UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE

GISELLE NASCIMENTO DE ANDRADE

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO COGNITIVO DE CUIDADORES DE IDOSOS COM
DOR

Niterói
2019

GISELLE NASCIMENTO DE ANDRADE

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO COGNITIVO DE CUIDADORES DE IDOSOS
COM DOR

Dissertação apresentada ao programa de
Pós-Graduação em Ciências do Cuidado
em Saúde da Universidade Federal
Fluminense como requisito para obtenção
do título de Mestre em Ciências do
Cuidado em Saúde.

Orientadora: Profa. Dra. Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho

Niterói
2019

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha catalográfica automática - SDC/BENF Gerada com
informações fornecidas pelo autor
A553a

Andrade, Giselle Nascimento de
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO COGNITIVO DE CUIDADORES DE IDOSOS
COM DOR / Giselle Nascimento de Andrade ; Alessandra
Conceição Leite Funchal Camacho, orientadora. Niterói, 2019.
88 f. : il.
Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.22409/MPES.2019.m.12417618761
1. Cuidador de idoso. 2. Desempenho cognitivo. 3. Dor. 4.
Produção intelectual. I. Camacho, Alessandra Conceição
Leite Funchal, orientadora. II. Universidade Federal
Fluminense. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. III.
Título.
CDD -

Bibliotecária responsável: Suelen de Mendonça Soares Cóquero - CRB7/6163

GISELLE NASCIMENTO DE ANDRADE

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO COGNITIVO DE CUIDADORES DE IDOSOS
COM DOR

Avaliado em 28 de fevereiro de 2019.

BANCA EXAMINADORA

Prof.a Dr.a Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho (orientadora)
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - Presidente

Prof. Dr. Carlos Magno de Carvalho
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 1º examinador

Prof.a Dr.a Geilsa Soraia Cavalcanti Valente
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - 2º examinador

Prof.a Dr.a Marcelle Miranda da Silva
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Prof. Dr. Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos Santos
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Niterói
2018

AGRADECIMENTOS

Mais um ciclo se fecha após uma longa jornada extremamente enriquecedora tanto
profissionalmente quanto pessoalmente. Muitas pessoas contribuíram e influenciaram durante
esse período e me sinto grata e feliz por tudo.
Agradeço pela conclusão de mais essa etapa da vida acadêmica à minha orientadora
Prof. Dr Alessandra Camacho por todo ensinamento que me fez crescer profissionalmente e por
ter me atraído de volta à pesquisa quando estive dispersa e desmotivada.
Agradeço aos professores do Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado em
Saúde/UFF por terem mostrado a importância da pesquisa buscando a excelência na formação.
O meu agradecimento especial a prof Geilsa Cavalcante por tornar prazerosas as aulas de
metodologia, além de contribuir com minha banca de qualificação e defesa, ao prof Carlos
Magno por toda contribuição ao meu trabalho e motivação de seguir adiante, a prof Miriam
Lindolfo por estar presente em mais uma etapa e por me fazer despertar pra pesquisa com
idosos.
Agradeço aos meus colegas de turma pelo incentivo e descontração quando mais
desanimávamos a continuar. Estivemos dois anos juntos e compartilhamos alegrias e tristezas
e com o apoio uns aos outros, conquistamos essa vitória.
Meu agradecimento especial aos participantes da pesquisa que dispuseram de seu tempo
para estarem comigo com toda paciência e generosidade.
Aos antigos colegas de trabalho e amigos Arthur Guedes, Penha Barbosa e Lessandra
Freitas por todo incentivo, apoio, ajuda e preocupação para que eu terminasse o mestrado.
Aos meus atuais colegas de trabalho e amigos Marcelo Pasqua e Aline Biar por apoio e
incentivo na reta final quando precisei me ausentar.
Aos meus amigos que mandavam energias positivas durante a caminhada e respeitaram
muitas das minhas ausências por desejarem meu sucesso.
Aos meus queridos diamantes Ana Claudia, Angelica Pinto e Harlon Menezes por serem
luz e primordiais no caminho que por muitas vezes foi árduo. Vocês são pra sempre!
Agradeço especialmente ao Oscar Araújo, que esteve ao meu lado desde o início do
processo, me dando amor e apoio, respeitando minha ausência quando precisava, dispondo de
seu tempo e conhecimento sem medir esforços para me ajudar, me acalmando nos momentos
de desespero e vibrando junto cada etapa concluída.
Agradeço às minhas irmãs, Carla, Ana Lúcia, Luciana e Tatiane, minhas maiores
incentivadoras e meus amores que sempre me ouviram e aconselharam no que seria melhor pra

mim.
Agradeço e dedico aos meus pais que fizeram todo esforço para que tivéssemos uma
educação de qualidade, abdicando de seus próprios sonhos em prol da família. Amo vocês.

RESUMO

Devido ao aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o número de
morbidades incapacitantes e presença quase que obrigatória do cuidador, é necessário
que se conheça a sobrecarga desses cuidadores. Associado a essa sobrecarga, está a
combinação do esforço físico, da pressão emocional, do estresse, da dor, das
limitações sociais e das exigências econômicas que surgem ao cuidar de alguém
doente. Dessa forma, a prática do cuidado reflete-se na saúde e, consequentemente,
na qualidade de vida dos cuidadores. Objetivo geral: Caracterizar o desempenho
cognitivo de cuidadores de idosos com dor aguda e crônica. Objetivos específicos:
Analisar o desempenho cognitivo de cuidadores de idosos da amostra; Verificar
relação entre desempenho cognitivo e a dor aguda e crônica em cuidadores de idosos;
Verificar se há diferença no desempenho cognitivo em cuidadores de idosos de acordo
com a intensidade e localização da dor. Método: Trata-se de um estudo exploratório,
não experimental de abordagem quantitativa com delineamento transversal e uma
amostra não probabilística de 30 cuidadores de idosos. A coleta de dados foi realizada
na sala de espera das consultas no Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus
Cuidadores, Niterói-RJ. Foram utilizados instrumentos para o levantamento de dados
como um questionário sociodemográfico para caracterização da amostra, a Escala
Multidimensional de Avaliação de Dor e o Exame Cognitivo de Addenbrooke –
Revisado. Resultados: Entre as características sociodemográfica foi observado a
predominância de cuidadores do sexo feminino 29 (96,7%), maior prevalência da
faixa etária entre 58-64 anos (66,7%), sendo a maior quantidade dos participantes com
60 anos. A relação de parentesco foi em maior percentual (33,3%) de mãe/pai e
filho(a) e quanto ao estado civil a maioria dos cuidadores são casados com 16
(53,3%). Em relação à escolaridade, 16 (53,3%) possuem ensino médio completo e
46,7% consideram sua situação econômica mediana. De acordo com a atividade como
cuidador, tempo total de atividade teve a mediana de 54 meses e 168 horas semanais
foi a mediana relacionada a carga horária de cuidado. Quanto ao uso de medicamentos
para dor, 12 (40%) afirmaram ser raramente. Como resultados da Escala
Multidimensional de Avaliação da Dor, a intensidade mais frequente foi a moderada
com 26,7%, dor aguda apareceu em 46,7% das respostas e crônica com 53,3%. Para
dor aguda o termo mais frequente foi insuportável com 21,42% enquanto persistente
(25%) foi o mais comum em dor crônica. As localizações mais frequentes de dor
foram cervical e lombar. Analisados os escores do Exame Cognitivo de Addenbrooke,
a média total foi de 80,70 e entre os domínios, memória representou a menor média
(16,27/26). Diante do teste de Mann-Whitney, adotando um nível de significância de
p≤ 0,05, verificou-se não haver significância estatística quando comparados os
resultados do ACE-R com a característica da dor, aguda ou crônica e ainda com a
intensidade da dor. Já comparado à localização da dor, houve uma relação os domínios
memória, fluência e visual- espacial além do resultado total do exame com as dores
presentes em pés, perna e região lombar consecutivamente. Conclusão: Sabendo do
perfil sociodemográfico e de saúde, além da avaliação de dor e desempenho cognitivo,
os resultados desta pesquisa podem contribuir para o embasamento científico,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de ações de promoção da saúde, prevenção de
agravos e educação em saúde como estratégias voltadas às principais necessidades
dos cuidadores de idosos.

Descritores: Idoso. Cuidador. Dor. Cognição. Enfermagem.

ABSTRACT
Due to the increase in the life expectancy and, consequently, the number of
incapacitating morbidities and almost obligatory presence of the caregiver, it is
necessary to know the overload of these caregivers. Associated with this overload is
the combination of physical exertion, emotional pressure, stress, pain, social
limitations, and economic demands that arise when caring for someone who is sick.
In this way, the practice of care is reflected in the health and, consequently, in the
quality of life of the caregivers. Overall objective: To characterise the cognitive
performance of caregivers of the elderly with acute and chronic pain. Specific
objectives: To identify the relationship between cognitive performance and acute and
chronic pain in caregivers of the elderly; To verify if there is difference in the
cognitive performance in carers of elderly with pain; To verify if there is difference
in the cognitive performance in caregivers of the elderly according to the intensity
and location of the pain. Method: This is an exploratory, non-experimental
quantitative approach with a cross-sectional design and a sample of 30 elderly
caregivers. Data collection was performed in the waiting room of the consultations
at the Center for Health Care of the Elderly and its Caregivers, Niterói-RJ. Data
collection instruments were used as a sociodemographic questionnaire to characterize
the sample, the Multidimensional Pain Rating Scale and the Addenbrooke Cognitive
Examination - Revised. Results: Among the sociodemographic characteristics, the
predominance of female caregivers 29 (96.7%) was observed, with a higher
prevalence in the age group between 58-64 years (66.7%), with the highest number
of participants aged 60 years. The kinship relationship was in a higher percentage
(33.3%) of mother / father and child and, in terms of marital status, most caregivers
were married to 16 (53.3%). In relation to schooling, 16 (53.3%) have completed high
school and 46.7% consider their median economic situation. According to the activity
as caregiver, total time of activity had the median of 54 months and 168 hours per
week was the median related to the care hours. Regarding the use of pain medication,
12 (40%) reported being rarely. As a result of the Multidimensional Pain Evaluation
Scale, the most frequent intensity was moderate with 26.7%, acute pain appeared in
46.7% of the responses and chronic with 53.3%. For acute pain the most frequent term
was unbearable with 21.42% while persistent (25%) was the most common chronic
pain. The most frequent sites of pain were cervical and lumbar. After analyzing the
Addenbrooke Cognitive Examination scores, the mean total was 80.70 and among the
domains, memory represented the lowest mean (16.27 / 26). Before the MannWhitney test, adopting a significance level of p≤0.05, there was no statistical
significance when the results of ACE-R were compared with the characteristic of
acute or chronic pain and with the intensity of pain. Compared to the location of pain,
there was a relationship between the memory, fluency and visual-spatial domains, in
addition to the total result of the examination with the pains present in feet, leg and
lumbar region consecutively. Conclusion: Knowing the socio-demographic and
health profile, in addition to the evaluation of pain and cognitive performance, the
results of this research can contribute to the scientific basis, development and
improvement of actions of health promotion, prevention of diseases and health
education as strategies focused on the main needs of caregivers of the elderly.

Keywords: Elderly. Caregiver. Pain. Cognition. Nursing.
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1. INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional brasileiro vem se acentuando consideravelmente,
gerando impactos nas diversas formas de se prestar cuidados ao grupo idoso. Segundo dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 1950 e 2025, a população de idosos no país
crescerá 16 vezes contra 5 vezes o crescimento populacional total, colocando nosso país como
a sexta população em contingente de idosos no mundo (BRASIL, 2009).
No Brasil, dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
revelam que 14,5 milhões de indivíduos se encontram com mais de 60 anos de idade e
necessitam diretamente de cuidadores. Apesar disso, a figura dos cuidadores se encontra em
segundo plano pois a maioria das literaturas foca no enfrentamento para os idosos dentro de
patologias (ARAÚJO, 2013).
Desta forma, o processo de envelhecimento, associado a uma doença incapacitante que
causa dependência e necessidade de assistência, é um assunto que precisa ser discutido, pois é
a causa do surgimento de um novo papel social e ocupacional, o do cuidador. O ato de cuidar
pode afetar a saúde física e mental de quem cuida, e portanto, necessita de maior atenção
(BAUAB, 2014).
O aumento da longevidade dos brasileiros e a incidência das doenças crônicas e/ou
incapacitantes explicam o crescimento do número de idosos que necessitam de algum tipo de
ajuda para realizar tarefas do cotidiano, como por exemplo, preparar refeições, fazer faxina ou
compras. Cerca de 40% das pessoas com 65 anos de idade ou mais precisam de ajuda para essas
tarefas do dia a dia, enquanto uma parcela de 10% precisa de auxílio nas tarefas básicas de
autocuidado, como se vestir, tomar banho, comer e se levantar de uma cadeira (MIRANDA,
2015).
O autocuidado é uma função reguladora que está relacionado com as ações que as
pessoas realizam individualmente afim de preservar a saúde e bem estar além de prevenir
doenças (GALVÃO, 2013).
A Teoria do Autocuidado constitui a base para compreender as condições e as limitações
da ação das pessoas que podem beneficiar com a enfermagem, embora seja fundamental haver
proporção entre o excesso e a carência de cuidado para que o indivíduo seja capaz de se
autocuidar. Além disso, a pessoa pode oscilar nas necessidades de autocuidado e de apoio frente
a situações de mudanças em que a mesma não consegue se adaptar favoravelmente (QUEIRÓS,
2014).
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Com o aumento do número de idosos, consequência do processo de envelhecimento da
população, processos de doenças crônicas estão mais presentes tornando-os dependentes.
Sabendo disso, a preocupação sobre o cuidado vem crescendo uma vez que os cuidadores
informais não se encontram adequadamente preparados para essa prática e isso pode trazer
prejuízos na vida dos idosos. Além do despreparo, o familiar que exerce atividade do cuidado,
vivencia a sobrecarga física, emocional e socioeconômica e para que ele se sinta mais seguro e
preparado para assumir as responsabilidades no cuidado é fundamental um treinamento
adequado (MOREIRA, 2007).
Um importante problema de saúde pública está centrado na perda da independência
funcional do idoso, fazendo necessário estudos que abordem esse tema para que políticas
públicas sejam voltadas tanto para a saúde do idoso quanto dos seus cuidadores. Importante
também garantir suporte aos cuidadores, entender as necessidades de saúde dessa população e
principalmente o que se refere ao conhecimento das causas que o levam a adoecer (GRATÃO,
2013).
O cuidado a um idoso por um longo tempo exige dedicação constante do cuidador, e se
for prestado somente por ele, pode trazer riscos a sua saúde fazendo-o se sentir sobrecarregado.
Estresse maior pode ser desencadeado quando o idoso a ser cuidado se encontra com baixo
nível de cognição e por essa razão dependem de cuidados especiais (MENDES, 2010). Muitas
vezes, isso faz com que o cuidador deixe suas atividades, em detrimento dos cuidados
dispensados, sendo que muitos abandonam seus empregos e ocupações, deixam de viver suas
próprias vidas, e poucos contam com a ajuda de outros para dividir a tarefa desse cuidar
(GRATÃO, 2012).
Entende-se como cuidador formal a pessoa contratada financeiramente pelo paciente
e/ou familiares para realizar o cuidado, e os cuidadores informais são familiares, pessoas
amigas, vizinhos ou voluntários que assumem o cuidar sem preparo técnico e que não são
remunerados. Algumas alterações são apontadas em cuidadores formais e informais, como
problemas relacionados ao sono, fadiga, depressão e ansiedade, muitas vezes superiores à média
geral da população (MARONESI, 2014).
O cuidador informal é aquele que desempenha cuidado não profissional não
remunerado, podendo ser pessoas da família, amigos e vizinhos. Pode ser distinguido entre
cuidadores primários, que são os principais responsáveis pelo idoso e seu cuidado e pela maior
parte das tarefas; cuidadores secundários, os quais realizam as mesmas tarefas do cuidador
primário porém sem nível de responsabilidade e decisão e os cuidadores terciários
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que substituem os cuidadores primários por curtos períodos realizando tarefas específicas,
indiretas ao idoso e por isso não têm responsabilidade pelo cuidado (VIEIRA, 2011).
No contexto familiar, a pessoa que assume o papel de cuidador está sujeita a produção
de demandas de cuidados que afetam sua dimensão física, mental e social. As renúncias
aparecem como uma repercussão significativa do cuidado em sua vida atual. O cuidador tem a
clara percepção do que deixou e deixa de fazer na sua vida particular, profissional e social em
função do cuidado ao idoso (OLIVEIRA, 2012).
O cuidado realizado pelo cuidador familiar em domicílio é complexo, pois gera
sobrecarga física, psicológica e isolamento social; falta de apoio institucional e da família,
dificuldade com o ambiente/infraestrutura para realizar o cuidado e dificuldade financeira
(FLORIANO, 2012).
Os familiares brasileiros, com funções de cuidadores informais, desassistidos e
desprovidos de apoios governamentais ou suporte social são obrigados a renunciar ao emprego,
às relações sociais e como consequência, essas modificações no cotidiano do cuidador podem
ocasionar sobrecargas físicas, emocionais e financeiras (SEIMA, 2011).
Em um estudo realizado com idosos em Cascavel –PR, foi descrito que a sobrecarga no
cuidador pode ser maior quando ele também possui restrições na sua saúde e evidenciou-se que
alguns dos entrevistados também eram idosos e ainda que apresentassem alterações no seu
estado de saúde, continuavam a cuidar dos seus familiares e julgava as limitações do familiar
maiores que as suas (VIEIRA, 2012).
A falta de um cuidador para um idoso portador de morbidade acompanhada de declínio
funcional e grau de dependência elevada é classificada como vulnerabilidade social que em
resumo pode ser definida como a capacidade de um indivíduo sofrer dano quando submetido a
determinado estímulo. Isso torna relevante a identificação de casos de idosos com baixa
cognição sem a presença de um cuidador (MIRANDA, 2015).
A realidade mostra que a maior parte da responsabilidade com o idoso ainda recai sobre
a família, normalmente sobre um membro do gênero feminino, que se torna cuidador informal
do parente idoso e que não recebe orientações, nem possui uma estrutura eficaz para prestar
cuidados efetivos ao idoso (MIRANDA, 2015).
A família vem, na maioria das vezes, como uma totalidade, onde cada integrante
desempenha uma função que influencia no todo. Então, quando um desse grupo adoece e deixa
de cumprir com sua função, a organização dessa família sofre mudanças que desencadeiam
conturbações, obrigando à redistribuição de papéis. Dentre esses surge o idoso, que perde seu
papel na família e aquele que ganha a função de cuidador (MENDES, 2010).
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A tarefa cuidar exige uma mudança radical na vida de quem cuida e também demanda
a execução de tarefas complexas e delicadas. Em muitos casos, o cuidador é também uma
pessoa frágil, já em idade de envelhecimento ou em vias de ficar doente. Esse cuidador sem
suporte pode ser o futuro idoso cuidado, pois a experiência de estar incapacitado ou de se tornar
um cuidador gera mudanças que podem vir seguidas de sofrimento, decorrente de doença
crônica ou de alguma dependência física (ARAÚJO, 2013).
Além disso, essas tarefas atribuídas ao cuidador familiar podem acarretar forte impacto
em sua vida quando são executadas sem orientação adequada, sem suporte de outros membros
da família e alteram toda sua rotina, ocupando a maior parte do dia. Por vezes, o familiar que
desempenha o papel de cuidador pode acabar adoecendo em decorrência dessa função, ao
acumular para si atividades relacionadas ao cuidado e as de sua própria rotina pessoal. A
sobrecarga gerada pode ainda desenvolver sintomas psiquiátricos, fadiga, efeitos sociais e
econômicos que comprometem todos os aspectos da vida. Entre os problemas físicos são citadas
queixas somáticas múltiplas, entre elas, dor do tipo mecânico no aparelho locomotor, cefaleia
tensional, astenia, fadiga crônica, alterações no ciclo sono-vigília, assim como problemas
psíquicos, manifestados por desordens como a depressão, ansiedade e insônia, que constituem
a via de expressão do desconforto emocional (GRATÃO, 2012).
Muitas vezes, uma única pessoa fica encarregada de realizar todos os cuidados aos
idosos e quanto maior o nível de dependência, maior é o esforço do cuidador e isso faz com que
este acabe deixando sua própria vida em segundo plano, o que acarreta grande sobrecarga.
Associado a essa sobrecarga, está a combinação do esforço físico, da pressão emocional, das
limitações sociais e das exigências econômicas que surgem ao cuidar de alguém doente. Dessa
forma, a prática do cuidado reflete-se na saúde e, consequentemente, na qualidade de vida dos
cuidadores (FERNANDES, 2013).
É crescente a probabilidade de que idosos sejam cuidados por outros idosos, porque
tanto os que precisam de ajuda quanto seus cuidadores potenciais estão vivendo mais tempo. O
aparecimento ou o agravamento de doenças crônicas e incapacidades decorrentes do avanço da
idade associa-se ao aumento da susceptibilidade ao ônus físico e psicológico gerado pela
prestação de cuidados a outros idosos. Cuidadores idosos têm mais problemas de saúde, mais
depressão e menor satisfação com a vida e, além disso, recebem menos apoio social do que
idosos não cuidadores (TOMOMITSU, 2013).
Os cuidadores idosos além de toda a sobrecarga e responsabilidade do cuidar, ainda
lidam com o seu próprio processo de envelhecimento e o comprometimento físico. Eles se
sentem angustiados e preocupados quanto ao futuro da pessoa a qual dedica cuidados e seu
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próprio futuro por não conseguirem dar conta de algumas tarefas sentem que, com o passar do
tempo (PEDREIRA, 2012).
Devido ao aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o número de
morbidades incapacitantes e presença quase que obrigatória do cuidador, é necessário que se
conheça a sobrecarga desses cuidadores para orientar o planejamento de ações da enfermagem
voltadas a eles e aos idosos (PEREIRA, 2013).
Quando o cuidador é um idoso, a sobrecarga física gerada é maior, uma vez que os
cuidadores em idades avançadas podem possuir doenças crônicas e problemas osteoarticulares,
que dificultam a realização de algumas tarefas. Esta sobrecarga, pode inclusive desencadear ou
piorar problemas já existentes, além disso, a prestação de cuidados pode ficar comprometida
diante dessas limitações. Sendo assim, ao assumir a sobrecarga do cuidado, o idoso cuidador
sem suporte ou informação é submetido a esforços físicos e emocionais que podem agravar
patologias já existentes ou transformá-lo em um doente (PEDREIRA, 2012).
A fadiga, um importante indicador de saúde, pode ser identificada como preditor de
várias doenças, maior uso de serviços de saúde e mortalidade precoce. Examinar o impacto da
fadiga na saúde física dos cuidadores pode ajudar a identificar pontos de tempo críticos e
potenciais alvos de intervenção (CHOI, 2014).
Os suportes públicos ainda são escassos e pouco eficientes para garantir o adequado
acompanhamento desses idosos, cuidadores e cuidados, sua implantação pode melhorar muito
a qualidade de vida dessas famílias. Além disso, grupos de apoio aos cuidadores pode reduzir
o ônus do cuidador idoso, atenuando seu desgaste físico e emocional (PEDREIRA, 2012).

1.1 Motivação

Durante a graduação em Enfermagem, meus interesses acadêmicos foram sendo
direcionados à atenção à saúde do idoso tanto na atenção básica quando na hospitalar. Meus
estudos foram sendo evidenciados pela melhoria do cuidado à população idosa e conhecendo
as alterações próprias da idade, é importante que se conheça e atue em intervenções para
melhoria na saúde. A partir disso, participei do Projeto de Extensão intitulado Consultando
idosos e seus cuidadores sediado no Centro de Atenção à Saúde do Idosos e seus Cuidadores
da Universidade Federal Fluminense. Desempenhando as atividades do citado projeto, percebi
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o envolvimento dos cuidadores no processo de saúde dos idosos e a vivência com o seu
próprio envelhecimento, uma vez que muitos deles são idosos também.
Entre os fatores que podem influenciar num declínio da qualidade de vida e das
atividades diárias do indivíduo idoso, a dor é percebida como um dos fatores principais. Nos
idosos a dor crônica é vista como um problema de saúde pública, pois demanda uma correta
avaliação de saúde pelos profissionais juntamente ao diagnóstico e mensuração do estado geral
de saúde, especialmente quando essa dor é referida por idosos que exercem o cuidado a outros
idosos (MORAIS, 2017).
Em estudo sobre qualidade de vida dos cuidadores, FERREIRA, et al (2011) afirmam
que apesar de a maioria dos cuidadores serem filhos, uma parte era constituída por cônjuges
ressaltando ao fato de também serem idosos então se deparou com a realidade de que um idoso
cuida de outro idoso mais dependente. Reiteram ainda que a proximidade de faixa etária nessa
relação de cuidado pode influenciar aspectos físicos, emocionais e sociais do cuidador
contribuindo assim, para seu isolamento social.
Malak, et al (2016), em estudo sobre nível de depressão no cuidador, aponta a
importância do cuidador identificar os riscos não só em relação a saúde física, como também a
condição mental. Quando um membro da família, geralmente com uma doença crônica,
necessitando de cuidados, os efeitos no cuidador e variam de acordo com o tipo de
relacionamento com o membro da família doente. Afirma ainda que o risco de depressão
aumenta com o avançar da idade juntamente a fatores adicionais como o caso de adoecimento
e diminuição de capacidade de realização de atividades diárias de um ente querido.
Afim de esclarecer as causas da dor lombar entre os trabalhadores cuidadores de idosos,
Iwakiri, et al (2016) – aplicou um questionário a um grupo de cuidadores e obteve os seguintes
resultados: a dor lombar foi associada às variáveis falta de fornecimento de método de cuidados
apropriados para cada paciente, falha nos métodos para melhorar os cuidados, rotação de
trabalho inapropriada e falta de instruções sobre o uso de equipamentos de bem- estar. Outras
associações a dor lombar foram destacadas: postura errada, técnica pobre de elevação de
paciente, tempo insuficiente para concluir o trabalho e falta de trabalhadores para ajudar a
transferência ou banho do paciente.
Em um outro estudo, o qual objetivou avaliar a sensação de dor entre um grupo de
cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer e determinar os fatores (emocionais e
relacionais) que contribuem para a percepção da dor e para lidar com a dor através do uso de
analgésicos, os autores relatam de acordo com os resultados que uma grande maioria (87,4%)
dos participantes relatou queixas de dor, enquanto 93% tomaram analgésicos sem a
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recomendação de um médico pelo menos uma vez por semana; 8% tomaram analgésicos
diariamente. Os preditores mais fortes da dor percebida e da tendência de uso de analgésicos
foram sensação de perda e dor em relação à condição de deterioração do paciente (WOJTYNA,
et al, 2015).
Fazendo uma comparação entre cuidadores e não cuidadores, Goren, et al (2016)
comprovam em seus resultados que em relação aos não cuidadores, os cuidadores apresentaram
utilidade de saúde significativamente menores, maior absenteísmo, deficiência relacionada ao
presenteísmo, comprometimento geral do trabalho e comprometimento da atividade, mais sala
de emergência nos últimos seis meses, depressão, insônia, ansiedade e dor.
Questionados em um pesquisa sobre percepção da dor em atividades de cuidados, 94%
dos participantes do estudo relataram desconforto musculoesquelético em pelo menos uma
parte do corpo durante as quatro semanas anteriores e 79% perceberam que a atividade de
cuidado causou ou piorou os sintomas. Oitenta e dois por cento experimentaram desconforto
musculoesquelético em mais de uma parte do corpo nas 4 semanas anteriores. A parte inferior
das costas foi o local mais comumente relatado de desconforto musculoesquelético, relatado
por aproximadamente três quartos dos participantes (76%). Mais da metade relatou que seus
sintomas afetaram trabalho, cuidados e outras atividades da vida (DARRAGH, 2015).

1.2 Justificativa

A fim de buscar subsídios que embasam o tema relacionado a dor vivenciado pelos
cuidadores de idosos, foi realizado um levantamento bibliográfico para compor um estudo de
revisão integrativa utilizando os descritores idoso AND cuidador AND dor. Foram utilizados
como critérios de inclusão textos completos, com recorte temporal do ano de 2011 até 2017,
publicações nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos artigos impertinentes
ao tema e publicados em revistas indisponíveis gratuitamente.
Foram utilizadas as bases de dados LILACS, MEDLINE, PUBMED e BDENF.
Utilizando os descritores e delimitando pelos critérios de inclusão e exclusão foram
selecionados 7 artigos na LILACS, 145 na MEDLINE, 174 na PUBMED e 3 na BDENF. Após
a leitura dos resumos, foram utilizados de acordo com a pertinência ao tema, 33 artigos descritos
conforma tabela abaixo:
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Tabela 1 - Distribuição das publicações selecionadas nas bases de dados, 2017.
BASES DE DADOS

CUIDADOR/IDOSO/DOR

Publicações selecionadas
N

%

PUBMED

174

18

54,54

MEDLINE

145

12

36,36

LILACS

7

2

6,06

BDENF

3

1

TOTAL

329

33

3,03
100

Fonte: autor

Após leitura das publicações, ficou evidenciado que em poucos estudos o participante
da abordagem era o cuidador e as suas necessidades e não o destinatário do cuidado, o qual
totalizou a maioria dos estudos encontrados. Estudos que não envolviam o cuidado ao idoso
propriamente dito foram utilizados para fundamentar a sobrecarga que os cuidadores sofrem,
além de justificar a baixa publicação sobre o idoso como cuidador de outro idoso e suas
peculiaridades.
Entre os estudos analisados, houve a preocupação de analisar a demanda em saúde dos
cuidadores ainda que a prevalência de participantes cuidadores idosos seja inferior em relação
a cuidadores adultos.
Carllozi et al (2015) em seu estudo sobre a qualidade de vida de cuidadores de
indivíduos com traumatismo craniano evidenciou que os cuidadores se preocupam mais com
sua saúde social, seguidos de saúde emocional, saúde física, saúde cognitiva e sentimentos de
perda relacionados a mudanças no futuro. Outras preocupações relatadas foram sentimentos de
perda, ansiedade relacionada ao papel de cuidador (preocupação com o paciente), tensão em
relação a carga, estresse, entre outros.
Em estudo realizado com cuidadores de indivíduos com sequelas de AVE, utilizando
como critérios de inclusão cuidadores principais com idade superior a 18 anos, Costa et al
(2015) constatou que entre os cuidadores, se destacaram cuidadoras do sexo feminino com
idades acima de 60 anos e as áreas destacadas como maior fardo foram capacidade funcional,
aspectos físicos, aspectos emocionais e dor.
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Em relação a prevalência de dor nos cuidadores, Suzuki et al (2016) aplicou um
questionário a cuidadoras do sexo feminino para avaliar o estilo de vida, o estado de saúde, a
atividade diária e a situação de cuidados. A análise de correlação mediu a associação entre dor
lombar e atividade diária. Do total de 156 participantes, trinta e cinco (22,4%) quase sempre
experimentaram dor lombar. A gravidade da dor lombar foi significativamente e positivamente
associada com dificuldade nas atividades diárias, especialmente flexão e extensão da parte
inferior das costas.
Nogueira et al (2013) ao aplicar o questionário de qualidade de vida WHOQOL – Breef
a um grupo de cuidadores concluiu que a sua percepção relacionada à qualidade de vida é
marcada pela insatisfação, fornecendo subsídios para se acreditar que as atividades de cuidado
podem repercutir negativamente na vida dos cuidadores.
Em um estudo transversal realizado com 488 cuidadores, o qual foi aplicada a
autoavaliação de dor juntamente a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão utilizada para
medir sintomas de ansiedade e depressão em cuidadores, Orgeta et al (2015) traz como resultado
que A dor autoavaliada foi mais frequente naqueles com menor autoavaliação da saúde e maior
ansiedade. Logo, a dor está associada a altos níveis de ansiedade nos cuidadores e afeta as
percepções dos mesmos.
Em relação ao cuidador ser idoso, os estudos apontavam apenas uma estatística inferior
às demais faixas etárias de cuidadores, que foram identificados por filhos ou outra pessoas mais
jovem da família.
Em seu estudo, Morais et al (2017) objetivou verificar se existe diferença na intensidade
da dor crônica de idosos cuidadores frágeis, pré-frágeis e não frágeis e obteve como resultados
que a intensidade da dor percebida dos idosos cuidadores, demonstram que a dor foi classificada
em sua maioria como moderada (39,1%) ou intensa (38,6%). Dos 377 idosos com dor crônica,
45,8% deles relataram sentir dores moderadas e 27,55% sentiam dores intensas. Sendo assim,
concluiu que a tarefa de cuidar é complexa e demanda uma boa saúde do cuidador, porém este
papel está sendo desempenhado por idosos frágeis e vulneráveis. Ressalta que os profissionais
de saúde, como enfermeiros, gerontólogos entre outros, devem realizar uma avaliação integral
desse idoso cuidador, a fim de prevenir e diminuir as incapacidades nas atividades diárias e
promover o autocuidado.
Ficou evidenciado que as pesquisas envolvendo cuidadores ressaltam as diferenças entre
cuidadores formais e informais e envolviam cuidadores com a faixa etária entre 18 e 55 anos
de idade e portanto, baseada na mudança do perfil demográfico da população, os autores
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recomendam pesquisas com os cuidadores idosos justificando a pertinência do presente
estudo.
A partir da discussão dos resultados encontrados, se faz pertinente a temática do presente
estudo para que atenções em saúde estejam voltadas para o cuidador idoso, suas demandas tanto
sociais quanto psicológicas e de saúde.

1.3 Problema de pesquisa (Hipótese)
Há diferença no desempenho cognitivo em cuidadores de idosos com dor.
1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral
Caracterizar o desempenho cognitivo de cuidadores de idosos com dor aguda e crônica

1.4.2 Objetivos Específicos
• Analisar o desempenho cognitivo dos cuidadores de idosos da amostra
• Verificar a relação entre desempenho cognitivo e a dor aguda e crônica em cuidadores
de idosos
• Investigar se há diferença no desempenho cognitivo em cuidadores de idosos de
acordo com a intensidade e localização da dor

1.5 Relevância
Com a melhoria das condições de vida em geral acrescida ao desenvolvimento das
técnicas assistenciais em situações de doença aguda, tem ocorrido o aumento da expectativa de
vida porém de acordo com perfis epidemiológicos, tem ocorrido também o aumento de doenças
crônicas associadas a comorbidades. Essa transição na vivência de saúde para doença crônica
traz um conjunto de mudanças tanto na vida pessoal quanto para o familiar, sendo necessário
que a pessoa se ajuste a novos manejos de autocuidado (SANTOS, 2015).
A produção de conhecimento nessa temática pode subsidiar uma assistência de
enfermagem e multiprofissional integral, para que as necessidades da população idosa sejam
atendidas e os impactos negativos das atividades de cuidado diário decorrentes da dor crônica
sejam minimizados (MOREIRA, 2017).
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Desenvolver pesquisas a respeito da população idosa é importante por conhecer as
peculiaridades e demandas inerentes a indivíduos nessa faixa etária assim como atividades que
são desenvolvidas por eles como cuidadores de outros idosos e suas dores provenientes de tais
atividades.
Para o ensino traz a necessidade de uma abordagem dos profissionais de saúde para a
questão do novo contingente populacional que está envelhecendo em maior quantidade e é
preciso estar apto para acompanhar as mudanças decorrentes do avanço da idade em vários
aspectos da vida do idoso e pra isso é necessário que se desenvolva competências para atuar
com esses indivíduos.
O Núcleo de Ensino em Fundamentos de Enfermagem traz como uma de suas
atividades, a aquisição de conhecimentos e troca entre os participantes sobre melhores práticas
para serem desenvolvidas junto aos pacientes.
Baseado nos resultados de um levantamento bibliográfico prévio e a elaboração de uma
revisão integrativa, a qual mostra um crescimento de produções científicas no ano de 2015
acerca do assunto porém com declínio no ano de 2016, o presente estudo reafirma a importância
de uma assistência de qualidade e holística não só com os idosos dependentes mas também
junto aos idosos que têm a tarefa de cuidar de outros idosos.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O cuidador de idoso

Envelhecer é uma experiência única e singular para cada pessoa e por isso se diversifica
entre os sujeitos de um mesmo grupo social implicando individualidade, diversidade e
variabilidade (TORQUATO, 2011).
A velhice constitui-se em um estágio do desenvolvimento humano e, assim como nas
outras etapas da vida, as pessoas vivenciam um conjunto de perdas e ganhos. Entretanto, a ideia
de incapacidade, doença, afastamento e dependência, ainda prevalecem nas imagens sobre a
velhice (NERI E FREIRE, 2000).
Além dos fatores fisiológicos, patológicos, tendências demográfica e epidemiológica,
acrescentam-se ao processo de envelhecimento, questões sociais como aposentadoria, viuvez,
isolamento, depressão e isso contribui para a diminuição do bem estar e a qualidade de vida
(PASCHOAL, 2005).
De acordo com a OMS (2005), o envelhecimento populacional é uma característica
mundial. Esse processo é definido pelo aumento na proporção da população a partir de 60 anos
de idade para países em desenvolvimento e de 65 anos, para os desenvolvidos, em relação à
população total, do ponto de vista demográfico.
No Brasil, na década de 1940, o coeficiente de mortalidade geral começou a decrescer
quando foram registradas 25 mortes para cada mil habitantes; nove óbitos por mil habitantes
em 1970 e 6,9 por mil em 1999 (IBGE, 2011).
Dados demográficos apontam que a população encontra-se num rápido processo de
envelhecimento e com isso, há um acréscimo significativo no número de idosos em nossa
sociedade. Neste contexto, o Brasil está no processo de transição epidemiológica incompleta
por ainda existirem altos índices de morbimortalidade por doenças infecciosas e parasitárias
associadas ao elevado número de idosos portadores de doenças crônicas (RIBEIRO, 2011).
Embora a incidência dessas doenças aumente com a idade, o processo de
envelhecimento não está relacionado à presença delas, apesar da prevalência implicar na
incapacidade funcional aumentando, assim, a necessidade de cuidados entre os idosos
(BRASIL, 2007).
Devido aos avanços tecnológicos junto ao progresso dos cuidados médicos, a esperança
de vida das populações tem aumentado ainda que exista associação entre o envelhecimento e o
grau de dependência (SALGUEIRO, 2010).
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O aumento do número de idosos portadores de incapacidades conforme o avançar da
idade tem como causa principal a associação entre longevidade e doenças crônicodegenerativas. Tais incapacidades podem causar perda da independência e autonomia,
pressupondo que uma outra pessoa na função de cuidador realize as atividades que o idoso não
consiga mais (LIMA, 2015).
O conceito de dependência varia ao longo da vida e implica reajustes criados pelo
próprio indivíduo e função está atrelada a capacidade de adaptação do indivíduo mesmo na
presença de alguma limitação, seja física, mental ou social (SALGUEIRO, 2010).
Em situações de dependência entre indivíduos, a família é vista como o principal
contexto para a promoção e manutenção da autonomia e saúde de tais membros e ainda a
principal prestadora de cuidados (PEREIRA, 2012).
Nesse contexto familiar, a função de cuidador tende a ser assumida por uma única
pessoa, na maioria das vezes mulheres, a qual assume e se responsabiliza pelas tarefas de
cuidado, sem que tenha, na maioria das vezes, ajuda de outro membro da família ou de
profissionais (DIOGO, 2005).
Alguns motivos que fazem um membro da família ser o cuidador principal estão a
obrigação moral baseada na cultura e religião, o fato de ser cônjuge, ausência de outras pessoas
que possam auxiliar nessa tarefa, e em casos de dificuldade financeira (GONÇALVEZ, 2011).
O cuidador é uma pessoa, membro da família ou não, que cuida do idoso auxiliando ou
realizando

as

atividades

diárias

como

alimentação,

higiene

pessoal,

medicação,

acompanhamento aos serviços médicos, excetuando os procedimentos inerentes aos
profissionais da enfermagem, sendo remunerados ou não (COLOMÉ, 2011).
É a partir do vínculo estabelecido com o idoso que o cuidador pode ser categorizado
baseado na referência e distinção entre cuidado formal e informal, sendo o formal aquele
realizado por profissionais e estes são remunerados e o informal atribuído a familiares, amigos,
vizinhos entre outros, sem nenhuma remuneração (LIMA, 2015).
Os cuidadores formais prestam cuidados no domicílio e cumprem tarefas delegadas pela
família com pouco poder de decisão e por profissionais de saúde que os orientam ao cuidado.
Como formação podem ter curso de auxiliar ou técnico de enfermagem com especialização
orientada para o cuidado em saúde de indivíduos dependentes atendendo às necessidades
específicas. Já os cuidadores informais podem ser familiares, amigos, vizinhos, membros de
grupos religiosos e outras pessoas da comunidade que se dispõem
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voluntariamente sem formação específica porém com disponibilidade e boa vontade para
cuidar de idosos (FALEIROS, 2015).
Nessa perspectiva, o domicílio é visto como espaço que possibilita idosos em situação
de cronicidade terem boa qualidade de vida e estabilidade da doença e por isso tem sido
frequente no cotidiano das famílias cuidar dos mesmos em seus lares (GONÇALVEZ, 2011).
A assistência no domicílio possibilita que sejam considerados todos os fatores que
podem afetar a saúde do idoso e sejam implementadas intervenções pertinentes às
necessidades do cuidado. Nesse contexto, o cuidador é fundamental para o tratamento pois
será referência para a equipe de saúde auxiliando no plano terapêutico (YAMASHITA, 2014).
Um dos objetivos do cuidador domiciliar é incentivar a independência do idoso, diminuindo
possíveis agravamentos devido à incapacidade ou doença, ou seja, promove a
manutenção da saúde (MENDES, 2010).
Sabendo que o idoso perde progressivamente suas capacidades devido o agravamento
das doenças crônicas, a necessidade de cuidados se torna mais intensa com o passar dos anos e
por conta disso o seu cuidador assume encargos que estão além de suas possibilidades técnicas
e emocionais (RODRIGUES, 2006).
Com o idoso dependente na família, a rotina familiar sofre adaptações, principalmente
na vida do cuidador que em muitos casos realiza o cuidado em tempo integral e sem auxílio de
outras pessoas e isso leva o cuidador a abandonar o trabalho extradomiciliar e atividades de
lazer. O exercício do cuidado pode ter consequências negativas para o cuidador em seus
relacionamentos afetivos e profissionais mas por outro lado, fortalece relações familiares
(YAMASHITA, 2014).
Em alguns casos, os cuidados são despendidos por pessoas que vivenciam o próprio
envelhecimento, ou que já se encontram em plena velhice, embora apresentem alguma alteração
na capacidade funcional e até mesmo na sua saúde. Cuidar de um familiar idoso representa além
de uma situação de stress, uma ameaça ao equilíbrio do funcionamento normal do indivíduo,
que pode comprometer o desenvolvimento das atividades do cuidador (MENDES, 2010;
DIOGO, 2005).
O cuidador nem sempre está preparado para lidar com fatores estressantes advindos do
desgaste das atividades e tais fatores podem ocasionar ao cuidador doenças de várias ordens,
inabilidade para função e prejuízos na qualidade do cuidado. Sua qualidade de vida pode ser
prejudicada por complicadores como agravantes na saúde do idoso, excesso de solicitação de
cuidados e falta de serviços assistenciais (MARIGLIANO, 2015).
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Entre os fatores geradores de conflitos na família, pode-se citar os transtornos
comportamentais, neuropsiquiátricos e emocionais que por se acumularem, geram estresse uma
vez que esses familiares não dispõem de conhecimentos e apoio para lidarem com as mudanças
vivenciadas pelo familiar dependente de cuidado e como consequência, gera o
comprometimento da saúde física e mental dos cuidadores (PATROCÍNIO, 2015).
Os cuidadores exercem tarefas que na maioria das vezes não são acompanhadas de
orientação adequadas, sem as quais sua qualidade de vida sofre um impacto já que cuidar de
um idoso é uma tarefa atribuída às outras atividades diárias. Portanto, tornam-se carentes de
informação e necessitam de suporte para melhor enfrentamento da situação (MENDES, 2010).
Em estudo realizado numa Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza a
respeito da percepção sobre o autocuidado de cuidadoras, muitas relataram dificuldade para
manter hábitos de vida saudáveis, bebiam pouca água, consumiam poucas fibras alimentares e
não realizavam nenhuma atividade física devido ao tempo limitado para se preocupar com a
própria saúde, atividade físicas ou lazer e devido a isso a queixa principal na falta de interação
social dificultando a socialização (BORGES, 2015).
Com o novo papel no arranjo familiar, o cuidador está suscetível a enfrentar níveis de
ansiedade devido a novas funções, a adaptação à condição de cuidador que tem por
características dedicação, paciência e abnegação. Sendo assim, é imprescindível que o suporte
em serviço de saúde seja oferecido para contribuir na minimização das dificuldades que o
cuidado prestado demanda (BRASIL, 2016).
Ao pensar na atenção integral ao cuidador, suas necessidades devem ser investigadas
ainda que a identificação traga dificuldades, como relutância em expô-las, constrangimento
diante do sofrimento do indivíduo cuidado, receio por sua condição ser interpretada de forma
inadequada, a acomodação com a situação vivenciada e ausência de menção das questões
relevantes acerca do cuidado como forma de orientação, para que sua saúde e qualidade sejam
preservadas (PORTELLA, 2010).
Diante disso, é fundamental que a equipe de Atenção Básica e Atenção Domiciliar
estejam atentas ao cuidador, para auxílio tanto em relação à melhoria do cuidado oferecido,
como orientações e educação continuada, quanto a compreensão das suas próprias
necessidades. Rodízios entre outros membros da família para atuarem no cuidado pode ser
recomendado para minimizar fatores estressores que os cuidadores principais vivenciam
(BRASIL, 2016).
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Sabendo que o ambiente familiar representa a principal fonte de apoio ao idoso, as
relações familiares devem ser fortalecidas uma vez que minimizam as dificuldades e angústias
vivenciadas tanto pelos idosos quanto seus familiares (CAMACHO, 2010).

2.2 A contextualização da dor em cuidadores de idosos

A dor pode ser definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável
relacionada a lesão real ou potencial de tecidos, evidenciando o comprometimento da
integridade física e emocional do indivíduo (SANTOS, 2006).
Apesar da dor não ser evidenciada em muitos estudos como fator de dependência e
morte, limitações funcionais por ocasião da dor foram comprovadas em pesquisas
epidemiológicas (DELLAROZA, 2013).
Com a ocorrência da dor, há limitações de decisões e comportamento do indivíduo que
podem ainda influenciar o sono, alimentação, eliminações, concentração, entre outros. Pelo fato
de não ser controlável, pode trazer sofrimento físico e psíquico e como consequência, aumento
da morbidade entre idosos (CUNHA, 2012).
Devido a sua multifatoriedade que envolve a interação entre os domínios físico,
psicológico e social, o tratamento de uma dor crônica pode ser dificultado ainda mais pela
variação entre indivíduos e também num mesmo indivíduo ao longo do tempo (MOTTA, 2015).
O envelhecimento pode estar acompanhado pela incidência de doenças crônicas e
degenerativas, as quais aumentam os índices de dependência e dor crônica entre os idosos.
Processos patológicos prolongados por meses ou anos estão associados a dor crônica que causa
limitações funcionais (DELLAROZA, 2013). Essas limitações fazem com que o idoso precise
de cuidados gerados por outra pessoa.
Sendo assim, o estresse gerado pela dor crônica pode contribuir para lentificação da
recuperação de lesões e reabilitação de danos, diminuição da capacidade funcional e aumento
da dependência nos idosos. Com as comorbidades e polifarmácia, os agravos podem ser ainda
maiores e limitadores de tratamentos farmacológicos mais otimizados (SANTOS, 2011).
Com o alto índice de dependência, os cuidadores podem se sentir sobrecarregados, e
isso os levam a sentir maiores níveis de tensão e, consequentemente, percebem desempenho de
funções além de suas capacidades podendo resultar num desequilíbrio do cuidado junto a
resultados insatisfatórios. Essa sobrecarga pode ser apresentada tanto por problemas físicos,
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como queixas álgicas no sistema músculo-esquelético, cefaleia, fadiga crônica, alterações do
sono quanto problemas psíquicos expressos por depressão, ansiedade, insônia, sintomas que
levam o cuidador ao desconforto emocional e declínio cognitivo (FALEIROS, 2015).
O conceito de sobrecarga envolve os aspectos objetivo que se refere ao desempenho das
tarefas de assistência ao paciente e subjetivo relacionado às percepções e sentimentos. A
sobrecarga em cuidadores pode ser relacionada ao tempo dedicado ao cuidado, à dores
articulares e ainda ao grau de dependência dos pacientes sob cuidados (COSTA, 2013).
Essa sobrecarga nas atividades de cuidar pode culminar ainda em doenças agudas e
crônicas e como consequência, o aumento do uso de medicamentos tornando o cuidador tão
doente quanto a pessoa que precisa dos seus cuidados. É importante preservar a saúde do
cuidador por parte da equipe de saúde envolvendo os aspectos psicológico, espiritual, técnico e
operacional estabelecendo uma escuta ativa e sensível durante a atenção domiciliar para que as
ações sejam efetivas (BRASIL, 2016).
Levando em consideração que o ambiente familiar constitui-se uma principal fonte de
apoio ao idoso, há que se estimular o fortalecimento das relações familiares com o propósito de
se minimizarem as dificuldades e angústias vivenciadas por ambos, idosos e familiares
(CAMACHO, 2010).
Muito embora o presente estudo se comprometa em avaliar a dor dos cuidadores de
idosos, faz-se necessário falar sobre os principais motivos, como a dor, que levam os idosos a
se tornarem dependentes de cuidados.

2.3 As políticas públicas de saúde voltadas ao cuidador de idoso

O desenvolvimento de políticas públicas para a pessoa idosa tem sido destaque na
agenda de organizações internacionais de saúde com relação à proposição de diretrizes para
nações que ainda precisam implantar programas sociais e assistenciais para atender às
necessidades emergentes desse grupo populacional. O Brasil tem se organizado na tentativa de
responder às crescentes demandas da população que envelhece, preparando-se para enfrentar as
questões da saúde e do bem-estar dos idosos um grupo que emerge rapidamente no cenário da
vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que o SUS está sendo regulamentado (FERNANDES,
2012).
Baseado na Política Nacional do Idoso (2010), no âmbito da saúde, são competências
dos órgãos e entidades públicos:
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Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do
Sistema Único de Saúde; prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do
idoso, mediante programas e medidas profiláticas; adotar e aplicar normas de
funcionamento às instituições geriátricas e similares, com fiscalização pelos
gestores do Sistema Único de Saúde; elaborar normas de serviços geriátricos
hospitalares; desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde
dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios e entre os Centros de
Referência em Geriatria e Gerontologia para treinamento de equipes
interprofissionais; incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de
concursos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais;
realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas
doenças do idoso, com vistas a prevenção, tratamento e reabilitação; e criar
serviços alternativos de saúde para o idoso.

Como finalidade principal da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa pode-se
destacar a recuperação e manutenção da autonomia e independência dos idosos, junto a medidas
coletivas e individuais em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de
saúde, citando como uma necessidade de enfrentamento de desafios, um suporte qualificado e
constante aos responsáveis pelos cuidados aos idosos, que na maioria são prestados pela família
(BRASIL, 2006).
Exercer os cuidados a um paciente que demanda atenção constante nas suas atividades
básicas de vida diária (ABVD) e que está enfrentando processo de finitude envolve questões
que não são explicitadas claramente e rotineiramente aos profissionais de Saúde envolvidos no
cuidado desse mesmo paciente. Assim, é importante ter uma escuta qualificada a esse cuidador,
objetivando informações que darão mais subsídio para o atendimento do paciente. Acolher e
respeitar os limites desse cuidador que às vezes se encontra sem condições para essa tarefa do
cuidado, pelo medo de lidar com a proximidade da morte, faz-se necessário, a fim de possibilitar
melhor enfrentamento da situação-problema (BRASIL, 2013).
A tarefa de cuidar de alguém geralmente se soma às outras atividades do dia-a-dia. O
cuidador fica sobrecarregado, pois muitas vezes assume sozinho a responsabilidade pelos
cuidados, soma-se a isso, ainda, o peso emocional da doença que incapacita e traz sofrimento a
uma pessoa querida.
O cuidador deve contar com a ajuda de outras pessoas, como a ajuda da família, amigos
ou vizinhos, definir dias e horários para cada um assumir parte dos cuidados. Essa parceria
permite ao cuidador ter um tempo livre para se cuidar, se distrair e recuperar as energias gastas
no ato de cuidar do outro; peça ajuda sempre que algo não estiver bem.
É fundamental que o cuidador reserve alguns momentos do seu dia para se cuidar,
descansar, relaxar e praticar alguma atividade física e de lazer, tais como: caminhar, fazer
ginástica, crochê, tricô, pinturas, desenhos, dançar, entre outros (BRASIL, 2008).
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2.4 A atuação do enfermeiro junto ao cuidador de idoso

Os idosos apresentam diferenças entre si de acordo com suas histórias de vida, grau de
independência funcional e em relação a demanda por serviços. Porém, de uma forma geral,
todos necessitam de uma avaliação baseada no conhecimento do processo de envelhecimento
natural acompanhado à realidade sociocultural na qual estão inseridos. Sendo assim, é
necessário que os serviços que atendem a idosos consigam responder às necessidades
específicas aplicando a intensidade com que necessitam (BRASIL, 2006).
Ao atuar com o cuidador, o enfermeiro precisa ter a sensibilidade de oferecer
informações para ensiná-lo como controlar a situação em que se encontra já que geralmente
esse cuidador familiar é uma pessoa leiga. Nesse contexto a família é vista como um grupo de
pessoas que se relacionam e desenvolvem tarefas e responsabilidades para a prestação de
cuidados aos membros que precisam de auxílio no autocuidado (COSTA, 2014).
Dessa forma o serviço de saúde exerce papel fundamental na prestação de assistência ao
idoso e seu cuidador, levando em conta que a sobrecarga dos cuidadores está na necessidade de
oferecer cuidado realizado no domicílio, logo, a atenção aos cuidadores visa a redução da
sobrecarga e a acessibilidade de conhecimentos (BORGES, 2015).
O enfermeiro, com suas competências pode contribuir para que esses cuidadores de um
familiar dependente tenham seu autocuidado efetivo e suas próprias demandas satisfeitas. Além
disso, o enfermeiro tem a possibilidade e conhecimento de identificar os indivíduos em alto
risco de desenvolver tensão relacionada ao papel de cuidador e a partir dessa constatação,
auxiliar esse indivíduo a se prevenir dessa situação (COSTA, 2014).
Trabalhando em equipe, a enfermagem consegue, inserir o cuidador na promoção do
autocuidado atuando junto a ele e a família afim de evitar sobrecargas na atividade de cuidado,
reorganizando, dentro das possibilidades, as atividades diárias, percebendo as dificuldades e
controlando as adversidades. O cuidador é importante integrante no processo de reabilitação e
qualidade de vida do cliente e por isso deve ser reconhecido como integrante das ações de
enfermagem e deve receber assistência das equipes de saúde em relação as suas qualidades,
limitações e inseguranças, sejam elas físicas ou psicológicas.
Orem identificou cinco métodos que podem ser utilizados pelos enfermeiros isolados ou
combinados ao cuidar da pessoa, que são: executar ou agir, substituindo a pessoa naquilo que
ela não é capaz de fazer; orientar e encaminhar; dar apoio físico e/ou psicológico; criar e manter
um ambiente que favoreça o seu desenvolvimento; e ensinar. Para Orem, o processo
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de enfermagem é permite diagnosticar a necessidade de cuidados, fazer um planejamento e
intervir (QUEIROZ, 2014).
Portanto, para prestar um cuidado de qualidade, é necessário que o indivíduo encontrese bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente e espiritualmente. Equipes de saúde devem
se atentar às suas necessidades, dúvidas, angústias e possíveis problemas que envolvem sua
saúde, a fim de contribuir de forma significativa para sua qualidade de vida satisfatória,
auxiliando quando necessário e correspondendo às perspectivas do indivíduo. Com isso, é
possível colaborar para um cuidado de qualidade, diminuição de violência de diversos tipos,
melhora na qualidade de vida e satisfação em cuidar (TOZO, 2013).
Afim de desenvolver mudanças nas políticas públicas com intuito de assistir de forma
adequada aos idosos, há necessidade de investimento principalmente na atenção básica com
elaboração de estratégias preventivas e de promoção a saúde e para isso, profissionais que atuam
nessa rede de atenção básica devem receber um treinamento e capacitação para adequarem sua
assistência às necessidades da população idosa (CAMACHO, 2010).
De acordo com concepções da teórica Dorothea Orem, quando o indivíduo não possui
tais habilidades para atender a demanda de autocuidado, será necessário o auxílio de outra
pessoa para exercê-lo, seja o enfermeiro ou um membro da família. No ambiente domiciliar é
comum que a própria família assuma essa responsabilidade e isso pode ter como consequência
seu próprio autocuidado passado para segundo plano. Geralmente esse cuidador familiar é uma
pessoa leiga, então o papel do enfermeiro é importante por oferecer informações sobre como
controlar essa situação em que está vivendo. De acordo com esta teoria, é na família que é
depositada essas responsabilidades com os que sofrem privações no autocuidado por manterem
relações estruturadas no grupo (COSTA, 2014).
Os profissionais de saúde que atuam no domicílio devem desenvolver junto a familiares
e cuidadores, discussões a respeito da situação do indivíduo que está sob o cuidado para ajudar
a diminuir angústias e pra isso é preciso que seja informado sobre prováveis acontecimentos
que podem decorrer durante o processo de adoecimento e morte. Não há uma abordagem única
pois ocorre de acordo com a demanda do paciente, cuidadores e familiares em questão
(BRASIL, 2013).
2.5 A Teoria do Autocuidado por Dorothea Orem

Dorothea Elizabeth Orem nasceu em 1914, em Baltimore, Maryland, EUA, formou-se
em 1930, recebendo o título de Bacharel em Ciências e Educação de Enfermagem em 1939 e
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se tornando Mestre em Ciências em Educação em Enfermagem em 1945. Obteve Doutorado
em Ciências em 1945 e novamente em 1980 e 1988. Em 1992 foi nomeada Membro Honorário
da Academia Americana de Enfermagem (ARAÚJO, 2014).
Desenvolveu a Teoria do Autocuidado entre 1959 e 1985 a qual é constituída por três
teorias inter-relacionadas, denominadas Teoria do autocuidado que se baseia em ações
voluntárias que o indivíduo é capaz de realizar com a responsabilidade de cuidar de si em
relação a saúde e autoestima; Teoria do déficit do autocuidado, na qual há intervenção de
enfermagem uma vez que o indivíduo se encontra incapacitado ou limitado no suprimento de
autocuidado eficaz; e Teoria dos sistemas de enfermagem que se baseia nas necessidades de
autocuidado e nas capacidades do indivíduo para execução de atividades de autocuidado
(ARAÚJO, 2014).
Uma teoria pode ser definida como uma explicação sistemática de um evento em que os
componentes e os conceitos são identificados, os relacionamentos são propostos e as previsões
são feitas (QUEIRÓS, 2014).
O autocuidado, de uma maneira simples, pode ser considerado como atividades
desempenhadas por indivíduos em seu próprio benefício na intenção de manter seu bem estar e
deve estar fundamentado na aprendizagem, tomada de decisões e consciência sobre seu novo
estilo de vida (MENEZES, 2013).
O autocuidado é entendido como uma habilidade humana e sua execução está ligada às
condições que cada indivíduo possui para realizá-lo. Na Teoria do Autocuidado é abordada a
prática de cuidados realizados pelo indivíduo com a finalidade de manutenção da condição vital
e de saúde. Nessa teoria são apontadas três requisitos para o autocuidado como universais,
desenvolvimentais e de desvio de saúde. Já a Teoria de Déficit de Autocuidado determina que
a enfermagem é necessária quando um indivíduo é incapaz ou tem limitações na provisão de
autocuidado efetivo. Nestas situações, o indivíduo necessita adquirir conhecimentos e
habilidades a fim de incorporá-los em seu sistema de cuidado. Por fim, a Teoria de Sistemas de
Enfermagem estabelece a estrutura e orienta as práticas de enfermagem onde são identificados
o sistema totalmente compensatório, o sistema parcialmente compensatório e o sistema de
apoio-educação. Nesses sistemas estão fundamentados a dimensão da responsabilidade da
Enfermagem nas situações de atendimento à saúde e o papel geral e específico de cada
participante visando suprir as exigências terapêuticas (LESSMANN, 2012).
A partir das três teorias inter-relacionadas mencionadas foram estabelecidos seis
conceitos centrais e um conceito periférico: autocuidado, ação de autocuidado, demanda
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terapêutica de autocuidado, déficit de autocuidado, departamento de enfermagem, sistema de
enfermagem e condicionantes básicos (NOBREGA, 2012).
Sendo assim, a teoria do autocuidado agrega outras teorias que se relacionam entre si e
com o grau de autonomia e dependência do paciente em relação às suas necessidades. Vários
aspectos afetam o autocuidado do qual o paciente tem domínio e quando afetado, origina o
déficit tornando a enfermagem necessária para ajudar o indivíduo no fornecimento de
autocuidado. E, finalmente, quando o indivíduo responde de forma satisfatória, a enfermeira
leva as necessidades do paciente a um sistema de cuidados de enfermagem (NOBREGA, 2012).
Várias situações podem influenciar negativamente para os estados físico, mental e
psicológico dos cuidadores, como a vida pessoal e social desestruturada pela responsabilidade
de cuidar em tempo integral, desgaste físico principalmente pelo agravamento da doença do
idoso, geralmente cuidado despendido por um único cuidador e as próprias limitações do
cuidador. Além desses fatores, é comum que o cuidador de sobrecarregue nas atividades e
esqueça de que também necessita de cuidados (PATROCÍNIO, 2015).
As demandas para o ato de cuidar podem resultar em fatores estressantes, entre eles os
cuidados diretos, contínuos, intensos, e a vigilância constante; o desconhecimento ou a falta de
informações para o desempenho da atividade; a sobrecarga de trabalho; conflitos familiares; a
redução das atividades sociais e profissionais, o abandono do lazer, entre outros. Assim, o
cuidador pode responder de maneira positiva se adaptando às mudanças ou negativamente com
repercussões emocionais não saudáveis que vão influenciar na sua qualidade de vida (SANTOS,
2012).
Isso faz com que o cuidador não preste atenção nas suas necessidades pessoais e essa
inobservância do autocuidado configura problemas físicos e emocionais.

35

3. MÉTODOS E TÉCNICAS

3.1 Tipo de estudo

Estudo exploratório, não experimental de abordagem quantitativa com delineamento
transversal.
As pesquisas exploratórias têm como característica a formulação de problemas ou
hipóteses que serão convenientes para estudos posteriores tendo como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias (GIL, 2008).
Além disso, uma pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior
aprofundamento no conhecimento de um assunto para torná-lo mais explícito ou construir
hipóteses. Para realização desse tipo de pesquisa é desenvolvido um levantamento bibliográfico
a priori, entrevistas com pessoas que tiveram experiência com o problema e análise das
situações para melhor compreensão (GERHARDT, 2009).
Uma pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável. Opiniões e
informações são traduzidas em números para serem analisadas e classificadas e por isso requer
o uso de técnicas estatísticas. Para não haver contradições na análise e interpretação, hipóteses
são formuladas e classificadas entre as variáveis para garantir a precisão dos resultados
(PRODANOV, 2013).
A coleta de dados geralmente é realizada nestes estudos por questionários e entrevistas
que apresentam variáveis distintas e relevantes para pesquisa, que em analise é geralmente
apresentado por tabelas e gráficos (DALFOVO, 2008).

3.2 Cenário de pesquisa

A pesquisa foi realizada no Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores
(CASIC/UFF), ambulatório de geriatria da Universidade Federal Fluminense localizado no
município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
O espaço oferece Atendimento ambulatorial multiprofissional a idosos e seus
cuidadores. A equipe conta com enfermagem, cardiologia, nutrição, fisioterapia, serviço social,
fonoaudiologia, farmácia, psicologia, acupuntura, auriculoterapia, esparadrapoterapia e
massoterapia para atendimentos individuais. Também são oferecidas oficinas em grupo para
cuidadores, estimulação cognitiva de idosos, informática, música, educação em saúde e
diabetes, fisioterapia e psicologia. Aos idosos acamados ou com grande dificuldade de
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locomoção é oferecida visita domiciliar que conta com enfermeiro, assistente social e
nutricionista.

3.3 Aspectos éticos

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado com parecer de número 2.831.142 e
CCAE: 87442218.0.0000.5243 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). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) foi assinado em duas vias, sendo uma de posse do participante da pesquisa e a segunda
arquivada pelo pesquisador.
A Resolução 466/12 incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais
da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre
outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa,
à comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 2013).

3.3.1. Risco/ benefício da pesquisa

Como risco na pesquisa pode ocorrer o risco social e psicológico para situações de cunho
pessoal identificadas, risco físico na atividade de cuidado ou de rotina desempenhada pelo
cuidador com a identificação das queixas álgicas pelo instrumento de coleta de dados. Com a
constatação destes, os mesmos poderão ser encaminhados para atendimento em consultas de
enfermagem e para devidos especialistas que atendem na unidade. Além disso há o risco de
desconforto relacionado ao tempo de duração da entrevista e aplicação dos instrumentos de
coleta sendo previamente mencionada a duração estimada e ainda, risco de vazamento das
informações coletadas embora sejam tratadas com sigilo, anonimamente e de posse do
pesquisador sem divulgação em mídias sociais. Entre os benefícios, está a identificação de
prováveis acometimentos na saúde desses cuidadores, tornando possível realizar medidas de
promoção, prevenção e tratamento adequados às demandas dos participantes da pesquisa. Dessa
forma, uma assistência qualificada contribuirá para a melhoria das condições de saúde desses
cuidadores.
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3.3.2. Garantias do sigilo

Tanto nome quanto características pessoais que sugerirem identificação dos
participantes não serão mencionados nos resultados do trabalho e para referenciar os dados,
serão utilizados números. Dessa forma o sigilo e confidencialidade dos participantes do estudo
serão preservados.

3.4 Participantes do estudo

Participaram da pesquisa 30 cuidadores de idosos, selecionados a partir do
enquadramento nos critérios de inclusão e exclusão que são cadastro no CASIC, ter idade acima
de 18 anos e realizar o cuidado primário ao idoso como critério de inclusão e como exclusão,
ser analfabeto, não comparecer às consultas de enfermagem em até três tentativas de contato,
falecimentos e que não queiram participar da pesquisa.
A amostra foi a não probabilística de conveniência com abordagem direta ao cuidador
de idoso durante a consulta de enfermagem.

3.5 Técnicas e instrumentos de coleta de dados

A técnica utilizada para coletar os dados foi uma entrevista estruturada realizada durante
a sala de espera das consultas.
Uma entrevista estruturada é desenvolvida a partir de perguntas fixas de ordem
invariável para todos os entrevistados sendo o método mais adequado para desenvolvimento de
levantamentos sociais por possibilitar o tratamento quantitativo dos dados (BRITTO JÚNIOR,
2011).
Afim de obter mais informações a respeito do seu objeto, o pesquisador através da
entrevista se permite conhecer atitudes, sentimentos e valores por trás do comportamento. Dessa
forma, vai além das descrições das ações podendo interpretar resultados a partir de novas fontes
(RIBEIRO, 2008, p.141).
Para coleta de dados foram utilizados três instrumentos. O primeiro é o Perfil
Sociodemográfico, no qual constará de dados pessoais e questões relacionadas ao cuidado
prestado como atividade.
O segundo é a Escala Multidimensional de Avaliação da Dor (EMADOR). Para
aplicação desse instrumento, será solicitado ao entrevistado que julgue a intensidade de dor
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através de uma escala numérica de 0 a 10, onde 0 indica “sem dor”, 10 “dor máxima” e entre 2
e 9 serão os níveis intermediários de dor sentida. Os valores atribuídos serão marcados no
gráfico de acordo com o horário em que as dores são sentidas. Posteriormente, o entrevistado
deve caracterizar a dor como aguda e crônica de acordo com as especificações de cada uma e
assinalar um ou mais descritores que caracteriza a dor percebida. Esses também serão marcados
de acordo com o horário. Por fim será exposto ao entrevistado uma figura do corpo humano
com regiões numeradas e o mesmo deve localizar em que região a dor é sentida, também
seguido do horário em que é percebida e marcada no gráfico (SOUSA, 2010).
Esta escala foi elaborada para a língua portuguesa e validada de forma subjetiva e
estatística. Para elaboração do inventário participaram seis profissionais (dois médicos, dois
enfermeiros, um psicólogo e um fisioterapeuta) docentes de universidades federais e estaduais,
atuantes em hospitais de médio e grande porte para serem juízes no processo de validação e
conteúdo do instrumento elaborado (SOUSA, 2010).
Como materiais, foram utilizados descritores contidos no Questionário de Dor McGill
(MPQ), livros, artigos científicos específicos, um dicionário da língua portuguesa, um
dicionário médico, um dicionário inglês/ português, papel e caneta. Foram selecionados 308
descritores de dor com suas respectivas definições seguindo o seguinte procedimento: extração
da literatura científica internacional e nacional traduzidos por professores de inglês e português;
identificação a partir da experiência profissional com pacientes que sentiram dor aguda e
crônica; uso de palavras através do dicionário da língua portuguesa e dicionário médico para
descrever a dor (SOUSA, 2010).
Abaixo de cada definição foram criadas categorias de 7 pontos contendo alternativas
que variavam de 0 a 6, as quais os participantes atribuíram escores que representasse o quanto
o descritor caracterizava a dor. Para cada descritor foi calculada a média aritmética e o desvio
padrão da média aritmética e então 100 descritores por apresentarem maior média foram
selecionados para o inventário (SOUSA, 2010).
O inventário definitivo constou de 100 descritores para dor aguda e 100 para dor crônica.
Para validação estatística participaram 493 profissionais da saúde entre médicos, enfermeiros e
psicólogos além de 146 participantes portadores de dor aguda e de crônica. Ao concordarem
em participar da pesquisa, todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido,
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Processos HCRP no 7481/98 e HCRP no
11696/2004). No procedimento de validação, para participantes profissionais era solicitado que
julgasse o descritor de acordo com sua experiência

39

profissional relacionada à percepção de dor aguda ou crônica e para pacientes, era solicitado
que julgasse descritor de acordo com a dor percebida (SOUSA, 2010).
Como resultados foi mostrado os 40 descritores que mais caracterizaram a dor aguda
(terrível, insuportável, enlouquecedora, profunda, tremenda, desesperadora, intensa,
fulminante, aniquiladora e monstruosa) e 40 descritores que mais caracterizaram a dor crônica
(deprimente, persistente, angustiante, desastrosa, prejudicial, dolorosa, insuportável,
assustadora, cruel e desconfortável). Com o instrumento de descritores foi possível analisar as
dimensões sensitiva, afetiva e cognitiva. Sendo assim, com a publicação de tal inventário, podese dizer que há uma escala multidimensional para a Língua Portuguesa e não apenas
unidimensional para tal propósito (SOUSA, 2010).
Cognição pode ser definida como funções e processos que, em conjunto, permitem que
os sujeitos tomem decisões e se comportem de maneira inteligente. O declínio cognitivo, em
alguns casos, pode acarretar alterações na autoestima e na qualidade de vida, além de ter
implicações para o gerenciamento de atividades cotidianas, tais como preparar refeições, tomar
medicamentos e cuidar dos problemas relacionados à saúde (SOARES, 2013).
A fim de avaliar o desempenho cognitivo, foi utilizado um terceiro instrumento, o
Exame Cognitivo de Addenbrooke – Revisado (ACE-R, do inglês Addenbrooke´s Cognitive
Examination - Revised) que avalia seis domínios cognitivos, a saber: orientação, atenção,
memória, fluência, linguagem e habilidades visuais-espaciais. Para cada domínio é atribuído
um escore e são somados 100 pontos no teste completo. No domínio orientação é avaliada a
orientação do entrevistado no tempo e espaço com perguntas como dia da semana e local. Em
atenção, o entrevistado precisa repetir palavras pronunciadas pelo entrevistador e realizar
subtrações matemáticas. No domínio memória são avaliadas a recordação, memória
anterógrada e memória retrógrada (MIOSHI, 2006).
Em fluência verbal será pedido que o entrevistador fale o maior número de palavras com
a letra P excetuando nomes de pessoas e lugares e posteriormente, que ele fale o maior número
de animais com qualquer letra no período de um minuto. No domínio linguagem será avaliada
compreensão, linguagem escrita, repetição, nomeação e leitura. Em compreensão, o
entrevistado precisa ler e realizar comandos, em linguagem escrita, escrever uma frase aleatória
de sua autoria, em repetição o entrevistado repetirá palavras pronunciadas pelo entrevistador,
em nomeação, o entrevistado precisa nomear figuras que serão mostradas pelo entrevistador, e
por fim, em leitura, o entrevistado precisará ler uma sequência de palavras. Em habilidades
visuais-espaciais, o entrevistado precisa copiar um desenho e desenhar um
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relógio de ponteiro, marcando determinada hora. Em habilidades perceptivas é pedido que
conte os pontos desenhados sem que aponte e identifique as letras ilustradas (MIOSHI, 2006).
Para Fuentes et al(2014), atenção enquanto aspecto cognitivo é uma função mental complexa
de capacidade do indivíduo de focalizar mentalmente algum aspecto a sua volta ou da própria
mente. Já a memória é um sistema que permite processamento ativo e armazenamento
transitório de informações, envolve habilidades de armazenar, recordar e reconhecer
conscientemente tarefas cognitivas como compreensão, aprendizado e raciocínio. Orientação
é a consciência de si em relação ao ambiente e envolve a integração da atenção,
percepção e memória.
Outro aspecto cognitivo é a fluência, que segundo Santos (2015), baseia-se pela
perspectiva da produtividade linguística e pouco pela compreensão das vias pelas quais
acontecem tal produtividade. Deixa de ser um fator de inteligência isolado para mobilizar outras
atividades cognitivas como memória, atenção, entre outras.
O ACE-R é um instrumento utilizado para detectar demência em estágio leve assim
como diferenciar a doença de Alzheimer da demência frontotemporal, paralisia supranuclear
progressiva e outras formas de demência pela sua elevada sensibilidade e especificidade para
tal. O ACE-R avalia cinco domínios, a saber: orientação e atenção com total de escore de 18
pontos, memória, 26 pontos, fluência verbal somando 14 pontos, linguagem 26 pontos e
capacidade visual-espacial com 16 pontos. O total obtido do indivíduo se da pela soma das
pontuações, variando de 0 a 100 (CARVALHO, 2007).
Essa versão foi publicada em por Mioshi et al (2006) com dados de validação em uma
amostra de 241 sujeitos com comprometimentos cognitivos. Apresenta algumas modificações
em relação à versão anterior, como aparência, estrutura e sequência das tarefas a fim de facilitar
sua aplicação além do guia de instruções que oferece informações sobre como pontuar,
exemplos de respostas aceitáveis, desenhos e explicações.
O ACE-R dispõe de estudos de validação em amostras para diagnósticos clínicos como
Declínio Cognitivo Ligeiro, Doença de Alzheimer e outras formas de demência e Depressão.
Um estudo de validação recente evidenciou a utilidade de algumas tarefas deste teste na
predição do desempenho de condutores idosos em situação de exame de condução real
(SIMÕES, 2012).
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3.6 Variáveis do estudo

As variáveis estudadas nesta pesquisa foram: variáveis de caracterização
sociodemográfica, relacionadas ao cuidado e referentes à Escala Multidimensional de
Avaliação da Dor e ao Exame Cognitivo de Addenbrooke Revisado.
As variáveis de caracterização sociodemográfica e relacionadas ao cuidado foram:
idade, sexo, grau de parentesco, escolaridade, estado civil, uso de medicamentos para dor,
tempo despendido em horas por semana ao cuidado e tempo de exercício em meses.

3.7 Tratamento 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 a comparação das
digitações. Após a validação, a planilha foi importada ao software estatístico SPSS versão 20
(Statistical Package for Social Sciences – IBM Corporation, NY, EUA). O valor de
significância adotado foi de 5%.
Na análise descritiva, as variáveis categóricas foram expressas em frequência, enquanto
as variáveis quantitativas foram apresentadas sob a forma de mediana e intervalo interquartílico.
Na análise comparativa, para avaliarmos a relação entre as variáveis, foram utilizados
os testes Qui-quadrado de Person (X2) ou teste exato de Fisher para as variáveis categóricas,
quando apropriado. Para variáveis quantitativas, foi adotada uma abordagem conservadora
adequada ao n amostral, conforme preconizado por Chan (2003), sendo utilizados os teste não
paramétricos, que não requerem que a distribuição da população de estudo seja caracterizada
por certos parâmetros, como a normalidade e a homogeneidade de variâncias. Dessa forma,
foram utilizados os testes de Mann-Whitney, quando analisados dois grupos e Kruskal-Wallis
quando analisados três ou mais grupos.
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4. RESULTADOS

4.1. Perfil sociodemográfico da amostra

A tabela 2 a seguir mostra os dados sociodemográficos expressos em frequência e
percentual para oferecer uma análise descritiva dos mesmos.

Tabela 2- Análise descritiva das variáveis sociodemográficas
Variável
Idade (anos)

Sexo
Escolaridade

Estado civil

Situação econômica

Parentesco

Uso de medicamentos para
dor

Uso de medicamentos que
afetam a cognição

Categorias
18 – 37
38 - 57
58 - 77
Feminino
Masculino
Fundamental
Médio
Superior Incomp
Superior
Solteiro (a)
Casado (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)
Boa
Média
Ruim
Cônjuge
Filho (a)
Nora/ genro
Neto (a)
Voluntário (a)
Cuidador formal
Raramente
Eventualmente
Regularmente
Frequentemente
Diariamente
Sim
Não

F
1
9
20
29
1
8
16
2
4
6
16
4
4
6
14
10
8
10
1
1
1
9
12
5
1
9
3
1
29

fr (%)
3,3
30
66,7
96,7
3,3
26,7
53,3
6,7
13,3
20
53,3
13,3
13,3
20
46,7
33,3
26,7
33,3
3,3
3,3
3,3
30
40
16,7
3,3
30
10
3,3
96,7

Fonte: autor

Referente a idade, 20 (66,7%) participantes estão entre a faixa etária de 58-77 anos, 9
(30%) entre 38-57 anos e 1 (3,3%) entre 18-37 anos. A predominância é de 60 anos com 4
participantes como mostra o gráfico 1 abaixo.

43

Gráfico 1 – Idade do cuidador

Fonte: autor

Em relação ao sexo, 29 (96,7%) são do sexo feminino e 1 (3,3%) do sexo masculino. A
maioria das cuidadoras são filhas totalizando 10 (33,3%), como mostrado na tabela - 2 em grau
de parentesco, seguido de cuidadores formais 9 (30%), 8 (26,7%) são cônjuges e neto(a),
voluntário(a), genro/nora foram 1 (3,3%) cada.
Quanto à escolaridade, 16 (53,3%) completaram o ensino médio, 8 (26,7%) o ensino
fundamental, 4 (13,3%) possuem ensino superior completo e 2 (6,7%) com ensino superior
em curso. A respeito do estado civil 16 (53,3%) são casados, 6 (20%) são solteiros, 4 (13,3%)
divorciados e viúvos também com 4 (13,3%).
Sobre a situação econômica, 14 (46,7%) relataram ser mediana contra 10 (33,3%) que
disseram ser ruim e em menor percentual, 6 (20%) alegaram ser boa.
Em relação ao uso de medicamentos para dor, 12 (40%) participantes relataram
raramente, 9 (30%) frequentemente, 5 (16,7%) eventualmente, 3 (10%) diariamente e 1 (3,3%)
regularmente. Quanto ao medicamente interferir no desempenho cognitivo, 1 participante
afirmou positivamente.
Tabela 3- Tempo destinado ao cuidado
Variável

Mediana

Intervalo Interquartílico

Horas despendidas por semana

168

57

Tempo como cuidador em meses 54

63
Fonte: auto
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Como mostrado na tabela 3, as variáveis relacionadas ao cuidado, horas despendidas por
semana e tempo como cuidador em meses, ambas com distribuição não normal, os resultados
obtidos através da mediana e intervalo interquartílico foram de 168 horas por semana
despendidas ao cuidado, correspondendo 70% dos cuidadores da amostra em cuidado integral
em 24h por dia, e 54 meses de tempo como cuidador.

4.2. Escala Multidimensional de Avaliação de Dor

Para avaliar a intensidade da dor na Escala Multidimensional de Avaliação da Dor é
apresentado ao participante uma escala numérica (Figura 1) na qual os parâmetros estão entre
0 e 10, onde 0 significa sem dor e 10 dor máxima, como exemplificada na imagem abaixo e o
mesmo a partir dessas orientações determina um número à dor que sente.

Figura 1 - Escala Numérica de Avaliação de intensidade de Dor

Fonte: Faleiros Sousa e col.,2010

Na avaliação da intensidade da dor sentida pelos participantes do estudo, os resultados
mostram que 8 (26,7%) participantes caracterizaram sua sensação de dor como moderada
representada pelo parâmetro de número 5, seguido de 5 (16,7%) apresentando intensidade 8 e
nenhum participante atribuiu valor 0 na escala como estão expressos na tabela 4 abaixo.
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Tabela 4 - Intensidade da dor da Escala Multidimensional de Avaliação da Dor
VARIÁVEL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

F
0
4
3
3
2
8
2
1
5
1
1

Fr(%)
0
13,3
10
10
6,7
26,7
6,7
3,3
16,7
3,3
3,3
Fonte: autor

Em relação à característica da dor, há duas possibilidades descritas na Escala que são
aguda ou crônica determinadas pelo relato do entrevistado quanto à duração e frequência com
que a dor se manifesta.
O resultado do presente estudo mostra que todos declararam sentir dor relacionada à
atividade de cuidador, sendo que em relação a característica da mesma, as classificações são
quase equivalentes, como mostra o gráfico 2, 16 (53%) participantes se encontram com dor
crônica enquanto 14 (47%) com dor aguda.

Gráfico 2 - Caracterização da dor

Fonte: autor

Determinada a característica da dor, aguda ou crônica, o participante descreve a dor
apontando os descritores que estão atribuídos na Escala para aguda e crônica.
Os gráficos a seguir mostram a frequência com que os descritores de dor aguda e dor
crônica apareceram nas respostas dos participantes.
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Entre os participantes com dor aguda (Gráfico 3), o descritor insuportável aparece mais
vezes com 4 participantes, seguido de profunda, desesperadora e intensa com 2 participantes
cada e terrível, enlouquecedora, tremenda, fulminante e aniquiladora foram respostas de 1
participante cada.

Gráfico 3- Descritores Dor aguda

Fonte: autor

Gráfico 4 - Descritores Dor crônica

Fonte: autor
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Sobre os descritores de dor crônica (Gráfico 4), persistente apareceu nas respostas dos
16 participantes com dor crônica, 11 participantes mencionaram desconfortável, 10 disseram
ser dolorosa, angustiante estava em 8 respostas, deprimente em 7, prejudicial em 6 e 5 disseram
insuportável.
Para representar a frequência da localização da dor, foi extraída a imagem do exame
EMADOR e demonstrado por pontos coloridos as áreas em que houve mais relatos de dor pelos
participantes. Dessa forma, áreas mencionadas de 1-5 vezes foi demarcada por um ponto verde,
6-10 ponto amarelo, 11-15 ponto laranja e 16-20 ponto vermelho.

Figura 2 - Localização da dor

Legenda: Mencionados de 1-5 vezes
Mencionados de 6-10 vezes
Mencionados de 11-15 vezes
Mencionados de 16-20 vezes
Fonte: autor

De acordo com a Figura 2, as áreas mais citadas por sensação de dor foram cervical e
lombar aparecendo nas respostas entre 16 e 20 vezes, seguido de cabeça e membros inferiores,
mencionados de 6 a 10 vezes e membros superiores e inferiores citados de 1 a 5 vezes pelos
participantes.
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4.3 Exame Cognitivo de Addenbrooke – Revisado
Trata-se de um exame que avalia o desempenho cognitivo através de cinco domínios,
cada um com um escore atribuído a saber: atenção e orientação (18), memória (26), fluência
(14), linguagem (26) e habilidades visuais-espaciais (16) que somados completam 100 pontos
no teste.
A tabela 5 abaixo traz os resultados em mediana e intervalo interquartílico do
desempenho cognitivo dos participantes desta pesquisa no exame supracitado e seus domínios
individualmente.
Tabela 5 – Desempenho dos participantes no exame
Variáveis

Mediana

Intervalo Interquartílico

Atenção e Orientação (18)

16

3

Memória (26)

16

7

Fluência (14)

11

3

Linguagem (26)

26

3

Visual-espacial (16)

14

4

Total (100)

80

15
Fonte: autor

De acordo com o desempenho dos participantes em todo o ACE-R de 100 pontos, a
mediana foi de 80 pontos e intervalo interquartílico de 15. Para os domínios separadamente,
Atenção/orientação e memória tiveram mediana de 16, fluência, linguagem e visual-espacial
com mediana de 11, 26 e 14 respectivamente. Com a análise dos domínios separadamente, fica
evidenciado que o domínio linguagem apresentou melhor desempenho entre os participantes e
memória com o menor desempenho.

4.4 Relação entre desempenho cognitivo e as características da dor
Foi analisada a relação entre os domínios cognitivos do ACE-R com as características
da dor, sendo elas aguda ou crônica. Para isso foi aplicado o teste de Mann- Whitney.
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Tabela 6 - Relação entre desempenho cognitivo e dor aguda e crônica
Variáveis

Aguda

Crônica

p valor

Atenção/orientação

16,5

15,5

0,329

Memória

16,5

16

0,723

Fluência

11

11,5

0,784

Linguagem

25,5

26

0,747

Visual-espacial

14

13,5

0,566

Total

81

78

0,428

Fonte: autor

É possível observar que a mediana dos resultados dos domínios do ACE-R dos grupos
de dor aguda e dor crônica são semelhantes.
Dessa forma, não foi observado uma diferença significativa entre a pontuação dos
domínios cognitivos ao serem comparados os grupos de dor aguda e crônica.

4.5 Relação entre desempenho cognitivo e intensidade da dor

Para analisar a relação entre o desempenho cognitivo e a intensidade da dor, os valores
da escala numérica foram agrupados em dois grupos, sendo o primeiro Pouca dor contendo
respostas atribuídas do 0 ao 5 e Muita dor, do 6 ao 10. Para isso foi aplicado o teste MannWhitney com resultados expressos na tabela 7 a seguir.
Tabela 7 – Relação entre desempenho cognitivo e intensidade da dor
Variáveis

Pouca

Muita

p valor

Atenção/orientação

16,0 (3)

16,0 (3)

0,946

Memória

16,0 (5)

17,0 (9)

0,724

Fluência

11,0 (3)

12,0 (4)

0,738

Linguagem

25,5 (3)

26,0 (4)

0,465

Visual-espacial

14,0 (5)

15,0 (3)

0,270

Total

80,0 (14)

78,0 (16)

0,791

Fonte: autor

50

Foram analisados mediana e intervalo interquartílico da relação entre os domínio do
ACE-R com a intensidade da dor agrupada em pouca e muita. Como mostrado na tabela 7, não
houve diferenças significativas das medianas entre os participantes que responderam os valores
que compreendem pouca dor e muita dor, além de não haver significância estatística entre as
variáveis.
4.6. Relação entre desempenho cognitivo e localização da dor
Para estabelecer a relação entre o desempenho cognitivo e a localização da dor, foram
analisados os domínios cognitivos do ACE-R com cada localização da dor – conforme figura
2, p.45. Entre os resultados, os que mostraram significância estatística foram destacados e
inseridos na tabela 8 a seguir.

Tabela 8 – Relação entre desempenho cognitivo e localização da dor
Variáveis
Localização
Mediana
Intervalo
p valor
Interquartílico
Memória
18
12,0
2
0,007
19

13,0

6

0,037

38

11,5

3

0,008

39

12,5

6

0,034

30

15,0

3

0,043

31

15,0

3

0,043

Fluência

16

13,0

2

0,048

Total

38

72,5

23

0,040

Visual- espacial

Legenda: Localizações 18/ 19/ 38/ 39: pés; Localizações 30/ 31: região lombar; Localização 16: perna direita
Fonte: autor

De acordo com a tabela 8 ficou evidenciado que o domínio memória do ACE-R
apresentou significância relacionado à dor localizada nos pontos 18, 19, 38 e 39 que conforme
a figura 2, representam os pés direito e esquerdo. Já o domínio visual-espacial teve relação
estatística com dor localizada na região lombar representada pelos números 30 e 31, a mesma
região com maior menção pelos participantes, conforme mostrado na figura 2 marcados por
pontos vermelhos. O domínio fluência mostrou relevância quando comparado apenas com a
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localização 16 que representa perna direita. Em relação ao resultado total do ACE-R, a única
localização com significância foi calcanhar esquerdo representado pelo número 38. O
Os demais resultados não foram expostos por não terem obtido significância
estatística.
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5. DISCUSSÃO DOS DADOS

Analisando o perfil sociodemográfico da amostra, os resultados do presente estudo
mostram a predominância de cuidadores de idosos do sexo feminino com 96,7% do total da
amostra e corroboram com outros estudos já realizados, como pode ser observado nas pesquisas
de Araújo et al. (2013) apresentando 80,7% e Costa et al (2013) com 89,7% de participantes do
sexo feminino.
Essa maior proporção de cuidadoras mulheres pode estar atribuída a fatos sóciohistórico-culturais que lhes atribuem a função de cuidadora do lar e da família. Além disso, a
mulher está inserida no mercado de trabalho e somando às atividades domésticas, pode acarretar
sobrecarga, o que contribui no comprometimento da sua qualidade de vida (COSTA, 2013).
Do total de cuidadores desta amostra, 30% é representado por filhas, seguido de esposas
com 26,7%, corroborando com os dados do estudo de Costa (2013), em que 41,4% dos
cuidadores eram filhas. Cabe frisar que tem se observado uma hierarquia familiar em relação
ao cuidado, a qual a esposa ocupa o primeiro lugar seguida da filha solteira que vive sozinha.
Isso se dá muitas vezes pela proximidade de parentesco, reciprocidade e indisponibilidade de
outro familiar nesse processo (COSTA,2013).
Em estudo sobre sobrecarga do cuidador domiciliar, o grau de parentesco corrobora com
o presente estudo mostrando que em relação ao grau de parentesco, 45,5% dos participantes são
filhas, seguido de esposas com 18,2%. Observando o grau de parentesco de ambos estudos, fica
evidenciado que a responsabilidade dos cuidados é transferida para os filhos quando o cônjuge
não pode desempenhar esse papel ou ainda é falecido. Essa relação é proveniente de valores
morais, nos quais, quando crianças os pais cuidaram dos filhos e quando se tornam dependentes,
os filhos devem cuidar de seus pais. No caso de cuidador cônjuge, essa relação de obrigação se
dá pelo compromisso de estar junto na saúde e na doença (Souza, 2015).
Em relação a idade, os resultados mostram um alto índice de idade avançada com 66,7%
na faixa etária de 58 a 77 anos. Fernandes (2013) obteve como dado 42% dos participantes do
seu estudo com idade entre 61-70 anos e ainda em outro estudo, Ferreira (2011) descreve a
metade dos participantes como idosos e afirma que a proximidade de faixa etária com o idoso,
nessa relação de cuidado, pode influenciar nos aspectos físicos, emocionais e sociais, levando
o cuidador ao isolamento social.
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Além do mais, idosos estão mais susceptíveis ao impacto negativo do cuidado devido à
experiência do seu próprio envelhecimento e ainda estado de saúde semelhante àquele que
recebe os cuidados. Deste modo, a tarefa de cuidar associada ao envelhecimento pode
desencadear problemas de saúde seja físico ou mental, devido particularmente a mudança do
cotidiano.
Ao analisar o estado civil dos cuidadores participantes, 53,3% são casados e os que não
vivem com companheiros, no caso de solteiros, casados e viúvos somam 46,6%. Em estudo
sobre fatores associados à qualidade de vida de cuidadores de idosos, 65% dos participantes
possuía vida conjugal, corroborando com o presente estudo (FERREIRA et al 2011). Da mesma
forma, em outro estudo sobre indicadores de estresse e sobrecarga em cuidadores formais e
informais, os cuidadores casados da amostra estão em maior número, com 70,5% (MARONESI
et al, 2014).
O conhecimento do nível de escolaridade dos cuidadores é de grande importância para
que o enfermeiro possa realizar ações educacionais de saúde. De acordo com o IBGE (2016),
no país, 26,3% da população de 25 anos ou mais tinham o ensino médio completo, estando atrás
do total de indivíduos que possuem o ensino fundamental, enquanto os dados deste estudo
mostram que entre os cuidadores da pesquisa, a escolaridade em nível médio predominou com
53,3%.
Em relação a situação econômica, 46,7% dos participantes do presente estudo a
conceituaram como média, seguido de ruim com 33,3% e boa com 20% dos casos. Em estudo
sobre vulnerabilidade social dos cuidadores, 54,2% dos participantes possuíam renda inferior a
um salário mínimo (R$880) oriunda de aposentadoria ou pensão. A escolaridade, considerada
um indicador de vulnerabilidade social e econômica, pode afetar a produtividade e renda
comprometendo a compreensão dos cuidadores na busca de recursos para melhora na sua saúde.
O baixo grau de escolaridade implica também em dificuldades para o gerenciamento do
cuidado, acesso e busca de serviços especializados (JESUS, 2018)
Quando perguntados sobre uso de medicamentos para dor, 12 (40%) dos 30
participantes alegaram raramente fazer uso, seguido de 9 (30%) participantes que usam
frequentemente. Os que fazem uso diariamente representam 10% da amostra com 3
participantes.
De acordo com a quantidade de horas despendidas ao cuidado por semana, a mediana
foi de 168 horas, representando uma maioria de 24 horas por dia, o que significa que o cuidado
por parte desses cuidadores se dá em tempo integral já que de acordo com o perfil dos mesmos,
estão divididos entre esposas e filhas que convivem juntos e ainda, por serem
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cuidadores primários, não dividem o cuidado com outros membros da família. Em relação ao
tempo como cuidador em meses, a mediana foi de 54 meses, o que representa 4 anos e 6 meses.
Em estudo, Oliveira (2011) constatou que a maioria dos cuidadores (69,8%) dedica-se mais de
10 horas por dia ao cuidado; 33,3% cuidam há mais de 10 anos e 67,5% dos cuidadores não
realizam rodízio com outros membros da família.
Pode-se observar que os cuidadores exercem a tarefa de cuidar por muitos anos e longos
períodos diários, gerando assim, a sobrecarga. Estudos apontam que assistência integral por
períodos prolongados sem rodízio entre os familiares pode ocasionar no cuidador maior
desgaste, piora na qualidade de vida, desencadear problemas de saúde como depressão, além
de gerar sentimento de solidão por não ter apoio de outros membros da família (OLIVEIRA,
2011)
Ao avaliar os resultados da aplicação da EMADOR aos participantes, no que diz respeito
a intensidade da dor, 26,7% caracterização sua sensação de dor como moderada, seguido de
16,7% que responderam sentir muita dor. Nenhum dos participantes atribuiu valor 0 (ausência
de dor) à escala de intensidade da dor, o que significa que todos os participantes sentem dor
ainda que de pouca intensidade. Entretanto, à intensidade de dor máxima foi atribuída a menção
de um participante. Em relação à característica da dor, 16 dos participantes classificaram como
crônica predominantemente persistente e desconfortável e os
14 classificaram como aguda de aspecto insuportável. Esses dados corroboram com um estudo
realizado com cuidadores idosos sobre a dor crônica em que de acordo com a intensidade da
dor, 39,1% classificaram a dor como moderada e 38,6% como intensa, de aspecto também
desconfortável e persistente (MORAIS, 2016).
Ao analisar a localização da dor percebida pelos participantes, as regiões mais
mencionadas foram a coluna cervical e a coluna lombar numa faixa que varia de 16 a 20 vezes.
Cabeça e membros inferiores foram mencionados 6 a 10 vezes e membros superiores, fizeram
parte das respostas de 1 a 5 vezes quando perguntada a localização da dor. Consta em estudo
de Morais (2016) que as áreas mais afetadas segundo os participantes foram região lombar,
membros inferiores e região dorsal consecutivamente.
Dados semelhantes também foram encontrados em outra pesquisa, na qual foram
avaliados cuidadores residentes em São Paulo e como resultado, 25,4% relataram dor na região
lombar e 21,9% nos membros inferiores (DELLAROZA, 2013).
Em estudo que analisou a predominância de sintomas osteomusculares em cuidadores
de idosos, aplicado o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares, os dados
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mostraram que a maior ocorrência foi relatada na região lombar seguida de membros
inferiores (PERES, 2015).
Um estudo envolvendo cuidadores de idosos com déficit de autocuidado concluiu que
os mesmos estão sujeitos a diversos efeitos negativos na saúde, entre eles dores lombares,
isolamento social entre outros.
Os fatores condicionantes para o autocuidado, de acordo com Orem, podem ser internos
ou externos ao indivíduo como por exemplo idade, sexo, estado de saúde e desenvolvimento,
meios de assistência à saúde, fatores socioeconômicos, culturais e familiares (MENEZES,
2013).
Foram encontrados poucos estudos que utilizavam os descritores do EMADOR, o que
dificultou a comparação com outros dados. Porém, pelos dados encontrados ficou evidente que
as áreas mais acometidas para os cuidadores de idosos são a região lombar e membros inferiores
justificado pela sobrecarga da atividade de cuidado.
A fim de analisar o desempenho cognitivo dos cuidadores de idosos da amostra, foi
aplicado o Exame Cognitivo de Addenbrooke versão revisada. O exame possui um escore de
100 pontos no total, distribuídos entre 5 domínios, como já mencionados anteriormente, atenção
e orientação, memória, fluência, linguagem e visual-espacial.
Cognição pode ser definida como funções e processos que, em conjunto, permitem que
os sujeitos tomem decisões e se comportem de maneira inteligente. O declínio cognitivo, em
alguns casos, pode acarretar alterações na autoestima e na qualidade de vida, além de ter
implicações para o gerenciamento de atividades cotidianas, tais como preparar refeições, tomar
medicamentos e cuidar dos problemas relacionados à saúde (SOARES, 2013).
O desempenho dos participantes no exame do presente estudo foi expresso em mediana,
e o valor do total de 100 pontos foi de 80. Em relação a cada domínio separadamente, o que
apresentou melhor desempenho foi a linguagem com mediana 26 de 26 pontos totais. Já o pior
desempenho ficou com a memória com mediana de 16 pontos num total de 26 pontos. Os outros
domínios apresentaram bom desempenho pelos participantes.
Em estudo que comparou a cognição de idosos cuidadores com idosos que não cuidam
de outros idosos, o primeiro grupo obteve como média total do ACE-R 65,3 pontos. Em outro
estudo realizado também com idosos cuidadores cadastrados nas Unidades de Saúde da Família
em um município paulista foi observado que a pontuação foi de 65 pontos (ALMEIDA, 2018).
Em ambos estudos citados, os cuidadores eram idosos, o que justifica um desempenho cognitivo
mais baixo do que foi encontrado no presente estudo.
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Embora a idade seja uma variável geralmente associada a queixas de memória e a de
pior desempenho nos testes cognitivos, é possível que a atuação de outros fatores relacionados
ou não com a idade, como condições de saúde física, cuidados com a própria saúde, contato
com familiares, atividades físicas possam exercer influência mais marcante do que a própria ou
somente a idade (SOUZA, 2009).
Ao analisar a relação entre desempenho cognitivo e dor aguda e crônica nos cuidadores
de idosos, não houve diferença estatisticamente significativa para aqueles que referiram sentir
dor aguda daqueles com dor crônica. Ficou ainda evidenciado que não há alteração no
desempenho cognitivo quando associado a dor, seja ela aguda ou crônica.
Uma pesquisa investigou a função cognitiva em sujeitos com dor a fim de compreender
se a dor crônica afeta a cognição e teve como resultado fortes indícios de que a dor prejudica
os domínios cognitivos, evidenciando ainda a sobreposição dos substratos neuroanatômicos e
neuroquímicos envolvidos na dor e cognição (MORIARTY, 2011).
Pesquisas que investigaram relação entre cognição e dor crônica obtiveram resultados
ruins em testes cognitivos entre grupos com dor crônica, apontando uma associação entre essas
variáveis na população (LOPES, 2016).
Cabe ressaltar que o presente trabalho se propõe a investigar relação entre dor e cognição
nos cuidadores de idosos com idade acima de 18 anos.
Por ser a dor uma sensação subjetiva e complexa, e muitas vezes sem linearidade entre
estímulo nociceptivo e sua percepção, estudos apontam que à medida que o paciente dispensa
atenção para sua dor, o aumento da intensidade pode acontecer e prejudicar as atividades
diárias, sendo essas também interligadas à cognição (TERASSI, 2017).
Ao analisar a localização da dor com o desempenho cognitivo dos cuidadores de idosos
da amostra, foram obtidos resultados relevantes em alguns aspectos como a menor pontuação
no domínio memória do ACE-R ter relação com dor localizada nos pés, enquanto que o menor
desempenho no domínio visual-espacial teve associação com região lombar e dor na perna
direita mostrou relação com o menor desempenho no domínio fluência. Sobre a pontuação total
do exame, o menor desempenho teve relação com o calcanhar esquerdo. Embora os testes
estatísticos tenham sido aplicados em todas as regiões do corpo – figura 2 – correlacionados
com os domínios do ACE-R, os resultados que não foram expressos não tiveram significância,
mostrando que não há relação. No nosso conhecimento, após consulta a literatura, nenhum
estudo verificou a relação da localização da dor com os desempenho cognitivo.
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A mudança do estado de saúde para doença crônica faz com que a pessoa que a vivencia
necessite de transformações na sua vida pessoal e familiar a fim de que seja capaz de se ajustar
a novos comportamentos de autocuidado que vão permitir administrar as alterações na
funcionalidade, a reorganização de papéis, o manejo emocional da doença e complexidade do
tratamento (OREM, 2001).
Por ser complexo, o cuidado ao idoso muitas vezes árduo, demanda do cuidador redução
das atividades de lazer, déficit no autocuidado, tristeza, depressão, falta de tempo para si e falta
de tempo para manter uma vida social. Esse processo pode gerar sobrecarga no cuidador
comprometendo tanto a qualidade da assistência quanto o autocuidado (BORGES, 2015).
De acordo com a teoria de Orem, a capacidade de uma pessoa para manter seu
autocuidado é afetada por fatores básicos com a orientação sociocultural, sexo, fatores
familiares e ambientais e recursos (COSTA, 2014).
O enfermeiro como profissional de saúde, ao prestar cuidados, não visa tornar a pessoa
dependente, mas despertar a independência e competências para o autocuidado. A aplicação
dos conceitos de Orem proporciona uma prática educativa de cuidado, priorizando o indivíduo
integralmente para melhora da qualidade de vida.
Segundo Orem (1995), "ajudar o indivíduo a seguir e manter por si mesmo as ações de
autocuidado para conservar a saúde e a vida, recuperar-se da doença e/ou afrontar as
consequências da doença”
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6. CONCLUSÃO

Este estudo, sob a hipótese de que há diferença no desempenho cognitivo de cuidadores
de idosos com dor, buscou avaliar essa relação por meio de entrevista e aplicação dos
instrumentos EMADOR e ACE-R e constatou que comparando tais testes entre si, houve
relação quando comparado a localização da dor com o desempenho cognitivo, mais
precisamente com memória, fluência e visual-espacial. Sobre os outros aspectos dos
instrumentos não houve relevância significativa.
Em relação ao perfil sociodemográfico, predominaram cuidadoras, filhas, casadas,
pertencentes ao grupo etário de 58 a 77 anos, com ensino médio completo, o que corrobora com
outros estudos envolvendo o mesmo perfil de amostra.
Além disso, com a análise dos resultados e da discussão foi possível verificar e concluir
que pouco mais da metade dos cuidadores de idosos, de acordo com a atividade que
desempenham no cuidado, se encontram em queixas de dor crônica, em sua maioria localizada
na coluna cervical e lombar, fato comprovado em estudos supracitados.
O presente estudo possibilitou interpretar através dos instrumentos EMADOR e ACER como a atividade de cuidado pode interferir na saúde dos cuidadores de idosos da amostra,
tanto em relação à dor que pode ser desenvolvida, quanto no desempenho cognitivo.
Durante o período de coleta de dados, ao aplicar o instrumento Escala Multidimensional
de Avaliação da Dor, no quesito localização da dor, foi preciso explicar, sem que influenciasse
a resposta, que a dor sentida deveria ter relação com a atividade do cuidado. Como se trata de
um dado subjetivo, poderia haver a possibilidade de conflitar com as dores de outras atividades,
patologias ou provenientes da idade e dessa forma alterar os resultados.
Outra possível limitação do estudo foi o fato de a amostra ser por conveniência, o que
limita a expansão dos resultados e assim os mesmos devem ser apreciados levando esse fator
em consideração.
De qualquer forma, os dados obtidos nesta pesquisa mostram que os cuidadores
merecem uma atenção integral independente da sua idade e presença ou não de patologias, a
fim de estimular mais o autocuidado para que possam desempenhar suas atividades e terem uma
boa qualidade de vida.
O enfermeiro pode contribuir, com suas competências, para que os familiares cuidadores
atinjam suas metas de autocuidado, uma vez que se veem omissos em relação à
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própria saúde. Além disso, pode identificar os indivíduos em alto risco de tensão relacionada
ao papel de cuidador e dessa forma prevenir essa situação (COSTA, 2014).
Sabendo do perfil sociodemográfico e de saúde, além da avaliação de dor e desempenho
cognitivo, os resultados desta pesquisa podem contribuir para o embasamento científico,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e
educação em saúde como estratégias voltadas às principais necessidades dos cuidadores de
idosos.
Sendo assim, tais achados devem direcionar a atenção de profissionais da saúde para a
necessidade de investigações a respeito das consequências que a atividade do cuidado pode
acarretar visto o impacto que podem provocar na saúde e qualidade de vida dos cuidadores.
Recomenda-se que estudos sobre a presente temática sejam feitos com um número maior
de participantes e em diferente localidades, para que novos dados a respeito do desempenho
cognitivo e a dor em cuidadores de idosos sejam atualizados.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do Projeto: Avaliação do desempenho cognitivo de cuidadores de idosos com dor.
Pesquisadores responsáveis: Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho e Giselle
Nascimento de Andrade, Universidade Federal Fluminense. Telefones para contato com os
pesquisadores: (21)96480-3354
Nome do voluntário:
Idade:
anos
R.G.
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Avaliação do
desempenho cognitivo de idosos cuidadores com dor, de responsabilidade dos pesquisadores
Alessandra Camacho e Giselle Andrade. Os objetivos são: Caracterizar o desempenho cognitivo
de cuidadores de idosos com dor; Identificar relação entre desempenho cognitivo e a dor crônica
em cuidadores de idosos; Verificar se há diferença no desempenho cognitivo em cuidadores de
idosos com dor; Analisar o desempenho cognitivo dos cuidadores de idosos da amostra. O
cenário deste estudo é o Mequinho – UFF onde funciona o CASIC-UFF. A justificativa do
estudo é correlacionar o desenvolvimento cognitivo com a dor presente na vida dos cuidadores
de idosos. Este estudo irá identificar a diferença no desempenho cognitivo de cuidadores de
idosos com dor. Será realizada uma entrevista para identificar a relação do desempenho
cognitivo com a dor em cuidadores idosos através do Perfil Sócio Demográfico, Escala
Multidimensional de Avaliação da Dor (EMADOR) e Exame Cognitivo de Addenbrooke –
Revisado (ACE-R). Como risco na pesquisa pode ocorrer o risco social e psicológico para
situações de cunho pessoal identificadas, risco físico na atividade de cuidado ou de rotina
desempenhada pelo cuidador com a identificação de dores pelo instrumento de coleta de dados.
Dessa forma, a pesquisa poderá trazer benefícios pois a partir da identificação destes riscos o
cuidador poderá ser direcionado às especialidades necessárias. Além disso há o risco de
desconforto relacionado ao tempo de duração da entrevista e aplicação dos instrumentos de
coleta sendo previamente mencionada a duração estimada e ainda, risco de vazamento das
informações coletadas embora sejam tratadas com sigilo, anonimamente e de posse do
pesquisador sem divulgação em mídias sociais. Para sanar quaisquer dúvidas acerca dos
procedimentos relacionados com a pesquisa, poderão ser agendados encontros para
esclarecimentos em grupo ou de forma individual. A participação é voluntária, sendo assim, a
retirada do consentimento e permissão poderá ser feita a qualquer momento, sem prejuízos. Os
resultados da pesquisa serão publicados em trabalhos e/ou revistas científicas. Porém a
confidencialidade das informações geradas e privacidade do participante da pesquisa serão
preservadas. Este documento será retido pelo participante da pesquisa e a outra via será
arquivada pelo pesquisador. Agradecendo a atenção, conto com sua colaboração.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para
que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo
com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em
consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os
participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias.
Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes,
incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi
aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras
informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à
sexta, das 08:00 às 17:00 horas:
E.mail: etica@vm.uff.br

Tel/fax: (21) 26299189
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Eu,
, RG nº
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
acima descrito.

Niterói,

de

de

Nome

Testemunha

Testemunha
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APÊNDICE B - PLANO DE ORÇAMENTO DE PESQUISA – MESTRADO EM
ENFERMAGEM (Período 2017 – 2018)
GASTOS USUAIS
Produto/Serviço
Alimentação/lanche
Anuidade ABEN
Assinatura de periódico
Banner
Cartuchos de impressão
Cópias
Livros
Papel para impressão tamanho A4
Transporte
Total

Valor
R$ 450,00
R$ 300,00
R$ 800,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 100,00
R$ 800,00
R$ 5.950,00

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Produto/Serviço
Alimentação - Evento Nacional
Estadia hotel - Evento Nacional
Inscrição Evento Local
Inscrição Evento Nacional
Transporte - Evento Nacional
Total

Valor
R$ 640,00
R$ 2.080,00
R$ 430,00
R$ 600,00
R$ 940,00
R$ 4.690,00

ORÇAMENTO PERÍODO

R$ 10.640,00
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APÊNDICE C – CARTA DE ENCAMINHAMENTO

71

APÊNDICE D – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CENÁRIO DA PESQUISA
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ANEXO A - ROTEIRO DE QUESTÕES SOCIODEMOGRÁFICAS
Data:
Nome:
Sexo: Masculino
Idade:

Feminino
anos

Estado Civil:
Solteiro

/Casado (a)/União estável

/Divorciado(a)/Separado

/Viúvo (a)

Número de Filhos:
Escolaridade:
Ensino fundamental

/Ensino médio

/Ensino Superior

Como classifica a sua situação econômica: Ruim

/Média

/Boa

Qual o valor mensal da renda familiar?
Qual o grau de parentesco entre você e o idoso?
Quantas horas diárias são despendidas ao cuidado?
Há quanto tempo exerce o cuidado?
Faz uso de medicamentos: Sim

/ Não

Quais?
Qual a quantidade de medicamentos em uso?
Há medicamentos para dor?
Há medicamentos que seus efeitos adversos ocasionam dor ou afetam a cognição?
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ANEXO B - ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE AVALIAÇÃO DE DOR
(EMADOR) - (Faleiros Sousa e col., 2010)
Instruções
1-O profissional solicitará ao cliente que julgue a intensidade de dor utilizando os valores de 0 a 10 na escala abaixo, na qual 0 indica “sem
dor”, 10 “dor máxima” e os outros escores, de 2 a 9, deverão ser utilizados para indicar níveis intermediários de dor sentida. Posteriormente,
marcar no gráfico o valor atribuído de acordo com o horário.
2-O cliente também deverá assinalar um ou mais descritores que caracteriza a dor percebida. Posteriormente, o profissional deverá marcar com
“x” no gráfico o(s) descritor(es) escolhido(s) de acordo com o horário. Este espaço deverá ser preenchido após a dor percebida ser caracterizada
como aguda ou crônica, conforme descritores e respectivas definições.
3-O profissional solicitará ao cliente a localização da dor percebida. Após visualizar a figura desse instrumento, o profissional deverá situar
a(s) área(s) pertinente(s) e registrar no gráfico conforme o(s) número(s) correspondente(s) no corpo humano, seguindo o horário da(s) dor(es)
percebidas.
ESCALA DE INTENSIDADE NUMÉRICA DE DOR
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Assinale se a dor percebida é crônica ou aguda

(

) Dor aguda

1) Terrível

1. Que infunde ou causa terror; terrifi cante.
2.Extraordinária; estranha.
3.Muito grande; enorme.
4.Muito ruim; péssima.
2) Insuportável

1. Não suportável; intolerável.
2.Incômoda; molesta.
3) Enlouquecedora

1.Que endoidece; que torna louca;
que faz perder a razão.
4) Profunda
1. Que tem extensão, considerada desde a entrada
2. Muito marcada.
3. Que penetra muito; dor profunda.

(
) Dor crônica
1)Deprimente
1.Que deprime; depressiva; depressora

2)Persistente
1. Que é constante; que continua, prossegue; insiste
2. Que permanece; que se mantém; que persevera.
3) Angustiante
1. Que angustia; angustiosa

4)Desastrosa
1.Em que há ou que produz acontecimento calamitoso;
especialmente o que ocorre de súbito, ocasionando
grande dano ou prejuízo

4.Enorme; desmedida; excessiva; demasiada.
5.De grande alcance; muito importante
5) Tremenda

1. Terrível, fora do comum, extraordinária.

5)Prejudicial
1.Que prejudica; nociva; lesiva.

6) Desesperadora
1. Que desespera; que faz desesperar; desesperativa;

6)Dolorosa
1.Que produz dor; dolorifi ca; dorida

desesperante.
2. Aquela que faz desesperar.
7) Intensa

1. Forte, impetuosa.
2.Dura, árdua, penosa.
3.Violenta, rude, excessiva.
8) Fulminante

1. Que fulmina; despede raios; fulminadora.
2. Que assombra.
3.Cruel; terrível; atroz.
9) Aniquiladora

1.Que reduz a nada; que nulifica; anula.
2.Que destrói; mata; extermina.
10) Monstruosa

1.Enorme; extraordinária.

7)Insuportável
1.Não suportável; intolerável
2.Incômoda; molesta

8)Assustadora
1.Que assusta; assustosa

9)Cruel
1.Dura; insensível; cruenta

10)Desconfortável
1.Não confortável; inconfortável
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ANEXO C - EXAME COGNITIVO DE ADDENBROOKE – REVISADO (ACE-R)
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ANEXO D- PONTUAÇÃO E GUIA DE INSTRUÇÕES DO ACE-R
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ANEXO E – APROVAÇÃO DO CEP-UFF
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