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RESUMO 

 

Esse estudo tem como objetivo implementar uma Tecnologia Educacional em forma de 

Oficina para Cuidadores Familiares de Idosos como estratégia, visando promover a saúde 

física e mental do cuidador e melhora do cuidado prestado ao idoso. O cuidado, em nível 

domiciliar é exercido quase que exclusivamente pelo membro familiar, o qual geralmente 

não recebeu orientação para que possa atender e suprir adequadamente as demandas de 

cuidado do idoso, o que pode levar a sobrecarga de trabalho e ao comprometimento da sua 

Qualidade de Vida. As práticas educativas em saúde são pilares para a promoção da saúde 

e, no contexto atual das condições dos cuidadores familiares de idosos, tornam-se uma 

ferramenta importante para a construção da consciência crítica necessária a autonomia dos 

cuidadores na prática de cuidar, respeitando-se seus conceitos e valores. Nesse estudo foi 

utilizado a Tecnologia Educacional em saúde em forma de Oficina para orientação aos 

cuidadores baseado nas necessidades que os mesmos apresentam ao lidar com seu idoso. A 

modalidade da pesquisa neste trabalho foi a metodológica, para contemplar a abordagem 

foram aplicadas a escala de Zarit que avalia sobrecarga e a escala SF36 que verifica a 

qualidade de vida dos participantes antes e após a implementação da Tecnologia 

Educacional em forma de Oficina, também foi utilizado questionário sócio demográfico 

para conhecer o perfil dos cuidadores familiares. A partir dos dados coletados foi 

construído um banco de dados que foi analisado pelo programa Statistical Packagefor the 

Social Science (SPSS) , versão 22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2007. Esse estudo 

verificou que a dificuldade do cuidar não está somente na realização das tarefas em si, mas 

também na dedicação necessária para satisfazer as necessidades do outro, em detrimento 

das suas próprias necessidades.  A sobrecarga moderada e a diminuição da Qualidade de 

vida está presente nos cuidadores familiares, porém, após a participação nas oficinas, 

produto desta dissertação, foi concluído que a intervenção realizada para cuidadores 

familiares de idosos promove melhoria significativa nos itens de qualidade de vida 

pontuados na escala SF-36 e sobrecarga identificada com a escala de Zarit. 

Descritores: Idoso, Cuidadores, Enfermagem Geriátrica, Tecnologia Educacional. 



ABSTRACT 

This study aims to implement an educational technology in the form of Workshop for 

Caregivers of Elderly Family as a strategy to promote physical and mental health of the 

caregiver and improvement of care for the elderly. The care at the household level is 

exercised almost exclusively by the family member, who generally did not receive 

guidance so you can appropriately respond to and meet the elderly care demands, which 

can lead to overload of work and commitment of its Quality Life. Educational practices in 

health are the pillars for the promotion of health and in the current context of the conditions 

of family members of elderly caregivers, become an important tool for the construction of 

the critical consciousness necessary autonomy of caregivers in care practice, respecting, its 

concepts and values. In this study it was used to Educational Technology in Health in the 

form of workshop for guidance to caregivers based on the needs that they have to deal with 

their elderly. The mode of research in this work was the methodology, to contemplate the 

approach were applied to Zarit scale that evaluates overload and SF36 scale checks the 

quality of life of the participants before and after the implementation of educational 

technology in the form of workshop was also used demographic questionnaire to know the 

profile of family caregivers. From the collected data it has built a database that was 

analyzed by the Statistical Packagefor the Social Science (SPSS) version 22.0 and 

Microsoft Excel application 2007. This study found that the difficulty of care is not only in 

the tasks in itself, but also the dedication required to meet the needs of the other, to the 

detriment of their own needs. Moderate overload and decreased quality of life is present in 

the family caregivers, however, after participating in the workshops, product of this work, it 

was concluded that the intervention carried out to family caregivers of elderly promotes 

significant improvement in quality items punctuated life in SF-36 scale and overhead 

identified with the Zarit scale. 

Keywords: Elderly, Caregivers, Geriatric Nursing, Educational Technology 
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INTRODUÇÃO   

 

O envelhecimento atual da população está acontecendo em proporções muito 

rápidas nos últimos anos em consequência da redução da taxa de fecundidade e aumento da 

expectativa de vida consequente dos avanços tecnológicos e mudanças no cotidiano da 

população. 
1
 

Os idosos apresentam múltiplas patologias de natureza crônica, o que requer a busca 

frequente a especialistas que proporcionam gastos diretos e indiretos muito elevados, o que 

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

saúde dos idosos e dos seus cuidadores. 
2
 

As alterações que ocorrem no processo de envelhecimento patológico, como as 

doenças crônicas degenerativas, exigem participação e ajuda dos familiares cuidadores 

pois, o idoso se torna cada vez mais dependente para executar suas atividades de vida 

diária. Através da proximidade física e dos vínculos emocionais, o sistema familiar é 

profundamente abalado, passam a se impor privações e modificações no estilo de vida para 

incluir as novas necessidades do idoso, é comum a família obrigar-se a reajustar seus papéis 

para facilitar o enfrentamento da situação específica no âmbito doméstico.  

Muitas vezes a dinâmica familiar precisa sofrer alterações, invertem-se os papéis, ou 

seja, aquele idoso que era o chefe da família agora já não consegue mais exercer essa 

função devido o aparecimento de doença que leva a dependência para suas atividades de 

vida diária. Essa função ficará a cargo do cuidador familiar que, além de cuidar do idoso, 

cuidará também da casa, das finanças e da organização familiar.  

 No início do aparecimento dos problemas que afetam a independência do idoso, a 

família como um todo se mobiliza para prestar o cuidado, mas à medida que o mesmo se 

torna mais dependente e com o prolongamento do processo de adoecimento o cuidado será 

prestado por um cuidador familiar, o cuidador principal, que muitas vezes deixou de fazer 

todas as suas atividades para suprir esse cuidado. 



Além de todos os problemas que enfrentam os cuidadores não possuem suporte efetivo 

que os ajude a se prepararem para o cuidado ao idoso, ou seja, não existe uma política de 

auxílio ao cuidador nos serviços de saúde da atenção primária. 

Geralmente o cuidado ao idoso implica em uma série de tarefas que podem levar 

muitas vezes a exaustão física e emocional do cuidador que pode interferir no cuidado 

prestado ao paciente, sendo inclusive fator preditor de maior número de hospitalizações 

entre os cuidadores e idosos, aumento de institucionalizações de idosos e maior mortalidade 

entre os cuidadores.
 3

 

As sobrecargas físicas e emocionais a que os cuidadores de idosos estão expostos 

levam à má qualidade de vida desses indivíduos. Problemas sociais, piora da saúde física e 

depressão são as consequências mais comuns do impacto de cuidar do idoso principalmente 

no cuidador familiar. 

Outros aspectos que devem ser observados na vida dos cuidadores de idosos são os 

impactos objetivos e subjetivos que este cuidado pode impor. Pode-se considerar como 

impactos objetivos a sobrecarga financeira, tensão do cuidador, interrupção nas atividades 

rotineiras do lar e problemas com vizinhos e os subjetivos os sentimentos de embaraço, 

sobrecarga, ressentimento e exclusão. Tais impactos podem interferir na qualidade de vida 

e saúde dos cuidadores. 
4
 

Torna-se necessária maior abordagem biopsicossocial e profissional aos cuidadores 

de idosos. O esclarecimento aos profissionais de saúde sobre aspectos da qualidade de vida 

do cuidador ajuda a direcionar estratégias para a melhora e a manutenção da qualidade de 

vida desses indivíduos.  

O impacto sofrido pelos cuidadores pode ser observado também na utilização de 

serviços de saúde, já que cuidadores de pacientes idosos, principalmente com diagnóstico 

de Doença de Alzheimer (DA), consultam 46% mais médicos e utilizam mais 

medicamentos psicotrópicos - como antidepressivos e antipsicóticos - do que cuidadores de 

pacientes que não têm DA. Os cuidadores apresentam uma piora na saúde física, um 

prejuízo no sistema imunológico, que pode persistir até quatro anos após o falecimento do 

paciente. 
5 



A função de cuidador familiar do idoso pode levar o indivíduo a desenvolver sintomas 

físicos e psicológicos, principalmente pela falta de orientação e apoio voltada a esse 

público. Os sintomas físicos mais comuns são: hipertensão arterial, desordens digestivas, 

doenças respiratórias e propensão a infecções. Sintomas psicológicos frequentes são: 

depressão, ansiedade e insônia. A saúde precária do cuidador também é um fator que 

contribui para a institucionalização do paciente. 
6 

 

Hipóteses, Objetivos, Desfecho primário. 

 

Hipóteses 

 

H1- Ocorre melhora na qualidade de vida e diminuição da sobrecarga no cuidado familiar 

do idoso ao se utilizar uma tecnologia educativa acerca do cuidado com o idoso. 

 

H0- Não ocorre melhora na qualidade de vida e diminuição da sobrecarga no cuidado 

familiar do idoso ao se utilizar uma tecnologia educativa acerca do cuidado com o idoso. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral:  

 Implementar uma Tecnologia Educacional em forma de Oficina para Cuidadores 

Familiares de Idosos. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico dos cuidadores familiares de idosos. 



 Identificar os impactos objetivos no cuidador familiar a partir da escala de 

sobrecarga- ZARIT e escala de qualidade de vida - SF36. 

 Analisar os resultados da tecnologia educacional antes e após a sua implementação 

quanto à sobrecarga e qualidade de vida do cuidador familiar. 

 

Desfecho Primário 

 

 Melhora significativa na qualidade de vida do cuidador familiar de idosos 

 Diminuição da sobrecarga do cuidador familiar de idoso 

 

Justificativa e Relevância 

 

Com a ocorrência do envelhecimento populacional torna-se fundamental a 

necessidade de ampliação das modalidades da assistência à saúde do idoso garantindo uma 

práxis de preservação da capacidade funcional e suporte ao cuidador.  

Um estudo desenvolvido em 2009 mostrou que os cuidadores com depressão 

possuíam menor qualidade de vida.
7
 Os estudos existentes sobre os cuidadores abordam a 

sobrecarga, a ansiedade, o impacto deste cuidado, o estresse e qualidade de vida e saúde. 

Mas, o impacto das necessidades dos cuidadores de idosos na sua saúde, é uma lacuna que 

necessita ser preenchida. 
8,4,9,10

 

Portanto, é possível tratar os idosos como sujeitos capazes de expressarem, 

produzirem e conviverem, num espaço de convivência humanizado através de ações que 

tenham como objetivo promover, manter ou recuperar a capacidade do idoso realizar 

atividades que visem melhoria da sua qualidade de vida.   

Assim o estudo se justifica, visto que, pretende-se trazer a tona os impactos na 

saúde dos cuidadores e na sua qualidade de vida quando estão cuidando de idosos. A partir 

disso, propor estratégias que favoreçam a saúde do cuidador familiar e melhora do cuidado 



prestado ao idoso. Tais estudos devem ser objeto de pesquisa de diversas instituições 

acadêmicas e de pesquisas que abordam o envelhecimento. 

O produto analisado poderá favorecer ações de saúde tanto no Estado do Rio de 

Janeiro quanto nos demais Estados do País. Os dados poderão ser divulgados por 

apresentação em congresso, artigos científicos e a partir da construção do material 

educacional. 

Por tratar-se de uma necessidade, a introdução de um cuidador no cenário da 

velhice, há a necessidade de articulação deste com o profissional de saúde para contribuir 

com o bem-estar direto e indireto do idoso. 

Esta pesquisa é relevante pois, ao abordar esta temática, valoriza e resgata a 

importância de se ter algum tipo de ação seja educativa, exploratória, de gestão e outras 

para assistir os cuidadores de idosos de forma a suprir as dificuldades existentes no cuidado 

consigo próprio e consequentemente com o seu idoso. A não adesão a comportamentos de 

promoção da saúde pelo cuidador merece atenção especial dos serviços e profissionais de 

saúde, pois a sua competência para realizar os cuidados pode ser determinado por sua 

capacidade de cuidar de si mesmo. 

A relevância desse estudo consiste na melhoria da qualidade de vida do cuidador 

que se refletirá na qualidade do cuidado do idoso. Os cuidadores não são orientados e nem 

instrumentalizados para este cuidado, o que proporciona muitas dificuldades, deste modo, 

as autoras sugerem uma orientação que garanta a prevenção dos agravos, assim, este estudo 

busca conhecer o impacto das necessidades do cuidador na saúde e desenvolver estratégias 

estará colocando em prática uma assistência para trabalhar com os agravos desta clientela. 

11
 

Ressalta-se em um estudo que mesmo apesar dos idosos estarem sendo atendidos 

por uma Unidade Básica de Saúde, os cuidadores não possuíam estrutura adequada de 

respaldo que necessitam para assistência de seus familiares dependentes. 
12

 

A implementação de políticas públicas e ações de prevenção de
 
doenças e promoção 

de saúde da população de forma integral e
 
resolutiva são essenciais e tão importantes 

quanto as políticas direcionadas basicamente, ao tratamento curativo.
13

 



Trabalhando há aproximadamente 3 anos no Centro de Estudos e Pesquisa do 

Envelhecimento do Rio de Janeiro (CEPE), onde além do atendimento ao idoso também é 

realizado oficina para cuidadores de idosos, sempre me questionava se o que é abordado na 

oficina seria realmente o que eles gostariam de saber para suprir suas necessidades tanto no 

cuidado ao idoso quanto no seu autocuidado. Desta forma, verifiquei a necessidade de 

elaboração de uma Tecnologia Educacional em forma de oficina baseada nas necessidades 

do cuidador, que favoreça a melhora da qualidade de vida do cuidador e do cuidado 

prestado ao idoso. 

De acordo com um estudo desenvolvido em 2010 as oficinas terapêuticas tem 

relevância no oferecimento de informações para os cuidadores de idosos, pois estes 

possuem uma carência de informações sobre a doença e suas fases. Assim a participação 

desses cuidadores nas oficinas contribuiu para diminuir a precariedade de informação sobre 

como lidar com a doença, o estresse, a ansiedade e a sensação de estarem sozinhos. 
14

 

A oficina com os cuidadores é um espaço de troca de saberes, experiências e 

informações tanto dos participantes quanto dos profissionais envolvidos, o que demonstrou 

conferir aos cuidadores autoconfiança para discutir sobre suas inquietações. Além disso os 

participantes das oficinas retiram as dúvidas que tinham antes de freqüentar a atividade, 

sentem-se acolhidos pelo grupo que mantém um elo de amizade e confiança para dar apoio 

a todos que nele se insere.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

 

REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

Envelhecimento 

 

Segundo pesquisa do IBGE, o número de idosos no planeta jamais foi tão grande em 

toda a história. A maioria deles concentrada no continente europeu. Em 1995, já eram 578 

milhões. Em 2050, a expectativa de vida nos países desenvolvidos será de 87,5 anos para os 

homens e 92,5 para as mulheres (contra 70,6 e 78,4 anos em 1998). Já nos países em 

desenvolvimento, será de 82 anos para homens e 86 para mulheres, ou seja, 21 anos a mais 

do que hoje, que é de 62,1 e 65,2. Isto se deve, principalmente, à redução na taxa de 

fecundidade. A mulher, sob a influência das mudanças sociais que ocorreram a partir da 

década de 60, trouxe com ela alterações que vieram a afetar o emprego, a educação e ainda 

o casamento. Nos dias atuais, essa mulher tem a metade dos filhos que a geração de sua 

mãe costumava ter. A medicina preventiva, a  nutrição adequada, saneamento e tratamento 

de água, uso de vacinas e antibióticos e também programas voltados para a qualidade de 

vida contribuem para o fato constatado. 
1  

A população brasileira em processo de envelhecimento merece reflexões mais 

aprofundadas do ponto de vista da saúde e da educação
 
que contemplem aspectos 

circunscritos às vulnerabilidades que
 
influenciam as condições restritivas ao viver com 

qualidade de vida.
13 

O rápido envelhecimento demográfico, bem como as modificações da estrutura 

etária da população e as mudanças na organização da sociedade, constituem importantes 

desafios para os
 
indivíduos, famílias, comunidades e nações de todo o Mundo. Nas últimas 

décadas, a
 
esperança média de vida, principalmente nos países mais industrializados, teve 

um
 
aumento extraordinário devido, principalmente, aos progressos da medicina, melhoria 

dos
 
cuidados de saúde, mais higiene e melhor nutrição. O aumento da proporção de idosos 



na
 
sociedade é um fenômeno relativamente recente ao qual os países mais desenvolvidos 

ainda estão se adaptando. 
15

 

O processo de envelhecimento pode ser o resultado de mudanças orgânicas 

funcionais e psicológicas que é compreendido por senescência. Ou, também pode ser 

modificado pela presença de afecções, sendo denominado de senilidade. Justamente estas 

modificações oriundas das afecções, podem proporcionar a perda da funcionalidade e 

comprometer a autonomia do idoso.
16

 

O envelhecimento é marcado por alterações biológicas, psicológicas e sociais, 

variando de indivíduo para indivíduo, pois essas variações sofrem influencias de caráter 

genético, dos hábitos de vida e do ambiente em que este individuo vive.
17 

O envelhecimento é um processo inevitável, as alterações da estrutura e as perdas 

funcionais ocorrem em todos os órgãos e sistemas do corpo humano. Os principais 

problemas de saúde surgem do sistema nervoso central, aparelho locomotor, sistema 

cardiovascular e sistema respiratório. No entanto, há entidades patológicas que são mais 

frequentes nos idosos, entre as quais se destacam as demências. 
18 

As relações interpessoais familiares passam por várias fases durante o processo da 

Doença de Alzheimer: o primeiro momento caracteriza-se pela falta de memória do doente 

e é vivenciada por ele com ansiedade e sofrimento. A família, de um modo geral, reage 

com irritabilidade e incompreensão. O segundo momento é marcado por um processo 

depressivo, e o contexto familiar responde superprotegendo o doente; e a terceira fase é 

marcada por despersonalização, pois o doente desconhece a si mesmo e aos outros. Neste 

momento, o doente passa a ser um estranho para a família, esta, por sua vez, começa a 

cristalizar o sofrimento. Frente a este quadro, os familiares começam a conviver com uma 

nova situação que se traduz em sobrecarga, ansiedade e tristeza.
19

 

Portanto, o envelhecimento traz consigo a vulnerabilidade para os agravos de longa 

duração, sendo essa uma das causas a alta incidência de (re)hospitalizações. Tais doenças, 

quando associadas à hospitalização, favorecem o declínio funcional e, consequentemente, 

encaminham-se para o desenvolvimento de incapacidades. Cabe salientar que a 



hospitalização e o repouso no leito de forma intermitente podem determinar o agravamento 

da situação de saúde, tornando mais frágil à saúde do idoso. 
13 

 

Cuidador familiar de idosos 

 

O envelhecimento é um assunto recente que preocupa os pesquisadores, os políticos 

e a comunidade em geral, especialmente as famílias, porque são, numa primeira análise as 

principais implicadas nesta situação emergente, daí a importância de conhecer as suas 

dificuldades e necessidades de apoio, entre outros.
18

 

Os cuidadores que desenvolvem cuidados indispensáveis ao indivíduo dependente 

de outros podem ser classificados em:
20

 

• Cuidador Principal ou Primário: aquele que tem a total ou a maior 

responsabilidade pelos cuidados prestados ao idoso dependente; 

• Cuidadores Secundários: seriam os familiares, voluntários e profissionais que 

prestam atividades complementares; 

• Cuidador Formal: contratado (principal ou secundário); 

• Cuidador Informal: familiares 

O cuidador familiar de idosos tem dupla responsabilidade, o autocuidado e o 

cuidado com o indivíduo dependente; dado o aumento das perdas e das incapacidades 

observado na estrutura biológica do idoso, este necessitará ser compensado, exigindo do 

cuidador sacrifício acima de seus limites físicos e emocionais.  Todos os encargos exigidos 

nesse processo de cuidar trazem um impacto negativo à conjuntura familiar, pois é notório 

a todos os membros dela que cuidar de idosos dependentes demanda atenção, tempo e 

esforço.
21

 

Ao decidir assumir ou ser obrigado a proceder aos cuidados do idoso, o cuidador 

imagina ser capaz de realizá-los. Entretanto, com o passar do tempo, o mesmo tem que 



abrir mão de suas necessidades pessoais juntamente com a evolução do processo de 

fragilização do seu idoso, exigindo cada vez mais atenção e cuidados do cuidador. Quando 

esse cuidador é um familiar à situação é ainda mais delicada, pois ele sente-se sozinho e 

percebe que precisa de ajuda e apoio, como também sente a necessidade de dividir a 

responsabilidade com outros cuidadores. Além disso, o envolvimento emocional com o 

idoso traz situações por vezes, adversas, que também o deixa sensibilizado com a situação. 

No âmbito do atendimento domiciliar, o contexto familiar assume novo 

protagonismo e a figura do cuidador torna-se relevante não apenas pela necessidade de 

fornecer suporte àqueles que desempenham esta importante tarefa social no âmbito familiar 

mas, também, em função da urgência de reverter o quadro de isolamento e exclusão do 

convívio social em que vive a grande maioria daqueles que necessitam de algum tipo de 

atenção especial. O apoio aos cuidadores acaba assumindo, assim, o papel de resgate dos 

mais elementares direitos daqueles que por eles são cuidados, os idosos.
22 

O cuidado, em nível domiciliar é exercido quase que exclusivamente pelo membro 

familiar, o qual geralmente não recebeu orientação para que possa atender e suprir 

adequadamente as demandas de cuidado do idoso. Diante de tal carência de orientação para 

o cuidado do idoso no domicílio, torna-se necessário o enfermeiro, e outros profissionais 

darem a continuidade à recuperação e reabilitação do idoso no ambiente domiciliar. 

Estudos constataram que a família, ao receber orientação profissional para execução de 

cuidados diário são idoso, geralmente, expressa maior tranqüilidade e diminuição do seu 

nível de estresse, bem como a otimização da autonomia do idoso e da família.
13

 

Um estudo realizado em Portugal identificou que a insatisfação para com as 

respostas da rede formal; a rejeição do apoio formal pelo idoso; o custo do serviço de apoio 

domiciliário e outras despesas, associadas à inexistência de remuneração por parte do 

cuidador, notabilizaram-se como as principais condições sociais e financeiras geradoras de 

dificuldades no cuidado informal. 
23

 

 

Sobrecarga em cuidadores de idosos 

 



As estruturas de suporte social e de saúde existentes a estas famílias e ao idoso 

ainda se mostram frágeis no Brasil e não constituem uma forma de apoio organizada. Desse 

modo, o idoso conta com uma rede precária de saúde preventiva e de reabilitação das 

doenças crônicas já instaladas, e o cuidador familiar exerce seu papel de modo solitário, 

sem a ajuda ou orientações suficientes e adequadas para o desempenho dessa função, o que 

pode levar a sobrecarga de trabalho e ao comprometimento da sua Qualidade de Vida, 

especialmente da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde. 
24

 

A sobrecarga do cuidador é definida como o conjunto de problemas físicos, 

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

pacientes com algum tipo de comprometimento.
25, 26

 

Um estudo questionou os cuidadores, no sentido de saber quais os fatores de 

sobrecarga inerentes ao seu papel. Da análise dos seus discursos emergiram os seguintes 

fatores: ter mais que uma pessoa idosa a cargo; aumento da quantidade/ intensidade dos 

cuidados; grau de dependência do idoso; falta de conhecimentos sobre a evolução do estado 

de saúde do idoso e ou das técnicas inerentes ao cuidar; falta de colaboração do idoso; 

isolamento social; recursos econômicos insuficientes; conflitos familiares; falta de apoio 

formal e informal; idade do cuidador e dificuldade em aceitar o seu papel.
27

 

O cuidador familiar expõe-se a uma série de situações estressantes, como o peso das 

tarefas e as doenças advindas das exigências do trabalho e das características do idoso. 

Além disso, faltam-lhe informações, além de apoio físico, psicológico e financeiro para 

enfrentar o cotidiano do cuidar.
28

 

Em um estudo realizado com os cuidadores de idosos os resultados retratam 

importante situação de sobrecarga, o que aponta para a urgente necessidade de delinear 

programas de intervenções e apoio que sejam efetivos para o manejo do cuidado e redução 

da sobrecarga. Assim, torna-se de grande importância estudos como este que possam 

respaldar iniciativas que visem atenuar e prevenir este tipo de impacto na vida destes 

sujeitos. Ações realizadas com os cuidadores a fim de diminuir o estresse podem vir a 

atenuar efetivamente sua sobrecarga dentro da tarefa do cuidar.
29

 



 Os grupos psicoeducacionais, psicossociais e psicoterapêuticos são abordagens não 

farmacológicas capazes de diminuir a sobrecarga e aumentar a capacidade de resiliência do 

cuidador, à medida que ele tem a oportunidade de aumentar seus conhecimentos sobre 

demência, trabalhar seus sentimentos a respeito do diagnóstico do paciente e trocar 

informações com o grupo. Entretanto, apesar dos efeitos positivos, essas intervenções ainda 

carecem de estudos rigorosos.
30 

A escala Zarit Burden Interview (ZBI) é utilizada para verificar a sobrecarga em 

cuidadores, foi desenvolvida em 1987
31

,validada e adaptada para a língua portuguesa em 

2002
32

. Esse instrumento tem 22 itens que avaliam a sobrecarga dos cuidadores, associada à 

capacidade funcional dos pacientes, a seus distúrbios de comportamento e às situações 

cotidianas. Cada item é pontuado em uma escala de 0 a 4, sendo: nunca = 0, raramente = 1, 

algumas vezes = 2, frequentemente = 3 e sempre = 4. O escore total é calculado, somando-

se todos os itens e pode variar de 0 a 88 pontos. Assim, quanto maior a pontuação, maior 

será a sobrecarga.
31,32 

 

Qualidade de vida 

 

De acordo com a Organização Mundial de saúde (OMS, 1998), qualidade de vida é o 

método usado para medir as condições da vida de um ser humano. Envolve o bem físico, 

mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos e 

também a saúde, educação, poder de compra e outras circunstâncias da vida.
33 

Uma interpretação sobre a dimensão subjetiva de qualidade de vida pode ser 

apreendida nas idéias que se seguem: estabelecer parâmetros quantitativos que possam 

expressar o subjetivismo do processo de bem-estar, do sentido de felicidade, da amplitude 

do amor, dos caminhos do prazer,buscando-se a realização pessoal, constitui o maior 

desafio para textualizar qualidade de vida de forma ampla e genérica, através de números 

ou indicadores que possam refletir a complexidade do termo.
34 



A qualidade de vida é definida como a percepção do indivíduo sobre sua posição na 

vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Trata-se de conceito amplo, que 

abrange a complexidade do construto e inter-relaciona o meio ambiente com os aspectos 

físicos e psicológicos, o nível de independência, as relações sociais e as crenças pessoais. A 

qualidade de vida está relacionada à auto-estima e ao bem-estar pessoal, abrangendo uma 

série de aspectos, como a capacidade funcional, o nível socioeconômico, o estado 

emocional, a interação social, a atividade intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o 

próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade. Também compreende 

o estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou com as atividades diárias e o ambiente em 

que se vive.
9
 

Pensando na qualidade de vida dos cuidadores de idosos torna-se preocupante o 

estresse diário, depressão, ansiedade, tensão, esses são alguns dos fatores que tendem a 

piorar a qualidade de vida dos cuidadores.  Assim é preciso um suporte para melhorar a 

vida desses cuidadores e ajudá-los a enfrentar as dificuldades existentes no cuidar. 

A enfermagem, lidando no seu cotidiano com as ações de promoção e proteção da 

saúde está muito próxima dos aspectos relevantes para a promoção da qualidade de vida 

para seus clientes. Mas qualidade de vida, como decorrência da promoção da saúde, não 

parece ser ainda o foco do sistema de saúde formal.
34 

Atualmente o instrumento mais usado para verificar a qualidade de vida é a Escala 

SF-36, que foi criado a partir de uma revisão dos instrumentos ligados a qualidade de vida 

já existentes na literatura nos últimos 20 anos.  

O SF36 é um inventário que avalia 8 aspectos distintos: 1. Capacidade Funcional; 2. 

Aspectos físicos; 3. Aspectos emocionais; 4. Dor, foram baseados numa questão do SF20 

sobre a intensidade da dor, acrescida de uma questão sobre a interferência da dor nas 

atividades da vida diária do paciente; 5. Estado Geral de Saúde derivados do questionário 

General Health Rating Index (GHRI); 6. Vitalidade, consideram tanto o nível de energia, 

como o de fadiga e foram derivados do questionário de avaliação de Saúde Mental (Mental 

Health Inventory (MHI); 7. Aspectos Sociais, analisam a integração do indivíduo em 

atividades sociais; 8. Saúde Mental. Estes itens foram escolhidos porque resumem os 38 

itens do questionário de avaliação de Saúde Mental (MHI-38). Procuram investigar as 



dimensões: ansiedade, depressão, alterações do comportamento ou descontrole emocional e 

bem estar psicológico. Os itens são avaliados, dando-se um resultado para cada questão, 

que são posteriormente transformados numa escala de 0 a 100, em que zero é considerado o 

pior e 100 o melhor estado.
36

 

 

Tecnologia educacional em Saúde 

 

No Brasil, no final da década de 60 a investigação sistematizada em busca de um 

corpo de conhecimentos específicos de Enfermagem e também a construção de modelos 

conceituais para a sua prática começaram a tomar destaque. A construção do conhecimento 

da Enfermagem teve suas primeiras tentativas quando surgiu a sistematização das técnicas 

e, mais tarde, com a preocupação em organizar princípios científicos para nortear a sua 

prática. Com o advento da fundamentação científica do cuidado de enfermagem houve o 

reconhecimento da expressão tecnológica do cuidado, tanto como processo como produto. 

Assim, percebemos que na história da civilização a tecnologia e o cuidado estão fortemente 

relacionados.
37

 

Assim, é um processo que envolve diferentes dimensões, do qual resulta um 

produto, que pode ser um bem durável, uma teoria, um novo modo de fazer algo, em bens 

ou produtos simbólicos. Desse modo, tecnologia envolve saberes e habilidades e precisa ser 

distinguida de equipamento ou aparelho tecnológico, o qual se configura como expressão 

de uma tecnologia, resultante desses saberes que possibilitaram esse produto, convertido, 

então em equipamento.
38

 

As tecnologias podem ser classificadas em leve quando falamos de relações, 

acolhimento, gestão de serviços; em leve-dura quando nos referimos aos saberes bem 

estruturados, como o processo de enfermagem; e dura quando envolvem os equipamentos 

tecnológicos do tipo máquinas, normas. 

Nessa compreensão, a tecnologia não poder ser vista apenas como algo concreto, 

como um produto palpável, mas como resultado de um trabalho que envolve um conjunto 

de ações abstratas ou concretas que apresentam uma finalidade, nesse caso, o cuidado em 



saúde. A tecnologia, portanto, permeia o processo de trabalho em saúde, contribuindo na 

construção do saber (e em sua própria expressão); ela se apresenta desde o momento da 

idéia inicial, da elaboração e da implementação do conhecimento, como também, é 

resultado dessa mesma construção. Ou seja, ela é ao mesmo tempo processo e produto. 

Além disso, a tecnologia também aparece na forma como se estabelecem as relações entre 

os agentes, no modo como se dá o cuidado em saúde, compreendido como um trabalho 

vivo em ato.
39 

As práticas educativas em saúde são pilares para a promoção da saúde e, no 

contexto atual das condições dos cuidadores familiares de idosos, tornam-se uma 

ferramenta importante para a construção da consciência crítica necessária a autonomia dos 

cuidadores nas práticas de cuidar, respeitando-se seus conceitos e valores.
40

 

Nesse estudo a tecnologia educacional proposta é a oficina para cuidadores de 

idosos voltada para as necessidades apresentadas pelos mesmos.  

 

Integração com o Sistema Único de Saúde (SUS)  

 

A Lei Nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, dispõe sobre a Política Nacional do Idoso 

(PNI), cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências.
 41

 A política nacional do 

idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 

promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.   

A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios:  a família, a 

sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 

garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o 

direito à vida; o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser 

objeto de conhecimento e informação para todos; o idoso não deve sofrer discriminação de 

qualquer natureza; o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a 

serem efetivadas através desta política. 

 Constituem diretrizes da política nacional do idoso: viabilização de formas 

alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua 

integração às demais gerações; priorização do atendimento ao idoso através de suas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.842-1994?OpenDocument


próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não 

possuam condições que garantam sua própria sobrevivência; capacitação e reciclagem dos 

recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços; 

estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 

educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento; apoio a estudos e 

pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento.
 41 

O estatuto do idoso sob Lei n.10.741, de 1 de outubro de 2003, faz valer todos os 

direitos adquiridos pelos idoso. De acordo com o Estatuto, é obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 

a efetivação do direito à via, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte,ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 

e comunitária. 
42

 

De acordo com o Estatuto, a família é a principal responsável pelo cuidado ao idoso, 

porém, precisa-sede políticas públicas voltadas para esses cuidadores que por sua vez, não 

possuem suporte adequado para suprir as suas necessidades. 

Em 19 de outubro de 2006 foi aprovada a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (Portaria nº 2.528).  A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (PNSPI) é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos 

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

consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa 

política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade.
43

 

 Embora a PNI e a PNSPI apontem a família como responsável pelo atendimento às 

necessidades do idoso, até agora odelineamento de um sistema de apoio às famílias e a 

definição das responsabilidades das instâncias de cuidados formais e informais na prática 

não acontecem (...). Por sua vez, o sistema previdenciário, público ou privado, não prevê 

formas de financiamento para o estabelecimento de redes de apoio às necessidades de 

assistência aos idosos dependentes com ou sem família.
 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA 

 

Tipo de estudo 

 

Este estudo está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado: “Cuidador de Idosos: 

necessidades e impactos na saúde” aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro –FAPERJ- Edital CEPE Pró idoso. 

A modalidade da pesquisa neste trabalho foi a metodológica. A pesquisa 

metodológica é um tipo de pesquisa que usa sistematicamente os conhecimentos 

disponíveis além de propiciar a elaboração e /ou melhora de um instrumento, dispositivo ou 

de um método.
45;46

 

Para contemplar a abordagem foram aplicadas a escala de Zarit que avalia 

sobrecarga e a escala SF36 que verifica a qualidade de vida dos participantes.  A pesquisa 

quantitativa, tanto na coleta quanto no tratamento das informações, utiliza-se técnicas 

estatísticas, objetivando resultados que evitem possíveis distorções de análise e 

interpretação, possibilitando uma maior margem de segurança.
47

 

 

Campo de Pesquisa 

 Como campo de pesquisa foi utilizado às dependências do Centro de Estudos e 

Pesquisas do envelhecimento (CEPE-RJ) e do Programa “Centro de atenção à saúde dos 

idosos e seus cuidadores” da Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro- 

CASIC/UFF. 

   

Centro de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento 



 

 Centro de Estudos e Pesquisas do envelhecimento (CEPE-RJ) está vinculado ao 

Instituto Vital Brasil/Secretaria de Saúde do RJ e tem como um dos seus objetivos a 

capacitação e pesquisa na área do Envelhecimento. 

 Para atender uma demanda da atenção primária da saúde, quanto à assistência ao 

idoso acamado e aos familiares, o CEPE começou a realizar em 2012 uma oficina de 

cuidador de idosos com carga horária de 8h duas vezes por mês, a fim de sensibilizar e 

ensinar noções fundamentais para o cuidado à pessoa idosa a um público leigo de baixa 

renda. O curso era dividido em dois momentos, o primeiro teórico que abordava questões 

sobre o envelhecimento da população, saúde física e mental do cuidador, alterações 

normais do envelhecimento, cuidados com a alimentação e medicação, prevenção de queda 

e casa segura, com o objetivo de demonstrar os principais cuidados com a pessoa idosa. Já 

o segundo momento prático que abordava as questões de higiene corporal do idoso 

dependente, troca de fraldas, troca da roupa de cama, mudança de decúbito e transferências 

com o objetivo de demonstrar a prática adequada dos procedimentos para promover a 

segurança e saúde do idoso, bem como, otimizar o trabalho do cuidador. 

No início de abril de 2014, o CEPE implementou um curso de cuidador com carga 

horária de 160h com aulas teóricas desenvolvidas de forma dinâmica, aulas práticas e 

estágio supervisionado em Instituição de Longa Permanência. 

 

Programa de Extensão “Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores”-

CASIC/UFF. 

  

 Programa de extensão cadastrado na Pró - Reitoria de Extensão desde 1997, 

vinculado ao Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense.  



No Centro de Atenção à saúde do idoso e seus cuidadores (CASIC/UFF) são 

desenvolvidas atividades diversas na atenção ao idoso saudável e portadores de doenças 

crônicas e degenerativas, sendo referência para atendimento de enfermagem aos idosos com 

demência. Tem-se a participação de diversos profissionais, das áreas deNeurologia, 

Fisioterapia, Serviço Social, Nutrição, entre outros. 

O Programa também funciona junto a ações realizadas no Hospital Universitário 

Antônio Pedro, também é considerado com centro de referência em assistência de 

enfermagem ao idoso com demência. 

A enfermagem, no programa, realiza diversas atividades como: consultas de 

enfermagem com o idoso e também com o cuidador, palestras para orientação e informação 

de cuidadores de idosos com demência, oficinas terapêuticas com idosos com demência, 

oficinas de informação e atenção aos cuidadores desses idosos, visita domiciliar, captação 

de idosos no momento da lata do hospital universitário para acompanhamento domiciliar 

e/ou ambulatorial. Vale ressaltar que todas essas atividades se articulam com ensino, 

pesquisa e extensão do curso de enfermagem e outros. 

 

Participantes da pesquisa 

  

 Os cuidadores familiares de idosos que participam das atividades desenvolvidas no 

CEPE e os que participam das atividades do CASIC.   

Consequentemente, participam das entrevistas os cuidadores familiares de idosos 

que aceitarem responder as questões e coleta de dados com as escalas e formulários acima 

citados. 

Foi realizado contato telefônico com todos os cuidadores familiares que 

participaram de atividades no CEPE no período de setembro de 2014 à dezembro de 2014. 

Realizamos aproximadamente 100 ligações e tentativas de ligações para esses cuidadores 

captados no livro de registros da secretaria acadêmica.  Alguns números de telefones 



estavam errados, outros não fomos atendidos e alguns cuidadores não aceitaram participar 

da pesquisa alegando diversos motivos. O principal motivo mencionado foi o de não ter 

ninguém para deixar o idoso cuidado. 

No CASIC/UFF a pesquisa foi realizada com os cuidadores atendidos no centro e 

também comaqueles encaminhados pelas unidades de saúde de todo o estado do Rio de 

Janeiro. O CASIC realiza várias atividades voltadas para o cuidador de idosos como 

Oficinas com os cuidadores de idosos com demência, oficinas para os cuidados 

psicológicos dos cuidadores, atendimentos em consulta de enfermagem, fisioterapia, 

nutrição e outros profissionais quando necessário. Vale ressaltar que os cuidadores são 

atendidos inicialmente pelo enfermeiro na consulta de enfermagem e este profissional faz 

os encaminhamentos para os outros membros da equipe multidisciplinar. Assim, todos os 

profissionais do centro foram comunicados e procederam o encaminhamento dos 

cuidadores familiares para a pesquisadora responsável pela pesquisa. Além disso, alguns 

cuidares foramcontactados por telefone para que comparecerem ao centro para a realização 

da pesquisa e os que aceitaram participar, foi agendado entre vista com a pesquisadora. 

 

Critérios de Inclusão: Ser cuidador familiar (informal) de idosos; maiores de 18 anos; 

ambos os sexos; com escolaridade acima de quatro anos e que realizem o cuidado há mais 

de 6 meses. 

Critérios de Exclusão: Cuidadores que já tenham participado de curso para cuidadores de 

idosos; Cuidadores com menos de 75% de participação nas oficinas; Cuidadores que não 

participarem de todas as etapas do estudo. 

 O número de participantes nesta pesquisa baseou-se também no quantitativo de 

cuidadores familiares que participam das atividades nos locais das pesquisas. 

 A pesquisa contou com a participação de 47 cuidadores na primeira etapa, dos quais 

alguns foram convidados a participarem da pesquisa através de contato telefônico ou 

contato direto nas atividades realizadas.  



Desses quarenta e sete idosos, estabelecemos um novo contato para participarem da 

segunda etapa da pesquisa conforme critérios de inclusão estabelecido, porém 8 cuidadores 

não aceitaram participar da segunda etapa por não ter com quem deixar o idoso cuidado.  

Assim, o total de cuidador familiar de idoso foi de 38 participantes sendo 17do 

CEPE e 21 do CASIC. 

 

Considerações éticas 

 

Este projeto compõe uma das partes do projeto de pesquisa intitulado “Cuidador de 

Idosos: necessidades e impactos na saúde” com número de aprovação no 

CEP19784013.3.0000.5243 aprovado em novembro de 2013 sob Resolução 466/12.
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A partir do momento da adesão ao estudo e da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido se deu o início da pesquisa. 

 

Coleta de Dados 

 

A coleta de dados se deu mediante aplicação de questionário auto preenchível com 

dados sócio- demográfico e uma pergunta aberta sobre “qual a sua necessidade em relação 

ao cuidado do idoso” (Apêndice 2). Também foi utilizado para a coleta de dados as escalas 

de Zarit e SF-36 (Anexos 2 e 3) aplicadas pelo pesquisador. 

Abaixo está descrita todas as etapas da coleta de dados. 

 

Identificando as necessidades, sobrecarga e Qualidade de Vida dos cuidadores para 

Elaboração da Tecnologia Educacional 



 

1
º
 Passo–Estabelecimento de contato com cuidadores para convidá-los a participar do 

estudo. 

O contato com os cuidadores familiares que participaram das atividades do Centro 

de Estudos e Pesquisa do Envelhecimento ocorreu à partir da análise de uma planilha com 

os dados de todos os cuidadores. Foi realizada uma busca dos cuidadores familiares que já 

participaram das atividades desenvolvidas neste local (palestras, seminários, cursos) através 

do banco de dados, de julho de 2014 à dezembro de 2014 haviam 58 cuidadores familiares 

registrados, dessa forma foi realizado contato telefônico com esses cuidadores em janeiro 

de 2015 convidando-os para a pesquisa, em primeiro momento 10 cuidadores puderam 

participar, os outros alegaram falta de tempo ou falta de alguém para dividir o cuidado do 

idoso. 

O primeiro grupo foi realizado em fevereiro de 2015, aplicamos o questionário e as 

escalas em um dia para os 10 cuidadores familiares e nas 4 semanas seguintes fizemos o 

grupo e ao final aplicamos novamente as escalas. Após o término desse grupo foi realizado 

novamente contato com os outros 48 cuidadores que não puderam participar do primeiro 

grupo e conseguimos captar mais 7 cuidadores familiares para o segundo grupo que ocorreu 

em abril. Em maio, após encerramos o segundo grupo, fizemos contato com os 41 

cuidadores familiares que não puderam participar dos grupo anteriores mas, infelizmente, 

nenhum aceitou participar alegando falta de tempo. Tentamos novamente o contato no mês 

seguinte, sem sucesso. 

No outro local da pesquisa, o CASIC, foi elaborado um curso de cuidador com 

noções básicas para o cuidado ao idoso, foi realizada divulgação do curso no local em julho 

de 2015 pela secretária. Foi desenvolvido um cronograma com temas específicos a serem 

abordados. 

A primeira turma começou em agosto de 2015 haviam 16 cuidadores familiares, os 

mesmos, foram convidados a participarem da pesquisa e no primeiro dia foi aplicado o 

questionário e as escalas, desses 16 cuidadores, 6 foram excluídos da pesquisa por não 



participarem da intervenção, ou seja, não participaram do curso nas 4 primeiras semanas. 

Esses 6 foram convidados a participarem da segunda turma mas alegaram falta de tempo. 

Nesse período continuou-se a divulgação da segunda turma que iniciou-se em 

outubro de 2015 com 24 alunos, sendo 14 cuidadores familiares, estes foram convidados a 

participarem da pesquisa e no primeiro dia preencheram o questionário e as escalas, 3 

foram excluídos da pesquisa por não participarem da intervenção, ou seja, não participaram 

do curso nas 4 primeiras semanas. 

No Casic participaram do estudo 21 cuidadores familiares já que 9 foram excluídos 

devido o critério de exclusão utilizado na pesquisa, já no CEPE participaram 17 cuidadores, 

no total da pesquisa participaram 38 cuidadores familiares.  

 

2
º
 Passo - Aplicação de questionário e escala de sobrecarga (Zarit) e Qualidade de 

vida (SF36) com os 47 cuidadores familiares.  

 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão com os cuidadores familiares, 

foi feito contato telefônico ou contado direto explicando o motivo do contato e os 

cuidadores que aceitaram participar da pesquisa foram agendados para o preenchimento do 

questionário com os dados sócio-demográfico (Apêndice 2), assim como aplicação das 

escalas de Zarit e SF-36 para verificar sobrecarga e a qualidade de vida desses cuidadores 

no CEPE. Já no CASIC foi aplicado o questionário e as escalas para os cuidadores que se 

inscreveram para o curso. 

Após o contato com os participantes para a participação no estudo, os mesmo foram 

convidados a irem até o local do estudo. Para esta etapa foi aplicada um questionário 

contendo as seguintes questões “Qual a sua necessidade em relação ao seu auto-cuidado e 

ao cuidado do idoso? Este formulário foi autopreenchido individualmente). O questionário 

(Apêndice 2) também contém questões referentes aos dados sócio-demográficos, 

necessidades dos cuidadores em relação ao seu auto-cuidado, necessidades dos cuidadores 

em relação ao cuidado prestado ao idoso. 



Neste momento, também foram aplicadas as escalas de Zarit
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(Anexo 2) e SF36 

32
(Anexo 3). 

 

3
º
Passo- Elaboração e Implementação de uma Tecnologia Educacional em forma de 

oficina 

 

Tecnologia Educacional vai além de um simples produto ou um procedimento 

técnico, assim como outros pesquisadores entendemos esta tecnologia como o resultado de 

processos concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa, cooperando para o 

aumento de conhecimentos científicos na construção de produtos materiais, ou não, com a 

finalidade de provocar intervenções sobre uma determinada situação prática ou seja numa 

determinada realidade .
49 

A terceira etapa foi a participação dos cuidadores familiares em grupo/oficina com o 

objetivo de serem orientados para o cuidado ao idoso. Nessa etapa contamos com a 

participação de uma psicóloga no CEPE e uma enfermeira no CASIC. 

Optou-se pela elaboração de uma tecnologia educacional (TE em forma de Oficina), 

como uma estratégia de ensino-aprendizagem, com ênfase na orientação dos cuidadores 

familiares à partir das necessidades apresentadas pelos mesmos no questionário aplicado, 

coletada através do questionáriocom a seguinte pergunta: “Qual a sua necessidade enquanto 

cuidador?” 

O primeiro grupo foi realizado no CEPE em fevereiro de 2015com 10 cuidadores 

familiares, foram 5 encontros no total, o primeiro de apresentação e escolha dos temas e os 

outros 4 de orientação. 

No primeiro dia de oficina foi realizada uma apresentação e roda de conversa para 

que os cuidadores falassem sobre o que é para eles cuidar do idoso e quais os temas que os 

mesmos tinham interesse em relação ao cuidado. 

Os assuntos de maior interesse por eles mencionado foram:  



1)Cuidados com os idosos com Doença de Alzheimer 

2) Cuidados com a pele do Idoso 

3)Cuidados ao ofertar alimentos e medicação  

4) Auto cuidado e técnicas de relaxamento para o cuidador.  

Esses temas foram abordados nos encontros subseqüentes. Cada encontro tinha 

duração de 2h , toda terça feira de 14:30 às 16:30. 

As oficinas foram realizadas como roda de conversa e em alguns encontros foram 

utilizados materiais àudio-visuais como vídeos, material em Power point, imagens. 

O segundo grupo ocorreu em abril com7 cuidadores familiarescom os temas de 

maior interesse do grupo que foram: Como realizar a higiene do idoso; Cuidados com os 

idosos com Doença de Alzheimer; Cuidados com a medicação do idoso e por último dia 

abordamos sobre o auto cuidado e técnicas de relaxamento para o cuidador. 

Nestes grupos além do material elaborado ( apresentação em Power point) com os 

temas, foi realizada roda de conversa onde os cuidadores trouxeram suas experiências e 

assim conseguimos intervir com as orientações necessárias. A oficina teve duração de 5 

semanas, sendo a primeira semana de apresentação e as outras 4 de orientação. 

Para a elaboração do material expositivo foi utilizado o Manual Básico para 

cuidador de idosos desenvolvido pela equipe de profissionais multidisciplinar do Centro de 

Estudo Pesquisa do Envelhecimento (CEPE). 
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O Manual Básico para cuidador de Idosos do CEPE foi construído de forma participativa 

junto a cuidadores atuantes, por meio da investigação dos diferentes aspectos e dimensões 

que compõem a sua prática de trabalho. 

No CASIC, elaboramos uma oficina de cuidador com noções básicas para o cuidado 

ao idoso, foi realizada divulgação do curso no local em julho de 2015. Foi desenvolvido 

uma ementa e o cronograma com temas específicos a serem abordados. O desenvolvimento 



das oficinas se deu com base no Manual do Cuidador desenvolvido pelo Centro de Estudo e 

Pesquisa do Envelhecimento.
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O Manual aborda os temas de maior interesse dos cuidadores e se preocupa em 

delimitar o papel dos mesmos, ou seja, explica o papel do cuidador e todos os aspectos que 

envolvem o idoso cuidado. 

Os temas abordados no Manual Básico para cuidador de Idosos que foram 

escolhidos para serem abordados nas oficinas foram:  

1. O cuidador de idosos;  

2. Cuidados com a medicação da pessoa idosa; 

3. Cuidados com a alimentação da pessoa idosa; 

4. Atividade física e cuidados com a mobilidade da pessoa idosa; 

5. Higiene do cuidador e prevenção da contaminação; 

6. Cuidados com a higiene pessoal do idoso; 

7. Alterações físicas e sensoriais na pessoa idosa 

8. Saúde mental do cuidador Violência contra o idoso; 

9. Cuidados ao idoso em situações agudas de saúde. 

 

O curso contendo 60h foi elaborado depois da análise do conteúdo do Manual 

utilizado e elaborações das aulas, em alguns momentos foram realizadas rodas de conversa 

com o tema e em outros foram realizadas aulas expositivas com o conteúdo. 

A carga horária foi estabelecida após se pensar no tempo de curso, no caso optamos 

por fazer o curso em 3 meses toda quarta feira no período da manhã, já que muitos 

cuidadores não possuem um tempo maior para fazer esse tipo de atividade e não 

gostaríamos que os mesmos desistissem visto a importância dessa capacitação para a 

melhora do cuidado ao idoso. 

No Casic participaram do estudo 21 cuidadores familiares já que 9 foram excluídos 

devido o critério de exclusão utilizado na pesquisa, já no CEPE participaram 17 cuidadores, 

no total da pesquisa participaram 38 cuidadores familiares.  



 

 

 

 

Manequim usado para a 

aula de higiene do idoso 

na oficina. 

Oficina com os cuidadores no 

CASIC-UFF 



4
º 
Passo- Aplicação das escalas de Zarit e SF-36 após implementação da Tecnologia 

Educacional 

 

Nesta etapa fizemos a aplicação das escalas de Sobrecarga (Zarit) e Qualidade de 

Vida (SF-36) com o objetivo de comparar o score antes e após a intervenção e verificar se a 

implementação de Tecnologia Educacional para cuidadores familiares auxiliam ou 

melhoram a sobrecarga dos mesmos. 

A aplicação da escala foi realizada após 4 semanas de intervenção com os 

cuidadores que participaram da Oficina para cuidadores familiares de idosos que foi 

implementada como produto desta pesquisa. 

 

Fluxograma da pesquisa 

 

Apresenta-se a seguir um fluxograma com as etapas da pesquisa conforme descrito 

na coleta de dados: 

 



 

Figura 1: Fluxograma da pesquisa. Bom, FS, 2015 

 

Variáveis em análise e instrumentos de medida 

 

Neste estudo, a variável dependente foi anecessidade do cuidador de idosos em 

relação ao seu auto-cuidado e ao cuidado prestado ao idoso. As variáveis independente: 

características dos cuidadores familiares. 

a) Variável dependente:  

Etapas da Pesquisa 

Elaboração do Projeto 

de Pesquisa 

Submissão a Plataforma Brasil e 

Comitê de Ética do HUAP 

Aprovação no CEP- CAAE Nº-CEP 

19784013.3.0000.5243denovembro de 2013. 

 
Inicio da Coleta de Dados 

1ª Etapa Entrevista com 47 cuidadores - 

utilizando um roteiro estruturado 

 
2ª Etapa Análise 

Aplicação da escala 

de ZARIT e SF36 

 

3ª Etapa: Elaboração da Tecnologia Educacional 

 

4ªEtapa: Pós teste com aplicação de escala de Zarit e 

SF36 após intervenção 

 



Necessidades do cuidador. Questionário 

b) Variáveis independentes: 

Características do cuidador:  

Variáveis demográficas - sexo, idade, estado conjugal.  

Variáveis sociais - escolaridade, quantas pessoas residem juntas; condições de 

moradia.  

Variáveis econômicas relativas à renda: renda mensal; quantas pessoas vivem do 

rendimento familiar.  

Relação familiar com o doente; escala de sobrecarga do cuidador de Zarit.
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(Anexo 

2); Escala de qualidade de vida S-F36 
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( Anexo 3). 

 

Análise dos resultados 

 

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados que foi analisado 

pelo programa Statistical Packagefor the Social Science (SPSS) , versão 22.0 e pelo 

aplicativo Microsoft Excel 2007.  

 Para caracterização da amostra e análise descritiva do comportamento das 

variáveis, os dados foram sintetizados por meio do cálculo de estatísticas descritivas 

(média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, proporções de 

interesse), gráficos, distribuições de frequências simples e em tabelas cruzadas.  

Na Análise Inferencial, para comparar frequências oriundas de amostras pareadas 

verificando a significância de mudanças foi usado o teste de McNemar. Na Análise 

Inferencial de Variáveis Quantitativas, a hipótese de normalidade da distribuição foi 

verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro Wilk.  Quando a hipótese de 

distribuição normal não foi rejeitada nos grupos pelos dois testes, a comparação de duas 

medidas repetidas foi feita pelo teste t-deStudent pareado. Quando para algum dos grupos a 



hipótese de normalidade da distribuição for rejeitada por algum dos testes de normalidade, 

a comparação de duas medidas repetidas foi feita pelo teste não paramétrico de Wilcoxon. 

A relação entre variáveis foi investigada por Análise de Regressão Linear Múltipla com 

variáveis explicativas Contínuas e Variáveis Dummies.  

Para análise da questão aberta para a qual o cuidador respondia “quais eram as suas 

necessidades enquanto cuidador” foi feita análise de conteúdo através do programa 

IRAMUTEQ (Interface de R pourles Analyses Multidimensionnelles de Texteset de 

Questionnaires), versão 0.7 alpha 2.  O IRAMUTEQ é um software aberto e gratuito para 

análise de textos, que busca apreender a estrutura e a organização do discurso, informando 

as relações entre os mundos lexicais mais frequentemente enunciados pelo sujeito. Essa 

ferramenta informática é disponibilizada gratuitamente em www.iramuteq.org, tem código 

fonte aberto, e foi desenvolvido na França por Pierre Ratinaud e licenciado por GNU GPL 

(v2). Ele ancora-se no software R para realização dos cálculos e na linguagem Python. Para 

execução do IRAMUTEQ foi usado também o aplicativo OpenOffice, versão 4.1.1.  

Neste trabalho a análise do discurso foi feita com duas ferramentas: Análise por 

Similitude entre palavras, exibindo a árvore de coocorrências, e também foi feita a 

apresentação dos elementos principais do discurso em Nuvem de Palavras. A Nuvem de 

Palavras produz uma visualização gráfica dos vocabulários mais utilizados no corpus do 

discurso.  

A Análise de similitude baseia-se na teoria dos grafos e é utilizada frequentemente 

por pesquisadores das representações sociais (cognição social). Possibilita identificar as 

coocorrências entre as palavras e seu resultado traz indicações da conexidade entre as 

palavras, auxiliando na identificação da estrutura da representação. A nuvem de palavras 

agrupa as palavras e as organiza graficamente em função da sua frequência, quanto mais 

frequente uma palavra no discurso, maior a fonte utilizada para a nuvem de palavras. É uma 

análise lexical mais simples, porém graficamente interessante. 

Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância máximo 

de 5% (0,05), ou seja, será adotada a seguinte regra de decisão nos testes: rejeição da 

http://www.iramuteq.org/


hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste for menor que 0,05. Nos testes que 

forneceram os p-valores assintóticos e exatos foram considerados os p-valores exatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Perfil dos cuidadores familiares 

 

  Os cuidadores são na maioria, dos municípios de Niterói (31,6%) e Rio de 

Janeiro (31,6%), este dado se justifica tendo em vista que, o CASIC localiza-se no 

município de Niterói e o CEPE tem a sua área física na cidade do Rio de Janeiro.  

A distribuição de frequências para os Municípios de residência de todos os 

cuidadores mostrando a abrangência geográfica da pesquisa pode ser vista na Figura 2. 

 

 

 
Figura 2: Município de Residência dos cuidadores, abrangência geográfica da 

pesquisa. 

 

A distribuição da amostra em relação ao gênero não foi homogênea, sendo formada 

por mulheres: 32 cuidadores (84,2%) do sexo feminino e 6 do sexo masculino (15,8%).  
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Figura 3: Gráficos de Frequências sobre o perfil do cuidador. 

Muito frequentemente o cuidador residia com o idoso (71,1%) e tem uma 

relação/vínculo familiar (89,5%) com ele. 

 

Tabela 1: Distribuição do Estado Civil dos Cuidadores. 

Estado Civil 

Global Feminino Masculino 

Frequência 
Percentua

l 

Frequênci

a 

Percentua

l 

Frequênci

a 

Percentua

l 

Casado 19 50,0 14 43,8 5 83,3 

Solteiro 11 28,9 11 34,4 0 0,0 

Divorciado 5 13,2 5 15,6 0 0,0 

Viúvo 2 5,3 11 34,4 0 0,0 

Não 

respondeu 
1 2,6 0 0,0 1 16,7 

Total 38 100,0 32 100,0 6 100,0 

 

 

 Quanto ao estado civil, 50% dos cuidadores eram casados, 28,9% solteiros, 13,2% 

divorciados e 5,3% viúvos. A distribuição do estado civil, por sexo pode ser vista na Tabela 

2 a seguir.  Todos os homens que declararam estado civil, que representa 83,3% deles, 

eram casados, somente 1 homem não declarou o seu estado civil.  Os estados civis 

solteiro, divorciado e viúvo só foram declarados pelas mulheres.  

 

Feminino
84,2%

Masculino
15,8%

Sexo do Cuidador

Não
28,9%

Sim
71,1%

Mora com o idoso?



Tabela 2: Distribuição do Nível de Escolaridade dos Cuidadores. 

Nível de Escolaridade Frequência Percentual 

Ens. Fundamental Incompleto 6 15,8 

Ens. Fundamental Completo 2 5,3 

Ens. Médio Incompleto 5 13,2 

Ens. Médio Completo 14 36,8 

Ens. Superior Incompleto 4 10,5 

Ens. Superior Completo 7 18,4 

 

A escolaridade mais frequente foi o Ensino Médio Completo (36,8%), seguido de 

cuidadores com ensino superior completo (18,4%).  

 

Tabela 3:  Distribuição da Religião dos Cuidadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente um cuidador declarou que não tem religião e a maior frequência é de 

cuidadores de igrejas evangélicas (42%) e católica (37%).  

 No que se refere a profissão 58% da amostra de cuidadores tem alguma profissão 

formal. Das profissões formais, as mais frequentes foram ‘merendeira’, ‘professora’ e 

‘secretária’ com 5,3% de frequência cada. As demais profissões citadas, com uma 

frequência cada, foram: Advogada, agente administrativo, armador de construção civil, 

auxiliar de Enfermagem, auxiliar de serviços gerais, culinarista, depiladora, doméstica, 

Religião Frequência Percentual 

Evangélica 16 42,1 

Católica 14 36,8 

Espírita/Espiritualista 4 10,5 

Budista 1 2,6 

Cristã 1 2,6 

Não tem 1 2,6 

Umbandista 1 2,6 



faxineira, jornalista, operadora de maquina e técnica de Enfermagem. Além das profissões 

formais, seis cuidadores, 15,8%, são aposentados, outras 13,2% são ‘do lar’, 10,5% são 

cuidadores/acompanhante; e há também na amostra um estudante, um autônomo e uma 

pessoa que não trabalha. Um gráfico com as principais respostas (com frequência maior que 

5%) da questão “profissão” é exibido na Figura 4.  

  

 

 
Figura 4. Principais Profissões/Ocupações dos cuidadores. 

 

A Figura 5 a seguir traz a distribuição de renda pessoal e renda familiar dos 

cuidadores. As rendas pessoais mais comuns são de 1 salário mínimo (26,3%) e 2 salários 

mínimos (21,1%).  A renda pessoal mediana também é de 2 salários mínimos e somente 5 

cuidadores (13,2%) declaram receber  5 salários mínimos ou mais. A renda familiar 

mediana é de 4 salários mínimos, que é também a renda familiar mais frequente (26,3%). O 

percentual de cuidadores com renda familiar maior ou igual a 5 salários mínimos é 31,5%.  

 

  

Figura 5: Distribuição de Renda Pessoal e Familiar dos cuidadores. 
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A Tabela 4 a seguir traz as principais estatísticas da Idade dos cuidadores, global e 

por sexo.  Os cuidadores têm em media 53,2 anos de idade, com mediana de 54 anos e 

desvio padrão de 13,1 anos, resultando num coeficiente de variação de 0,2, baixa 

variabilidade. A variabilidade de idade é maior entre os homens como pode ser visualizado 

no boxplots da Figura 6. Um cuidador tem idade de 18 anos e esta idade, sob o ponto de 

vista estatístico, é considerado atípica e discrepante no grupo de cuidadores de idosos, bem 

como a idade de 25 anos de uma cuidadora no grupo feminino (os pontos discrepantes são 

marcados com ° no boxplot).  

 

Tabela 4: Principais Estatísticas da Idade dos Cuidadores. 

Estatística Global Feminino Masculino 

Média 53,2 52,8 55,2 

Mediana 54,0 54,0 59,5 

Desvio 

Padrão 13,1 10,8 23,3 

Mínimo 18,0 25,0 18,0 

Máximo 80,0 77,0 80,0 

Variação 

Bruta 

(Range) 62,0 52,0 62,0 

Coeficiente 

de Variação 0,2 0,2 0,4 

 

 



 
 

Figura 6: Box Plots da distribuição de Idade dos cuidadores, Global e por sexo.  

 

A Tabela 5 a seguir traz as Frequências das enfermidades relatadas pelos 

cuidadores. A enfermidade mais frequente é “problemas de coluna” que é um 

problema enfrentado por 50% dos cuidadores. A segunda principal enfermidade é a 

HAS, presente em 34,2% dos cuidadores, seguida pela artrose que tem uma 

incidência de 18,4%. A Cardiopatia é problema de 7,0% dos cuidadores, o mesmo 

percentual e a incidência de DM; e a proporção de casos de Hipotireoidismo e a de 

Osteoporose são de 5,3%. Um gráfico com a frequência destas principais 

enfermidades pode ser visto na Figura 7. Com apenas um caso, também tiveram 

ocorrência as seguintes enfermidades: Arritmia, Aumento de Próstata, Bronquite, 

Dislipidemia e Respiratória, Epilepsia, Glaucoma, Hipertensão Pulmonar e 

Fibromialgia. 

 

Tabela 5: Distribuição das Enfermidades dos cuidadores. 

Enfermidade Frequência Percentual 

Problemas de Coluna 19 50 

HAS 13 34,2 

Artrose 7 18,4 

Cardiopatia 3 7,9 

DM 3 7,9 

Hipotireoidismo 2 5,3 
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Osteoporose 2 5,3 

 Arritmia 1 2,6 

Aumento de Próstata 1 2,6 

Bronquite 1 2,6 

Dislipidemia e Respiratória 1 2,6 

Epilepsia 1 2,6 

Glaucoma 1 2,6 

Hipertensão Pulmonar e Fibromialgia 1 2,6 

 

 
Figura 7: Principais Enfermidades dos Cuidadores. 

 

Necessidades enquanto cuidador familiar 

 

Quando indagados sobre “quais eram as suas necessidades enquanto cuidador”, as 

respostas dos cuidadores entrevistados foram tais que geraram a nuvem de palavras 

disposta na figura 8 e a Árvore de Coocorrências da Figura 9. Observa-se que o foco 

principal do cuidador quando declara suas necessidades é o de “aprender mais” para 

“cuidar melhor” , ele tem a consciência do “cuidado” e tem de que “precisa” e tem 

“necessidade” de ter mais “conhecimento” e “entender” mais sobre “procedimento” e a 

“doença” do idoso.  
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Figura 8: Nuvem de Palavras no Discurso dos Cuidadores. 

 

 

 

Figura 9: Árvore de coocorrências no discurso dos Cuidadores. 

 

 

Análise da Sobrecarga e Qualidade de Vida dos Cuidadores 

 



A  Tabela 6 a seguir traz as principais estatísticas das distribuições da Escala Zarit e de 

cada item avaliado pela SF-36. Na Escala de Zarit o menor escore dos cuidadores foi 4, o 

maior foi 82 e a mediana 30, a variabilidade foi alta em torno da média que foi de 34,8, 

dado o coeficiente de variação igual a 0,6. Pela Classificação da Pontuação da Escala de 

Zarit,como pode ser visto na Figura 5,  48% dos cuidadores estavam com “sobrecarga 

moderada” , 13% com “sobrecarga moderada à severa” e 13% com “sobrecarga severa”.  

Entre os itens do SF 36, o mais homogêneo, ou seja, que sofreu pouca variabilidade 

entre os cuidadores foi sobre a capacidade funcional. Ao contrário, os itens ‘Limitação por 

Aspectos Físicos’ e ‘Limitação por Aspecto Emocional’ apresentaram alta variabilidade.  

Com exceção da Vitalidade, todos os domínios do SF-36 tiveram o máximo valor igual a 

100, ou seja, pelo menos um cuidador apresentou nos outros domínios o escore 100. As três 

maiores médias e medianas ocorrem para a Capacidade Funcional, Saúde Mental e 

Aspectos Sociais. As menores médias e medianas ocorrem para Limitação por Aspecto 

Emocional, Limitação por Aspectos Físicos, Estado Geral da Saúde, Dor e Vitalidade. 

Numa escala de 0 a 100, os cuidadores só estavam com media acima de 70 na Capacidade 

Funcional e mediana acima de 80, antes da intervenção no domínio Capacidade Funcional. 

 

Tabela 6: Principais Estatísticas das avaliações de Qualidade de vida dos cuidadores 

SF-36 e Escala de Zarit.   

Item Avaliado 
Míni

mo 

Percen

til 25 

Media

na 

Mé

dia 

Percen

til 75 

Máxi

mo 

Desvi

o 

Padr

ão 

Coeficiente 

de Variação 

Escala de Zarit 4 20 30 34,8 49 82 19,9 0,6 

Capacidade 

funcional 
20 55 80 74,1 95 100 21,7 0,3 

Limitação por 

aspectos físicos 
0 25 50 55,9 100 100 37,0 0,7 

Dor 0 41 51 55,2 84 100 26,7 0,5 



Estado geral de 

saúde 
15 37 52 51,7 67 100 19,5 0,4 

Vitalidade 10 35 50 52,2 70 95 21,6 0,4 

Aspectos sociais 12,5 37,5 64,6 59,0 75 100 27,3 0,5 

Limitação por 

aspecto emocional 
0 0 66,7 52,3 100 100 43,0 0,8 

SAÚDE Mental 16 48 68 61,1 76 100 21,8 0,4 

 

 

Figura 10: Classificação da Pontuação de Zarit dos Cuidadores. 

 

Foram propostos nove modelos de regressão, supondo como variáveis dependentes 

a escala de Zarit e cada um dos oito domínios do SF-36 e como variáveis independentes 

todas as características socioeconômicas e enfermidades dos cuidadores, para investigar se 

alguma variável da qualidade de vida do cuidador pode ser explicada pelas características 

do cuidador. Apenas um modelo, o que supõe a Vitalidade como variável dependente, 

mostrou significância estatística. Conclui-se então que a dependentes a escala de Zarit e 

cada um dos oito domínios do SF-36 não estão relacionados a idade, sexo, características 

socioeconômicas e enfermidades dos cuidadores exceto a relação descrita no  modelo dado 

por  
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onde, ‘Trabalha Fora’ é uma variável dummy, igual a  0 para o cuidador que não trabalha 

fora e 1 para o cuidador que trabalha fora; ‘Artrose’ é uma variável dummy para a 

enfermidade artrose, ou seja, 0 para o cuidador que não tem Artrose e 1 para o cuidador que 

tem Artrose; HPF é uma dummy para Hipertensão Pulmonar e Fibromialgia e Bronquite é 

uma dummy para Bronquite. Os coeficientes foram significativos sob o ponto de vista 

estatístico, como mostra a Figura 6, output do SPSS, bem como o modelo foi globalmente 

significativo pelo teste F (p-valor=0,000). O valor do coeficiente de determinação o modelo 

foi de 0,50.  

Conclui-se que Trabalhar Fora é um fator significativo para aumentar o escore de 

vitalidade do Cuidador. A Artrose, a Hipertensão Pulmonar e Fibromialgia e Bronquite são 

fatores significativos que diminuem a Vitalidade do cuidador. Embora este modelo não 

tenha grande poder para ser usado para gerar previsão, dado o valor do coeficiente de 

determinação, a significância dos coeficientes é alta, e a relação entre as variáveis por ele 

descrita é significativa.  

De fato ao comparar os escores médios e medianos de vitalidade dos grupos de  

cuidadores que trabalham fora e que não trabalham fora, obteve-se diferença nas médias e 

medianas. Assim como nos escores médios e mediamos de vitalidade de quem tem artrose e 

de quem não tem. Tais diferenças podem ser visualizadas na Figura 7 a seguir.   As 

pessoas que tinham Hipertensão Pulmonar e Fibromialgia e Bronquite tinham Vitalidade 

igual a 10, significativamente baixa e distinta demais e foi pela análise estatística devida a 

presença destas enfermidades. 

 

 Figura 11: Output do SPSS sobre a significância dos parâmetros no modelo de 

regresão para a Vitalidade. 
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Figura 12: Vitalidade Média e Mediana com relação a quem trabalha fora e quem tem 

artrose.  

 

Comparação da Sobrecarga e Qualidade de Vida Após Intervenção 

 

A Tabela 7 a seguir traz a comparação da Classificação da Escala de Zarit antes e após 

a intervenção. 33 cuidadores (86,8%) não alteraram sua classificação de sobrecarga. Houve 

melhoramento para 5 cuidadores (13,2%) : 1 que tinha sobrecarga moderada e passou a ter 

ausência de sobrecarga, 2 que tinham sobrecarga moderada a severa e passaram a ter 

sobrecarga moderada e 1 cuidador que tinha sobrecarga severa e passou a ter sobrecarga 

moderada a severa. Entretanto, houve piora do quadro para 1 cuidador, que tinha ausência 

de sobrecarga e após a intervenção passou a ter sobrecarga moderada. A evolução não foi, 

ao total, significativa sob o ponto de vista estatístico, o p-valor do teste de McNemar para 

esta distribuição é igual a 0,392.  

 

Tabela 7: Classificação da Pontuação Zarit antes e Depois da Intervenção.  

Pontuação antes da 

intervenção 

Pontuação pós intervenção 

Total 
Ausência 

de 

sobrecarg

a 

Sobrecarg

a 

moderada 

Sobrecarg

a 

moderada 

à severa 

Sobrecar

ga severa 

47,4
45,0

57,1
65,0
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Ausência de 

sobrecarga 

 

9 

23,7% 

1 

2,6% 

0 

0% 

0 

0% 

10 

26,3

% 

Sobrecarga 

moderada 
1 

2,6% 

17 

44,7% 

0 

0,0 

0 

0,0 

18 

47,4

% 

Sobrecarga 

moderada à severa 
0 

0,0% 

2 

5,3% 

3 

7,9% 

0 

0,0% 

5 

13,2

% 

Sobrecarga severa 0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

2,6% 

4 

10,5% 

5,0 

13,2

% 

TOTAL 
10 

26,3% 

20 

52,6% 

4 

10,5% 

4 

10,5% 

38,0 

100,0 

 

Para comparar a evolução dos escores é necessário saber primeiramente se eles 

seguem distribuição normal antes e depois para decidir se a comparação se dará por 

abordagem paramétrica ou não paramétrica. A Tabela 8 a seguir traz o resultado dos testes 

de Normalidade para a distribuição de uma das variáveis nas duas avaliações e justifica a 

abordagem que será usada para comparação. Somente a vitalidade segue distribuição 

normal antes e depois da intervenção e foi comparada por teste t-de Student Pareado, as 

demais comparações foram executadas por testes não paramétricos de Wilcoxon.  

 

Tabela 8: Testes de Normalidade para a Distribuição das Variáveis de qualidade de 

Vida. 

 

 

 

 

 

 



Variável 

Primeira Avaliação Segunda Avaliação 

Abordagem 

para 

comparação 

Teste de 

Kolmog

orov-

Smirno

v 

Teste de 

Shapiro

-Wilk 

Conclus

ão 

sobre a 

Distribu

ição 

Teste de 

Kolmog

orov-

Smirnov 

Teste de 

Shapiro

-Wilk 

Conclus

ão 

sobre a 

Distrib

uição 

Escala de Zarit 0,121 0,083 Normal 0,071 0,028 
Não 

normal 

Não 

Paramétrica 

Capacidade 

funcional 
0,017 0,019 

Não 

normal 
0,036 0,006 

Não 

normal 

Não 

Paramétrica 

Limitação por 

aspectos físicos 
0,000 0,000 

Não 

normal 
0,000 0,000 

Não 

normal 

Não 

Paramétrica 

Dor 0,007 0,059 
Não 

normal 
0,011 0,005 

Não 

normal 

Não 

Paramétrica 

Estado geral de 

saúde 
0,200 0,497 Normal 0,013 0,006 

Não 

normal 

Não 

Paramétrica 

Vitalidade 0,087 0,365 Normal 0,198 0,242 Normal Paramétrica 

Aspectos sociais 0,003 0,011 
Não 

normal 
0,000 0,000 

Não 

normal 

Não 

Paramétrica 

Limitação por 

aspecto 

emocional 

0,000 0,000 
Não 

normal 
0,000 0,000 

Não 

normal 

Não 

Paramétrica 

Saúde Mental 0,012 0,155 
Não 

normal 
0,001 0,000 

Não 

normal 

Não 

Paramétrica 

 

 

 

Tabela 9: Principais Estatísticas das Variáveis de Qualidade de vida na Primeira e 

Segunda avaliação, após a  intervenção.  

 

 



Variável 

 Primeira Avaliação (A1) Segunda Avaliação (A2) p-valor 

comparand

o A1 e A2 
Média Mediana 

Quartil 

1 

Quarti

l 3 
Média 

Median

a 

Quarti

l 1 

Quartil 

3 

Escala de Zarit 34,8 30 20 49 32,4 28 20 40 0,011 

Capacidade 

funcional 74,1 80 55 95 76,2 80 60 95 0,343 

Limitação por 

aspectos físicos 55,9 50 25 100 57,9 50 25 100 0,778 

Dor 55,2 51 41 84 60,1 61 41 84 0,214 

Estado geral de 

saúde 51,7 52 37 67 55,1 57 35 77 0,209 

Vitalidade 52,2 50 35 70 60,8 65 45 75 0,002 

Aspectos sociais 59,0 64,6 37,5 75,0 63,9 75 50 75 0,016 

Limitação por 

aspecto 

emocional 52,3 66,7 0,0 100,0 66,9 75 66,66 100 0,002 

Saúde Mental 61,1 68 48 76 76,6 78 56 100 0,000 



 

 

Figura 13: Escores medianos das Variáveis de qualidade de Vida, na Primeira 

avaliação e depois do teste. *Diferença significativa sob o ponto de vista Estatístico. 

 

A Tabela 9 traz as principais estatísticas de cada uma das variáveis de Qualidade de 

vida na primeira e Segunda avaliação bem como o p-valor comparando as duas avaliações 

pelo teste adequado.  Sob o ponto de vista estatístico não há diferença estatística nos 

escores das duas avaliações de Capacidade funcional, Limitação por Aspectos Físicos, Dor 

e Estado Geral de Saúde. Entretanto, houve uma melhora significativa no que diz respeito 

aos escores da Escala de Zarit (p-valor=0,011), Vitalidade (p-valor=0,002), Aspectos 

Sociais (p-valor=0,016), Limitação por aspecto emocional (p-valor=0,002) e Saúde Mental 

(0,000).  

A intervenção realizada na oficina para cuidadores familiares de idosos promove 

melhoria significativa nestes itens de qualidade de vida e saúde física e mental do cuidador 

e melhora do cuidado prestado ao idoso. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Perfil dos cuidadores 

 

Dos 38 cuidadores avaliados nesta pesquisa, 32 (84,2%) são do sexo feminino e 

somente 6 são do sexo masculino (15,8%). Esses dados também são encontrados em outros 

estudos nacionais e internacionais. 
51,52,53,54,55,56,57

 A mulher sempre assumiu o papel de 

cuidadora, seja da casa ou dos filhos e apesar de todas as mudanças sociais e na 

composição familiar, e dos novos papéis assumidos pela mulher, ainda espera-se que a 

mulher assuma essa função. Dessa forma a mulher continua assumindo os cuidados mesmo 

quando trabalha fora, o que acaba repercutindo em maiores limitações e implicações no 

cuidado consigo mesma e com o outro. 
51

 

Frequentemente o cuidador mora com o idoso (71,1%) . Estudos nacionais e 

internacionais apontam que a coabitação de modo geral, influencia negativamente na 

qualidade de vida do cuidador familiar porque restringe a sua vida. Tais estudos constatam 

que, nesses casos há a maior tendência a esquecer de si mesmo, priorizando as necessidades 

do idoso. Com isso, estes cuidadores têm maior sobrecarga física e emocional. 
 51,54,57

 

Quanto ao estado civil, 50% dos cuidadores são casados, 28,9% são solteiros, 

13,2% divorciados e 5,3% viúvos. Outros estudos corroboram com esse achado visto que  

as cuidadoras casadas já possuem a função de cuidar da casa, do marido e dos filhos e, 

consequentemente, já desenvolvem a tarefa de cuidadoras 
56,58,59

 

A escolaridade mais frequente é o Ensino Médio Completo (36,8%), e a segunda 

maior frequência é de cuidadores com ensino superior completo (18,4%). Diferente da 

maioria dos estudos onde os cuidadores possuem escolaridade baixa.
 53,56,57,59

 Em poucos 

estudos os cuidadores apresentam ensino médio como encontrado nesta pesquisa.
 58

 

Uma proporção de 58% da amostra de cuidadores tem alguma outra profissão 

formal. Entre as profissões formais citadas, as mais frequentes são ‘merendeira’, 



‘professora’ e ‘secretária’ com 5,3% de frequência cada. Outros estudos trazem dados 

diferentes onde os cuidadores familiares estudados não possuem trabalho por se dedicarem 

exclusivamente ao idoso cuidado.
52,56

 

Um dado revelante encontrado nesta pesquisa é que os cuidadores que trabalham 

fora têm uma pontuação positiva na escala de qualidade de vida no que diz respeito a sua 

Vitalidade. Um estudo apontou que 25% dos cuidadores relatam ter deixado de sair, 

acompanhada de 12,5% que deixou de trabalhar, sendo que essas foram apontadas como as 

mudanças negativas mais significantes em suas vidas.
60

 

Os cuidadores têm em média 53,2 anos de idade, essa idade média é comprovada 

em outros estudos.
 51,55,56,57,58, 59

 Esse predomínio permite relacionar que nessa fase da vida 

adulta o ser humano requer uma maior atenção, o que nem sempre é uma situação fácil para 

os cuidadores, que poderão ter complicações com o cuidado de si. O cuidador sem suporte 

pode ser o futuro idoso cuidado, pois a experiência de estar incapacitado ou de se tornar um 

cuidador gera uma mudança radical na vida das pessoas. Essas mudanças podem vir 

seguidas de sofrimento, decorrente de doença crônica ou de alguma dependência física. 
58 

 

Enfermidades apresentadas pelos cuidadores 

 

A enfermidade mais freqüente apresentada pelos cuidadores foi “problemas de 

coluna” que é um problema enfrentado por 50% dos cuidadores. A segunda principal 

enfermidade é a HAS, presente em 34,2% dos cuidadores, seguida pela artrose que tem 

uma incidência de 18,4%. A Cardiopatia é problema de 7,0% dos cuidadores, o mesmo 

percentual e a incidência de DM; e a proporção de casos de Hipotireoidismo e a de 

Osteoporose são de 5,3%. 

Em um estudo realizado com cuidadores de pessoas idosa, os cuidadores foram 

questionados sobre sua situação de saúde, doenças ou problemas que os afetavam, os 

cuidadores referiram sofrer de hipertensão arterial e outros problemas cardiovasculares 

(16,5%), seguido de problemas osteomusculares (9,5%).
59

 



Em outro estudo grande parte dos cuidadores (65%) tinha algum tipo de doença e as 

mais prevalentes foram as cardiovasculares e musculoesqueléticas.
61 

Os dados de um outro estudo revelaram que, 56% dos cuidadores dos idosos dizem 

não apresentar doença ou condição referida no momento da coleta de dados, 28% relatam 

hipertensão arterial, 5% diabetes, 5% osteoporose, 3% artrite/artrose e 3% alcoolismo. 
62

 

Em relação às comorbidades que afetam os cuidadores, a de maior prevalência em 

um estudo foi a hipertensão arterial. Pesquisas revelam que cuidadores de idosos com 

alterações cognitivas possuem maiores chances de ter problemas de saúde devido à 

sobrecarga a que estão submetidos, pois geralmente, não recebem ajuda de outra pessoa na 

tarefa de cuidar do idoso. Porém neste estudo não foi levantado o perfil do idoso cuidado e 

conseqüentemente o mesmo não foi analisado quanto as doenças e grau de dependência. 
63

 

A maioria dos estudos apontam a Hipertensão Arterial como doença que o cuidador 

apresenta, no nosso estudo os cuidadores também informaram ter Hipertensão Arterial, 

porém na nossa foi evidenciado que a maior parte dos cuidadores possuem problemas 

musculoesqueléticos, isso pode estar relacionado ao cuidado com o idoso, principalmente 

se esse idoso requer um cuidado mais prolongado e  que exija um esforço físico, uma 

dependência maior em relação as suas atividades básicas de vida diária como tomar banho, 

vestir-se, mobilizar-se pode levar o cuidador a ter um comprometimento da sua saúde 

física, se o procedimento for feito sem um cuidado adequado, o cuidador pode adquirir um 

“problema de coluna” como foi verificado no nosso estudo. 
59,61,63

 

 

Necessidades enquanto cuidador familiar 

 

Quando indagados sobre “quais eram as suas necessidades enquanto cuidador”, as 

respostas dos cuidadores entrevistados foram amplas, os mesmos não apontaram um tema 

específico ou procedimento específico, os cuidadores alegaram que a necessidade esta 

relacionada ao “aprender mais” para “cuidar melhor”, ele tem a consciência do “cuidado” e 

tem de que “precisa” e tem “necessidade” de ter mais “conhecimento” e “entender” mais 

sobre “procedimento” e a “doença” do idoso. 



Os cuidadores não apontam suas necessidades em um procedimento específico em 

relação ao idoso e sim apontam a necessidade de informação e apoio geral para o cuidado. 

Este dado permite inferir que a solidariedade/ reciprocidade/ responsabilidade familiar, o 

fazem priorizar as necessidades e interesses do idoso. 

Percebe-se que há a necessidade e a vontade de obtenção de orientações sobre o 

cuidado prestado ao idoso por parte das cuidadoras, sobre as doenças, os medicamentos, a 

dieta e exercícios físicos.
64 

Esse dado nos faz refletir se os cuidadores estão preocupados 

em cuidar de si próprio ou somente priorizam o cuidado ao idoso. 

A dificuldade do cuidar não está somente na realização das tarefas em si, mas 

também na dedicação necessária para satisfazer as necessidades do outro, em detrimento 

das suas próprias necessidades. Isto ficou evidente nesta pesquisa. Em nenhum momento 

foram citados pelos cuidadores aspectos da prática assistencial, para os quais se pretendia 

contribuir. A ênfase foi sempre dada na falta de apoio e no abandono de suas atividades, 

enquanto ser social, outro estudo também evidenciou esse achado. 
65

 

Sobre o apoio informacional, os cuidadores referiram conteúdos revelando 

precisarem de orientação para oferecerem melhores cuidados ao idoso, seja sobre o 

tratamento das enfermidades (ex. dar remédios, indicações alimentícias, medidas 

preventivas de complicações) ou para uma convivência harmoniosa ante as dificuldades de 

comportamento do idoso.
66

 

Por outro lado é relevante o auxílio de profissionais de saúde para a adaptação 

adequada e educação para a saúde dos cuidadores, bem como para a manutenção do idoso o 

maior tempo possível em seu lar, favorecendo a familiaridade como também a diminuição 

dos riscos e custos numa internação hospitalar ou em instituição de longa permanência. 
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Sobrecarga e Qualidade de Vida dos cuidadores antes da intervenção 

 



Pela Classificação da Pontuação da Escala de Zarit, 48% dos cuidadores estavam 

com “sobrecarga moderada”, 13% com “sobrecarga moderada à severa” e 13% com 

“sobrecarga severa”.  

Entre os itens do SF 36, o mais homogêneo ou seja, que sofreu pouca variabilidade 

entre os cuidadores foi sobre a capacidade funcional. Ao contrário, os itens ‘Limitação por 

Aspectos Físicos’ e ‘Limitação por Aspecto Emocional’ apresentaram alta variabilidade. 

  Com exceção da Vitalidade, todos os domínios do SF-36 tiveram o máximo valor 

igual a 100, ou seja, pelo menos um cuidador apresentou nos outros domínios o escore 100.  

As três maiores médias e medianas ocorreram para a Capacidade Funcional, Saúde 

Mental e Aspectos Sociais. As menores médias e medianas ocorrem para Limitação por 

Aspecto Emocional, Limitação por Aspectos Físicos, Estado Geral da Saúde, Dor e 

Vitalidade. Numa escala de 0 a 100, os cuidadores só estavam com media acima de 70 na 

Capacidade Funcional e mediana acima de 80, antes da intervenção no domínio Capacidade 

Funcional. 

Em alguns estudos recentes que analisaram a sobrecarga do cuidador verificou-se 

que, assim como este estudo, a maior parte dos cuidadores apresentaram sobrecarga 

moderada.
52,68,69

 

Em um estudo realizado em João Pessoa-PB, verificou-se que 58,09% dos 

cuidadores expressaram sobrecarga de moderada a leve, 22,79%, ausência de sobrecarga, e 

19,12%, sobrecarga de moderada a severa.
52

 

Em outro estudo que realizou avaliação da sobrecarga entre os cuidadores, identificou-

se que, 102 (57,3%) apresentaram sobrecarga moderada; 44 (24,7%), pequena sobrecarga; 

28 (15,7%) se encontravam com sobrecarga de moderada a severa e apenas 4 (2,2%) 

cuidadores com sobrecarga severa.
68 

No estudo que avaliou sobrecarga e qualidade de vida (QV) de cuidadores de 

dependentes químicos verificou na investigação da QV, os aspectos emocionais, vitalidade, 

dor e saúde mental que apresentaram-se mais comprometidos.
70 



Já neste estudo verificou-se que, a Limitação por Aspecto Emocional, Limitação por 

Aspectos Físicos, Estado Geral da Saúde, Dor e Vitalidade foram os aspectos mais 

comprometidos. 

Corroborando com o este estudo, em 2011 foi realizado uma pesquisa que verificou 

sobrecarga e qualidade de vida em cuidadores de idosos em seguimento ambulatorial. As 

menores médias dos escores do SF-36 foram nas dimensões Dor, Vitalidade e Aspectos 

físicos, respectivamente. E na avaliação de sobrecarga dos cuidadores, os mesmos 

apresentaram sobrecarga moderada e moderada à severa, respectivamente.
69 

O presente estudo não relacionou sobrecarga e qualidade de vida do cuidador com a 

doença do idoso, diferente da maioria dos estudos aqui mencionados que trazem a doença 

do idoso como fator que compromete a saúde do cuidador.
53,69,70

 Porém acredita-se que, o 

fato do idoso já ter algum tipo de dependência faz com que o cuidador se sobrecarregue, 

principalmente o cuidador familiar que possuí o envolvimento emocional.  

 

Sobrecarga e Qualidade de Vida dos cuidadores após a intervenção 

 

Após a intervenção, 33 cuidadores (86,8%) não alteraram sua classificação de 

sobrecarga. Houve melhora em 5 cuidadores (13,2%) : 1 apresentou sobrecarga moderada e 

passou a ter ausência de sobrecarga; 2 que tinham sobrecarga moderada a severa passaram 

a ter sobrecarga moderada e 1 cuidador que tinha sobrecarga severa passou a ter sobrecarga 

moderada a severa. Entretanto, houve piora do quadro para 1 cuidador, que tinha ausência 

de sobrecarga e após a intervenção passou a ter sobrecarga moderada. 

Sob o ponto de vista estatístico não há diferença estatística nos escores das duas 

avaliações de Capacidade funcional, Limitação por Aspectos Físicos, Dor e Estado Geral de 

Saúde. Entretanto, houve uma melhora significativa no que diz respeito aos escores da 

Escala de Zarit (p-valor=0,011), Vitalidade (p-valor=0,002), Aspectos Sociais (p-

valor=0,016), Limitação por aspecto emocional (p-valor=0,002) e Saúde Mental (0,000).  



Uma revisão sistemática verificou a sobrecarga como um fator que influencia o 

manejo do paciente com demência e a qualidade de vida do cuidador. Os grupos 

psicoeducacionais, psicossociais e psicoterapêuticos são abordagens não farmacológicas 

capazes de diminuir a sobrecarga e aumentar a capacidade de resiliência do cuidador, à 

medida que ele tem a oportunidade de aumentar seus conhecimentos sobre demência, 

trabalhar seus sentimentos a respeito do diagnóstico do paciente e trocar informações com o 

grupo. Entretanto, apesar dos efeitos positivos, essas intervenções ainda carecem de estudos 

rigorosos.
71 

A intervenção realizada na oficina para cuidadores familiares de idosos promove 

melhoria significativa nos itens de qualidade de vida pontuados na escala SF-36. 

Não encontrou-se estudos que fazem a comparação da sobrecarga e qualidade de 

vida antes e após algum tipo de intervenção educativa para os cuidadores. Porém os estudos 

que analisaram sobrecarga e qualidade de vida dos cuidadores apontam a importância de 

haver algum tipo de intervenção educativa, orientação para diminuir essa sobrecarga e 

adquirir melhora da qualidade de vida desses cuidadores.
69,71,72

 

Um estudo aponta os aspectos emocionais, saúde mental e vitalidade presentes no SF-

36 demonstrando significativamente, altos índices de sobrecarga no cuidador, sendo a 

saúde mental mais afetada. Nesta perspectiva, os dados referentes ao envolvimento do 

cuidador no cuidado do idoso retratam uma situação de sobrecarga, o que aponta para a 

necessidade de delinear intervenções de apoio que sejam efetivas para o manejo do cuidado 

e redução da sobrecarga. 
69 

Um estudou analisou a qualidade de vida do idoso antes e após intervenção com o 

cuidador, ou seja, foi verificado a qualidade do idoso antes de realizar orientação sobre 

como promover o cuidado ao idoso e após esses cuidadores serem orientados foi verificado 

novamente a qualidade de vida do idoso o que resultou em melhora da qualidade de vida do 

memso. 
72 

Porém, não foi analisada a qualidade de vida do cuidador antes e após a 

intervenção pois o foco principal desse estudo era o idoso.
 

Há a necessidade de mais estudos que possam respaldar iniciativas que visem 

atenuar e prevenir a sobrecarga de cuidadores de pessoas idosas, pois ações realizadas 

podem atenuar efetivamente, sua sobrecarga e melhorar a qualidade de vida. 
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 Oficina para cuidadores de idosos 

A partir de todas as atividades realizadas com os cuidadores nas oficinas 

considerou-se fundamental a elaboração de um produto apresentado a seguir.  

 

 

 Ementa da Oficina 

A oficina foi elaborada e desenvolvida na quarta-feira de 8h as 12h , a carga horária 

total do curso foi de 60h, totalizando 3 meses 

Segue o material desenvolvido e utilizado na construção e implementação da 

oficina: 

 

 Título: Oficina com cuidadores de idosos  

 Objetivo:Contribuir para a prática do cuidado do cuidador ressaltando sua maior 

dificuldade demandada no seu dia a dia através de encontros em um espaço que 

permita a troca de saberes. 

 Contribuição para os pesquisadores: Permite coleta de dados para pesquisas com 

esta temática, elaboração de artigos e desenvolvimento de novas pesquisas e 

principalmente permitir espaço de “ajuda” para esse grupo específico, onde 

possamos trocar saberes necessários ao dia a dia das atividades do cuidador, 

permitindo amenizar suas angústias demandadas ao grupo. 

 Contribuições para a Universidade: Possibilidade de aumento da demanda do 

usuário aos serviços oferecidos pelo CASIC, cenário para novas pesquisas e 

publicações para a Universidade. 



 Justificativa: Devido a pouca informação e orientação para o cuidado, percebe-se 

necessidade de conhecimento desses sujeitos acerca desta temática, pois influência 

no cuidado prestado. 
73,74,75,76,77

 

Portanto esta oficina se justifica por esclarecer suas inquietações favorecendo o 

cuidado prestado do cuidador sendo relevante para este grupo específico, visto que 

o aumento de cuidadores está bem evidente na população reflexo de aumento do 

número de idosos dependentes.
78

 

 Como será realizada:Serão estabelecidos inicialmente por módulos, para ter ponto 

de início de discussão, porém o conteúdo serão flexíveis dando preferência as 

demandas apresentadas nos encontros pelos cuidadores. Previsão inicial de 3 meses 

corridos realizados toda quarta – feira de 9h às 12h. 

 Recursos necessários previstos: Vídeo, cartolina, planfletos, retro-projetor, 

computador, mesas e cadeiras. 

 Ambiente de aprendizado: Sala de aula 

 

 Plano de desenvolvimento da oficina 

 

Aula 1) Cuidando do cuidador 

Mudança no perfil da população Brasileira 

A importância do cuidador 

O limite de atuação do cuidador 

 

Aula 2) Cuidando do cuidador 2 

Sobrecarga do cuidador 



Técnicas de relaxamento 

O cuidador não está sozinho 

Principais doenças que acometem os cuidadores  

 

Aula 3) Papel da comunicação no cuidado 

Primeiros passos para cuidar 

A importância da comunicação com o idoso 

 

Aula 4) Alterações normais no Envelhecimento 

Quais as mudanças ocorrem no nosso corpo quando envelhecemos? 

A importância da observação 

 

Aula 5) Higiene do cuidador e prevenção da contaminação 

Lavagem das mãos  

Medidas básicas de proteção 

 

Aula 6) Atividade física e cuidados com a mobilidade da pessoa idosa 

A importância da atividade física 

Prevenção de quedas 

Casa segura 

 



Aula 7) Cuidados com a higiene pessoal do idoso 

Quando realizar a Higiene pessoal do idoso? 

Como realizar a higiene pessoal do idoso? 

 

Aula 8) Cuidados com a medicação da pessoa idosa 

Como armazenar os medicamentos? 

Automedicação 

Como administrar os medicamentos orais? 

 

Aula 9) Cuidados com a alimentação da pessoa idosa 

Armazenamento e manipulação dos alimentos 

Alimentação saudável 

 

Aula 10) Cuidados ao idoso em situações agudas de saúde. 

As situações agudas mais comuns  

O que o cuidador pode fazer. 

 

Aula 11) Cuidados com a pele da pessoa idosa 

Principais cuidados para prevenção de feridas 

Importância da hidratação da pele 

 



Aula 12) Direito dos idosos 

Estatuto do idoso 

 

 

 Plano de aula das oficinas 

 

AULA MOTIVAÇÃO 

INICIAL 

CARGA 

HORÁRIA 

RECURSO AVALIAÇÃO 

Cuidando do 

cuidador 

 

 

Todas as aulas 

foram iniciadas 

com o interesse 

e experiência 

prática dos 

cuidadores 

familiares sobre 

cada tema. À 

partir daí houve 

uma discussão 

sobre o assunto 

e retirada das 

dúvidas mais 

frequentes para 

manter a 

participação de 

todos. 

4 horas Texto de 

reflexão, aula 

em Power 

point, data 

show 

Atividade em 

grupo com 

apresentação 

Cuidando do 

cuidador 2 

4 horas Aula em Power 

point, data 

show 

Atividade em 

grupo com 

apresentação 

Papel da 

comunicação no 

cuidado 

4 horas Aula dinâmica 

com 

simulações 

sobre 

comunicação  

Dinâmica de 

grupo 

Alterações 

normais no 

Envelhecimento 

4 horas Aula em Power 

point, data 

show. 

Atividades 

individual 

Higiene do 

cuidador e 

prevenção da 

contaminação 

4 horas Demonstração 

dos 

equipamentos 

de proteção 

individual 

(capote, luva, 

mascará) 

Dinâmica com 

demonstração 

dos materiais 

apresentados. 

Atividade física 

e cuidados com a 

mobilidade da 

pessoa idosa 

 

4 horas Aula em Power 

point, data 

show, maca, 

cadeira de roda 

para 

demonstração 

de 

transferência. 

Cada cuidador 

demonstra 

como é feita a 

transferência 

do idoso 

conforme 

apresentado. 

Cuidados com a 4 horas Maca, boneco, Cada cuidador 



higiene pessoal 

do idoso 

fralda, 

materiais de 

higiene para 

demonstração 

de 

procedimentos 

como banho, 

troca de fralda 

demonstra 

como é feita a 

troca da fralda 

do idoso 

conforme 

apresentado. 

Cuidados com a 

medicação da 

pessoa idosa 

 

4 horas Aula em Power 

point, data 

show, 

medicamentos 

e caixinhas 

organizadoras 

para 

demontração, 

exposição de 

vídeos sobre 

armazenamento 

de medicações. 

Atividade 

individual, 

questionário. 

Cuidados com a 

alimentação da 

pessoa idosa 

4 horas Aula em Power 

point, data 

show e videos 

sobre como 

ofertar os 

alimentos. 

Atividade 

individual, 

questionário. 

Cuidados ao 

idoso em 

situações agudas 

de saúde 

4 horas Aula em Power 

point, data 

show. 

Atividade 

individual, 

questionário. 

Cuidados com a 

pele da pessoa 

idosa 

 

4 horas Aula em Power 

point, data 

show. 

Dinâmica de 

grupo 

Direito dos 

idosos 

 

4 horas Aula em Power 

point, data 

show. 

Atividade em 

grupo 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os cuidadores de idosos apresentam sobrecarga e alteração da 

qualidade de vida relacionado ao cuidado prestado ao idoso. 

O vínculo entre o idoso e seu cuidador familiar é importante para que se construa 

uma relação de intimidade e confiança, porém, também pode ser penoso tanto para o 

cuidador quanto para o idoso. Já que, é muito difícil para o cuidador familiar deixar de lado 

o fator emocional que existe nessa relação. 

Foi possível conhecer as principais necessidades que precisavam ser trabalhadas 

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

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

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

Um dado importante encontrado neste estudo foi em relação às comorbidades que 

afetam os cuidadores, a maior prevalência foi a musculoesquelética, apontada por eles 

como “problema de coluna” esse dado pode estar associado ao procedimento de mudança 

de posição ou transferência do paciente sem uma orientação sobre a forma correta de sua 

realização.  

Outro dado considerado relevante e verificado quando analisado a regressão na 

aplicação da escala de Zarit e SF-36, foi a melhora da qualidade de vida e diminuição da 

sobrecarga quando o mesmo exerce outra atividade, seja profissional ou de lazer, fora do 

domicílio do idoso. Este dado não foi explicitado estaticamente em estudos que foram 

levantados no referencial temático. 

Não encontrou-se outros estudos que trazem a comparação da sobrecarga e 

qualidade de vida dos cuidadores familiares de idosos antes e após algum tipo de 

intervenção educativa. 

O estudo trouxe uma Tecnologia Educacional em forma de oficina para cuidadores 

como forma de melhorar a sobrecarga e qualidade de vida dos mesmos. Verificou-se que 



houve melhora significativa tanto na sobrecarga quanto na qualidade de vida, 

principalmente, em relação à Saúde mental do cuidador após a intervenção, dessa forma, as 

pessoas que participaram das Oficinas foram beneficiadas. 

 Inferimos, que a melhora da sobrecarga e qualidade de vida do cuidador também 

vai interferir no cuidado ao idoso, o mesmo será beneficiado com um cuidado prestado de 

forma melhor. 

O apoio ao familiar constitui um dos aspectos fundamentais na atenção à saúde 

desse grupo populacional. Os estudos trazem a preocupação principalmente, com a saúde 

do idoso, porém precisamos ter uma abordagem mais eficaz aos cuidadores. Entende-se que 

os cuidadores precisam ser assistidos para prestarem o cuidado aos nossos idosos. 

Os cuidadores poderiam receber apoio na unidade de saúde de sua área, através de 

um programa, colocando em prática o que já existe no papel quanto à Política Nacional do 

Idoso. 

Verificou-se que uma das limitações do estudo foi à falta de disponibilidade do 

cuidador para participar de qualquer atividade de orientação visto que, os cuidadores 

familiares não possuem suporte para dividir o cuidado do idoso, ou seja, o cuidador não 

têm com quem deixar o idoso para poder participar de atividades de educação em saúde e 

voltadas para informação acerca do cuidado com ele mesmo e com o idoso. 

Recomenda-se neste estudo que os gestores em saúde ampliem o olhar para o 

cuidador de idoso no que diz respeito à prevenção de sua saúde física e emocional além de, 

oferecer suporte financeiro e profissional para que o cuidador possa participar de atividades 

educacionais. Além disso, as instituições voltadas para o cuidado ao idoso devem 

disponibilizar profissionais qualificados para orientação ao seu cuidador familiar.  O 

enfermeiro deve contribuir para o desenvolvimento de tecnologias educacionais voltadas 

para cuidadores em forma de oficina, como abordado nesta pesquisa. Tal tecnologia é uma 

forma de realizar as orientações necessárias para a prática do cuidado ao idoso além da 

possibilitar que o cuidador familiar exponha as suas necessidades para realização do 

cuidado do seu idoso. Outrossim, as tecnologias educacionais favorecem a diminuição da 

sobrecarga e melhora da saúde mental do cuidador como verificado neste estudo. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “Cuidador de idosos: Tecnologia Educacional visando a Qualidade 

do autocuidado e do cuidado prestado” 

Pesquisador Responsável: Fayanne Schaustz Bom 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Centro de Estudos e Pesquisa do 

Envelhecimento do Rio de Janeiro 

Telefones para contato: (21) 971507957 

Nome do voluntário:____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   R.G.__________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Cuidador de idosos: 

Tecnologia Educacional visando a Qualidade do autocuidado e do cuidado prestado” 

de responsabilidade do pesquisador Fayanne Schaustz Bom. O objetivo da pesquisa é: 

Implementar uma Tecnologia Educacional em forma de Oficina para Cuidadores Familiares 

de Idosos como estratégia, visando minimizar os impactos objetivos e subjetivos e 

promover a saúde física e mental do cuidador. 

. Os sujeitos serão os cuidadores familiares de idosos que participam dos cursos 

ministrados pelo CEPE- Centro de Estudo e Pesquisa no Envelhecimento. Etapas do 

estudo: 1ª) Convite para participação no estudo e assinatura do Termo livre; 2ª) Aplicação 

de questionário sócio-demográfico, testes de sobrecarga- Zarit e escala para avaliação de 

qualidade de vida; 3ª) Análise do material coletado e 4
a
)
 
Elaboração de tecnologia 

educativa e 5
a
) Aplicação das escalas. A identidade dos participantes será preservada. Caso 

necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas. A 

retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer 

momento. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas à 

privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este documento será elaborado em duas 

vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo 



pesquisador. É de grande relevância, pois através dos resultados poderemos desenvolver 

tecnologia educacional com cuidadores de idosos, como por exemplo, tecnologia que 

favoreça o cuidado corporal, a segurança e a estimulação cognitiva em domicílio; 

autocuidado, cuidado com sua saúde. Pretende-se aplicar a tecnologia educacional 

desenvolvida no CEPE durante os encontros com os cuidadores. 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_______________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

 

___________________________________ 

(Voluntário para a pesquisa) 

 

___________________________________ 

(Responsável por obter o consentimento) 

 

_____________________________           ____________________________                                                                                 

Testemunha                                                                      

Testemunha 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 2-  Questionário semi-estruturado auto preenchível 

 

Perfil Sociodemográfico 

Nome:  

______________________________________________________________________ 

Idade: __________   Sexo:____________________    

Cor: ___________________ 

Residência: 

_________________________________________________________________________

___________ Bairro: ________________________________________ Cidade:  

________________________________________  

Religião: ___________________________________  

Estado civil:__________________ _______________________ 

Reside com o idoso? (      ) Sim  (      ) Não 

Profissão:______________________________________________________________ 

É Cuidador Principal ou Secundário?_________________________ 

Escolaridade 

Fundamental (     ) Completo             (      ) Incompleto 

Médio (     ) Completo             (      ) Incompleto 

Superior (     ) Completo             (      ) Incompleto 

 

Renda individual 

(      ) 1 Sal      (      ) 2 sal      (      ) 3 sal       (      ) 4 sal      (      ) 5 sal       



(      ) acima de 5 sal      (      ) acima de 10 sal 

 

Renda familiar 

(      ) 1 Sal      (      ) 2 sal      (      ) 3 sal       (      ) 4 sal      (      ) 5 sal       

(      ) acima de 5 sal      (      ) acima de 10 sal 

 

 

Existência de enfermidades 

(     ) Hipertensão 

Arterial Sistêmica 

(     ) Diabetes 

Mellitus 

(     ) 

Hipotireoidismo 
(     ) Hiperiteóidismo 

(     ) Cardiopatias 
(     ) Problemas 

de coluna 
(     ) Artrose 

(     ) Osteoporose 

(     ) Outras: 

 

O que mudou na sua vida depois que passou a ser cuidador de idosos? 

 

Fez algum curso, assistiu palestras ou participou de grupo de apoio para buscar orientações 

acerca do cuidado com o idoso? 

 

Quais são suas necessidades enquanto cuidador de idoso? 

 

Estas necessidades influenciam sua vida? De que modo? 

 



Ser cuidador influencia na sua saúde? De que modo? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  

 

ANEXO 1 : Parecer do Comitê de ética em pesquisa 



 

 



 



 



ANEXO 2 : ESCALA DE ZARIT 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: QUALIDADE DE VIDA -SF-36 

  

1. Em geral você diria que a sua saúde é: 

(1) excelente          (2) muito boa         (3) boa          (4) ruim          (5) 

muito ruim 

 

2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua idade em geral, agora? 

(1) muito melhor          (2) um pouco melhor         (3) quase a mesma          

(4) um pouco pior          (5) muito pior 

 

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? 

Neste caso, quando?  

 

Atividades Sim, dificulta muito Sim, dificulta um pouco Não, não dificulta de modo algum 

a) Atividades rigorosas, que exigem muito esforço, tais como 

correr, levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar 

aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa. 
1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde 

física?   

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades? 1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. necessitou de um esforço 

extra).   
1 2 

 



5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 

emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades? 1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente faz. 1 2 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 

amigos ou em grupo? 

 

De 

forma 

nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 

De 

maneira 

alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais 

se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas. 

 

 

Todo Tempo 
A maior parte do 

tempo 

Uma boa parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena parte do 

tempo 
Nunca 

a) Quanto tempo você tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de força?  1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 1 2 3 4 5 6 



c) Quanto tempo você tem se sentido tão 

deprimido que nada pode anima-

lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 
1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem se sentido com 

muita energia? 1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem se sentido 

desanimado ou abatido? 1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem se sentido 

esgotado? 1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem se sentido uma 

pessoa feliz? 1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 

 

 

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, 

etc)? 

 

Todo Tempo 
A maior parte 

do tempo 
Alguma parte do tempo Uma pequena parte do tempo Nenhuma parte do tempo 

1 2 3 4 5 

 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria das vezes 

verdadeiro 
Não sei 

A maioria das vezes 

falso 
Definitivamente falso 

a) Eu costumo obedecer  um pouco 

mais facilmente que as 

outras pessoas 
1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável quanto 

qualquer pessoa que eu 

conheço 
1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha saúde vai 

piorar 1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 



 


