, frequência e avaliação. O instrumento foi 

avaliado positivamente através de teste-reteste de confiabilidade por meio do coeficiente de 

correlação de Pearson (r), apresentando boa consistência interna e boa validade 

discriminantes para doentes e normais (FLECK, 2000,p.35).  

Outro instrumento utilizado é o WHOQOL-Bref, o qual foi elaborado pela necessidade 

de um questionário mais curto e que demandasse pouco tempo para preenchimento, mas que 

mantém as características psicométricas satisfatórias (FLECK, 2000,p.36).  

O WHOQOL-bref é composto por 26 questões, sendo duas questões gerais sobre 

qualidade de vida e as demais representam cada uma das 24 facetas que compõem o 

instrumento original. Diferentemente do WHOQOL-100, esta versão possui 4 domínios ao 

invés de 6: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente (FLECK, 2000,p.36). 
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Diferente do WHOQOL-100 em que cada uma das 24 facetas é avaliada a partir de 4 

questões, no WHOQOL-bref cada faceta é avaliada por apenas uma questão. Os 

dados que deram origem à versão abreviada foram extraídos do teste de campo de 20 

centros em 18 países diferentes (FLECK et al, 2000, p.179). 

 

 

Apesar de ter sua composição diminuída, houve a preocupação de manter a essência 

do conteúdo para avaliar a qualidade de vida, conforme:  

 

O critério de seleção das questões para compor a versão abreviada foi tanto psicomé- 

trico como conceitual. No nível conceitual, o Grupo de Qualidade de Vida da OMS 

definiu que o caráter abrangente do instrumento original deveria ser preservado. 

Assim, cada uma das 24 facetas que compõem o WHOQOL-100 deveria ser 

representada por uma questão. No nível psicométrico, selecionou-se, então, a 

questão que mais altamente se correlacionasse ao escore total do WHOQOL-100, 

calculado pela média de todas as facetas.(...) Dos 24 itens selecionados, seis foram 

substituídos por questões que melhor definissem a faceta correspondente. Três do 

domínio Meio Ambiente foram substituídos por serem muito correlacionados com o 

domínio Psicológico. Os outros três outros itens foram substituídos por explicarem 

melhor a faceta em questão (FLECK et al, 2000, p.179).  

 

 

O instrumento WHOQOL-bref é amplamente utilizado por profissionais da saúde para 

avaliar a qualidade de vida de diversos grupos populacionais. Um estudo realizado em São 

Paulo por Amendola, Oliveira e Alvarenga (2011, p.887) que relacionou a rede de apoio do 

cuidador e a sua qualidade de vida, constatou que os cuidadores que referiram receber algum 

apoio informal apresentaram melhores escores no domínio Relações Sociais. Aqui destaco 

que o apoio aos cuidadores envolve sobretudo serviços públicos, políticas públicas e 

envolvimento dos profissionais.  

Abaixo, segue indicativo do WHOQOL- Bref contendo seus domínios e suas facetas: 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Domínios e facetas do WHOQOL-bref 

Fonte: FLECK, 2000,p.35 

 

Ainda se tratando do uso de instrumentos, o SF-36 (The Medical Outcomes Study 36- 

item Short- Form Health Survey) também é utilizado para avaliar a qualidade de vida de 

grupos e indivíduos, este foi traduzido e validado no Brasil (PINTO, et al, 2009, p.653). O 

SF-36 é um questionário genérico composto por 8 dimensões: capacidade funcional, aspecto 

físico, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspecto social, aspecto emocional e saúde 

mental, sendo que cada dimensão varia de 0 (pior estado) a 100 (melhor estado). Esse 

instrumento tem a vantagem de ser de fácil administração e compreensão, além de não ser 

grande como os demais (PINTO, et al, 2009, p.653; CICONELLI, et al, 1999, p.144). 

Apesar de ser possível mensurar a qualidade de vida através de instrumentos é 

fundamental, sempre considerar as variáveis de condição, modo e estilo de vida que o cercam, 

pois trata-se de perspectivas da forma de vida do sujeito (ALMEIDA; GUTIERREZ; 

MARQUES, 2012, p.39). 
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2.5 A QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR 

 

O cuidado prestado pelo cuidador ao idoso portador de demência é uma atividade 

cansativa, devido às limitações progressivas que as doenças ocasionam:  

 

No processo de cuidar do idoso com déficit cognitivo, o cuidador familiar depara-se 

com vários desafios, tais como dificuldade para lidar com os quadros de agitação e 

de agressividade que ele apresenta; com a deambulação constante, especialmente 

noturna, provocada pelas alterações nos hábitos de sono e repouso; com os 

esquecimentos; com a repetitividade e as solicitações constantes; com a falta de 

etiqueta à mesa e no trato social e com os comportamentos bizarros (LOUREIRO et 

al, 2014, p.231). 

 

 

Ainda segundo Bagne e Gasparine (2014, p.259), cuidar de um idoso com limitação 

cognitiva não é uma atividade fácil, pois requer tempo, energia e paciência. A progressão da 

doença é capaz de ocasionar sobrecargas no cuidador como problemas sociais, psíquicos e 

físicos, além de interferir na qualidade de vida.  

A qualidade de vida está relacionada com a autoestima e ao bem-estar, sendo definida 

pela OMS como "a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura 

e dos sistemas de valores da sociedade em que vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações" (The WHOQOL Group, 1998, p. 1570).  

O cuidado prestado ao idoso com demência geralmente é uma tarefa repetitiva, 

contínua, solitária e sem descanso, características estas que levam à diversas manifestações 

psíquicas de ansiedade e depressão, tais como: preocupação, irritabilidade, fadiga, insônia, 

taquicardia e outros sinais e sintomas (SANTOS; GUTIERREZ, 2013, p.793).  

Estudos realizados no país apontam para ocorrência de sobrecarga nesses cuidadores. 

Loureiro et al (2014, p.230) identificou que mais de 60% dos cuidadores apresentaram os 

níveis de sobrecarga de moderada a leve, 23% de moderada a severa e 15% sem nenhum tipo 

de sobrecarga.  

Os problemas na qualidade de vida dos cuidadores também foram identificados em um 

estudo realizado na Venezuela, que através de um questionário foram encontrados Ansiedade, 

Somatização, Disfunção Social e Depressão (ALDANA; GUARINO, 2012, p.9).  

A relação entre cuidadores familiares e idosos interfere na qualidade do cuidado 

prestado, tal fato comprovado por Lenardt et al (2011, p.18) ao referirem que o envolvimento 

afetivo e a relação de dependência junto ao cuidado proporcionam momentos exaustivos e 



40 

 

estressantes, pois ao oferecer atividades relacionadas ao bem estar do idoso, o cuidador passa 

a ter restrições em relação à sua própria vida.  

Nos estudos de Bauab e Emmel (2014, p.349) a vida social e a qualidade de vida dos 

cuidadores familiares são mais afetadas do que dos formais, já que passam mais tempo com 

os idosos e acabam abdicando parte da vida, sendo uma atividade ininterrupta, além do 

abandono das atividades prazerosas. 

Com isto, percebe-se que todas as complicações da doença aliadas às limitações do 

idoso e da sobrecarga dos cuidadores contribuem para prejudicar a qualidade de vida do 

cuidador e consequentemente prejuízos no cuidado prestado. 

 

Conhecer a QV dos cuidadores familiares e seus fatores determinantes tornam-se 

importantes para o planejamento de ações em saúde que possam minimizar os 

efeitos negativos da sobrecarga de cuidado vivenciada por estas pessoas ao cuidar de 

um idoso dependente no seio familiar, tendo em vista que tais ações podem trazer 

melhorias à qualidade do cuidado dispensado ao idoso e contribuir com a proteção 

da saúde do cuidador (GONCALVES RODRIGUES, et al, 2014). 

 

Pereira e Soares (2015, p.3840), afirmam que o acúmulo de tarefas e a reestruturação 

das suas próprias atividades são capazes de ocasionar impactos na saúde do cuidador, 

implicando em maior risco de morbidade psiquiátrica e física.  

Neste mesmo estudo foram identificados os seguintes aspectos influenciadores da 

qualidade de vida do cuidador de idoso com demência: depressão, má qualidade do sono, tipo 

de demência e sintomas neuropsiquiátricos, apoio, suporte social, acesso aos serviços de 

saúde, lazer, intervenções subsidiadas com treinamento para o cuidador e espiritualidade 

(PEREIRA; SOARES, 2015, p.3842).  

Outro fator que também contribui para prejudicar a qualidade de vida é a falta de 

suporte ou de capacitação destes cuidadores, pelo caso de muitos deles receberem 

informações básicas, sem sequer orientações específicas (REIS, et al, 2015, p.157).  

Em outro estudo realizado em São Paulo que objetivou comparar a qualidade de vida 

dos cuidadores de idosos com DA através do instrumento WHOOQOL –Bref, o menor valor 

foi demonstrado pelo domínio meio ambiente, em seguida das relações sociais, do psicológico 

e do físico. O baixo escore adotado ao domínio meio ambiente pode ser explicada pela falta 

de oportunidade de participação em atividades de lazer (SANTOS; GUTIERREZ, 2013, 

p.797).  

Loureiro et al (2014, p.231) sustentam que as consequências na qualidade de vida dos 

cuidadores de idosos portadores de demência são capazes de aumentar o risco de uso de 
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drogas psicotrópicas, maior número de doenças somáticas, isolamento social, estresse pessoal 

e familiar, alterações na dinâmica familiar e sentimentos de obrigação onerosa e tensão. 

Toda a conjuntura dos fatores relacionados à qualidade de vida dos cuidadores de 

idosos com demência é suficiente para gerar malefícios à assistência prestada aos idosos, por 

isso é necessário novos estudos envolvendo a qualidade de vida dos cuidadores, conforme os 

estudos de Santos e Gutierrez:  

 

(...)sendo importante a realização de pesquisas, investigações e estudos que 

procurem atualizar os conhecimentos e fornecer informações sobre as condições do 

cuidador. Essas informações podem ser transformadas em fontes de contribuição 

para a gestão das políticas públicas e, consequentemente, colaborar para a melhoria 

da qualidade de vida do cuidador e do indivíduo que recebe os cuidados e, ainda, 

favorecer a qualidade da assistência prestada (SANTOS; GUTIERREZ, 2013, 

p.793).  

 

Segundo Pereira e Soares (2015, 3842) os poucos estudos existentes propõe 

intervenções e analisam sua efetividade, sendo insuficientes ao nível internacional e escassos 

de âmbito nacional.  

Inoyue, Pedrazzini e Pavarani (2010, p.893) contextualizam que há a tendência no 

aumento do número de pessoas a se tornarem cuidadores, em vistas do crescimento de 

doenças crônicas do envelhecimento. Sendo assim, é extremamente importante o 

desenvolvimento de ações, que atendam às dimensões de qualidade de vida, através de 

práticas inclusivas, flexíveis e dinâmicas que levem em conta o valor da opinião do próprio 

cuidador.  

Ainda de acordo com os autores acima citados, as intervenções psicoeducacionais 

devem ofertar o encorajamento e a satisfação das necessidades individuais, assim sentirão 

aceitos e compreendidos em suas dificuldades e limitações.  

Pereira e Soares (2015, p.3840) apoiam a conjuntura relacionada a atuação dos 

profissionais junto aos cuidadores: 

 

Observa-se que diante do ônus relacionado ao cuidado do idoso dependente, o 

cuidador necessita de atenção, enfoque criterioso dos serviços de saúde e 

capacitação, para que dessa forma consiga prestar o cuidado de maneira adequada e 

com o menor risco para a sua saúde física e psíquica (PEREIRA; SOARES, 2015, 

p.3840). 

 

 

Lindolpho et al (2013, p.1088) ratificam que os cuidadores necessitam de cuidados 

também, por lançar mão tantas coisas em sua vida. A atenção da comunidade e do Estado 

envolve ações individuais e estudos para conhecer os cuidadores. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICA DE PESQUISA 

 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, transversal, correlacional 

descritivo. 

A abordagem quantitativa apresenta os dados de uma realidade como indicadores e 

tendências observáveis, o que permite analisar, do ponto de vista social, grandes 

aglomerados, conjuntos demográficos, em níveis de realidade na qual os dados se 

apresentam aos sentidos, como indicadores e tendências observáveis, de forma confiável e 

sem vieses. Devem ser utilizados para analisar, do ponto de vista social, grandes 

aglomerados de dados e de conjuntos demográficos (ARAGÃO, 2011). 

A metodologia quantitativa possui três traços bem definidos: objetividade, 

sistematização e quantificação dos conceitos, nos quais são evidenciados na comunicação. 

Desta forma, seu enfoque permite evidenciar a observação e valorização dos fenômenos, há o 

estabelecimento de ideias e propõe novas observações e valorizações para esclarecer, 

modificar e/fundamentar respostas e ideias (LAKATOS; MARCONI, 2011, p.286). 

Os estudos transversais vislumbram a situação da população num dado período de 

tempo, como instantâneos da realidade. Esses estudos analisam uma determinada situação, 

pois são identificados os possíveis fatores que levam a um desfecho em diferentes graus de 

associação. (ROUQUAYROL; ALMEIDA, 2006). 

Trevisan et al (2014, p.166) corroboram o fato de que tais estudos apontam relações 

entre duas ou mais variáveis, através da observação dos eventos, do registro, da análise e 

ocorre o correlacionamento entre os fenômenos, sem que haja intervenção, geralmente utiliza-

se técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário. 

As principais vantagens de estudos transversais são o seu baixo custo, sua fácil 

exequibilidade e a rapidez com que se consegue retorno dos dados obtidos (ARAGÃO, 2011). 

Nos estudos correlacionais descritivos há a descrição das variáveis e a das relações 

que ocorrem naturalmente entre as mesmas, sem tentar inferir conexões causais (SOUSA, 

DRIESSNACK, MENDES, 2007).   
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3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 
 
 
  

O cenário do estudo foi o Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores – 

CASIC/UFF, uma unidade ambulatorial geriátrica de assistência ao idoso da Universidade 

Federal Fluminense, vinculado ao Departamento de Fundamentos de Enfermagem e 

Administração, localizado no município de Niterói no Estado do Rio de Janeiro. 

De acordo com Camacho (2011) o CASIC/UFF tem as seguintes características 

enquanto cenário de extensão: atenção aos idosos e cuidadores: campo de ensino teórico-

prático para a graduação de Enfermagem; realização de atividades de promoção à saúde e 

prevenção de doenças aos idosos e seus cuidadores; visitas domiciliares; realização de 

encontros com os cuidadores para informações sobre as demências; oficinas de estimulação 

cognitiva aos idosos e realização de pesquisas interinstitucionais. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

 

A pesquisa teve como população cuidadores de idosos com demência que são 

atendidos na consulta de enfermagem do CASIC, sendo composto por 81 cuidadores ativos do 

programa. Destes, 22 cuidadores alegaram indisponibilidade de horários para as consultas de 

enfermagem, 14 cuidadores não foram encontrados nos telefones cadastrados e 10 cuidadores 

não se adequavam aos critérios de inclusão.  

O tamanho da amostra foi calculado pelo software Gpower 3.1 para alcançar um poder 

de 0,8 e nível de significância de 0,05. A amostragem foi composta por todos os cuidadores 

de idosos com demência que participavam das consultas de enfermagem e se adequavam aos 

critérios estabelecidos, sendo obtido o total de 35 participantes. 

O contato com os possíveis participantes do estudo foi feito por meio de contato 

telefônico, com buscas nos prontuários e fichas dos pacientes, assim como também por livre 

demanda (amostra não probabilística) de agendamento dos cuidadores, sendo agendado 

previamente em dia e horário para a consulta de enfermagem. 

 

3.3.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADES 

 

Critérios de inclusão: ser maior que 18 anos; ser cuidador formal e/ou informal de 

idosos com demência e/ou MEEM sugestivo de alteração cognitiva (Analfabetos: ≤19; 1 a 3 

anos de escolaridade: ≤ 23; 4-7 anos de escolaridade:  ≤ 27 e mais de 7 anos de escolaridade: 
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< 28); ser o cuidador principal por no mínimo seis meses; ser atendido no Centro de Atenção 

à Saúde do Idoso e seus Cuidadores –CASIC/UFF. 

Critério de exclusão: faltar a três consultas consecutivas sem justificativa prévia; 

presença de perturbação da comunicação que dificulte a realização dos testes.  

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 
 
 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado com número do parecer CAAE: 

1.740.880 pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense, conforme Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (ANEXO B). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado em duas 

vias. 

Todos os participantes entrevistados assinaram duas vias do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), (Apêndice B), o qual possui o título do estudo, a identificação 

dos responsáveis por tal, os objetivos da pesquisa, os procedimentos necessários para sua 

realização e os benefícios que esta pode trazer a sociedade. 

 

3.4.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E OBTENÇÃO DO TCLE  
 
 
 

Essa etapa foi desenvolvida durante as consultas de enfermagem. Foram realizadas 

consultas de enfermagem, em dias marcados previamente pela secretária do local, com os 

cuidadores de idosos com demência que frequentaram o CASIC-UFF localizado no município 

de Niterói do Estado do Rio de Janeiro. 
 

No início da consulta o pesquisador responsável informou aos cuidadores sobre a 

pesquisa, seus objetivos, aspectos éticos, riscos e benefícios. Nesse momento o cuidador, após 

tomar ciência de todos os aspectos relevantes agregados ao desenvolvimento da investigação 

científica, optaria se deseja ou não participar da mesma.  

A resposta sendo positiva, em seguida era-lhe apresentado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para que o cuidador lesse e assinasse, uma via ficando com o 

participante e a outra na guarda do pesquisador (Apêndice B).  
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3.4.2 RISCO/ BENEFÍCIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa possuía o risco de identificar cuidadores com um alto grau de 

comprometimento do seu estado de saúde físico e psicológico e com necessidades iminentes 

de cuidados. Nestes casos, os mesmos eram encaminhados através das consultas de 

enfermagem para os devidos especialistas que atendem na unidade, integrados ao 

CASIC/UFF. 

Os benefícios são inúmeros, pois através da identificação da real qualidade de vida dos 

cuidadores de idosos com demência, do cenário de estudo, os profissionais poderão realizar 

medidas de promoção, prevenção e tratamento adequadas às peculiaridades do público da 

pesquisa. Isso contribuirá para a assistência qualificada e consequentemente atuará na 

melhoria das condições de saúde dos cuidadores. Os participantes eram encaminhados a 

diversas especialidades disponíveis no cenário, de acordo com as necessidades individuais.  

 

3.4.3 GARANTIA DO SIGILO 

 

O sigilo e a confidencialidade dos integrantes do estudo foram preservados. Nos 

resultados do trabalho nenhum nome foi citado e muito menos foram mencionadas 

características que remetam a identificação dos participantes. Para referenciar os dados foi 

utilizada identificação alfanumérica iniciando-se com a letra C, seguido do número do 

atendimento. 

 

3.5 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 
 
 

A técnica utilizada para a coleta de dados com os cuidadores de idosos com demência 

foi a entrevista estruturada com caráter exploratório realizada durante a consulta de 

enfermagem. 

Para coleta dos dados foram utilizados os seguintes instrumentos:  

• Ficha de Caracterização Sociodemográfica e de Saúde: permite identificar as variáveis 

relacionadas ao perfil sociodemográfico e de saúde dos cuidadores de idosos com demência 

(Apêndice E). 

• WHOQOL-bref: Essa escala contabiliza 26 (vinte e seis) questões divididas entre 4 

(quatro) domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Trata-se da versão 
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abreviada do instrumento WHOQOL-100 composto por 100 (cem) questões, o WHOQOL-

bref então foi desenvolvido para otimizar o tempo dos pesquisadores durante o preenchimento 

(FLECK et al, 2000, p.179). 

As respostas das questões seguem a Escala de Likert, com valores de 1 a 5 (quanto 

maior a pontuação melhor a qualidade de vida). As duas primeiras questões são sobre a 

qualidade de vida no geral, enquanto que as restantes estão divididas nos domínios. O cálculo 

é feito através da média aritmética simples entre as facetas de cada domínio, seguido de uma 

multiplicação por 4  (PEDROSO et al, 2011).  

Tal instrumento é muito utilizado para aferir o desfecho em estudos de associação, em 

amostras de estudantes, trabalhadores, em pacientes com doenças clínicas crônicas e 

psiquiátricas e em idosos (CASTRO; HOKERBERG; PASSOS, 2013, p.1358). 

 

3.6 DESCRIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS 

 

3.6.1 VARIÁVEIS INDEPENDENTES  

 

Idade; Renda; Tempo total; Categoria do Cuidador; Atividade Profissional; Presença 

de companheiro conjugal; Coabitação; Divisão de Cuidados; Problema de Saúde; 

Psicoterapia; Carga horária diária; dependência do idoso e tipo de cuidado.  

 

3.6.2 VARIÁVEL DEPENDENTE 

 

 Escore da Qualidade de vida pelo WHOQOL-Bref 

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 
 

Para a análise dos dados, foi construída uma planilha eletrônica no programa Excel®, 

onde os dados foram organizados em dupla digitação e validados para comparações. Os dados 

foram apresentados em forma de tabelas e gráficos para melhor visualização. 

Em seguida, as variáveis: idade, renda, categoria, atividade profissional, tempo total de 

cuidado, divide o cuidado, coabitação com o idoso, presença de companheiro conjugal, 

doença e psicoterapia associados ao resultado total da escala WHOQOL-bref, foram 

importadas para o software estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS®) for 
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Windows versão 21, onde foram realizados os testes estatísticos. Para todos os testes foi 

adotado o nível de significância p ≤ 0,05. Para analisar a normalidade dos dados foi aplicado 

o teste Shapiro-Wilk já que a amostra possui menos que 50 participantes. 

A medida de tendência central adotada para os dados com distribuição normal foi a 

média e o desvio padrão. Para os dados com distribuição não normal foram utilizados a 

mediana e dispersão. 

Os Testes Estatísticos utilizados foram: 

• Teste de Correlação de Pearson; 

• Teste de Correlação de Spearman; 

• Teste T para amostras independentes 

• Teste de Cohen 

 

O teste de correlação de Pearson (r) é uma medida de associação bivariada do grau de 

relacionamento entre duas variáveis quantitativas, utilizado quando os dados são paramétricos 

(distribuição normal).  Seu resultado varia de -1 a 1. Uma correlação perfeita (-1 ou 1) indica 

que o escore de uma variável pode ser determinado exatamente ao se saber o escore da outra. 

Sua interpretação é dividida nas seguintes classes de resultado: associação fraca (r = 0,10 até 

0,30); associação moderada (r = 0,40 até 0,6) e associação forte (r = 0,70 até 1) (FILHO, 

JUNIOR, 2009). 

O teste de Correlação de Spearman (rho) é utilizado quando não há normalidade dos 

dados. Seus resultados também variam numa escala de -1 a 1. Quando há correlação positiva 

significa que os postos das duas variáveis seguem o mesmo padrão. No caso de valores 

próximos a 0 indicam a inexistência de correlação linear entre as duas variáveis (PONTES, 

2010).  

O Teste t de Student para amostras independentes é usado para avaliar a hipótese entre 

duas médias, desde que os dados tenham distribuição normal. Para interpretar os resultados é 

preciso verificar a homogeneidade das variâncias. Após esse passo, define-se o valor de t, em 

que: se p<0,05 = há diferença significativa entre as médias e se p >0.05 = não há diferença 

significativa entre as médias (MARGOTTO, 2012).  

Para verificar o tamanho do efeito foi utilizado o teste de Cohen, considerado o 

modelo mais influente para medir o efeito para diferenças de médias de dois grupos. Seus 

valores variam de 0 a +1 ou -1, onde o tamanho do efeito pode ser muito grande (d ≥1,00); 

grande (d=0,80); médio (d=040) ou pequeno (0,20) (CARDOSO, MELO, FREITAS, 2013).  
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4. RESULTADOS 

 

Para melhor compreensão dos resultados analisados, este capítulo encontra-se dividido 

em três partes: primeiramente será exposta a caracterização sociodemográfica e de saúde dos 

participantes de estudo; em seguida a descrição da qualidade de vida medida pela escala 

WHOQOL-bref e por fim, as associações realizadas entre as variáveis independentes e 

dependente. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SÓCIODEMOGRÁFICA E DE SAÚDE 

 

A tabela 1 apresenta a caracterização sóciodemográfica dos 35 participantes do estudo, 

com predominância do sexo feminino (91,43%); casados (65,71%); com ensino médio 

completo (54,29%). 

A faixa etária predominou entre 60 e 69 anos de idade (28,57%), com média de 57,51 

anos.  

Com relação à categoria dos cuidadores, os informais/familiares predominaram com 

77,14% e quanto ao grau de parentesco, 40% são filhos dos idosos diagnosticados com 

demência.  

 

Tabela 1 - Análise das variáveis sociodemográficas 

Variável Categoria n fr(%) 

Sexo 
Feminino 32 91,43 

Masculino 3 8,57 

Idade 

18 - 39 anos 2 5,71 

40 - 49 anos 8 22,86 

50 - 59 anos 9 25,71 

60 - 69 anos 10 28,57 

70 - 79 anos 4 11,43 

80 anos ou mais 2 5,71 

Categoria 
Formal 8 22,86 

Informal/Familiar 27 77,14 

Grau de Parentesco 

Filho(a) 14 40,00 

Cônjuge 9 25,71 

Irmã(o) 2 5,71 

Neto(a) 1 2,86 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 2 - Medidas de Tendência Central da Idade 

Variável Média 
Desvio-

Padrão 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Idade 57,51 11,96 35 85 

Fonte: Elaboração própria 

 

As variáveis relacionadas à renda e atividade profissional estão descritas na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Variáveis relacionadas à renda. 

Variável Categoria n fr(%) 

Renda familiar (Salário 

Mínimo) 

1 - 3 22 62,86 

4 - 6 12 34,29 

7 ou mais 1 2,86 

Atividade profissional 
Sim 14 40,00 

Não 21 60,00 

Ocupação 

Aposentado(a) 12 34,29 

Desempregrado(a) 6 17,14 

Do lar 3 8,57 

Autônomo(a) 2 5,71 

Cuidador formal 8 22,86 

Dentista 1 2,86 

Professor(a) 1 2,86 

Servidor Público 1 2,86 

Psicólogo(a) 1 2,86 

Fonte: Elaboração própria 

Sobrinho(a) 1 2,86 

Nenhum 8 22,86 

Estado Civil 

Solteiro(a) 7 20,00 

Casado(a) 23 65,71 

Divorciado(a) 4 11,43 

Viúvo(a) 1 2,86 

Escolaridade 

Analfabeto(a) 1 2,86 

Ens. Fundamental Incomp. 2 5,71 

Ens. Fundamental Compl. 4 11,43 

Ens. Médio Incomp. 1 2,86 

Ens. Médio Completo 19 54,29 

Superior Incompleto 2 5,71 

Superior Completo 5 14,29 

Pós-Graduação 1 2,86 
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Com relação à renda familiar, 62,86% dos participantes têm entre 1 e 3 salários 

mínimos. Com base no salário mínimo vigente em 2017 (R$937,00), a média encontrada dos 

participantes é de R$2.970,29, conforme ilustrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 - Média, Desvio Padrão, Valor Mínimo e Valor Máximo( Renda familiar por Salário 

Mínimo) 

Variável Média 
Desvio-

Padrão 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Renda familiar (R$) 2.970,29 1.334,55 937,00 7.496,00 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto à atividade profissional, mais da metade dos cuidadores não tem nenhuma 

atividade profissional ativa (60%). Referente à ocupação, 34,29% são aposentados; 17,14 

desempregados; 8,57 do lar; 5,71% autônomos; 22,86% cuidadores; 11,44% envolvem 

dentista, professor(a), servidor público e psicólogo(a).  

As variáveis relacionadas ao cuidado (carga horária de cuidado, tempo total de 

cuidado, divisão de cuidados, dependência do idoso e tipo de cuidado) estão descritas na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 5 - Variáveis relacionadas ao cuidado 

Fonte: Elaboração própria 

 

A carga horária diária de cuidado foi dividida em três categorias: até 4 horas, 5 a 7 

horas e 8 horas ou mais. 80% dos participantes relataram cuidar por 8 horas ou mais, 

diariamente.  

Variável Categoria n fr(%) 

Carga horária de cuidado 

4 horas 2 5,71 

5 - 7 horas 5 14,29 

8 horas ou mais 28 80,00 

Divisão de cuidados Sim 19 54,29 

  Não 16 45,71 

Dependência do idoso 
Dependente moderado 17 48,57 

Totalmente dependente 18 51,43 

Tipo de cuidado 

Supervisão das atividades de vida diária 7 20,00 

Auxílio das atividades de vida diária 14 40,00 

Execução das atividades de vida diária 14 40,00 
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O tempo total de cuidado em anos está representado na tabela abaixo descreve que a 

mediana do tempo total está em 4,00 anos, sendo o tempo mínimo encontrado de 1 ano e o 

tempo máximo de 14 anos.  

Tabela 6 - Mediana, Amplitude interquartil, Valor Mínimo e Valor Máximo (tempo total de cuidado, 

em anos) 

Variável Mediana 
Amplitude 

interquartil 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Tempo total de cuidado 4,00 5 1 14 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo relato dos cuidadores, 48,57% consideram o idoso dependente moderado e 

51,43% como totalmente dependentes. Com relação ao tipo de cuidado prestado nas 

atividades cotidianas, 20% desempenham função de supervisão das atividades de vida diária, 

40% no auxílio das atividades e 40% na execução das atividades de vida diária.  

A divisão de cuidados esteve presente em mais da metade dos participantes (54,29%). 

A coabitação com o idoso esteve presente em 62,86% dos participantes, conforme 

ilustrado no gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 1- Percentual de cuidadores que residem com o idoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 7 descreve o perfil de saúde dos cuidadores, com os dados referentes a 

tabagismo, alcoolismo, problema de saúde, uso contínuo de medicamento e psicoterapia.  
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Tabela 7 - Variáveis relacionadas ao perfil de saúde. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação ao tabagismo, 14,29% referem ser tabagistas e 85,71% negam esta prática, 

com dados semelhantes, o alcoolismo se faz presente em 20% dos participantes e 80% negam 

o uso de bebidas alcóolicas.  

Com relação à existência de algum problema de saúde, 85,71% têm alguma doença e 

14,29% negam a ter algum tipo de problema de saúde. As enfermidades encontradas estão 

descritas na tabela, sendo elas: Problema de coluna; Depressão/Transtorno psicológico; 

Hipotireoidismo; Asma; Diabetes Mellitus; Hipertensão Arterial Sistêmica; Endometriose; 

Enxaqueca; Alergia; Artrose; Cardiopatia.  

Referente ao uso contínuo de medicamento, 71,43% fazem uso contínuo de algum 

medicamento e 28,57% negam essa prática.  

No que se refere ao acompanhamento com psicoterapia, 34,29% relataram já ter feito 

algum tipo de psicoterapia e 65,71% nunca fizeram. 

 

 

Variável Categoria n fr(%) 

 Tabagismo  
Sim 5 14,29 

Não 30 85,71 

Alcoolismo 
Sim 7 20,00 

Não 28 80,00 

Uso de medicamento 
Sim 25 71,43 

Não 10 28,57 

Problema de saúde 
Sim 30 85,71 

Não 5 14,29 

Enfermidade 

Problema de coluna 13 33,33 

Depressão/Transtorno psicológico 3 7,69 

Hipotireoidismo 1 2,56 

Asma 1 2,56 

Diabetes Mellitus 5 12,82 

Hipertensão Arterial Sistêmica 11 28,21 

Endometriose 1 2,56 

Enxaqueca 1 2,56 

Alergia 1 2,56 

Artrose 1 2,56 

Cardiopatia 1 2,56 

Psicoterapia 
Sim 12 34,29 

Não 23 65,71 
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4.2 DESCRIÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA MEDIDA PELA ESCALA WHOQOL-bref 

 

A escala Whoqol-bref foi utilizada para avaliar a qualidade de vida dos participantes 

do estudo. Cada questão pontua de 1 a 5, o resultado é realizado entre a média de cada 

domínio, com facetas em cada um, expressos num escore de 4 a 20. Posteriormente os 

resultados foram convertidos em uma escala de 1 a 100, em valores percentuais.  

A tabela 8 descreve os valores segundo a escala inicial de 4-20, além do desvio 

padrão, valores mínimo e máximo encontrados.  

 

Tabela 8 - Médias do Escore e dos Domínios da Qualidade de vida segundo WHOQOL-bref. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a conversão dos pontos para escala de 1-100%, os resultados dos domínios são 

representados no gráfico 2. O Domínio Físico teve sua média representada em 62,24%; o 

Domínio Psicológico por 61,07%, 63,10% no Domínio Relações Sociais e 51,79% no 

Domínio Ambiente. A pontuação média total dos participantes foi de 58,82%.  

 

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIO ESCORE(4-20) 
DESVIO 

PADRÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Físico 13,96 2,38 9,14 17,71 

Psicológico 
13,77 2,29 8,67 18,67 

Relações 

Sociais 14,10 2,57 4,00 17,33 

Meio Ambiente 
12,29 2,29 5,50 16,00 

Auto-avaliação 

da QV 
13,89 2,65 6,00 18,00 

TOTAL 13,41 1,72 8,31 16,62 
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GRÁFICO 2 - Média dos Domínios da Qualidade de Vida segundo WHOQOL-bref 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

O gráfico 3 representa as médias de cada uma das 26 facetas.  

Gráfico 3 - Média das facetas da Qualidade de Vida segundo WHOQOL-bref 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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De forma geral, para interpretação das facetas, as médias foram distribuídas em 3 

momentos: <50; 50-79 e >80.  

As facetas com valores menores que 50% foram: recreação e lazer; cuidados de saúde; 

sentimentos positivos; recursos financeiros; transporte e dependência de medicação. 

As que estão entre 50 e 79% são: sono e repouso; segurança física e proteção; 

atividade sexual; capacidade para o trabalho; pensar, aprender, memória e concentração; 

relações pessoais; atividades de vida cotidiana; habilidades; dor e desconforto; energia e 

fadiga; ambiente físico; ambiente do lar; auto-estima; imagem corporal e aparência. 

A faceta com melhor média, entre 80 e 100% foi mobilidade. 

As duas questões referentes à auto-avaliação da qualidade de vida foram representadas 

com média de 61,79%. Essas questões e suas respectivas opções de resposta estão detalhadas 

na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Distribuição das respostas referente à auto-avaliação da Qualidade de vida segundo 

WHOQOL-bref. 

Questão Opções N fr 

Q1: Como você avaliaria 

sua qualidade de vida? 

Muito ruim 1 2,86% 

Ruim 0 0% 

Nem Ruim nem Boa 17 48,57% 

Boa 15 42,86% 

Muito boa 2 5,71% 

Q2: Quão satisfeito você 

está com a sua saúde? 

Muito insatisfeito 0 0% 

Insatisfeito 5 14,29% 

Nem satisfeito nem 

Insatisfeito 

12 34,28% 

Satisfeito 15 42,86% 

Muito Satisfeito 3 8,57% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Diante dos resultados da tabela pôde-se perceber que a maioria dos participantes 

definiu sua auto-avaliação da qualidade de vida no sentido de regular a satisfeito. Poucos 

foram os que responderam completamente insatisfeitos ou completamente satisfeitos.  
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Gráfico 4 - Predominância da Auto-Avaliação da Qualidade de Vida segundo WHOQOL-bref 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

As 24 questões dos 4 domínios foram representadas por média total dos participantes, 

conforme descrito de ordem crescente nos quadros a seguir: 

 

Quadro 1 – Média das questões do domínio Físico 

 

QUESTÃO 

 

MÉDIA (%) 

Em que medida você acha que sua dor 

(física) impede você de fazer o que você 

precisa? 

34,29 

Quão satisfeito(a) você está com o seu 

sono?  

50,00 

 

O quanto você precisa de algum  

tratamento médico para levar sua vida 

diária? 

52,14 

 

Quão satisfeito(a) você está com sua 

capacidade para o trabalho? 

60,00 

 

Quão satisfeito(a) você está com sua 

capacidade de desempenhar as atividades 

do seu dia-a-dia? 

65,00 

Você tem energia suficiente para seu dia-a-

dia? 

65,71 

 

Quão bem você é capaz de se locomover? 81,43 
Fonte: Elaboração própria 

Com base nos resultados, a questão melhor avaliada foi referente à mobilidade, 

percebe-se que dos 35 participantes, 51,4% responderam que a capacidade de locomoção é 

Auto-Avaliação da QV

42,86

48,6

20 40 60 80 100

Como você avaliaria sua qualidade de

vida?

Quão satisfeito você está com a sua

saúde? Satisfeito

Nem ruim nem boa



57 

 

muito boa. Já a questão pior avaliada foi referente à dor física, 37,1% apontaram que a dor 

impede mais ou menos a realização de atividades. 

 

Quadro 2 – Média das questões do domínio Psicológico 

 

QUESTÃO 

 

MÉDIA (%) 

Com que freqüência você tem sentimentos 

negativos tais como mau humor, 

desespero, ansiedade, depressão? 

36,43 

O quanto você aproveita a vida? 40,71 

Quão satisfeito(a) você está consigo 

mesmo? 

58,57 

O quanto você consegue se concentrar? 

 

59,29 

Em que medida você acha que a sua vida 

tem sentido? 

 

69,29 

 

Você é capaz de aceitar sua aparência 

física? 

75,00 

 

Fonte: Elaboração própria 

No domínio psicológico a questão pior avaliada foi com relação a sentimentos 

negativos, onde 45,7% dos participantes relataram que algumas vezes têm sentimentos como 

mau humor, desespero, ansiedade, depressão, em seguida de 20% que têm frequentemente 

esses sentimentos. A melhor avaliada foi a aparência física, 42,8% afirmaram que aceitam 

completamente a aparência física. 

 

Quadro 3 – Média das questões do domínio Relações Sociais 

QUESTÃO MÉDIA (%) 

Quão satisfeito(a) você está com sua vida 

sexual? 

57,86 

Quão satisfeito(a) você está com suas 

relações pessoais (amigos, parentes, 

conhecidos, colegas)? 

62,86 
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Quão satisfeito(a) você está com o apoio 

que você recebe de seus amigos? 

68,57 

Fonte: Elaboração própria 

No domínio relações sociais a vida sexual foi a questão com menor média, onde 

31,4% responderam nem satisfeito nem insatisfeito. O apoio recebido dos amigos foi o 

melhor avaliado, onde 57,1% responderam estarem satisfeitos.  

 

Quadro 4 – Média das questões do domínio Ambiente 

QUESTÃO MÉDIA (%) 

Em que medida você tem oportunidades de 

atividade de lazer? 

 

32,14 

Quão satisfeito(a) você está com o seu 

acesso aos serviços de saúde? 

 

40,00 

 

Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 

 

42,86 

 

Quão satisfeito(a) você está com o seu 

meio de transporte? 

 

46,43 

 

Quão seguro(a) você se sente em sua vida 

diária? 

 

52,86 

 

Quão saudável é o seu ambiente físico 

(clima, barulho, poluição, atrativos)? 

 

65,71 

 

Quão disponíveis para você estão as 

informações que precisa no seu dia-a-dia? 

 

66,43 

 

Quão satisfeito(a) você está com as 

condições do local onde mora? 

67,86 

Fonte: Elaboração própria 

No domínio Ambiente a menor avaliação foi referente a recreação e lazer, o qual 

37,1% dos participantes avaliaram ter muito pouco oportunidade de lazer. A moradia foi a 

questão melhor avaliada, onde 48,5% responderam estarem satisfeitos com as condições do 

local onde moram. 
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4.3 ASSOCIAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS E A QUALIDADE DE VIDA 

 

Para associação das variáveis contínuas foi realizado o teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk, pois se trata de uma amostra inferior a 50. O resultado está descrito na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 10 -Teste de normalidade de Shapiro-wilk para as variáveis contínuas 

Variável Estatística gl Significância 

nota_qv ,972 35 ,507* 

idade_cuidador ,974 35 ,556* 

renda ,880 35 ,001 

tempo_total ,878 35 ,001 

Fonte: Elaboração própria 

* Este é um limite inferior da significância verdadeira. 

 

Foi adotado como significância p<0,05. Desta forma, as variáveis renda e tempo total 

de cuidado foram considerados com distribuição não normal, enquanto que a nota da 

Qualidade de Vida e idade tiveram distribuição normal. 

Para associação das variáveis: Qualidade de Vida e Idade foi utilizado o teste de 

Correlação de Pearson, indicado quando há normalidade dos dados. 

 

 

 Tabela 11 - Teste de Correlação de Pearson entre Qualidade de Vida e Idade 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 *. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

 

Os resultados indicam associação moderada (r=0,399) entre a qualidade de vida e 

idade dos cuidadores, sendo considerados os dados significativos (p=0,018). Havendo 

 Correlação de Pearson idade 

nota_qv Correlações de 

coeficiente (r) 

,399* 

 Sig.(2 extremidades) (p) ,018 



60 

 

semelhança entre a distribuição dos escores das variáveis, supõe-se que quanto mais velho o 

cuidador, melhor a qualidade de vida da presente amostra, conforme ilustrado no gráfico 

abaixo: 

 

GRÁFICO 5 - Associação idade X qualidade de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para associação das variáveis: Qualidade de Vida, Renda e tempo total foi utilizado o 

teste de Correlação de Spearman, indicado quando não há normalidade dos dados. 

 

Tabela 12. Teste de Correlação de Spearman entre Qualidade de Vida, Renda e Tempo Total 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

 Rô de Spearman renda tempo 

nota_qv 

Correlações de 

coeficiente (ro) 

-,38 ,395* 

Sig.(2 extremidades) 

(r) 

,828 ,019 

N 35 35 
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A tabela indica que não houve associação entre a qualidade de vida e a renda familiar 

do cuidador representado por associação negativa (rô=-0,038), ou seja, as variáveis tem uma 

relação oposta entre si, demonstrado no gráfico 6. 

 

GRÁFICO 6 - Associação de renda familiar X qualidade de vida 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Com relação ao tempo total de cuidado, houve uma associação moderada em relação a 

qualidade de vida (rô=0,395), com os dados considerados significativos (p=0,019).  Dessa 

forma é possível sugerir que quanto maior o tempo de cuidado, melhor a qualidade de vida 

para os participantes da pesquisa, conforme ilustrado no gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 7 - Associação tempo total de cuidado X qualidade de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Posteriormente foi analisada a normalidade das variáveis categóricas relacionadas à 

média da qualidade de vida pelo WHOQOL-bref. Os valores com p≤ 0,05 são considerados 

não normais e com p≥ 0,05 possuem distribuição normal (Quadro 5). Todas as variáveis 

foram consideradas com distribuição normal.   

Quadro 5 - Teste de normalidade Shapiro-Wilk e Média da QV segundo as categorias 

Variável  Categoria 

Estatística gl Sig.(p) 

Média – 

Qualidade 

de vida 

categoria_cuidador 

Formal ,904 8 ,312 13,40 

Informal ,963 27 ,426 13,41 

ativ_profissional 

Sim ,969 14 ,867 13,02 

Não ,931 21 ,147 13,67 

coabitação 

Sim ,950 22 ,319 13,54 

Não ,981 13 ,982 13,20 

divide_cuidado 

Sim ,965 19 ,675 13,62 

Não ,958 16 ,629 13,16 

comp_conjugal 

Sim ,903 23 ,172 13,55 

Não ,976 12 ,818 13,15 

probl_saúde 

Sim ,969 30 ,505 13,34 

Não ,947 5 ,717 13,82 

psicoterapia 

Sim ,977 12 ,967 13,26 

Não ,958 23 ,426 13,49 

carga_horaria 

4-7h ,998 7 ,900 13,45 

+ 8h ,968 28 ,527 13,40 

depen_idoso 

moderado ,965 19 ,735 13,58 

totalmente ,892 16 ,042 13,24 

tipo_cuidado 

Auxílio/supervisão ,973 21 ,797 13,17 

execução ,978 14 ,964 13,76 

Fonte: Elaboração própria 
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Para associação das variáveis categóricas foi realizado o Teste T para amostras 

independentes. Esse teste foi escolhido devido ao baixo tamanho da amostra e à normalidade 

dos dados. Serão descritos as associações entre qualidade de vida, atividade profissional, 

categoria do cuidador, coabitação com o idoso, divisão de cuidados, existência de doença no 

cuidador, realização de psicoterapia, carga horária de cuidado, dependência do idoso e tipo de 

cuidado prestado. 

A atividade profissional dos participantes foi denominada nas categorias Sim/Não. Os 

participantes com atividade profissional ativa, foram representados pela média de qualidade 

de vida em 13,02, com n. de 14, enquanto os que não têm atividade profissional ativa, com 

média de 13,67 com n de 21 cuidadores.  

Ao realizar o teste T de student para amostras independentes, o valor do teste foi de 

t=-1,098, percebendo-se que não houve significância dos dados (p=0,280). 

 

Tabela 13 – Teste T para amostras independentes (QV e Atividade Profissional) 

 Teste T para amostras independentes 

nota_qv T Sig(p) 

Variâncias iguais 

assumidas 

-1,098 ,280 

Fonte: Elaboração própria 

Abaixo segue a comparação entre os que trabalham e os que não trabalham, 

evidenciando que para o estudo há uma tendência de associação entre melhor qualidade de 

vida e os participantes sem atividade profissional ativa. 

Gráfico 8: Comparativo da qualidade de vida com relação à atividade profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Para estimar o tamanho do efeito foi calculado no software Gpower 3.1, com um poder 

de 0,501 sendo classificado como efeito médio, de acordo com a classificação de Cohen (d). 

A categoria dos cuidadores foi dividida nas categorias Informais/Familiares e Formais. 

Os cuidadores informais obtiveram média da qualidade de vida em 13,40, com n de 27, já os 

cuidadores formais tiveram o n de 8, representados pela média da qualidade de vida em 13,41.  

O Teste T aplicado com relação à categoria do cuidador indicou que não houve 

significância, possivelmente devido à heterogeneidade desses dados, havendo um predomínio 

de cuidadores informais/familiares e um baixo quantitativo de cuidadores formais.  

 

Tabela 14 – Teste T para amostras independentes (QV e Categoria) 

 Teste T para amostras independentes 

nota_qv T Sig 

Variâncias iguais 

assumidas 

,013 ,990 

Fonte: Elaboração própria 

 

O valor do teste deu 0,013 e a significância 0,990, ou seja, maior do que 0,005, o que 

significa não rejeitar a hipótese nula, desta forma, não houve associação entre a categoria do 

cuidador e sua qualidade de vida, explicado também pelo tamanho do efeito de 0,05, o que 

classifica efeito muito pequeno diante da amostra. O gráfico 9 representa a qualidade de vida 

conforme a categoria do cuidador. 

 

GRÁFICO 9 - Comparativo da qualidade de vida com relação à categoria dos cuidadores 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A coabitação com o idoso foi dividida em Sim/Não. Os cuidadores que coabitam com 

o idoso foram 22, sendo representados pela média de qualidade de vida em 13,54, enquanto 

que os 13 cuidadores que não coabitam com o idoso tiveram a qualidade de vida em 13,2. 

O Teste T para amostras independentes realizado entre as variáveis qualidade de vida e 

coabitação com o idoso apontou que não houve diferença significativa (T= 0,566/ p=0,575), 

conforme demonstrado abaixo na tabela e no gráfico 10. 

 

Tabela 15– Teste T para amostras independentes (QV e Coabitação) 

 Teste T para amostras independentes 

nota_qv T Sig(p) 

Variâncias iguais 

assumidas 

,566 ,575 

Fonte: Elaboração própria 

O tamanho do efeito foi considerado pequeno (0,177) segundo a classificação de 

Cohen. 

GRÁFICO 10- Comparativo da qualidade de vida com relação à coabitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A variável divisão de cuidados foi estratificada em duas categorias: Sim/ Não. Os 

cuidadores que dividem o cuidado estão representados com n de 19 e média da qualidade de 

vida de 13,62, já os que não dividem são representados por 16 e média da qualidade de vida 

de 13,16. 



66 

 

O Teste T para amostras independentes realizado entre as variáveis qualidade de vida e 

divisão de cuidados apontou que não houve diferença significativa, conforme demonstrado 

abaixo no quadro indicativo. 

 

Tabela 16 – Teste T para amostras independentes (QV e Divisão de Cuidados) 

 Teste T para amostras independentes 

nota_qv T Sig 

Variâncias iguais 

assumidas 

,778 ,442 

Fonte: Elaboração própria 

 

O valor do teste deu 0,778 e a significância 0,442  ou seja, maior do que 0,005, o que 

significa não rejeitar a hipótese nula, desta forma, não houve diferença entre a divisão de 

cuidados e qualidade de vida.  

O tamanho do efeito deu 0,255, ou seja, a variável teve um efeito pequeno diante da 

amostra.  

O gráfico 11 representa a qualidade de vida conforme a divisão de cuidados. 

 

GRÁFICO 11 – Comparativo da qualidade de vida com relação à divisão de cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O estado civil dos participantes foi classificado com relação à presença de 

companheiro conjugal, sendo representada em Sim/Não. 23 participantes responderam que 

sim, com média de qualidade de vida de 13,55 e 12 responderam não, com média de 13,15.  
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Embora haja a diferença entre os valores gerais da qualidade de vida entre os grupos, o 

resultado do teste T não apontou significância entre as variáveis associadas (t= -0,635/ 

p=0,530) conforme descrito na tabela 16. 

 
Tabela 17 – Teste T para amostras independentes (QV e Companheiro Conjugal) 

 Teste T para amostras independentes 

nota_qv T Sig(p) 

Variâncias iguais 

assumidas 

-,635 ,530 

Fonte: Elaboração própria 

 

O tamanho do efeito calculado pelo Gpower 3.1 deu 0,255, ou seja, a variável teve um 

efeito pequeno diante da amostra, também evidenciado no gráfico. 

 

GRÁFICO 12 – Comparativo da qualidade de vida com relação ao estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A variável doença foi estratificada em duas categorias: Sim/ Não. 30 cuidadores 

afirmaram que têm alguma doença, sendo a média da qualidade de vida representada em 

13,34, enquanto que 5 negaram a existência de alguma doença, com média da qualidade de 

vida de 13,82.  

O resultado do teste T confirma que para amostra não houve associação entre doença e 

qualidade de vida, possivelmente por conta da heterogeneidade desses dados (t= -0,563/ 

p=0,577) também demonstrado no gráfico 13. 
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Tabela 18 – Teste T para amostras independentes (QV e Problema de Saúde) 

 Teste T para amostras independentes 

nota_qv T Sig(p) 

Variâncias iguais 

assumidas 

-,563 ,577 

Fonte: Elaboração própria 

 

O tamanho do efeito calculado pelo Gpower 3.1 deu 0,283, ou seja, a variável teve um 

efeito pequeno diante da amostra, possivelmente atribuído a heterogeneidade dos dados em 

relação à existência ou não de doenças.  

 

GRÁFICO 13 - Comparativo da qualidade de vida com relação à problemas de saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A variável psicoterapia também foi estratificada nas categorias Sim/ Não. Os 

cuidadores que realizam psicoterapia estão representados com n. de 12 e média da qualidade 

de vida de 13,26, já os que não realizam são representados por 23 e média da qualidade de 

vida de 13,49. 

A realização de psicoterapia, não se associou a qualidade de vida, pois o teste t deu -

,380 e a significância 0,706 ou seja, maior do que 0,05, o que significa não rejeitar a hipótese 

nula, desta forma, não houve associação entre psicoterapia e qualidade de vida. Os valores 

estão representados na tabela e no gráfico 14.   
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Tabela 19 – Teste T para amostras independentes (QV e Psicoterapia) 

 Teste T para amostras independentes 

nota_qv T Sig(p) 

Variâncias iguais 

assumidas 

-,380 ,706 

Fonte: Elaboração própria 

 

O tamanho do efeito calculado pelo Gpower 3.1 deu 0,105, ou seja, a variável teve um 

efeito pequeno diante da amostra.  

 

GRÁFICO 14 - Comparativo da qualidade de vida com relação à psicoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 Com relação à carga horária diária de cuidado prestado, os participantes foram 

divididos em 2 grupos: 4-7 horas de cuidado e 8 horas ou mais. O primeiro grupo apresentou 

a média de 13,45, enquanto que os que responderam 8 horas ou mais apresentaram média de 

13,40.  

Há uma diferença mínima entre os 2 grupos, possivelmente devido à heterogeneidade 

dos dados, tendo em vista que apenas 7 participantes pertenciam ao grupo de 4-7 horas de 

cuidados diários. O teste T representado abaixo confirma que não houve relação entre as duas 

variáveis. O tamanho do efeito foi considerado muito pequeno. 
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  Tabela 20 – Teste T para amostras independentes (QV e Carga horária) 

 Teste T para amostras independentes 

nota_qv T Sig(p) 

Variâncias iguais 

assumidas 

,067 ,947 

Fonte: Elaboração própria 

 

  

 GRÁFICO 15- Comparativo da qualidade de vida com relação à carga horária diária 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

A dependência do idoso foi dividida em dependente moderado e totalmente 

dependente, sendo caracterizada por equilíbrio entre os 2 grupos. Os idosos dependentes 

moderados tiveram quantitativo de 19, com média de 13,58 e os totalmente dependentes 

foram 16 e média de 13,24.  

 O teste t realizado entre esses 2 grupos indicou que não há relação entre estas 

variáveis, mesmo sabendo que os que foram considerados totalmente dependentes tenham 

tido menores valores é preciso que se faça investigações futuras com maios quantitativo de 

participantes, explicado também pelo tamanho do efeito ter sido pequeno (0,20) 
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Tabela 21 – Teste T para amostras independentes (QV e Dependência do Idoso) 

 Teste T para amostras independentes 

nota_qv T Sig(p) 

Variâncias iguais 

assumidas 

,573 ,571 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

GRÁFICO 16- Comparativo da qualidade de vida com relação à dependência do idoso 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

O tipo de cuidado prestado pelos cuidadores foi dividido em 2 grupos: auxílio ou 

supervisão e execução das atividades diárias. Os que auxiliavam ou supervisionavam foram 

21, com média da qualidade de vida de 13,17 e os que executavam eram 14, com média de 

13,76.  

O teste t representou que não houve associação entre as variáveis estudadas (t=0,573), 

bem como o tamanho do efeito foi considerado muito pequeno (0,02) 
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Tabela 22 – Teste T para amostras independentes (QV e Tipo de Cuidado) 

 Teste T para amostras independentes 

nota_qv T Sig(p) 

Variâncias iguais 

assumidas 

,573 ,571 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

GRÁFICO 17- Comparativo da qualidade de vida com relação ao tipo de cuidado 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

 

A literatura aponta os cuidadores de idosos com demência como especialmente 

mulheres, com idade entre 50 e 65 anos de idade, geralmente esposas ou filhas do idoso 

demenciado (PINTO, BARHAM, 2014). Neste estudo houve o predomínio de cuidadores do 

sexo feminino (91,43%), com média de idade de 57,51 anos e filhas do idoso (40%).  

A questão de o sexo feminino ser o responsável pelo cuidado é um fato explicado pelo 

processo histórico das diferenças entre os gêneros. O homem é visto como o principal 

provedor da renda e das despesas financeiras, enquanto que a mulher é responsável pelo 

cuidado com a casa e pelos membros da família, apesar das mudanças do aspecto no cenário 

atual do mercado de trabalho (ARAÚJO, et al, 2013; SILVA, et al, 2012). 

Com relação à idade dos participantes, predominante entre 60-69 anos (28,57%), 

caracterizando o quadro de idoso cuidando de outro idoso, o que corrobora com a literatura a 

mesma preocupação. Essa faixa etária é vista como uma fase de transição e de diversas 

mudanças do envelhecimento. Araújo et al (2013) apontam esse fato como maior necessidade 

de atenção psicobiológica, o que é dificultado pela tarefa do cuidar, caracterizado por 

execução de atividades complexas, delicadas e sofridas.  

A idade do cuidador pode ser vista de duas diferentes visões de acordo com Gratão et 

al (2012) e Pedreira & Oliveira (2012) os quais identificaram que os cuidadores com idade 

mais avança têm mais susceptibilidade de terem sobrecarga, relacionado a ocorrência de 

doenças crônicas e problemas osteoarticulares, que dificultam o cuidado, entretanto os mais 

jovens são mais predispostos ao desenvolvimento de isolamento e restrições sociais.  

Já a escolha do cuidador como membro da família geralmente advém da obrigação por 

parte dos filhos/esposos ou por necessidade financeira. Na revisão integrativa realizada por 

Cardoso et al (2015), os artigos analisados apontaram conformidade com relação ao vínculo 

familiar entre idoso e cuidador, o qual são listados fatores influenciadores da escolha da figura 

do cuidador principal, como: proximidade afetiva, convivência física, coabitação, tempo livre 

e condições financeiras.  

A situação do vínculo familiar torna o cuidado mais complexo diante da ocorrência 

dos mais variados sentimentos, que vão desde amor, impotência, pena, alívio, culpa e revolta, 

sendo capazes de se contrapor de acordo com o momento em que está sendo vivenciado 

(ROSSI, et al 2015; BAHUAB, EMMEL, 2014).  

Com relação à escolaridade, foi encontrado que 54,29% dos participantes tinham 
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Ensino Médio Completo, com apenas 1 participante analfabeto, indo ao encontro dos dados 

encontrados na pesquisa de Araújo et al (2013).  

Ainda não há relação comprovada entre escolaridade e qualidade de assistência, mas 

sabe-se que o cuidador que possui maior tempo de estudo tem melhor compreensão da doença 

e das prescrições e condutas necessárias no processo de cuidar, consequentemente, mais 

facilidade para usos de recursos adequados e menos impacto no cuidado prestado (ARAÚJO 

et al, 2013; NASCIMENTO et al, 2013). 

O estado civil dos participantes predominou em 65,71% de casados. Estudos 

anteriores corroboram essa característica, como Araújo et al (2013), Rossi et al (2015) e 

Bauab & Emmel (2014).  

A situação conjugal estável com a presença do companheiro demonstra certa 

preocupação do cuidador, que precisa lidar com a tarefa de cuidar do idoso, cuidar da casa e 

manter seu laço afetivo com o/a esposo(a), gerando sobrecarga. Entretanto, ter um 

companheiro pode ser visto como uma fonte de apoio para os cuidadores, que passam a 

dividir as questões financeiras, as preocupações e o cuidado (ARAÚJO et al, 2013). 

A atividade profissional também pode ser vista como um fator que influencia a 

qualidade de vida dos cuidadores. No estudo, 60% dos participantes estavam com atividade 

profissional inativa. Deste quantitativo, mais da metade eram aposentados, desempregados 

ou abriram mão das suas ocupações.  

O fato de não ter emprego formal ocasiona dificuldades durante o cuidar, em muitos 

casos o cuidador precisa reduzir a sua carga horária de trabalho ou depender de fontes 

secundárias para manter o sustento da família e conciliar o cuidado, gerando sobrecarga, 

estresse e desgaste físico (ARAÚJO et al, 2013).  

Estando relacionado à atividade profissional, destaca-se a renda familiar, 

predominante no estudo entre 1 e 3 salários mínimos (62,86%). Considerando o salário 

mínimo vigente em 2017 de R$937,00, é possível constatar que o valor é pouco diante das 

necessidades financeiras do cuidar de um idoso dependente.  

Estudos realizados em 2012 e 2015 corroboram que maior parte dos cuidadores 

sobrevive financeiramente da renda advinda de pensões dos idosos e de ajuda de outros 

membros da família, sendo necessário acumular as fontes de renda para que se possa manter 

os insumos e as estruturas necessárias (PEDREIRA, OLIVEIRA, 2012; ROSSI et al, 2015).  

A dificuldade financeira causa consequências capazes de afetar a saúde física e mental 

dos cuidadores. No presente estudo, 85,71% referiram ter algum problema de saúde, sendo 

os mais prevalentes: problemas de coluna (33,3%); hipertensão arterial sistêmica (28,21%); 
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diabetes mellitus (12,82%); depressão/transtornos psicológicos (7,69%). 

Na revisão integrativa de Cardoso et al (2015), os artigos destacaram que os 

cuidadores possuem maior predisposição no desenvolvimento de doenças físicas, psicológicas 

e prejuízos no sistema imunológico. As enfermidades mais comuns são hipertensão arterial, 

desordens no trato gastrointestinal, doenças respiratórias, infecções, problemas articulares, 

distúrbios da tireóide, diabetes mellitus, hipercolesterolemia e cardiopatias.  

Com relação às manifestações mentais, podem ser encontrados: isolamento social, 

estresse, ansiedade, insônia, depressão e risco de uso de drogas psicotrópicas (AREOSA et al, 

2014).  

Corroborando, na pesquisa realizada por Santos & Guitierrez (2013), estes 

identificaram que mais da metade dos cuidadores de idosos com demência possuíam médio 

grau de ansiedade e depressão. Segundo tais autores, os distúrbios de comportamento são 

decorrentes de preocupação constante com o idoso, com os cuidados desenvolvidos e com a 

sobrecarga de atividades. Além das tarefas relacionadas ao cuidado, é possível remeter a falta 

de tempo livre e a dificuldade/ausência da prática de atividades de lazer.  

O estresse emocional e o desgaste físico, quando presentes, geram limitações nas 

atividades de trabalho, vida social, conflitos familiares, incertezas e insegurança quanto ao 

cuidado prestado ao idoso (GAIOLI, FUREGATO, SANTOS, 2012).  

A existência de problemas de saúde física e mental reforça a necessidade do uso 

contínuo de medicamento(s), exposto em 71,43% dos participantes.   

No estudo reflexivo realizado por Lindolpho et al(2014), foi constatado que os 

cuidadores de idosos com demência necessitam de 46% mais consultas médicas do que outras 

pessoas, além do uso habitual de psicotrópicos, como antidepressivos e antipsicóticos. Seina 

& Lenardt(2011) corroboram a frequência de antidepressivos em 16% de seus participantes, 

além de 50% de cuidadores em uso tratamento anti-hipertensivo.   

O uso de medicamentos também é atribuído ao impacto das tarefas do cuidar de idosos 

dependentes, decorrente de quadros de dores, desconforto, energia e alterações do sono 

(NASCIMENTO et al, 2013).  

Relacionando à atividade como cuidador, destaca-se a coabitação com o idoso, 

positivo em 62,85% dos participantes. Residir no mesmo domicílio que o idoso gera maior 

carga horária diária no cuidado, consequentemente mais tarefas 

realizadas/auxiliadas/supervisionadas.  

Na pesquisada realizada por Bauab & Emmel (2014) em uma unidade de Saúde-

Escola de São Paulo, todos os cuidadores familiares coabitavam com o idoso demenciado. 
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Diante do fato, os pesquisadores afirmam que ao dividir a mesma residência há uma 

necessidade de readaptação do cotidiano, referentes ao seu próprio contexto de vida e do 

contexto do idoso. Essa mudança exige que o cuidador esteja disponível de forma integral 

para desempenhar o seu papel e se vê obrigado a redefinir os seus projetos pessoais e suas 

relações sociais.    

A questão de priorizar o cuidado ao idoso e interromper as suas ocupações sociais é 

considerada um dos fatores mais estressantes, pois a sua vida social passa a ser restrita à 

cuidar do idoso, deixando de ser uma atividade prazerosa para obrigação, de forma 

desgastante e negativa para a qualidade de vida (BAUAB & EMMEL, 2014).  

Conforme a doença vai progredindo, maior é a necessidade do idoso, logo, exige-se a 

integralidade do cuidador na realização do cuidado, dificultando cada vez mais manter as suas 

atividades sociais (BAGNE & GASPARINI, 2014).  

Corroborando, Araújo et al (2017) apontam que a progressão da doença torna o idoso 

totalmente dependente, com isso o cuidador passa a ser responsável em todas as atividades da 

vida diária do idoso, desde as Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs), como 

administrar finanças e medicamentos, além das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs) 

como higiene, banho e alimentação. A dependência e o tipo de cuidado prestado vão ao 

encontro com o que foi encontrado no presente estudo, pois 51,43% dos cuidadores 

consideram o idoso como totalmente dependente, assim como 80% desempenham as 

funções de auxílio e execução das atividades diárias.  

O tempo diário de cuidado ofertado foi predominante de 8 horas ou mais (80%) e o 

tempo total em anos teve a mediana de 4 anos, tendo como tempo mínimo 1 ano e o máximo 

de 14 anos, demonstrando heterogeneidade nesta questão.  

Na pesquisa realizada por Coelho et al (2013), com 24 cuidadores de idosos 

demenciados de Ilhéus (Bahia), a maioria destes cuidavam por mais de 12 horas diariamente, 

assim como no estudo de Bauab & Emmel (2013), o qual todos os participantes dedicavam-se 

integralmente ao idoso entre dois e três turnos diariamente e em tempo total de 1 a 4 anos.   

A integralidade no cuidado ao idoso causa impacto no autocuidado, decorrente de 

sacrifícios no descanso, lazer, na vida social, familiar e afetiva. A atividade torna-se mais 

desgastante quando não há com quem dividir o cuidado, pois as preocupações e 

responsabilidades giram em torno de um único cuidador (ILHA et al, 2014).  

No presente estudo, a divisão de cuidados com outra pessoa esteve presente em 

54,29% dos participantes. Na pesquisa de Rossi et al (2015), 50% dos cuidadores afirmaram 

receber ajuda esporádica de outra pessoa, geralmente, irmãos, sobrinhos e filhos.  
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O cuidar “solitário”, prestado por uma única pessoa, frequentemente é capaz de 

manifestar desconforto e solidão no cuidador. A qualidade de vida afetada em decorrência da 

falta de divisão de cuidados é intensificada no momento da realização de atividades “pesadas” 

como locomoção e banho nos idosos demenciados (GRATÃO et al, 2012; ARAÚJO et al, 

2017). 

Pinto & Barham (2014) levantam que a divisão de cuidados quando presente, oferece 

melhor qualidade de suporte aos idosos, pois ocorre a colaboração entre as pessoas 

proveniente do amor, da afeição e da preocupação, consecutivamente reduz os efeitos 

negativos do estresse.  

Diante das observações encontradas no perfil sociodemográfico, perfil de saúde e tipo 

de cuidado, torna-se imprescindível a articulação destes fatores com possíveis associações 

com a qualidade de vida dos cuidadores de idosos com demência.  

Na amostra do presente estudo, numa escala de 1 a 100%, a média total da qualidade 

de vida, seguindo a média aritmética realizada entre as 26 questões foi de 58,82%. Isso 

denota o valor acima da metade, mas ainda assim, considerado mediano.  

Levando em conta as facetas da escala WHOQOL-bref a questão referente à 

recreação e lazer teve a média de 32,14%, valor bem abaixo da metade. O que vai ao 

encontro com os fatos referentes ao tipo de cuidado, como a carga horária de cuidado, a 

coabitação e a divisão de cuidados.  

Os cuidadores que possuem tais características tendem a passar mais tempo prestando 

alguma tarefa de cuidar do idoso ocasionando falta de tempo para si próprio, por conta das 

demandas do cuidado.  

Um estudo descritivo realizado no interior de Minas Gerais, com 22 cuidadores de 

idosos com Doença de Alzheimer, constatou que 50% referiram tempo livre para realizar 

atividade próprias como caminhada, ginástica, ir à igreja, passear, cuidar da própria saúde e 

da aparência (ROSSI et al, 2015).  

Abrir mão da vida pessoal em prol das necessidades de uma outra pessoa envolvem 

sentimentos positivos e negativos, conforme Neumann & Dias (2013) destacam ao levantar 

que apesar da preocupação e frustração envolvidos na sua vida própria, há ainda um processo 

de resignação, a qual está relacionada ao envolvimento afetivo com o idoso.  

No presente estudo, não houve associação significativa entre carga horária, tipo de 

cuidado, coabitação e divisão de cuidados.  Por conta do baixo quantitativo na amostra, o 

efeito dessas questões foram considerados muito pequeno(s)/pequeno(s).  

Com relação a Auto-Avaliação da Qualidade de Vida, esta foi considerada mediana, 
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pois teve sua média de 61,79, mas com predomínio das respostas em “Nem ruim, Nem boa” 

(48,57%). Diferente do que foi encontrado nesta amostra, o estudo realizado por Santos & 

Gutierrez (2011) identificou que 60% dos participantes afirmaram ter boa qualidade de vida.  

Sabendo que a qualidade de vida é considerada um dado subjetivo, podendo ser 

permeado por diversas significações, Ilha et al(2012) em uma análise exploratória, destacou 

que os cuidadores participantes afirmaram que a Qualidade de Vida envolve “lazer, 

alimentação, atividade física, valores morais individuais/coletivos”.  

Complementando a idéia da subjetividade, a qualidade de vida é um termo amplo que 

vai além das condições de saúde e intervenções médicas, integrando também segurança, 

dignidade pessoal, objetivos e satisfação com a vida, alegria e sentido positivo de si (ILHA, et 

al). 

Apesar dos participantes terem alguma doença e fazerem uso contínuo de algum 

medicamento, houve o predomínio da satisfação (42,86%) com relação à própria saúde, 

dados semelhantes à pesquisas anteriores de Santos & Gutierrez (2011). 

A tarefa desgastante de cuidar do idoso dependente, a idade do cuidador e a renda 

familiar, são alguns fatores que contribuem negativamente para a manutenção do bem estar 

físico e mental, gerando consequências na sua saúde. 

A literatura aponta que os sentimentos negativos como raiva, culpa, estresse, 

depressão, sobrecarga, isolamento, desespero e medo são suficientes para gerar a Síndrome de 

Burnout, que corresponde a resposta inadequada diante de eventos estressantes (CARDOSO 

et al, 2015).  

Além das manifestações psíquicas, há ainda a piora na saúde física, no sistema 

imunológico, problemas respiratórios, cardiopatias e osteoporose (CARDOSO et al, 2015). 

Santos & Gutierrez (2011) indicam que a existência de problemas de saúde não 

necessariamente implica na qualidade de vida, devido a sua subjetividade.   

Apesar da existência de problemas de saúde e de ordem social, os domínios que foram 

mais bem avaliados foram Físico (62,24%) e Relações Sociais (63,10%).  

O domínio Físico corresponde a questões referentes à dor física, sono, tratamento 

médico, capacidade para o trabalho, atividades cotidianas, energia e locomoção.  

Apesar do elevado número de cuidadores idosos, no presente estudo houve associação 

moderada entre idade e qualidade de vida, onde supõe-se que os mais velhos apresentaram 

maiores escores da qualidade de vida. Com relação ao domínio Físico, a dor física foi a faceta 

que teve menor pontuação dentre as 6 restantes. 

Com dados semelhantes a estes, uma pesquisa realizada em São Paulo com 53 
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cuidadores de idosos com Doença de Alzheimer, revelou que 38% avaliaram como “bom” a 

saúde física e a disposição (INOUYE, PEDRAZZANI, PAVARINI, 2010).   

. Com relação ao sono, o escore médio obtido foi 50%, variando de muito insatisfeito 

para muito satisfeito. A literatura aponta que a correlação entre a qualidade do sono e a 

qualidade de vida, sendo característico que os cuidadores que apresentam insônia 

desenvolvem sobrecarga maior do que aqueles que têm o sono satisfatório, consequentemente 

há uma pior concepção de qualidade de vida (PEREIRA, SOARES, 2015).  

O Domínio Relações Sociais, que foi mais bem avaliado entre os domínios envolve 

questões referentes a vida sexual, relações pessoais e suporte/apoio social. Destas, a 

insatisfação maior foi a vida sexual e a maior satisfação o apoio social.  

O suporte ofertado por terceiros aos cuidadores corrobora com o fato do predomínio 

da divisão de cuidados, sendo visto de forma positiva, ainda que não tenha obtido 

significância estatística (p=0,442), possivelmente atribuída ao baixo n de participantes. Já na  

pesquisa realizada por Bagne & Gasparini (2013) com 66 cuidadores de idosos com doença 

de Alzheimer, houve associação significativa entre dividir cuidado e o domínio relações 

sociais (p=0,0153).  

Pereira & Soares (2015) apontam que é fundamental a articulação entre cuidadores, 

familiares e a comunidade, de forma que haja a integração das necessidades materiais e 

emocionais, o que contribui para a qualidade de vida.  

Em oposição, no estudo transversal de Seima & Lenardt (2011) com 208 cuidadores 

de idosos com Doença de Alzheimer, 84% afirmaram não ter nenhum tipo de suporte social. 

Assim como na pesquisa de Araújo, Oliveira & Pereira (2012), a qual de 51 cuidadores, 87% 

informaram a carência e a necessidade de recurso e suporte social.  

A rede de apoio, apesar do WHOQOL-bref relacionar exclusivamente às relações 

pessoais do cuidador, é importante associar também às políticas públicas e redes formais de 

apoio, por parte do Governo.  

Nos casos em que não há suporte de outras pessoas, ocorre o comprometimento da 

saúde física, mental e social dos cuidadores, o que acaba comprometendo a qualidade da 

assistência prestada. Destaca-se a necessidade do suporte social eficaz, visto que no Brasil 

ainda não há uma rede de apoio organizada e a dificuldade do acompanhamento da população 

idosa.  Apesar do crescimento de políticas públicas e benefícios para os idosos, o país define a 

figura do cuidador, mas não tem protocolos de atenção a pessoa que cuida integralmente. 

Deve-se identificar e avaliar as questões referentes ao cuidador como um todo, incluindo 

condições físicas, emocionais e financeiras (LINDOLPHO, et al, 2014). 
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No que se refere á atividade sexual insatisfatória, pode-se atribuir ao estado civil, em 

especial aos casados. A associação entre presença de companheiro e qualidade de vida não foi 

considerada significativa (0,530), mas os que eram casados tiveram melhores escores na 

qualidade de vida.  

Ter um companheiro também foi visto como fator favorável na pesquisa realizada por 

Amendola et al (2008), a qual, ficou evidenciado que os cuidadores casados apresentaram 

maiores escores no domínio relações sociais.  

A presença do companheiro pode diminuir a solidão e aumentar a percepção do apoio 

recebido. Por outro lado, há a perda da privacidade e da intimidade do casal, e que por conta 

das demandas do cuidado, os casais passam a desenvolver a vergonha, cumplicidade e a 

compaixão (BORGUI, 2011; OLIVEIRA, CALDANA, 2012). 

Os dois domínios piores avaliados foram Psicológico (61,07%) e Meio Ambiente 

(51,79%), assim como na pesquisa de Amendola et al (2008).  

O domínio Psicológico trata de questões referentes a sentimentos positivos; pensar, 

aprender, memória e concentração; auto-estima; imagem corporal e aparência; sentimentos 

negativos e espiritualidade/religião/crenças pessoais. 

Neste domínio o que obteve menor pontuação foi a questão referente à frequência de 

sentimentos negativos, obtendo valor de 36,43% numa escala de 1 a 100%, em seguida foi em 

relação ao quanto o indivíduo aproveita a vida (40,71%).  

Bagne & Gasparini (2014) em pesquisa realizada em 2013, também encontraram o 

domínio psicológico com menor escore em comparação aos demais. Em seus achados, as 

questões psicológicas foram influenciadas pelo tempo de cuidado, no qual os cuidadores que 

gastavam menos de 5h diariamente apresentaram maiores médias da qualidade de vida.  

No presente estudo não foi possível estabelecer uma associação entre a carga horária 

diária, mas sim com o tempo total em anos, onde os que cuidam há mais tempo apresentaram 

maiores escores. Nascimento et al (2013) afirmam que não há um consenso sobre o tempo 

causar impacto na qualidade de vida, mas sim refletir nos outros domínios e passivamente 

influencia a qualidade de vida. Além do fato o impacto causado pela demência tende a 

melhorar, de forma que o cuidador passa a entender e lidar de maneira mais positiva, como 

maneira de se acostumar com as manifestações.  

As manifestações emocionais dos cuidadores costumam a ser configuradas por perda 

da liberdade, limitações na vida pessoal, infelicidade e desânimo, já que o cotidiano se 

transforma em vistas dos cuidados, que vão desde o amanhecer até o fim do dia (RAMOS, 

MENEZES, 2012).  
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Outra questão que também influencia o comportamento psicológico dos cuidadores é o 

entendimento sobre a doença. É fundamental o informar os cuidadores sobre a demência e seu 

processo de evolução, sendo possível estabelecer um plano de cuidado adequado à realidade 

do idoso cuidado (RAMOS, MENEZES, 2012).  

Santos & Pavarini (2010) apontam como importante influência o tipo de cuidador 

(formal ou familiar). Segundo estes autores, nos casos em que há vulnerabilidade 

socioeconômica a tendência é que o cuidado seja prestado por familiares, geralmente filha ou 

cônjuge, já os que possuem melhores condições socioeconômicas contam com o apoio do 

profissional.  

Embora não tenha tido diferença significativa entre os 2 grupos de cuidadores da 

presente pesquisa, os cuidadores formais apresentaram escore da qualidade de vida mais 

elevado do que os familiares/informais, sendo associado possivelmente a inexistência de 

vínculo sanguíneo entre idoso-cuidador e menos impacto na mudança da rotina destes 

cuidadores.   

O tipo de cuidado ofertado e a questão socioeconômica vão ao detrimento do domínio 

Ambiente, avaliado com o escore mais baixo, assim como na pesquisa de Amendola, Oliveira 

& Alvarenga (2008). Esse domínio possui facetas referentes a segurança física e proteção, 

ambiente do lar, recursos financeiros, cuidados de saúde, informações e habilidades, recreação 

e lazer, ambiente físico e transporte.  

As facetas com escores mais baixos foram recreação e lazer, cuidados de saúde, 

recursos financeiro e meio de transporte, logo, essas 4 questões se articulam entre si, onde o 

cuidado, muitas vezes ininterrupto, e a dificuldade financeira, impedem ou dificultam a 

realização de atividades de lazer e a satisfação com o serviço de saúde e meio de transporte.  

O lazer, quando ausente ou pouco frequente, decorre da restrição domiciliar do idoso, 

o que requer a presença constante de alguém o acompanhando, neste caso o cuidador.  

Pedreira & Oliveira (2012) afirmam em sua pesquisa que no início da doença há uma 

integração maior entre familiares e amigos do idoso, mas essa característica tende a mudar 

conforme a progressão da doença, de forma que o cuidador acaba tornando-se sozinho apenas 

na esfera doméstica do cuidado. A falta de lazer junto com o confinamento domiciliar leva a 

sobrecarga do cuidador, afetando a sua capacidade, isolamento, alterações no estilo de vida e 

insatisfação pessoal. 

 Com relação a situação financeira, esta quando está prejudicada também gera 

sobrecarga ao cuidador, visto que há a dificuldade ou impossibilidade de se (re)inserir no 

mercado de trabalho (PEDREIRA, OLIVEIRA, 2012). 
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A dificuldade financeira é considerada um forte preditor de tensão para o cuidador, já 

que a baixa condição social diminui a participação efetiva na busca de implementação de 

soluções de proteção e elevação nos níveis de saúde do idoso (COELHO, et al, 2013).  

O cuidado prestado pelos cuidadores é suficiente para mudar o paradigma de prazer 

para obrigação, a qual sua a ocupação pessoal deixa de ser para si e volta-se para o outro, 

gerando desestruturação do cotidiano e sobrecarga (BAUAB, EMMEL, 2014).  

A idade do cuidador em pesquisas anteriores apresentou associação (p=0,008) ao 

domínio meio ambiente, onde os cuidadores mais velhos tiveram menores pontuações do que 

os mais jovens, explicado por insatisfação com o ambiente físico, moradia, recursos 

financeiros, serviços de saúde e transporte (AMENDOLA, OLIVEIRA, ALVARENGA, 

2008).  

Os dados encontrados na presente pesquisa demonstram fatos que a literatura aponta 

como fatores de risco para causar prejuízos na qualidade de vida. Os principais fatores 

encontrados referentes ao perfil sociodemográfico foram: idade elevada, renda familiar baixa, 

estado civil possivelmente comprometido e atividade profissional inativa; em relação ao perfil 

de saúde: presença de enfermidades e uso contínuo de medicamentos; quanto ao tipo de 

cuidado: vínculo familiar, carga horária extensa diariamente, idosos totalmente dependentes, 

realização de atividades diárias e coabitação com o idoso.  

Com relação à Qualidade de Vida segundo a escala Whoqol-bref, os domínios foram 

avaliados com escore de negativo para neutro, o que sugerem a insatisfação nas questões que 

envolvem o bem estar físico, psíquico, ambiental e social. 

Os testes de associação apesar de haver significância somente em 2 quesitos (idade e 

tempo), são suficientes para o apontamento de situações de instabilidade e fragilidade do 

grupo populacional estudado, que fora considerado restrito, o que impede a generalização dos 

fatos. 

Desta forma, os resultados da pesquisa permitem a identificação de possíveis fatores 

agravantes da qualidade de vida, sendo necessário o planejamento e a implementação de 

ações específicas de promoção da saúde física e metal e a prevenção de agravos, contribuindo 

consequentemento no cuidado que será ofertado ao idoso demenciado, constituindo um elo 

integral entre idoso-profissional-cuidador.   
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6. CONCLUSÃO 

 

 Diante dos resultados identificados e discutidos, é possível concluir que a qualidade de 

vida dos cuidadores de idosos com demência é afetado pelos dados referentes ao perfil dos 

cuidadores e condições do cuidado prestado.  

 Destaca-se que a qualidade de vida é envolvida por fatores subjetivos e objetivos, por 

isso a dificuldade de se estimar com exatidão, sendo necessário realizar a articulação entre os 

diversos fatores próprios dos cuidadores, oriundos do cuidado e as facetas definidas pelo 

instrumento utilizado, o Whoqol-bref. É importante levantar que esta escala é utilizada para a 

população geral, logo, não há a especificidade para cada grupo populacional, por isso a 

importância de realizar associações entre a qualidade de vida propriamente dita, medida pela 

escala, e questões externas.  

 Os achados encontrados permitem a detecção de situações delicadas que pertencem ao 

próprio cuidador (idade elevada, baixa renda, vínculo familiar, coabitação, presença de 

enfermidade) que por si só isoladamente já são suficientes para gerar insatisfação pessoal, em 

conjunto com fatores externos (dependência do idoso, atividades do cuidado, carga horária, 

cuidar “solitário), ocorre o decréscimo da qualidade de vida, analisada pelos diversos ângulos.  

 Apesar de os cuidadores com mais idade terem apresentado melhores escores de 

qualidade de vida em comparação aos mais jovens, é fundamental atentar-se para este fato. 

Por se tratar, na maioria de cuidadores familiares, estes por serem mais velhos não têm a 

mesma cobrança social e a mesma necessidade de manter-se no status profissional e pessoal, 

logo, estes tendem a lidar melhor com as consequências de cuidar de alguém dependente. 

 A renda familiar apesar de não ter tido associação alguma com a qualidade de vida, 

através da literatura discutida sabe-se que a situação financeira tem grande impacto sobre a 

vida dos idosos que necessitam de cuidados, logo, perpetuam sobre os cuidadores 

preocupações com relação ao gasto necessário com despesas referentes ao cuidado, podendo 

gerar sentimentos negativos e atingir a vida de forma geral. 

 O cuidado e a forma de como ele são ofertados são capazes de afetar todo o contexto 

da qualidade de vida dos cuidadores, assim como a sua relação com o idoso demenciado. Os 

cuidadores formais nesta amostra apresentaram melhores percepções e escores de qualidade 

de vida, possivelmente atribuído ao fato de não possuírem vínculo familiar com o idoso, desta 

forma o cuidado prestado é uma fonte de renda e possui limites estabelecidos conforme as 

condições trabalhistas combinadas. Enquanto que os cuidadores familiares ou informais 

passam por várias modificações em todos os aspectos da vida e do cotidiano, para que seja 
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possível se adequar e dar “conta” do cuidado integral, muitas vezes sozinho ou com ajudas 

irregulares ou inconstantes, deixando o cuidador sobrecarregado mentalmente e fisicamente, o 

que tende a esses cuidadores apresentarem piores escores da qualidade de vida.  

 Além da patologia de base dos idosos, a demência, os cuidadores também enfrentam 

seus próprios problemas de saúde, visto na amostra como crônicos e necessários de 

acompanhamento constante. Ou seja, os cuidadores devem saber balancear controlar as suas 

próprias enfermidades e lidar com as manifestações da demência no idoso, podendo haver até 

omissão com a própria saúde em vistas das necessidades constantes do idoso.  

 Os idosos em sua maioria foram definidos pelos cuidadores como totalmente 

dependentes, corroborando a importância do cuidado integral para auxiliar, supervisionar ou 

realizar as atividades diárias, logo, os cuidadores tendem a passar mais tempo cuidando do 

outro do que a si mesmo, o que afeta a qualidade de vida de forma geral.  

 Pôde-se perceber que a amostra foi considerada heterogênea e com diversas 

particularidades, isso já fora esperado por se tratar de um local de atendimento gratuito que 

atende vários municípios do Estado do Rio de Janeiro, logo, pessoas de diferentes classes 

sócio-econômicas. percepções e estilos de vida.  

 O fato de não ocorrer a significância de certos testes estatísticos pode ser vinculado à 

característica do cenário, considerado referência na região e com atendimento 

multiprofissional, de forma que o idoso e seu cuidador são atendidos integralmente a partir do 

possível diagnóstico e oferece medidas educativas e integrativas entre os profissionais e 

idosos-cuidadores. Desta forma, por estarem bem amparados, a percepção pode ser diferente 

daqueles que possuem atendimento apenas para o idoso.  

 Como limitação do estudo, destaca-se o tamanho da amostra, explicado pela 

dificuldade de contato telefônico com os idosos e seus cuidadores, já que grande parte dos 

prontuários encontravam-se desatualizados, o que dificultava o processo de seleção dos 

possíveis participantes da pesquisa. 

É importante destacar que o enfermeiro enquanto profissional que atende a todos os 

ciclos da vida tenha domínio das demandas oriundas do idoso demenciado e de seu cuidador.  

Saber olhar o cuidador como um elo de cuidado e identificar suas características e suas 

condições do cuidado como possíveis fatores condicionantes capazes de modificar toda a 

estrutura de vida, e consequentemente definir as áreas que necessitam de maior atenção e 

intervenção, de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida para o cuidador e este 

perpassará sobre o cuidado que será prestado ao idoso, constituindo de fato integração entre 

idoso-cuidador-profissional. 
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 Aos demais profissionais da saúde, que lidam com a clientela com demência, é 

primordial compreender a realidade do cuidado prestado, para que se possa atender 

integralmente o binômio idoso-cuidador, por meio da elaboração de estratégias específicas na 

promoção, prevenção e recuperação da saúde, visto que ambos passam por processo de 

reestruturação em todos os lados vida.  

Por fim, faz-se necessário, como sugestão, a realização de estudos longitudinais, para 

que seja possível haver o acompanhamento dos cuidadores por um prazo de tempo maior, de 

forma que as variáveis independentes sejam minuciosamente avaliadas. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Título do Projeto: Qualidade de vida dos cuidadores de idosos com demência: estudo transversal”. 

Pesquisadores Responsáveis: Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho e Raquel Santos de 

Queiroz, Universidade Federal Fluminense.  

Telefone para contato: (21) 994459398  

Nome do voluntário: _______________________________________________________  

Idade: ________ anos R.G. _________________  

 
A/O Sr(a) está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Qualidade de vida dos cuidadores 

de idosos com demência: estudo descritivo transversal”, de responsabilidade da pesquisadora Profª 

Drª. Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho. Estudos indicam que é comum os cuidadores 

apresentarem sobrecargas e sentimentos negativos, devido às limitações que a doença causa no idoso, 

por isso é necessário avaliar a qualidade dos cuidadores, para que se possam definir condutas 

específicas para enfermeiros agirem junto aos cuidadores. A pesquisa tem como objetivos: Analisar a 

associação entre o perfil sociodemográfico, perfil de saúde e a qualidade de vida de cuidadores de 

idosos diagnosticados com demência; Descrever as características sociodemográficas e de saúde dos 

cuidadores de idosos diagnosticados com demência; Descrever a qualidade de vida de cuidadores de 

idosos com demência segundo as médias das facetas dos domínios do Whoqol-bref; Caracterizar o 

tempo de cuidado provido pelo cuidador ao idoso diagnosticado com demência; Verificar se há a 

associação entre o tempo total de cuidado prestado e a qualidade de vida de cuidadores de idosos 

diagnosticados com demência. Será realizada uma entrevista durante a consulta de enfermagem 

visando caracterizar o perfil dos cuidadores e identificar se existe algum fator que interfere na 

qualidade de vida do cuidador (Instrumento de caracterização sócio-demográfico do cuidador e a 

escala WHOQOL-bref respectivamente). Apesquisa não gera riscos a saúde do cuidador. Sua 

participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo à 

sua pessoa. Em caso de participação, sua identidade será mantida em sigilo, para isso o/a Sr(a). será 

identificada pela inicial C (CUIDADOR) seguida do número de ordem da entrevista. Entre os 

benefícios da pesquisa, destacam-se melhorias na qualidade da assistência de enfermagem voltadas 

para o cuidador de idoso diagnosticado com demência. Os resultados da pesquisa serão tornados 

públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização 

do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter 

confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. 

Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da 

pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. Contando com sua colaboração, obrigado pela atenção.  

Caso tenha alguma dúvida, ou queira algum tipo de esclarecimento ou reclamação sobre os 

procedimentos éticos deste estudo, por favor, entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense:  

Email: etica@vm.uff.br Tel/Fax: (21) 26299189 

 

Eu, ___________________________________, RG nº ________________________, declaro ter sido 

informado (a) e concordo em participar como voluntário (a) do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Niterói, _______ de ________________ de 2016.  

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Voluntário 

 

____________________________                  _____________________________  

            Testemunha                                                                   Testemunha 
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APÊNDICE B - PLANO DE ORÇAMENTO DE PESQUISA –MESTRADO EM 
 
ENFERMAGEM (Período 2016 –2017) 

 

GASTOS USUAIS 
 

Produto/Serviço Valor 
   

Alimentação/lanche R$ 250,00 
   

Anuidade ABEN R$ 300,00 
   

Assinatura de periódico R$ 500,00 
   

Banner R$ 400,00 
   

Cartuchos de impressão R$ 400,00 
   

Cópias R$ 850,00 
   
Livros R$ 1.000,00 

   

Papel para impressão tamanho A4 R$ 55,00 
   

Transporte R$ 500,00 
   

Total R$ 4.255,00 
   

   
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS   

   

Produto/Serviço Valor 
   

Alimentação - Evento Nacional R$ 440,00 
   

Estadia hotel - Evento Nacional R$ 1.080,00 
   

Inscrição Evento Local R$ 230,00 
  

Inscrição Evento Nacional R$ 300,00 
  

Transporte - Evento Nacional R$ 640,00 
  

Total R$ 2.690,00 
   

  

ORÇAMENTO PERÍODO R$ 6.945,00 
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APÊNDICE C - Termo de Compromisso 
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APÊNDICE D 
 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICO DO CUIDADOR 

 

 

Idade __________       Sexo ( ) F   ( ) M              Categoria do cuidador: (   ) Formal     (    ) Informal  

Estado Civil (   ) Solteiro(a)  (   ) Casado(a)   (   )Viúvo(a)   (   )Outro ________                                    

Reside com o idoso: (    ) Sim   (    ) Não 

Bairro onde mora: ___________________      Bairro onde o idoso mora: ____________________ 

Tempo total de cuidado ao idoso:   (    ) Até 1 ano  (    ) 1-2 anos          (    ) 3-4 anos        (    ) 5-7 anos 

(   ) 8 anos ou mais 

Grau de parentesco com o idoso:   (    )Cônjuge      (    )Genro/Nora        (    )Filho(a)     (    )Irmão(a)                  

(   ) Outro________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Escolaridade: 

 
(     ) Analfabeto                                                   (      ) Alfabetizado sem escolarização                     

(     ) Ensino fundamental incompleto                   (      ) Ensino fundamental  completo                       

Até que série? _____ 

(     ) Ensino médio incompleto                             (       ) Ensino médio completo 

Até que série? _____                           

(    )Superior incompleto                                       (       ) Superior completo 

(    ) Pós-Graduação 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Tabagista: (   ) Sim   (   ) Não – Tempo em anos :_________       Alcoolismo: (   ) Sim   (   ) Não 
 
Refere acompanhamento psicológico para si: (   ) Sim   (   ) Não 
 
Por que? ___________________________________________ 

 

 

Medicações em uso: (     ) Sim    (      ) Não. Quais? 

_________________________________________________________ 
 

Problemas de saúde? (   ) Sim (   ) Não. Se sim, qual? 

 

(     ) Diabetes               (    ) Cardiopatias                            (      ) Deficiência de  vitamina 

(     ) Hipertensão         (     ) Problemas de coluna              (      )  Artrose 

(     ) Hipotireoidismo   (     ) Hipertireoidismo                   (     ) Outros. _______________________ 

 

__________________________________________________________________________________________                     

 
Atividade profissional atual: ( ) Sim ( ) Não. Se sim, qual?_____________ 

Quantas horas de trabalho?___________________________________________ 



98 

 

Valor da Renda Familiar:__________________________________________ 

Salário mínimo vigente em 2017: R$ 937,00 

( ) 1 salário ( ) 2 salários ( )3 salários ( ) 4 salários  ( ) 5 salários ( ) acima de 5 salários ( ) acima de 10 salários 

 

Grau de dependência do idoso: (   ) Independente (   ) Dependente moderado(a) (   ) Totalmente dependente   

 

 

Carga horária diária no cuidado ao idoso:  (   ) 4 horas   (   ) 5 – 7 horas    (    ) mais de 8 horas 

 

Há pessoas para dividir o cuidado ao idoso: ( ) sim ( ) não 

 

Tipo de cuidado provido ao idoso:  

(  ) Auxílio nas AVDs 

(   ) Supervisão das AVDs 

(   ) Execução das AVDs 
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ANEXO A – ESCALA WHOQOL BREF 

 

Cuidador: ________________________ 

 

Data: ____/____/_____ 

 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta. 

  
muito 

ruim 
Ruim 

nem ruim 

nem boa 
boa 

muito 

boa 

1 
Como você avaliaria sua 

qualidade de vida? 
1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

2 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com a sua 

saúde? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você 

tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

  nada 
muito 

pouco 

mais ou 

menos 
bastante extremamente 

3 

Em que medida você 

acha que sua dor 

(física) impede você de 

fazer o que você 

precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você precisa 

de algum tratamento 

médico para levar sua 

vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você 

aproveita a vida? 
1 2 3 4 5 

6 

Em que medida você 

acha que a sua vida 

tem sentido? 

1 2 3 4 5 
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7 

O quanto você 

consegue se 

concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 

Quão seguro(a) você se 

sente em sua vida 

diária? 

1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu 

ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, 

atrativos)? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de 

fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  nada 
muito 

pouco 
médio muito Completamente 

10 

Você tem energia 

suficiente para seu dia-

a- dia? 

1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar 

sua aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 

Você tem dinheiro 

suficiente para satisfazer 

suas necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para 

você estão as 

informações que precisa 

no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 

Em que medida você 

tem oportunidades de 

atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 

vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  
muito 

ruim 
ruim 

nem ruim 

nem bom 
bom 

muito 

bom 

15 

Quão bem 

você é capaz 

de se 

locomover? 

1 2 3 4 5 



101 

 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com o seu 

sono? 

1 2 3 4 5 

17 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com sua 

capacidade 

de 

desempenhar 

as atividades 

do seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com sua 

capacidade 

para o 

trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

consigo 

mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com suas 

relações 

pessoais 

(amigos, 

parentes, 

conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com sua vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com  

o apoio que 

você recebe 

de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 
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23 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com  

as condições 

do local 

onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com o  

seu acesso 

aos serviços 

de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com 

o seu meio 

de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas 

duas semanas. 

  nunca 
Algumas 

vezes 
freqüentemente 

muito 

freqüentemente 
Sempre 

26 

Com que 

freqüência 

você tem 

sentimentos 

negativos 

tais como 

mau 

humor, 

desespero, 

ansiedade, 

depressão? 

1 2 3 4 5 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? ..................................................................  

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? .................................................. 
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO CEP 
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