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RESUMO 

O envelhecimento é uma realidade no Brasil, mas o cuidado com os cuidadores de idosos e as 

dificuldades enfrentadas por eles para prestar o cuidado ao idoso, necessita de 

aprofundamento e de mais pesquisas. A partir disto, o problema da pesquisa é: Quais são os 

limites e possibilidades existentes no processo de cuidado do cuidador de idosos com 

demência a partir de escalas específicas? Apresenta como questões norteadoras: Quais as 

dificuldades encontradas pelos cuidadores tendo por base a escala de CADI? Quais estratégias 

e/ou maneiras que os cuidadores utilizam para enfrentar as dificuldades apresentadas pelos 

idosos com demência, através da escala de CAMI? O objeto deste trabalho: o cuidado 

fornecido/realizado pelo cuidador junto aos idosos com demência. O objetivo geral desta 

pesquisa é: Avaliar os limites e possibilidades existentes no processo de cuidado do cuidador 

de idosos com demência a partir de escalas específicas sobre o tema visando o cuidado do 

enfermeiro. Objetivo específico: Analisar os resultados das escalas de índice de avaliação das 

dificuldades no cuidado CADI (Carers' Assessment of Difficulties Index) e a escala de 

estratégias de enfrentamento do prestador de cuidados - CAMI (Carers' Assessment of 

Managing Index) de idosos com demência. Esta é uma pesquisa com abordagem qualitativa, 

com dezoito (18) cuidadores de idosos com demência, atendidos no Programa de Extensão 

intitulado Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores-EASIC/UFF. A 

coleta de dados se deu a partir da técnica de entrevista onde se utilizou como instrumento dois 

formulários/escalas específicas para avaliação das dificuldades dos cuidadores - CADI e a da 

escala de estratégias e/ou maneiras para enfrentamento de tais dificuldades- CAMI. Foi 

também realizado uma identificação dos sujeitos. Para os resultados foram elaborado gráficos 

referentes à identificação dos sujeitos.  Os dados baseados nas diferentes dificuldades 

indicadas pelos cuidadores através das escalas foram apresentados a partir de quadros e 

analisados por meio de frequência simples das respostas coletadas. Os dados coletados foram 

confrontados com autores que abordaram as dificuldades do cuidador no cuidado com idosos 

portadores de demência através da análise de artigos e livros sobre o assunto. Quanto à escala 

de enfrentamento das dificuldades, a escala CAMI, observou-se que grande parte dos 

cuidadores utiliza diferentes maneiras para combater as dificuldades pelas quais passam. 

Quanto à escala das dificuldades no cuidado a CADI, percebe-se que o enfermeiro necessita 

prestar maior atenção, pois, apesar de para a maioria as dificuldades não ocorrer, para outra 

parte dos sujeitos elas ocorrem, e quando ocorre, incomoda, perturba. No decorrer do trabalho 

verificou-se que estudos mais aprofundados no assunto voltado para as dificuldades do 

cuidador são escassos e devem ser estimulados.  Tecnologias educativas inovadoras devem 

ser propostas para auxiliar o cuidador no seu autocuidado e também para que o mesmo, 

realize um cuidado de qualidade com seu idoso. Portanto, este trabalho é mais uma 

contribuição para o estudo do cuidador, incentivando novas pesquisas em relação a esse 

cuidador de idoso ao considerar que esta pesquisa não se esgota no presente trabalho.  
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ABSTRACT 

Aging is a reality in Brazil , but the care with caregivers of the elderly and the difficulties 

faced by them to provide care to the elderly , need to deepen and further research . From this, 

the research problem is : What are the limits and possibilities in the process of care of 

caregivers of elderly with dementia from specific scales ? Presents as guiding questions : 

What are the difficulties encountered by caregivers based on the scale of CADI ? What 

strategies and / or ways that caregivers use to cope with the difficulties presented by the 

elderly with dementia , using a scale of CAMI ? The object of this work : the care provided / 

performed by the caregiver with the elderly with dementia . The general objective of this 

research is to evaluate the limits and possibilities in the process of care of caregivers of 

elderly with dementia from specific scales on the topic aiming at nursing care . Specific 

Objective : To analyze the results of the scales of evaluation index of the difficulties in caring 

CADI ( Carers ' Assessment of Difficulties Index ) and the range of coping strategies the 

caregiver - CAMI ( Carers ' Assessment of Managing Index ) of elderly patients with 

dementia. This is a qualitative research approach , with eighteen ( 18 ) caregivers of patients 

with dementia treated at the Outreach Program titled Nursing in Care of the Elderly and their 

caregiver -EASIC/UFF Health . Data collection occurred from the interview technique as a 

tool where utilizarou two forms / specific scales to assess the difficulties caregivers - CADI 

and scale strategies and / or ways to cope with such difficulties - CAMI . It was also 

conducted an identification of subjects. For the results graphs relating to the identification of 

subjects were prepared . Data based on different difficulties indicated by caregivers across 

scales were presented from tables and analyzed using simple frequency of responses collected 

. The collected data were compared with authors who have addressed the difficulties of the 

caregiver in the care of elderly people with dementia through the analysis of articles and 

books on the subject . As the scale of the difficulties facing the CAMI scale , it was observed 

that most caregivers use different ways to tackle the difficulties they pass . As the scale of the 

difficulties in caring for CADI , it can be noticed that the nurse needs to pay more attention , 

because although for most difficulties do not occur for another part of the subjects they occur , 

and when it occurs , bother , disturb . During the work it was found that further studies on the 

subject facing the difficulties of the caregiver are scarce and should be encouraged . 

Innovative educational technologies should be proposed to assist the caregiver in her own care 

and also for the same , perform quality care to their elderly . Therefore, this paper is a further 

contribution to the study of caregiver , encouraging further research in relation to this 

caregiver elderly when considering that this research is not limited in the present work 

 

 

Keywords: Caregivers; elderly; dementia; nursing 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo trata de uma pesquisa com os cuidadores de idosos com demência, sobre as 

maiores dificuldades enfrentadas pelos mesmos e que estratégias poderiam ser elaboradas por 

estes cuidadores ao cuidarem dos seus idosos.  

A motivação pelo tema é de origem pessoal e surgiu quando houve o caso de 

demência em um membro da minha família e através da experiência adquirida como bolsista 

no projeto de extensão denominado: A Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus 

Cuidadores-EASIC do Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da 

Universidade Federal Fluminense, momento em que pude perceber as diferentes dificuldades 

encontradas pelo cuidador familiar de idoso com demência de Alzhmeir.  

Percebe-se o quanto é necessário o enfermeiro conhecer as dificuldades desta pessoa 

para prestar um cuidado que, por muitas vezes, pode ser considerado complexo como é o caso 

do idoso com doença crônica, neste caso, a demência.  Com estas atividades, surgiu o 

interesse pelas necessidades do cuidador que, também, precisa de um cuidado direcionado e 

especializado e humanizado. O envelhecimento é uma realidade no Brasil, mas o cuidado com 

os cuidadores de idosos e as dificuldades enfrentadas por eles para prestar o cuidado ao idoso, 

necessita de aprofundamento e de mais pesquisas.  

A esperança de vida aumenta, proporcionando a existência de indivíduos com idades 

cada vez mais avançadas. Consequentemente, junto com essa população, surgem as patologias 

crônicas e degenerativas, as quais promovem situações de doenças prolongadas o que pode 

resultar em uma perda da autonomia do idoso, e este passa a demandar cuidados de longa 

duração. Junto com essas doenças, a pessoa idosa começa a desenvolver dificuldades 

comprometendo o seu autocuidado necessitando de outro para favorecer e facilitar no 

cuidado. 
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A partir disto, o objeto da pesquisa foram as dificuldades que os cuidadores com 

demência possuem quando prestam cuidados a estes sujeitos e as estratégias que possuem 

para minimizar tais dificuldades.  

Apresenta como questões norteadoras: Quais as dificuldades encontradas pelos 

cuidadores tendo por base a escala de CADI e quais as estratégias e/ou maneiras que os 

cuidadores utilizam para enfrentar as dificuldades apresentadas pelos idosos com demência, 

através da escala de CAMI? 

Os sujeitos foram os cuidadores de idosos com demência que são atendidos pela 

equipe multiprofissional no programa de extensão e pesquisa intitulado Enfermagem na 

Atenção a Saúde do Idoso e seus Cuidadores-EASIC/UFF. 

 

1.1. Objetivos  

O objetivo geral desta pesquisa é: 

- Avaliar os limites e possibilidades existentes no processo de cuidado do cuidador 

de idosos com demência a partir de escalas específicas sobre o tema visando o cuidado do 

enfermeiro. 

Objetivos específicos: 

- Analisar os resultados das escalas de índice de avaliação das dificuldades no 

cuidado- CADI (Carers' AssessmentofDifficulties Index) e a escala de estratégias de 

enfrentamento do prestador de cuidados - CAMI (Carers' AssessmentofManaging Index) de 

idosos com demência. 

 

Objetivos específicos: 

- Analisar os resultados das escalas de índice de avaliação das dificuldades no 

cuidado- CADI (Carers' Assessment of Difficulties Index) e a escala de estratégias de 

enfrentamento do prestador de cuidados - CAMI (Carers' Assessment of Managing Index) de 

idosos com demência. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 O que é a demência? Segundo Demência: Prioridade na Saúde Pública – OMS 

(2012), demência é uma síndrome consequente de uma doença do cérebro, que pode ser de 

natureza crônica ou progressiva onde há perturbação de diferentes funções corticais 

superiores, incluindo memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade de 

aprendizagem, linguagem e julgamento.  

 

 A consciência não é obscurecida. Os prejuízos da função cognitiva são 

comumente acompanhado, e ocasionalmente precedido, por deterioração do 

controle emocional, do comportamento social ou motivação. Esta síndroma 

ocorre em um grande número de condições, principal ou afetar a ação do 

cérebro.  

  

 A forma mais comum da demência é a doença de Alzheimer, contribuindo para 60-

70% dos casos. Outras grandes contribuições incluem demência vascular, demência com 

corpos de Lewy, e um grupo de doenças que contribuem para a demência frontotemporal. São 

indistintas e mistas as fronteiras entre os subtipos. A demência afeta cada pessoa 

diferentemente, dependendo do impacto da doença e da personalidade pré-mórbidade da 

pessoa.  

De acordo com diferentes estimativas, entre 2% e 10% de todos os casos de 

demência podem começar antes da idade de 65 anos. A prevalência dobra a cada 

aumento de cinco anos de idade, após 65 anos. O número de pessoas no mundo que 

vivem com demência em 2011 é estimado em 35,6 milhões, e os estudos 

epidemiológicos indicam que este número deverá crescer em um ritmo alarmante. 

Estima-se que o número vai praticamente dobrar a cada 20 anos, para 65,7 milhões 

em 2030 e 115,4 milhões em 2050. 

 

 

Segundo Burlá et al. 2013, no Brasil, as informações sobre  a incidência e 

prevalência de demências são restringidas apenas a pequenas áreas geográficas e a 

determinados períodos de tempo, ou seja, não havendo continuidade e nem amplitude nos 
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registros dessa doença. Para Nitrini et al.
 
2009, a América Latina em uma perspectiva global é 

considerada uma região na qual faltam informações de boa qualidade. 

Segundo Burlá et al. ibid. p. 2952,  

 

A projeção do número de demenciados resultou em um contingente de 

aproximadamente 1.069 mil idosos brasileiros em 2010. Mantendo-se constantes as 

taxas de prevalência ao longo desta década, pode-se esperar encontrar 1.633 mil 

idosos nessa condição em 2020. Este cenário implicaria em um aumento de, 

aproximadamente, 560 mil idosos demenciados, ou seja, de 53%, resultado apenas 

de fatores demográficos, isto é, do esperado crescimento da população idosa. A taxa 

de prevalência geral aumentaria ligeiramente pelo envelhecimento populacional. 

Passaria de 7,6% para 7,9%. Em termos de incidência, seriam 2,7 novos idosos 

demenciados em cada 1.000 idosos a cada ano. 

 

Este estudo se justifica, pois, com o aumento no número de idosos que necessitam de 

cuidados domiciliares, consequentemente o número de cuidadores também cresce, e com estes 

as dificuldades no saber lidar com as situações cotidianas no cuidado com esse idoso surgem.  

De acordo com Duarte e Diogo (2000), a exaustão e a doença se tornam um processo 

inevitável para o indivíduo cuidador e ainda concluem dizendo que em alguns estudos o 

oposto também foi observado, ou seja, na falta do empenho dos familiares para com esse 

idoso, este acabava sendo negligenciado, desamparado e cada vez mais fragilizado e doente. 

Sarmento, Pinto e Monteiro (2010) apontam que o papel do cuidador interfere com 

aspectos da vida pessoal, familiar, laboral e social desse indivíduo, e este acaba ficando 

sujeito aos conflitos. Segundo esses mesmo autores, “Frequentemente, os familiares 

cuidadores entram em situação de crise, manifestando sintomas como: tensão, 

constrangimento, fadiga, estresse, frustação, redução de convívio, depressão e alteração da 

auto-estima, entre outros.” (2010, p.46). 

A partir desse aspecto, a enfermagem precisa estar apta a identificar que dificuldades 

são estas, como elas acontecem e como solucioná-las, determinando intervenções que 

busquem sanar essas questões. 

Além disso, é extrema valia ressaltar que com o aparecimento dessas doenças, 

muitos idosos necessitam de internações hospitalares ou de assistência prolongada, fato que 

desencadeia gastos para a família desse idoso, além de causar sentimentos desagradáveis para 

o mesmo, visto que essa vivência hospitalar favorece alterações no hábito de vida, 

afastamento familiar e dos amigos. Assim, este estudo se justifica, pois, visa levantar as 

dificuldades no cuidado e as maneiras/estratégias de enfrentamento de tais dificuldades. 
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2.1 Relevância do Estudo 

Este estudo apresenta uma grande relevância, levando em consideração a dimensão 

da problemática, das dificuldades e dos obstáculos que essas pessoas que cuidam de idosos se 

deparam no seu dia a dia domiciliar.  

É de extrema valia o conhecimento dessas dificuldades, dessa realidade que cerca o 

cuidador, para que os profissionais de saúde possam identificar as necessidades, as 

prioridades e as possíveis intervenções que sejam adequadas ou necessárias para a 

manutenção e promoção da saúde desses cuidadores. 

A partir desse trabalho, pretende-se apresentar para os profissionais de saúde em 

especial o enfermeiro, o mais precocemente, a possível a situação a qual o cuidador de idoso 

vivencia no domicílio, com a finalidade de melhorar processo de cuidado para com esse 

idoso, além de identificar as dificuldades as quais se fazem presentes durante o cuidado. Além 

disso, dessa maneira, será possível promover uma assistência de enfermagem direcionada e 

eficiente para o cuidador, promovendo a manutenção da funcionalidade do mesmo e do 

respectivo idoso. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

De acordo com Gordilho et al (2000) , o conceito de cuidador é:  

 

Pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração cuida do idoso     

doente ou dependente no exercício de suas atividades diárias tais como: alimentação 

,higiene pessoal, medicação de rotina, acompanhamento aos serviços de Saúde ou 

outros requeridos no cotidiano, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados 

com profissões legalmente estabelecidas, particularmente na área da Enfermagem.  

 

Os cuidadores de idosos são classificados em principal, secundário, formal e 

informal. O cuidador principal é o indivíduo que possui a maior responsabilidade pelos 

cuidados prestados ao idoso. Geralmente estes cuidadores são os familiares, que demandam 

cuidados requeridos pelo seu idoso, além de suas atividades no cotidiano, encontram-se 

sobrecarregados, comprometendo a sua saúde biopsicossocial.  

A tarefa de cuidar de um familiar idoso muitas vezes se torna árdua e pode implicar 

na necessidade de uma nova organização familiar, alterando a vida cotidiana desse cuidador, 

podendo comprometer seu bem estar. Estas alterações acabam sendo negativas para as 

pessoas prestadoras de cuidados, gerando uma tensão, sentimentos de angústia e sobrecarga 

(VERAS,CALDAS, 2008). Todos esses fatores podem contribuir para mudanças 

significativas na vida da família e do cuidador, tendo em vista que proporcionar ajuda à 

pessoa idosa dependente é uma grande responsabilidade, e este cargo pode desencadear crises 

familiares e afetar principalmente o cuidador familiar. 

Neste âmbito, os cuidadores familiares representam um papel de extrema 

importância frente às pessoas idosas dependentes, já que estas precisam de cuidados de longa 

duração e possuem necessidades que precisam ser auxiliadas. Além de todos os sentimentos 
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de angústia e tristeza que a pessoa cuidadora tem, outras necessidades existem como a falta de 

reconhecimento social, de informação, supervisão, assistência e de recursos físicos, 

psicológicos e econômicos (SARMENTO; PINTO; MONTEIRO, 2010).  

Para o cuidador deste idoso devem-se considerar as modificações que ocorrem em 

suas vidas quando o seu idoso interna em uma instituição hospitalar. Toda a sua vida, 

geralmente, precisa de adaptação e por diversas vezes, eles também adoecem neste momento. 

Assim, o enfermeiro necessita identificar esta sobrecarga e seus parâmetros e 

maneiras para avaliar concomitantemente como esse cuidador lida nesse processo de cuidar 

do idoso, visando o cuidado de enfermagem. 

Partindo do princípio que o cuidador pode ter estresse e a sua saúde ficar 

comprometida, é que Nolan e colaboradores, no Reino Unido, desenvolveram um conjunto de 

questionários para a avaliação das dificuldades percebidas e as formas de coping do cuidador. 

Segundo Suls, David e Harvey,( 1996,p.64) coping é: 

 

Atitude com características específicas: disposição para gerir o stress que desafia os 

recursos que cada indivíduo tem para satisfazer as exigências da vida e padrões de 

papel autoprotetores que defendem contra ameaças, percebidas como ameaçadoras 

da auto estima positiva; acompanhada por um sentimento de controle, diminuição do 

stress, verbalização da aceitação da situação, aumento do conforto psicológico. 

 

Tendo em vista todas essas atribuições, o indivíduo cuidador desenvolve tarefas 

árduas e complexas no cuidado ao idoso. A sobrecarga do trabalho diário, as 

responsabilidades, a questão financeira, a incerteza e o cansaço físico, acabam acarretando 

uma gama de sentimentos como a angústia, insegurança, culpa desânimo, tristeza dentre 

outros. (VERAS,CALDAS, 2008).  

Dentro dessa perspectiva, existem instrumentos que avaliam como esse cuidador lida 

com esse processo de cuidado. Dentre estes instumentos, pode-se citar a versão portuguesa de 

CADI (Carers' Assessment of Difficulties Index) e CAMI (Carers' Assessment of Managing 

Index), desenvolvidos pelo Professor Doutor João Barreto e pela Mestre Luísa Brito, que são 

questionários de avaliação subjetiva da situação dos prestadores de cuidados a familiares. 

 

Enfermagem e o processo de cuidar do cuidador 

O conhecimento do perfil dos cuidadores e de suas dificuldades no processo de 

cuidar permite, aos profissionais da saúde, planejar e implantar políticas e programas públicos 

de suporte social à família, voltados à realidade do cuidador. Isso porque o cuidador está em 
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condições de sobrecarga de trabalho, o que contribui para o adoecer e para o desenvolvimento 

de situações de conflito entre o cuidador e o idoso (GONÇALVES, 2004). 

Tendo em vista que a vida desse cuidador vai se transformando ao longo do processo 

de cuidar do idoso, ele necessita de um olhar mais cuidadoso e atento por parte dos 

profissionais de saúde, com a finalidade de atender às necessidades do mesmo. 

Caldas (2002) afirma que um cuidado que se apresenta de forma inadequada, 

ineficiente ou mesmo inexistente, é observado em situações nas quais os membros da família 

não estão disponíveis, estão despreparados ou estão sobrecarregados por essa 

responsabilidade. 

Dentro desta perspectiva, como já mencionado anteriormente, a enfermagem deverá 

estar atenta, procurando orientar essas pessoas que prestam o cuidado, buscando orientá-las e 

direcioná-las para um cuidado efetivo e satisfatório. 

Segundo Santos (2003)
 
é primordial que se ofereçam condições de infra-estrutura e 

de suporte para que os familiares possam efetivamente exercer o papel de cuidadores. É 

necessário que, além, de se conhecerem as necessidades de cuidado da pessoa dependente, 

também se conheça a situação dessas famílias: suas demandas, suas crenças, seus valores e 

suas práticas sócio-culturais. 

Estudos evidenciaram que o cuidador, ao assumir sozinho, os cuidados do idoso no 

domicílio, manifesta frequentemente seu desconforto e sentimento de solidão, quando não 

sente apoio de outros membros da família (LUZARDO, 2004). Esta falta de suporte social 

constatada tem importante influência na determinação da quantidade e intensidade das 

implicações negativas reportadas pelos cuidadores familiares, uma vez que o isolamento e a 

ruptura dos vínculos sociais aumentam a vulnerabilidade dos sujeitos ao adoecimento em 

geral e por si só geram sofrimento (LACERDA; VALLA, 2003). 

A carga relacionada ao cuidado de idosos dependentes faz com que o cuidador 

mereça atenção tanto quanto o idoso por ele cuidado, pois essa atividade tem impacto em sua 

saúde, bem-estar (FERNANDES; GARCIA, 2009). Podemos perceber que a saúde do 

cuidador deve ser tão importante quanto à saúde do idoso que está sendo cuidado, para que 

dessa maneira, haja um cuidado prestado de forma adequada, sem interferência na saúde do 

indivíduo cuidador. 

A partir disto, a necessidade de uma assistência de enfermagem direcionada para o 

cuidador é percebida, buscando a identificação dos possíveis problemas de enfermagem, 

através do conhecimento da vida desses indivíduos, para que possamos traçar estratégias e 
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intervenções, a fim de diminuir a tensão existente nesse cuidador, bem como promover uma 

qualidade de vida satisfatória. 

A enfermagem abrange todos os aspectos, como os cuidados, a capacitação, as 

orientações e a própria supervisão com tudo o enfermeiro só tem de proporcionar o bem-estar 

físico e biopsicosocial, pois o cuidador tendo a capacitação consequentemente as questões 

patológicas vão regredir, por exemplo, a depressão é uma das doenças que mais acomete o 

idoso devido ao isolamento, e se este idoso possuir um cuidador capacitado o mesmo irá 

trabalhar na sua autoestima proporcionando a comunicação, obtendo assim um resultado 

positivo da sua patologia. 

 

O Processo de cuidar e o cuidador 

Boff (1999) considera que o ser humano é um ser de cuidado, ou seja, o cuidado está 

na sua constituição. Segundo o autor, o cuidado envolve então atitudes de desvelo, solicitude 

e atenção com o outro, assim como preocupação e inquietação, pelo envolvimento emocional 

implicado no cuidado. Esse envolvimento emocional com o outro através do cuidado seria 

uma forma positiva de se realizar e se estruturar no mundo. 

Os indivíduos cuidadores desempenham um papel fundamental na vida dos idosos, 

desenvolvendo tarefas que envolvem o acompanhamento nas atividades diárias, como auxílio 

na alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, entre outros, auxiliando-o na 

recuperação e na qualidade de vida dessas pessoas (MAZZA, 2005). 

Para Scazufca
 
(2001), as dificuldades das pessoas cuidadas em executar atividades da 

vida diária podem causar problemas na casa e estresse nos familiares e, por isso, têm sido 

apontadas como geradoras do sentimento de sobrecarga nos cuidadores.  

Diversos fatores se articulam para determinar os sentimentos que serão desencadeados 

ao assumir o papel de cuidador, tais como fatores relacionados ao paciente, como o grau de 

dependência física e emocional, e principalmente as características do próprio cuidador e sua 

capacidade de adaptar–se e enfrentar as adversidades (MARTINS et al., 2003). 

Cerqueira & Oliveira (2002) alertam que cuidadores podem ter mais problemas de 

saúde que pessoas da mesma idade que não desempenham esse papel de cuiadador.  

Os problemas na saúde dos cuidadores podem ser conseqüência do despreparo 

técnico para prestação dos cuidados, o que predispõe a sobrecarga de músculos e articulações, 

além do alto envolvimento nos cuidados do paciente, o que leva os cuidadores a não 

prestarem atenção às suas próprias necessidades pessoais, somando–se ao tempo limitado para 

o autocuidado (BOCCHI, 2004). 
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Segundo Bocchi (2004), as mudanças financeiras na família também podem 

contribuir para as limitações encontradas na vida social dos cuidadores. 

Elsen
 
(2002) afirma que o fato de um único familiar assumir o cuidado pode 

representar a falta de apoio e de comunicação entre os membros da família o que, na prática, 

pode afetar a saúde familiar. Isso pode prejudicar o cuidador até mesmo no desenvolver do 

cuidado com o idoso, podendo acarretar em uma assistência falha.De acordo com 

Martins,Ribeiro e Garrett (2003,p.133), os cuidadores , perante situações adversas e 

provocadoras de preocupações, e não conseguindo solucionar imediatamente o problema, 

poderão ser conduzidos a sentimentos negativos como medo, ansiedade e culpa. 

Esse fato pode ser um complicador no que diz respeito às relações entre os membros 

da família, provocando um ambiente onde as desavenças se estabelecem, e o estresse e a 

sobrecarga se acumulam, gerando cansaço e indisposição para o indivíduo cuidador. 

Para Alvarez
 
(2001), a habilidade e o conhecimento da atividade de cuidar são 

construídos na prática diária, na qual a família aprende com os seus erros e acertos, sendo que 

a falta de preparo para o cuidado gera, uma ansiedade que é substituída por segurança a partir 

do momento em que consegue organizar-se.  

O baixo senso de controle sobre a situação de cuidado expresso por cuidadores de 

idosos é um fenômeno evidenciado por cuidadores que não conseguem identificar recursos 

internos positivos e não são capazes de reconhecer suas necessidades e pedir ajuda, isto é, 

possuem baixo locus de controle interno (SZABO, 1999). 

O cuidador informal sofre, se fere, perde, se entrega e se desgasta. Ocorre a 

desestruturação de sua vida (ZIMERMAM, 2000). Nesse sentido, o cuidar de um idoso 

dependente exige muito mais que tempo, carinho, disponibilidade, abnegação de uma "outra 

vida” (SENNA, 2000). 

O cuidador está em condições de sobrecarga de trabalho, o que contribui para o 

adoecer e para o desenvolvimento de situações de conflito entre o cuidador e o idoso 

dependente(GONÇALVES,2004,p242). 

De acordo com Caldas (1995), a sobrecarga física, emocional e sócio-econômica do 

cuidado de um familiar é imensa. 

O cuidador familiar, em virtude de sua exposição prolongada aos diferentes 

estressores presentes na situação de cuidado, está sob risco de apresentar problemas de saúde 

semelhantes aos evidenciados pela pessoa para a qual ele provê cuidado, tais como artrite, 

hipertensão arterial, doenças coronarianas, processos dolorosos, alterações ponderais, 

modificações no sistema imunológico, dispepsia, úlceras e outras (DOORNBOS, 2002). 
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Segundo Pitceathly (2003) exclusão social, isolamento afetivo e social, depressão, 

erosão nos relacionamentos, perda da perspectiva de vida, distúrbios do sono, maior uso de 

psicotrópicos são alguns dos vários registros no contexto psicossocial do cuidador. 

Alguns estudos apontam que a assistência em tempo integral e por longos períodos 

podem favorecer maior desgaste, piora na qualidade de vida, e podem desencadear problemas 

de saúde, como estresse e depressão no cuidador (TRELHA, 2006).
 
Longos períodos da vida 

dedicados ao cuidado do idoso, acrescido da ausência de rodízio entre os familiares podem 

gerar sentimento de solidão, especialmente por não perceberem apoio de outros membros da 

família (LUZARDO, 2004). 

É importante que haja uma divisão no processo de cuidar desse idoso, com a 

distribuição de tarefas, horários e atribuições entre os familiares cuidadores.Com medidas que 

dêem ao cuidador a possibilidade de planejar e de realizar outros interesses, evitando  um 

colapso em sua vida (SCHRAMM, 2001). 

A tarefa de cuidar de um familiar  invariavelmente expõe o indivíduo a uma série de 

situações adversas e implica mudanças no estilo de vida do cuidador (CERQUEIRA; 

OLIVEIRA, 2002). Existe uma variabilidade de respostas a essas mudanças, que divergem de 

indivíduo para indivíduo, como também no mesmo indivíduo ao longo do tempo 

(LAVINSKY; VIEIRA, 2004). Algumas pessoas são capazes de lidar mais adequadamente 

com as adversidades do cuidar, enquanto muitas reagem de maneira inapropriada, geralmente 

quando o estresse se sobrepõe, gerando sobrecarga (MARTINS et al., 2003). 
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4 METODOLOGIA 

 

 4.1 Tipo de pesquisa  

Pesquisa com abordagem qualitativa, com os cuidadores de idosos com demência, 

atendidos no Programa de Extensão intitulado Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e 

seus Cuidadores-EASIC/UFF.  

 4.2 Cenário 

A pesquisa ocorreu nas dependências onde são realizadas as atividades do Programa 

Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores, localizado na Rua Jansen de 

Melo 174. Centro Niterói. RJ/Campus Mequinho.  

  4.3 Coleta de dados 

A coleta de dados se deu a partir da técnica de entrevista onde se utilizou como 

instrumento dois formulários/escalas específicas para avaliação das dificuldades dos 

cuidadores - CADI (Carers' AssessmentofDifficulties Index) e a da escala de maneiras para 

enfrentamento de tais dificuldades- CAMI (Carers' AssessmentofManaging Index). Foi 

também realizado uma identificação dos sujeitos que consta de sexo, tempo que é cuidador, 

tempo que participa do EASIC e quais as atividades que está inserido no programa. 

A escala com índice de avaliação de dificuldades de CADI, conforme mencionado 

anteriormente, foi utilizada no Reino Unido e Portugal por pesquisadores da geronto-geriatria 

(ANEXO B). Consta de 30 afirmações, sobre as possíveis dificuldades de cuidado e possuiu 4 

opções de reposta para cada questão. 
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A escala com índice de avalição das maneiras como prestador de cuidados enfrentam 

as dificuldades–CAMI, possui 38 afirmações direcionadas para as estratégias com 4 opções de 

resposta (ANEXO C). 

 4.4 Sujeitos da pesquisa 

Foram 18 (dezoito) cuidadores de idosos com demência atendidos pela equipe 

multiprofissional no programa de extensão e pesquisa intitulado Enfermagem na Atenção a 

Saúde do Idoso e seus Cuidadores-EASIC/UFF. 

Os cuidadores de idosos com demência no programa EASIC podem ser atendidos em 

consulta de enfermagem; podem participar das oficinas terapêuticas de orientação ao cuidador 

de idosos com demência ou retirar dúvidas no Subprojeto de Cuidado ao Cuidador de Idosos 

com Demência-PROCUIDEM, que se constitui por encontros com os enfermeiros para que 

eles esclareçam o que é demência e seu tratamento. Vale ressaltar que os cuidadores podem 

participar de todas as atividades oferecidas pelo programa como serem encaminhados pela 

equipe para sua inserção em apenas uma delas.  

Aponta-se que os sujeitos dessa pesquisa foram os cuidadores, independente do 

número de atividades que cada um participe no EASIC/UFF. 

 Os sujeitos foram identificados por algarismo arábico, para que suas identidades 

sejam preservadas. 

Os critérios de inclusão foram: 

-Cuidadores de idosos com demência; 

-Ambos os sexos; 

-Cuidador direto formal ou informal; 

-Com idade a partir de 18 anos e 

-Que esteja realizando o cuidado pelo menos por 3 meses ininterruptos . Para que se 

obtenha maior fidedignidade, tendo em vista o maior tempo no cuidado e contato com o 

idoso. 

Os critérios de exclusão foram: 

-Cuidadores que tenham prestado cuidado durante 3 meses ou mais, porém de forma 

intermitente. 
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Todos os cuidadores que estiveram dentro dos critérios de inclusão e exclusão foram 

contatados e convidados a participarem da pesquisa e, aqueles que aceitaram foram 

esclarecidos, acerca da mesma. Foram assim distribuídos:  

- Sete (07) cuidadores que participam das oficinas terapêuticas para cuidadores de 

idosos com demência. Para este grupo, os dados foram coletados após o término da oficina 

que ocorre semanalmente. Foi realizada com dois cuidadores por vez.  

- Cinco (05) cuidadores que acompanhavam os idosos nas consultas realizadas pelos 

diferentes profissionais de saúde do EASIC ou consultas aos próprios cuidadores. Foi 

realizada a coleta com o cuidador de idoso após a consulta que se realiza de segunda à sexta 

no programa EASIC. 

- Seis (06) cuidadores que participam do PROCUIDEM, que ocorre às sextas-feiras 

no programa, que se constitui em grupo de no máximo dez pessoas para as quais são 

agendados quatro encontros onde se explica pontos importantes como: o que é demência, 

tratamento medicamentoso e não medicamentoso, autocuidado do cuidador e a importância da 

estimulação cognitiva do idoso. 

 

 4.5 Dos aspectos éticos 

A pesquisa foi encaminhada e aprovada com o número 04366212.3.0000.5243 pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense.  

Em atendimento a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/MS, os sujeitos 

da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

1) após terem sido devidamente esclarecidos pela pesquisadora, quanto aos aspectos éticos 

relacionados aos objetivos e rumo da pesquisa, bem como às formas de produção de dados e 

inserção no estudo. 

O TCLE foi apresentado e explicado ao cuidador convidado a participar do estudo no 

momento das oficinas terapêuticas para cuidadores de idosos e/ou durante as atividades de 

atendimento ao cuidador que ocorre no EASIC/UFF.  
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  4.6 Análise de dados 

Foi elaborado um quadro para a identificação dos sujeitos (APÊNDICE 1).  Os dados 

baseados nas diferentes dificuldades indicadas pelos cuidadores através das escalas foram 

apresentados a partir de tabelas e analisados por meio de frequência simples das respostas 

coletadas. Os dados coletados foram confrontados com autores que abordem as dificuldades 

do cuidador no cuidado com idosos portadores de demência através da análise de artigos e 

livros sobre o assunto.  
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5 RESULTADOS  

5.1. Análise do quadro de identificação dos sujeitos entrevistados.  

 Durante a realização das entrevistas foram coletados os dados como sexo, idade, 

tempo que é cuidador e tempo que participa do EASIC.  

 Abaixo, apresentam-se os dados referentes ao gênero e idade dos cuidadores.  

 

Gráfico 1. Gênero e faixa etária dos cuidadores – EASIC/UFF – Niterói (RJ), 2014.  

 Conforme apresentado no gráfico 1, as mulheres são maioria, sendo 2 homens e 16 

mulheres. Estudos revelam que o papel do cuidador recai principalmente sobre a mulher. “Por 

sua vez, o papel da mulher na família é marcado pelas tradições culturais e pelas imagens 

femininas transmitidas de geração a geração.” As mulheres pela tradição são consideradas 
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aquelas que irão realizar a manutenção da família cuidando de todos os seus membros. 

Relvas
1
 (2002 apud FALCÃO; MALUSCHKE, 2009, p. 779). Quanto à faixa etária dos 

cuidadores de idosos frequentemente são da mesma geração dos idosos ou da geração 

subsequente, ou seja, ou elas também são idosas ou estão na maturidade. Segundo Silverstein 

& Litwak
2
 (1993 apud FALCÃO; MALUSCHKE, 2009, p. 779). “A literatura também 

apresenta que as cuidadoras de idosos são preferencialmente a esposa, seguida da filha, 

ocorrendo casos em que idosos morando com seus filhos adultos casados são cuidados, 

sobretudo, por suas noras.” Falcão
3
 (2006 apud FALCÃO; MALUSCHKE, 2009, p. 779).   

Tempo que participa do EASIC:  

 

Gráfico 2. Tempo que participa do EASIC/UFF – Niterói (RJ), 2014. 

 Ao analisar o gráfico percebe-se que a maioria dos sujeitos entrevistados estava pela 

primeira vez participando do programa.  

 

 

                                                           
1
 Relvas, A. P. (2002). A mulher na família: em torno dela. Em A. P. Relvas & M. Alarcão (Orgs.), Novas 

formas de família (pp. 299-340). Coimbra: Quarteto. 
2
 Silverstein, M. & Litwak, E. (1993). A task-specific typology of intergenerational family structure in later life. 

The Gerontologist, 33(2), 258-264. 
3 Falcão, D.V.S. (2006). Doença de Alzheimer: Um Estudo sobre o Papel das Filhas Cuidadoras e suas Relações 

Familiares. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília 
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Tempo que é cuidador:  

 

Gráfico 4. Tempo que é cuidador – Niterói (RJ), 2014.  

 Ao analisar o gráfico percebe-se que a maioria dos sujeitos entrevistados tem como 

tempo de cuidador apenas um (1) ano. Porém observa-se também que apesar da maioria ter 

apenas um ano de trabalho, os outros sujeitos já estão realizando cuidado a mais tempo.  
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 5.2. Avaliação das escalas CAMI e CADI 

Abaixo apresenta-se a escala CAMI com as respectivas questões e o número dos 

sujeitos que referiram cada questão. Após o quadro foi inserida uma análise estatística de 

frequência simples dos dados apresentados.  

Quadro 1 – Número de cuidadores que responderam cada opção da escala CAMI. Niterói 

(RJ), 

2014.   

  

   Faço 

assim e 

acho que: 

  

 Uma das maneiras de enfrentar as 

dificuldades que tenho, ao cuidar 

desta pessoa, é:  

Não 

procedo 

desta 

forma 

Não dá 

resultado 

Dá 

algum 

resultado 

Dá 

bastante 

bom 

resultado  

1 Estabelecer um programa regular 

de tarefas, e procurar cumpri-lo 
9 - 3 6 

2 Descarregar a tensão, falando alto, 

gritando, ou coisa semelhante 
14 3 1 - 

3 Falar dos meus problemas com 

alguém em quem confio 
4 1 8 5 

4 Reservar algum tempo livre para 

mim próprio 
4 1 5 8 

5 Planejar com antecedência e assim 

estar preparado para as coisas que 

possam acontecer 

6 - 5 7 

6 Ver o lado cômico da situação 5 - 4 9 

7 Pensar que há sempre quem esteja 

pior do que eu  
6 - 3 9 

8 Cerrar os dentes e continuar 16 1 1 - 

9 Recordar todos os bons momentos 

que passei com a pessoa de quem 

cuido 

1 1 4 12 

10 Procurar obter toda a informação 

possível acerca do problema 
1 - 3 14 

11 Pensar que a pessoa de quem cuido 

não tem culpa da situação em que 

está 

2 1 2 13 

12 Viver um dia de cada vez 3 - 4 11 

13 Conseguir que a família me dê toda 6 - 5 7 
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a ajuda prática que puder 

14 Manter a pessoa de quem cuido tão 

ativa quanto possível 
4 - 5 9 

15 Modificar as condições da casa de 

modo a facilitar as coisas o mais 

possível 

10 - 4 4 

16 Pensar quem a situação está melhor 

agora do que antes  
10 - 3 5 

17 Obter toda a ajuda possível dos 

serviços de saúde e dos serviços 

sociais 

2 - 2 14 

18 Pensar no problema e encontrar 

uma forma de lhe dar solução 
5 - 5 8 

19 Chorar um bocado 10 

 

2 1 5 

20 Aceitar a situação tal como ela é 

 
7 2 4 5 

21 Arranjar maneira de não pensar nas 

coisas lendo, vendo televisão ou 

algo semelhante 

8 1 3 6 

22 Fazer como se o problema não 

existisse e esperar que ele passe 
14 2 1 1 

23 Tomar medidas para evitar que os 

problemas surjam 
6 - 5 7 

24 Agarrar-me a fortes crenças 

pessoais ou religiosas 
2 - 5 11 

25 Acreditar em mim próprio e na 

minha capacidade de lidar com a 

situação 

3 - 7 8 

26 Esquecer os problemas por 

momentos, deixando divagar o 

pensamento 

7 - 4 7 

27 Manter dominados os meus 

sentimentos e emoções 
8 1 4 5 

28 Tentar animar-me comendo, 

bebendo um copo, fumando ou 

outra coisa do gênero 

17 - - 1 

29 Confiar na minha própria 

experiência e na competência que 

tenho adquirido 

4 - 5 9 

30 Experimentar várias soluções até 

encontrar uma que resulte 
10 - 2 6 

31 Estabelecer uma ordem de 

prioridades e concentrar-me nas 

coisas mais importantes 

6 - 6 6 

32 Procurar ver o que há de positivo 

em casa situação 
5 - 4 9 

33 Ser firme com a pessoa de quem 

cuido e fazer-lhe ver o que eu 

espero dela 

10 - 2 6 

34 Pensar que ninguém tem culpa da 

situação 
4 - 5 9 

35 Descarregar o excesso de energia e 

sentimentos, andando, nadando ou 
8 - 1 9 
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Fonte: 

Própria 

Autora 

 

Item 1 – Estabelecer um programa regular de tarefas e procurar cumpri-lo obtiveram-se as 

seguintes frequências: 50% Não procedem nesta forma; 16,7% fazem assim e acham que dá 

algum resultado; 33,3% acham que dá bom resultado.  

Item 2 – Descarregar a tensão, falando alto, gritando, ou algo semelhante obtiveram-se as 

seguintes frequências: 77,8% Não procedem nesta forma; 16,7% fazem assim e acham que 

não dá resultado; 5,5% fazem assim e dá algum resultado.  

Item 3- Falar dos meus problemas com alguém em que confio obtiveram-se as seguintes 

frequências: 22,2% Não procedem nesta forma; 5,5% fazem assim e acham que não dá 

resultado; 44,4% acham que dá algum resultado; 27,8% acham que dá um bom resultado.  

Item 4 – Reservar alguém tempo para mim próprio obtiveram-se as seguintes frequências: 

22,2% Não procedem nesta forma; 5,5% fazem assim e acham que não dá resultado; 27,8% 

acham que dá algum resultado; 44,4% acham que dá um bom resultado.  

Item 5 – Planejar com antecedência e assim estar preparado para as coisas que possam 

acontecer obtiveram-se as seguintes frequências: 33,3% Não procedem nesta forma; 27,8% 

fazem assim e dá algum resultado; 38,9%  acham que dá um bom resultado.  

Item 6 – Ver o lado cômico da situação obtiveram-se as seguintes frequências: 27,8% Não 

procedem nesta forma; 22,2% fazem assim e acham que dá algum resultado; 50% acham que 

dá um bom resultado.  

Item 7 – Pensar que há sempre quem esteja pior do que eu, obtiveram as seguintes 

frequências: 33,3% Não procedem nesta forma; 16,7% fazem assim e acham que dá algum 

resultado; 50% acham que dá um bom resultado.  

fazendo outro exercício físico 

36 Reunir regularmente com um grupo 

de pessoas com problemas 

semelhantes 

10 - 2 6 

37 Usar técnicas de relaxamento, 

meditação ou outras 
10 1 1 6 

38 Dedicar-me a coisas que me 

interessam, para além de cuidar da 

pessoa 

5 - 3 10 
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Item 8 – Cerrar os dentes e continuar obtiveram-se as seguintes frequências: 88,9 Não 

procedem nesta forma; 5,5 fazem assim e acham que não dá resultado; 5,5% acham que dá 

algum resultado.  

Item 9 – Recordar todos os bons momentos que passei com a pessoa de quem cuido 

obtiveram-se as seguintes frequências: 5,5% Não procedem desta forma; 5,5% fazem assim e 

acham que não dá resultado; 22,2% acham que dá algum resultado; 66,7% acham que dá um 

bom resultado.  

Item 10 – Procurar obter toda a informação possível acerca do problema obtiveram-se as 

seguintes frequências: 5,5% Não procedem desta forma; 16,7% fazem assim e acham que dá 

algum resultado; 77,8% acham que dá um bom resultado.  

Item 11 – Pensar que a pessoa de quem cuido não tem culpa da situação em que está 

obtiveram-se as seguintes frequências: 11,1% Não procedem desta forma; 5,5% fazem assim 

e acham que não dá resultado; 11,1% acham que dá algum resultado; 72,2% acham que dá um 

bom resultado.  

Item 12 – Viver um dia de cada vez obtiveram-se as seguintes frequências: 16,7% Não 

procedem desta forma; 22,2% fazem assim acham que dá algum resultado; 61,1% acham que 

dá um bom resultado.  

Item 13- Conseguir que a família me dê toda ajuda prática que puder obtiveram-se as 

seguintes frequências: 33,3% Não procedem desta forma; 27,8% fazem assim acham que  dá 

algum resultado; 38,9% acham que dá um bom resultado.  

Item 14 – Manter a pessoa de quem cuido tão ativa quanto possível obtiveram-se as seguintes 

frequências: 22,2% Não procedem nesta forma; 27,8% fazem assim e acham que dá algum 

resultado; 50% acham que dá um bom resultado.  

Item 15 – Modificar as condições da casa de modo a facilitar as coisas o mais possível 

obtiveram-se as seguintes frequências: 55,5% Não procedem nesta forma; 22,2% fazem assim 

e acham que dá algum resultado; 22,2% acham que dá um bom resultado.  

Item 16 – Pensar que a situação está melhor agora do que antes obtiveram-se as seguintes 

frequências: 55,5% Não procedo nesta forma; 16,7% fazem assim e acham que dá algum 

resultado; 27,8%  acham que dá um bom resultado.  



32 

 

Item 17 – Obter toda a ajuda possível dos serviços de saúde e dos serviços sociais obtiveram-

se as seguintes frequências: 11,1% Não procedem desta forma; 11,1% fazem assim e acham 

que dá algum resultado; 77,7%  acham que dá um bom resultado.  

Item 18 – Pensar no problema e encontrar uma forma de lhe dar solução obtiveram-se as 

seguintes frequências: 27,8% Não procedem desta forma; 27,8% fazem assim e acham que dá 

algum resultado; 44,4% acham que dá um bom resultado.  

Item 19 – Chorar um bocado obtiveram-se as seguintes frequências: 55,5% Não procedem 

desta forma; 11,1% fazem assim e acham que não dá resultado; 5,5% acham que dá algum 

resultado; 27,8%  acham que dá um bom resultado.  

Item 20 – Aceitar a situação tal como ela é obtiveram-se as seguintes frequências: 38,9% Não 

procedem desta forma; 11,1% fazem assim e acham que não dá resultado; 22,2% acham que 

dá algum resultado; 27,8% acham que dá um bom resultado.  

Item 21 – Arranjar maneira de não pensar nas coisas lendo, vendo televisão ou algo 

semelhante obtiveram-se as seguintes frequências: 44,4% Não procedem desta forma; 5,5% 

fazem assim e acham que não dá resultado; 16,7% acham que dá algum resultado; 33,3% 

acham que dá um bom resultado.  

Item 22 – Fazer como se o problema não existisse e esperar que ele passe obtiveram-se as 

seguintes frequências: 77,7% Não procedem desta forma; 11,1% fazem assim e acham que 

não dá resultado; 5,5% acham que dá algum resultado; 5,5%  acham que dá um bom 

resultado.  

Item 23 – Tomar medidas para evitar que os problemas surjam obtiveram-se as seguintes 

frequências: 33,3% Não procedem desta forma; 27,8% fazem assim e acham que dá algum 

resultado; 38,9% acham que dá um bom resultado.  

Item 24 – Agarrar-me a fortes crenças pessoais e religiosas obtiveram-se as seguintes 

menções: 11,1% Não procedem nesta forma; 27,8% fazem assim e acham que dá algum 

resultado; 61,1% acham que dá um bom resultado.  

Item 25 – Acreditar em mim próprio e na minha capacidade de lidar com a situação 

obtiveram-se as seguintes frequências: 16,7% Não procedem nesta forma; 38,9% fazem assim 

e acham que dá algum resultado; 44,4% acham que dá um bom resultado.  
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Item 26 – Esquecer os problemas por momentos, deixando divagar o pensamento obtiveram-

se as seguintes frequências: 38,9% Não procedem nesta forma; 22,2% fazem assim e acham 

que dá algum resultado; 38,9% acham que dá um bom resultado.  

Item 27 – Manter dominado os meus sentimentos e emoções obtiveram-se as seguintes 

frequências: 44,4% Não procedem desta forma; 5,5% fazem assim e acham que não dá 

resultado; 22,2% acham que dá algum resultado; 27,8% acham que dá um bom resultado.  

Item 28 – Tentar animar-me comendo, bebendo um copo, fumando ou outra coisa do gênero 

obtiveram-se as seguintes frequências: 94,5% Não procedem desta forma; 5,5% acham que dá 

um bom resultado.  

Item 29 – Confiar na minha própria experiência e na competência que tenho adquirido 

obtiveram-se as seguintes frequências: 22,2% Não procedem desta forma; 27,8% fazem assim 

e acham que dá algum resultado; 50% acham que dá um bom resultado.  

Item 30 – Experimentar várias soluções até encontrar uma que resulte obtiveram-se as 

seguintes frequências: 55,5% Não procedem desta forma; 11,1% fazem assim e acham que dá 

algum resultado; 33,3% acham que dá um bom resultado.  

Item 31 – Estabelecer uma ordem de prioridades e concentrar-me nas coisas mais importantes 

obtiveram-se as seguintes frequências: 33,3% Não procedem desta forma; 33,3% fazem assim 

e acham que dá algum resultado; 33,3% acham que dá um bom resultado.  

Item 32 – Procurar ver o que há de positivo em cada situação obtiveram-se as seguintes 

frequências: 27,8% Não procedem desta forma; 22,2% fazem assim e acham que dá algum 

resultado; 50% acham que dá um bom resultado.  

Item 33 – Ser firme com a pessoa de quem cuido e fazer-lhe ver o que eu espero dela 

obtiveram-se as seguintes frequências: 55,5% Não procedem desta forma; 11,1% fazem assim 

e acham que dá algum resultado; 33,3% acham que dá um bom resultado.  

Item 34 – Pensar que ninguém tem culpa da situação obtiveram-se as seguintes frequências: 

22,2% Não procedem desta forma; 27,8% fazem assim e acham dá algum resultado; 50% 

acham dá um bom resultado.  

Item 35 – Descarregar o excesso de energia e sentimentos, andando, nadando ou fazendo 

outro exercício físico obtiveram-se as seguintes frequências: 44,4% Não procedem desta 
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forma; 5,5% fazem assim e acham que dá algum resultado; 50% acham que dá um bom 

resultado.  

Item 36 – Reunir regularmente com um grupo de pessoas com problemas semelhantes 

obtiveram-se as seguintes frequências: 55,5% Não procedem desta forma; 11,1% fazem assim 

e acham que dá algum resultado; 33,3% acham que dá um bom resultado.  

Item 37 – Usar técnicas de relaxamento, meditação ou outras obtiveram-se as seguintes 

frequências: 55,5% Não procedem desta forma; 5,5% fazem assim e acham que não dá 

resultado;  5,5% acham que dá algum resultado; 33,3% acham que dá bastante bom resultado.  

Item 38 – Dedicar-me a coisas que me interessam, para além de cuidar da pessoa obtiveram-

se as seguintes frequências: 27,8% Não procedem desta forma; 16,7% fazem assim e acham 

que dá algum resultado; 55,5% acham que dá um bom resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

Abaixo apresenta-se a escala CADI com as respectivas questões e o número dos 

sujeitos que referiram cada questão. Após o quadro foi inserida uma análise estatística de 

frequência simples dos dados apresentados.  

Quadro 2 – Número de cuidadores que responderam cada opção da escala CADI. Niterói – 

RJ 

(201

4) 

 

 

  Isso 

acontece 

no meu 

caso e 

sinto 

que: 

  

 Prestar cuidados pode ser difícil 

porque: 

Não 

acontece 

no meu 

caso 

Não me 

perturba 

Causa-me 

alguma 

perturbação 

Perturba-

me muito   

1 Não tenho tempo livre para mim 

próprio 
8 3 4 

 

3 

2 Por vezes sinto-me “de mãos 

atadas”, sem poder fazer nada pra 

dominar a situação 

8 3 3 4 

3 Não consigo dedicar tempo 

suficiente às outras pessoas as 

família 

11 2 3 2 

4 Traz-me problemas de dinheiro  14 1 3 - 

5 A pessoa de quem eu cuido chega 

a pôr-me fora de mim 
12 - 3 3 

6 A pessoa de quem eu cuido 

depende de mim para se 

movimentar 

11 5 2 - 

7 Parece-me que os técnicos de 

saúde não fazem bem ideia dos 

problemas que os prestadores de 

cuidados enfrentam  

14 - 3 1 

8 Afasta-me o convívio com outras 

pessoas e de outras coisas de que 

gosto 

14 - 4 - 

9 Chega a transtornar as minhas 

relações familiares 
16 1 1 - 

10 Deixa-me cansado fisicamente 9 3 2 4 

11 Por vezes a pessoa de quem estou 

a cuidar exige demasiado de mim 
9 4 4 1 

12 Deixou de haver o sentimento que 17 - 1 - 
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Próp
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Auto
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Item 01 – Não tenho tempo livre para mim próprio obtiveram-se as seguintes frequências: 

44,4% Não acontece em seu caso; 16,7% % acontece em seu caso e sente que não a perturba; 

22,2% causa alguma perturbação; 16,7% perturba muito.  

Item 02 – Por vezes sinto-me “de mãos atadas”, sem poder fazer nada para dominar a situação 

obtiveram-se as seguintes frequências: 44,4% Não acontece em seu caso; 16,7% acontece em 

seu caso e sente que não a perturba; 16,7% causa alguma perturbação; 22,2% perturba muito.  

havia na minha relação com a 

pessoa  de quem cuido  

13 A pessoa de quem cuido necessita 

de muita ajuda nos seus cuidados 

pessoais  

9 7 2 - 

14 A pessoa de quem cuido nem 

sempre ajuda tanto quanto poderia 
11 4 2 1 

 

 

15 Ando a dormir pior por causa desta 

situação  
11 1 3 3 

16 As pessoas da família não dão 

tanta atenção como eu gostaria 
7 1 4 6 

17 Esta situação faz-me sentir irritado  10 - 3 5 

18 Não estou com os meus amigos 

tanto quanto gostaria 
14 - 4 - 

19 Esta situação está a transtornar-me 

os nervos 
11 

 

- 4 3 

20 Não consigo ter um tempo de 

descanso, nem fazer uns dias de 

férias 

10 - 4 4 

21 A qualidade da minha vida piorou 11 - 3 4 

22 A pessoa de quem cuido nem 

sempre dá valor ao que faço 
16 - 2 - 

23 A minha saúde ficou abalada 11 - 3 4 

24 A pessoa de quem cuido sofre de 

incontinência 
12 3 2 1 

25 O comportamento da pessoa de 

quem cuido causa problemas 
10 3 2 3 

26 Cuidar desta pessoa não me dá 

qualquer satisfação  
18 - - - 

27 Não recebo apoio suficiente dos 

serviços sociais 
15 - 1 2 

28 Alguns familiares não ajudam 

tanto quanto poderiam  
8 2 4 4 

29 Não consigo sossegar por estar 

preocupado com os cuidados a 

prestar 

11 - 3 4 

30 Esta situação faz-me sentir culpado 15 - 3 - 
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Item 03 – Não consigo dedicar tempo suficiente às outras pessoas da família obtiveram-se as 

seguintes frequências: 61,1% Não acontece em seu caso; 11,1% acontece em seu caso e sente 

que não a perturba; 16,7% causa alguma perturbação; 11,1% perturba muito.  

Item 04 – Traz-me problemas de dinheiro obtiveram-se as seguintes frequências: 77,8% Não 

acontece em seu caso; 5,5% acontece em seu caso e sente que não a perturba; 16,7% causa 

alguma perturbação. 

Item 05 – A pessoa de quem cuido chega a pôr-me fora de mim obtiveram-se as seguintes 

frequências: 66,7% Não acontece em seu caso; 16,7 acontece em seu caso e sente que causa 

alguma perturbação; 16,7% perturba muito.  

Item 06 – A pessoa de quem eu cuido depende de mim para se movimentar obtiveram-se as 

seguintes frequências: 61,1% Não acontece em seu caso; 27,8%% acontece em seu caso e 

sente que não a perturba; 11,1% causa alguma perturbação.  

Item 07 – Parece-me que os técnicos de saúde não fazem bem ideia dos problemas que os 

prestadores de cuidados enfrentam obtiveram-se as seguintes frequências: 77,8% Não 

acontece em seu caso; 16,7% acontece em seu caso e sente que causa alguma perturbação; 

5,5% perturba muito.  

Item 08 – Afasta-me o convívio com outras pessoas e de outras coisas de que gosto 

obtiveram-se as seguintes frequências: 77,8% Não acontece em seu caso; 22,2% acontece em 

seu caso e sente que causa alguma perturbação.  

Item 09 – Chega a transtornar as minhas relações familiares obtiveram-se as seguintes 

frequências: 88,9% Não acontece em seu caso; 5,5% acontece em seu caso e sente que não a 

perturba; 5,5% causa alguma perturbação.  

Item 10 – Deixa-me cansado fisicamente obtiveram-se as seguintes frequências: 50% Não 

acontece em seu caso; 16,7% acontece em seu caso e sente que não a perturba; 11,1% causa 

alguma perturbação; 22,2% perturba muito.  

Item 11 – Por vezes a pessoa de quem estou a cuidar exige demasiado de mim obtiveram-se as 

seguintes frequências: 50% Não acontece em seu caso; 22,2% acontece em seu caso e sente 

que não a perturba; 22,2% causa alguma perturbação; 5,5% perturba muito.  
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Item 12 – Deixou de haver o sentimento que havia na minha relação com a pessoa de quem 

cuido obtiveram-se as seguintes frequências: 94,5% Não acontece em seu caso; 5,5% 

acontece em seu caso e sente que causa alguma perturbação. 

Item 13 – A pessoa de quem cuido necessita de muita ajuda nos seus cuidados pessoais 

obtiveram-se as seguintes frequências: 50% Não acontece em seu caso; 38,9% acontece em 

seu caso e sente que não a perturba; 11,1% causa alguma perturbação.  

Item 14 – A pessoa de quem cuido nem sempre ajuda tanto quanto poderia obtiveram-se as 

seguintes frequências: 61,1% Não acontece em seu caso; 22,2% acontece em seu caso e sente 

que não a perturba; 11,1% causa alguma perturbação; 5,5% perturba muito.  

Item 15 – Ando a dormir pior por causa dessa situação obtiveram-se as seguintes frequências: 

61,1% Não acontece em seu caso; 5,5% acontece em seu caso e sente que não a perturba; 

16,7% causa alguma perturbação; 16,7% perturba muito.  

Item 16 – As pessoas da família não dão tanta atenção como eu gostaria obtiveram-se as 

seguintes frequências: 38,9% Não acontece em seu caso; 5,5% acontece em seu caso e sente 

que não a perturba; 22,2% causa alguma perturbação; 33,3% perturba muito.  

Item 17 – Essa situação faz-me sentir irritado obtiveram-se as seguintes frequências: 55,5% 

Não acontece em seu caso; 16,7% acontece em seu caso e sente que causa alguma 

perturbação; 27,8% perturba muito.  

Item 18 – Não estou com meus amigos tanto quanto gostaria obtiveram-se as seguintes 

frequências: 77,8% Não acontece em seu caso; 22,2% acontece em seu caso e sente que causa 

alguma perturbação.  

Item 19 – Esta situação está a transtornar-me os nervos obtiveram-se as seguintes frequências: 

61,1% Não acontece em seu caso; 22,2% acontece em seu caso e sente que causa alguma 

perturbação; 16,7% perturba muito.  

Item 20 – Não consigo ter um tempo de descanso, nem fazer uns dias de férias obtiveram-se 

as seguintes frequências: 55,5% Não acontece em seu caso; 22,2% acontece em seu caso e 

sente que causa alguma perturbação; 22,2% perturba muito.  
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Item 21 – A qualidade da minha vida piorou obtiveram-se as seguintes frequências: 61,1% 

Não acontece em seu caso; 16,7% acontece em seu caso e sente que causa alguma 

perturbação; 22,2% perturba muito.  

Item 22 – A pessoa de quem cuido nem sempre dá valor ao que faço obtiveram-se as 

seguintes frequências: 88,9% Não acontece em seu caso; 11,1 acontece em seu caso e sente 

que causa alguma perturbação.  

Item 23 – A minha saúde ficou abalada obtiveram-se as seguintes frequências: 61,1% Não 

acontece em seu caso; 16,7% acontece em seu caso e sente que causa alguma perturbação; 

22,2% perturba muito.  

Item 24 – A pessoa de quem cuido sofre de incontinência obtiveram-se as seguintes 

frequências: 66,7% Não acontece em seu caso; 16,7% acontece em seu caso e sente que não a 

perturba; 11,1% causa alguma perturbação; 5,5% perturba muito.  

Item 25 – O comportamento da pessoa de quem cuido causa problemas obtiveram-se as 

seguintes frequências: 55,5% Não acontece em seu caso; 16,7% acontece em seu caso e sente 

que não a perturba; 11,1% causa alguma perturbação; 16,7% perturba muito.  

Item 26 – Cuidar dessa pessoa não me dá qualquer satisfação obteve-se a seguinte frequência: 

100% Não acontece em seu caso.  

Item 27 – Não recebo apoio suficiente dos serviços sociais obtiveram-se as seguintes 

frequências: 83,3% Não acontece em seu caso; 5,5% acontece em seu caso e sente que causa 

alguma perturbação; 11,1% perturba muito.  

Item 28 – Alguns familiares não ajudam tanto quanto poderiam obtiveram-se as seguintes 

frequências: 44,4% Não acontece em seu caso; 11,1%% acontece em seu caso e sente que não 

a perturba; 22,2% causa alguma perturbação; 22,2% perturba muito.  

Item 29 – Não consigo sossegar por estar preocupado com os cuidados a prestar obtiveram-se 

as seguintes frequências: 61,1% Não acontece em seu caso; 16,7% acontece em seu caso e 

sente que causa alguma perturbação; 22,2% perturba muito.  

Item 30 – Esta situação faz-me sentir culpado obtiveram-se as seguintes frequências: 83,3% 

Não acontece em seu caso; 16,7% acontece em seu caso e sente que causa alguma 

perturbação.  
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 5.3. Discussão baseada em autores que abordam os temas dos itens 

presentes nas escalas CAMI .  

 A escala CAMI tem o objetivo de apresentar as maneiras de enfrentamento das 

dificuldades no cuidado. 

Os cuidadores ao serem questionados se estabelecem um programa regular de tarefas 

e procuram cumpri-lo, nove (09) sujeitos relatam que estabelecem esse programa e que dá 

resultado entretanto, os outros não procedem desta forma. Quanto a planejar com 

antecedência estando preparado para as coisas que possam acontecer, doze (12) sujeitos 

afirmaram que realizam essa prática com resultado, já os outros não realizam este 

planejamento. Sabe-se da importância do cuidador ter em mente e até mesmo pontuar as suas 

atividades que deverão ser realizadas com o seu idoso, seja de cuidados pessoais, grupais e 

outras com o idoso e consigo mesmo. Segundo o Guia Prático do Cuidador (2009), as tarefas 

que deverão ser realizadas pelo cuidador devem ser antecipadamente planejadas junto aos 

profissionais de saúde e com os familiares, com isso fica claro como as atividades devem ser 

desempenhadas, como serão planejadas e executadas, sempre de acordo com a necessidade da 

pessoa a ser cuidada, da disponibilidade do cuidador e de seus conhecimentos.  

A parceria entre profissionais de saúde e cuidadores deverá ajudar na sistematização 

de tarefas a serem realizadas no domicílio, como promoção da saúde, prevenção de 

incapacidades e manutenção da capacidade funcional da pessoa cuidada e do seu cuidador, 

sendo assim, é possível evitar na medida do possível, a hospitalização, asilos e outras formas 

de isolamento e segregação.  

Perguntados sobre conseguir que a família lhe dê toda a ajuda prática que puder, 

doze (12) sujeitos conseguem essa ajuda familiar e afirmam que dá resultado em seu processo 

de cuidado, os outros sujeitos não procedem desta forma. Observa-se que muitos idosos 

possuem como referência para o seu cuidado apenas um ou dois membros da família e muitas 

vezes, encontram-se sós ou contam com a ajuda de vizinhos, amigos ou familiares distantes. 

Há um afastamento do convívio social, de familiares e amigos, que nem sempre entendem e 

começam a questionar os porquês, fazendo assim com que haja uma contribuição para o 

aumento da preocupação do cuidador (CALDAS, 2000). 
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Ao serem questionados se descarregam a tensão, falam alto, gritam ou algo 

semelhante, grande parte desses sujeitos (14) não agem dessa forma, enquanto os outros (04), 

realizam essa prática, porém alguns (03) relatam que não há resultado agir desta maneira, 

sendo que um sujeito (01) acha que dá resultado. Nas entrevistas com os cuidadores são 

constantes os relatos das dificuldades em lidar com o doente, que são sistematicamente 

acompanhados por descrições de momentos de impaciência. 

Percebe-se que na intensa interação que se constitui o ato de cuidar de alguém 

diuturnamente haja um limite de paciência, onde a repetida persistência de comportamentos 

considerados inadequados, realizados pelo portador, leva ao rompimento desse limite. Tal fato 

muitas vezes faz com que o cuidador venha a manifestar a sua raiva e até mesmo agredir o 

portador. Junto com esta situação de conflitualidade o cuidador passa a experimentar 

sentimentos de raiva em relação ao doente e a doença, ao mesmo tempo em que se culpa por 

sua falta de paciência e habilidade em lidar com a situação, e percebe-se, que procura 

desesperadamente interagir com uma pessoa que não está mais ali. (SANTOS, RIFIOTIS, 

2006) 

  

O item na escala que diz respeito se os cuidadores falam dos seus problemas com 

alguém que confiam, treze (13) sujeitos afirmam que conversam com essas pessoas 

garantindo um resultado positivo em sua vida, sendo que um (01) cuidador conversa porém 

não há resultado nessa prática. Os outros sujeitos não agem dessa forma. Andrieu et al. 2007, 

avaliaram o impacto na qualidade de vida de cuidadores de pacientes com demência e 

chegaram à conclusão de que cuidadores de idosos muito dependentes tinham diminuição da 

qualidade de vida pelo fato de essa atividade ter restringido significativamente a interação 

social desses indivíduos. Sendo assim, é possível perceber o quanto a interação é importante, 

principalmente quando é com alguém confiável. O cuidador ao manter as suas relações sociais  

e ter uma pessoa que pode confiar, diminui sua carga de tensão emocional, diminuindo 

consequentemente seu estresse, melhorando sua qualidade de vida.  

 

Quanto o cuidador reservar um tempo para si próprio, quatorze (14) sujeitos relataram 

que reservam um tempo para eles, treze (13) afirmam que essa prática dá resultado e um (01) 

sujeito acha que não dá resultado ter um tempo para ele mesmo. Já os outros cuidadores 

acabam não reservando um tempo para si próprio.  
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De acordo com Demência: Prioridade na Saúde Pública – OMS (2012), o cuidado 

com o idoso portador de demência é difícil requerendo tempo e energia. À medida que a 

doença progride os cuidadores ficam cada vez mais sob altos níveis de estresse, e os efeitos 

desse estresse são intensificados pela fadiga recorrente de longas horas de trabalho, sem 

período de alívio. Sendo assim, podemos perceber a importância do tempo livre para o 

cuidador.   

Com a finalidade de evitar o estresse, o cansaço e permitir que o cuidador tenha 

tempo de se autocuidar, é importante que haja a participação de outras pessoas para a 

realização do cuidado (GUIA PRÁTICO DO CUIDADOR, 2009). 

 
Ao mencionarem quanto ao lado mais cômico da situação, treze (13) sujeitos afirmam 

que agem dessa forma e que isso dá resultado para eles. Os outros sujeitos não procedem 

desta forma. Dezessete (17) sujeitos recordam os bons momentos que passaram com a pessoa 

de quem cuidam, apenas um (01) afirma que essa prática não dá resultado. Segundo Guia do 

Cuidador, 2009, tanto para o idoso, quanto para o cuidador, é importante que o cuidador 

compartilhe momentos de sua vida, demonstre o quanto estimam aquele idoso, falando de 

suas emoções, sendo muito importante também escutar e valorizar o que a pessoa fala. Cada 

pessoa tem uma história que lhe é particular e que deve ser respeitada. Sendo assim, relembrar 

histórias e bons momentos com o idoso é uma boa forma de ter bons resultados em sua 

convivência. Encoraja o riso. O bom humor é uma boa maneira de contornar confusões e mal 

entendidos. 

Considera-se fundamental que o cuidador saiba alguns aspectos sobre a doença como 

por exemplo: o que é a doença, como ela se apresenta, quais as medicações, cuidados básicos 

com o idoso com demência, o prognóstico da demência e o que o cuidador deve fazer para o 

seu autocuidado. Os sujeitos ao serem questionados quanto a procurar obter toda a informação 

possível acerca do problema, dezessete (17) cuidadores procuram obter essa informação, 

somente um (01) não procede desta forma.  

 Segundo Demência: Prioridade na Saúde Pública – OMS (2012), a demência é 

sub diagnosticada em todo o mundo, e quando o diagnóstico é dado é tipicamente feito num 

estádio relativamente tardio no processo da doença. Na Inglaterra através da consulta 

conduzida pela Estratégia de Demência Nacional foram destacados três fatores que 

contribuem para uma taxa de detecção de demência: o estigma de demência impedindo a 

discussão aberta, a falsa crença de que a memória e os problemas são uma parte normal do 
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envelhecimento, e a falsa crença de que nada pode ser feito. Esses fatores fazem com que haja 

uma inatividade na busca pela informação. 

De acordo com o Guia Prático do Cuidador (2009, p. 10), 

O cuidador é a pessoa designada pela família para o cuidado do idoso, quando isto 

for requerido. Esta pessoa, geralmente leiga, assume funções para as quais, na 

grande maioria das vezes, não está preparada. É importante que a equipe tenha 

sensibilidade ao lidar com os cuidadores. No livro “Você não está sozinho” 

produzido pela ABRAz, Nori Graham, Chairman da ADI – Alzheimer Disease 

International, diz: “uma das maneiras mais importantes de ajudar as pessoas é 

oferecer informação. As pessoas que possuem informações, estão mais bem 

preparadas para controlar a situação em que se encontram. 

 

Como se sabe a demência é uma doença que é obscura a sua etiologia apesar de 

haver uma relação genética, as pessoas geralmente sofreram grandes decepções ou problemas 

e tiveram uma tristeza profunda ou mesmo depressão, entretanto, estes dados não tem 

evidências científicas para se afirmar que todos os idosos com demência tiveram estes 

antecedentes. Assim, a doença não tem uma prevenção clara não podendo ser atribuída á falta 

de cuidado que o idoso teve ao longo de sua vida. Quanto ao pensamento de que a pessoa de 

quem esse sujeito cuida não tem culpa da situação em que encontra-se, quinze (15) sujeitos 

afirmam que pensar desta maneira dá resultado no cuidado, os outros sujeitos afirmar que não 

pensam desta maneira ou que esse pensamento não dá qualquer resultado. 

Um dos itens da escala consta do questionamento se os cuidadores vivem um dia de 

cada vez, quinze (15) sujeitos agem desta forma e consideram que viver um dia de cada vez 

dá resultado. Os outros sujeitos não procedem desta forma. Inclusive dez (10) cuidadores 

afirmam que não choram e o restante menciona que choram, porém, nem todos consideram 

que chorar dá algum resultado em seu bem estar e no cuidado com o idoso. O ato de cuidar é 

complexo, diferentes e contraditórios sentimentos podem surgir tanto por parte do cuidador 

quanto da pessoa cuidada, sentimentos esses como: medo, raiva, cansaço, tristeza, estresse, 

irritação, choro e confusão. O surgimento desses sentimentos é normal nessa situação e devem 

ser compreendidos. É importante que o cuidador perceba reações e os sentimentos que 

afloram, para que assim possa realizar o cuidado da melhor maneira possível. É sempre 

importante o cuidador reconhecer as dificuldades em prestar o cuidado e entender sobre a 

doença, trabalhando seus sentimentos de frustação sem culpar-se (GUIA PRÁTICO DO 

CUIDADOR, 2009). A maioria de nossos sujeitos não se sente culpados e nem sentem que 

outra pessoa ou até mesmo a pessoa cuidada tem culpa da situação em que está. Há um 
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afastamento do convívio social, de familiares e amigos, que nem sempre entendem e 

começam a questionar os porquês, fazendo assim com que haja uma contribuição para o 

aumento da preocupação do cuidador (CALDAS, 2000). 

Os sujeitos ao serem questionados se consideram que alguém tem culpa da situação 

que atravessa, quatorze (14) sujeitos relaram que pensam a respeito dessa questão. Os outros 

sujeitos afirmam que não agem dessa forma. A maioria dos sujeitos não se sente culpados e 

nem sentem que outra pessoa ou até mesmo a pessoa cuidada tem culpa da situação em que 

está.  

Dos cuidadores pesquisados quatorze (14), ressaltam que mantem a pessoa de quem 

cuidam, tão ativa o quanto possível e os outros sujeitos não agem desta maneira. Diferentes 

estudos mostram a importância do exercício físico em idosos. Hauer etal. 2010, mostra que 

atividades de vida diárias, escala de alcance funcional  e força (legpress, preensão manual) 

diminuem cerca de 25% da incidência de quedas. Steadmanet al. 2012, fala que exercícios de 

equilíbrio e velocidade de marcha tem significativa redução das quedas a partir da 6ª semana 

de realização do exercício. Sendo assim, percebe-se que o exercício físico é capaz de reduzir o 

risco de quedas, ajudando também na qualidade de vida desse idoso, evitando o sedentarismo. 

Sabe-se que o motivo para o não estímulo para que o idoso realize algumas 

atividades se deve as condições do ambiente e própria exigência do idoso que não admite que 

os seus objetos sejam trocados de lugar. Quanto a modificar as condições da casa para 

facilitar o cuidado e a vida do idoso, dez (10) sujeitos realizam essa ação e consideram que a 

mesma dá resultados positivos os outros sujeitos não procedem desta forma.  

Em um estudo de prevalência ocorrido em São Paulo foi possível observar que os 

riscos ambientais mais encontrados nos domicílios de idosos foram: piso escorregadio, 

presença de tapetes, presença de objetos desordenados, armários difíceis de alcançar, 

iluminação inadequada, interruptores inacessíveis, falta de corrimão nas escadas, degraus sem 

piso antiderrapante, falta de barra de apoio do banheiro dentre outros. Identificando esses 

fatores é possível elaborar intervenções que poderão ajudar esses idosos a reduzir o risco de 

quedas e a prevenir. Recomendações devem ser sugeridas principalmente aos cuidadores, para 

ajudar os mesmos a compreender a forma de reduzir a probabilidade de queda, sendo 

imprescindível que a residência do idoso seja diferenciada, a fim de oferecer segurança ao 

mesmo, minimizando o risco das quedas e suas consequências. (MESSIAS; NEVES, 2009).
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 Os sujeitos ao serem questionados se pensam que a situação está melhor agora do 

que antes, dez sujeitos (10), relatam que não procedem desta forma. Os sujeitos ao 

procederem desta maneira consideram que dá resultado. Ao serem questionados se acreditam 

em si próprio e na sua capacidade de lidar com a situação, a maioria (15) dos cuidadores 

pensam dessa maneira e acreditam na sua capacidade, garantindo assim, um bom resultado no 

cuidado. Os outros cuidadores não pensam desta maneira.  

  

 Quatorze (14) sujeitos referem que confiam em si mesmo e que isto dá bom 

resultado. Segundo estudo realizado por Sampaio et al. 2011,  à percepção dos cuidadores 

referente ao exercício de sua profissão e sua capacidade é positiva. A mesma é expressa 

através de demonstração de afeto e amor pelos idosos e sentimentos de importância a 

profissão. 

  

 Quanto a ver o que há de positivo em cada situação vivenciada, os sujeitos (13 

sujeitos) afirmam que são positivos e que isso dá resultado. Ao agirem com positividade o 

trabalho se torna mais gratificante, aumentando sua funcionalidade. Ao agir com negatividade 

o retorno torna-se vagaroso e a evolução dos pacientes acaba não existindo. (SAMPAIO et al, 

ibid.)  

Sendo assim, é possível perceber que agindo de maneira positiva, acreditando na sua 

capacidade, experiência e dando importância ao seu trabalho e a sua profissão o cuidado com 

o idoso se torna mais fácil e mais seguro, pois o cuidador aumenta sua confiança e acabam 

sendo mais funcional, solucionando problemas e sendo mais decisivo na vida daquele idoso 

de quem cuida. 

 

 Conforme já tido anteriormente, é de extrema importância a procura por ajuda nos 

serviços de saúde e dos profissionais de saúde. O cuidador é uma fonte de apoio importante 

no enfretamento da dependência imposta pela demência, sendo assim, a parcerias entre 

cuidadores, familiares, pode minimizar as dificuldades vivenciadas (PAULA et al., 2008). Os 

cuidadores ao serem questionados sobre se obtém toda a ajuda possível dos serviços de saúde 

e dos serviços sociais os sujeitos (16) relatam que sim e que dá resultado procurar essa ajuda.  

De acordo com Demência: Prioridade na Saúde Pública – OMS (2012) houve um 

estudo na Índia, sobre o programa de atendimento domiciliar para cuidadores de idosos com 

demência. Neste estudo, a intervenção de base comunitária foi fornecida por uma equipe 

composta por um conselheiro e um psiquiatra que supervisionavam os conselheiros de 
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assistência domiciliar. Através dessa intervenção, a pressão sobre os cuidadores foi muito 

reduzida e a saúde mental dos mesmos foi melhorada. Sendo assim, o estudo concluiu que o 

apoio domiciliar para cuidadores é viável e leva a melhorias significativas para a saúde mental 

do cuidador.  

 Questionados se pensam nos problemas e se procuram uma forma de lhe dar 

solução, os sujeitos (13) afirmam que pensam dessa maneira e que assim conseguem 

resultado. Os outros acabam não agindo dessa forma. Quanto a fazer com que o problema não 

exista e esperar que ele passe, quatorze (14) sujeitos não agem dessa forma, os sujeitos que 

agem acreditam que assim conseguem resultados. Na questão referente a tomar medidas que 

evitar que os problemas surjam doze (12) cuidadores afirma que tomam essas medidas e que 

agindo assim tem resultados, os outros sujeitos não procedem desta forma.  

 “Cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e 

responsabilidade. Cuidar é servir, é oferecer ao outro, em forma de serviço, o resultado de 

seus talentos, preparo e escolhas; é praticar o cuidado.” Sendo assim é possível concluir que o 

bom cuidador observa e identifica o que o paciente pode fazer por si mesmo, avaliando 

condições e ajudando os mesmo a realizar suas atividades. Além disso, é fundamental que o 

cuidador reconheça as dificuldades no cuidado prestado quando a pessoa cuidada não se 

disponibiliza para o cuidado, e trabalhe seus sentimentos de frustação sem culpar-se. As ações 

serão planejadas e executadas de acordo com as necessidades da pessoa a ser cuidada e dos 

conhecimentos e disponibilidade do cuidador. (GUIA PRÁTICO DO CUIDADOR, 2009). 

Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer (Orientação ao cuidadores – 

Cuidados com o familiar cuidador – Tomada de decisões):  

 

Assumir papel hierarquicamente superior na tomada de decisão pode ser uma árdua 

tarefa para o cuidador. A sintomatologia pode ser reguladora do comportamento e 

ação de pacientes e de familiares-cuidadores em estágios e sintomas diversos. Com 

manutenção de respeito pelo idoso, como adulto que mantinha autonomia e que 

precisa de ajuda consistente para situações específicas (ajuda no que for necessário), 

a tomada de decisão pelo cuidador é uma mudança necessária para garantia de 

segurança, organização e identidade do paciente. Trata-se de um papel de extrema 

responsabilidade. Decidir pelo paciente em algumas situações pode ser equivalente a 

prover cuidado. 
 

 

Na questão da escala referente a tomar medidas que evitar que os problemas surjam 

doze (12) cuidadores afirma que tomam essas medidas e que agindo assim tem resultados, os 

outros sujeitos não procedem desta forma.  



47 

 

 Os sujeitos ao serem perguntados sobre se arranjam maneiras de não pensar nas coisas 

vendo televisão ou algo semelhante, afirmam que agindo desse modo conseguem resultados 

positivos (10). Os outros sujeitos acabam não procedendo nesta forma ou afirmam que esse 

modo de agir acaba não dando resultados.  

Questionados sobre se agarram a crenças pessoais e religiosas, dezesseis (16) sujeitos 

afirmam que realizam esse ato de fé e que dá resultados positivos em suas vidas. Os outros 

sujeitos, não procedem desta forma. Estudos mostram que a presença de uma rede de apoio 

social, boa saúde mental e física, somada ao bem estar espiritual, levaria a melhor qualidade 

de vida (SPURLOCK, 2005). 

Quanto a esquecer dos seus problemas por momentos, os sujeitos (11) afirmam que 

agindo assim conseguem obter resultados, os outros participantes não se esquecem de seus 

problemas e se descarregam seu excesso de energia e sentimentos, andando, nadando ou 

fazendo outro tipo de exercício físico, dez (10) sujeitos realizam algum tipo de exercício e 

afirmam que assim conseguem resultados em suas vidas. Os outros sujeitos não realizam 

nenhum tipo de exercício e que não descarregaram suas energias. De acordo com o Guia 

Prático do Cuidador (2009), a tarefa de cuidar de alguém é complexa, requer tempo, 

disposição e conhecimentos, geralmente se somando às outras atividades do dia-a-dia. Por 

esse motivo por muitas vezes o cuidador fica sobrecarregado e assume sozinho a 

responsabilidade pelos cuidados, além do peso emocional relacionado à doença que incapacita 

e traz sofrimento a pessoa a ser cuidada. Diante dessa situação é comum o cuidador passar por 

cansaço físico, depressão, abandono do trabalho, alterações na vida conjugal e familiar. 

Na questão referente a usar técnicas de relaxamento, meditação ou outras dez (10) 

sujeitos não usam essas técnicas de relaxamento, oito (08) sujeitos usam e somente um (01) 

sujeito relata que não dá resultado algum tal técnica. - Quanto a dedicar-se para além de 

cuidar da pessoa, com coisas que lhe interessam treze (13) sujeitos se dedicam a outras coisas 

e alcançam resultados, apenas (05) não se dedicam a nada além do cuidado. É fundamente que 

o cuidador passe a reservar alguns momentos do dia para o seu cuidado, descansando, 

relaxando ou praticando alguma atividade física e de lazer, como: caminhar, nadar, fazer 

ginástica, desenhos, dança, pintura, etc segundo o guia prático do cuidador (2009).  

Através da meditação, é possível separar os pensamentos da parte de 

nossa consciência que realiza a percepção. Segundo Bignardi, 2013, a mente meditativa se 

conecta ao universo simbólico reconhecendo imagens carregadas de significado. Essa 

constatação sugere a compreensão do mecanismo de ação dos procedimentos que se valem de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
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técnicas imaginativas (como as visualizações), que costumam ser bastante benéficas no 

resgate da saúde. 

 O cuidador deve sempre contar com a ajuda de outras pessoas, como familiares, 

amigos ou vizinhos definindo dias e horários para cada um assumir sua parte nos cuidados. 

Através dessa ajuda e parceria o cuidador passa a ter um tempo livre para se cuidar, se 

distrair, recuperando suas energias. É sempre bom pedir ajuda quando não estiver bem.  

O cuidador pode se exercitar e se distrair de diversas maneiras, como descrito no Guia 

Prático do Cuidador (2009): 

1. Enquanto assiste TV: movimente os dedos das mãos e dos pés, faça massagem nos pés com 

ajuda das mãos, rolinhos de madeira, bolinhas de borracha ou com os próprios pés. 

2. Sempre que possível, aprenda uma atividade nova ou aprenda mais sobre algum assunto 

que lhe interessa. 

3. Leia, participe de atividades de lazer em seu bairro, faça novos amigos e peça ajuda quando 

precisar. (GUIA PRÁTICO DO CUIDADOR, 2009) 

 

Questionados sobre se conseguem manter dominados seus sentimentos e emoções, dez 

(10) sujeitos procedem desta forma, porém um (01) acredita que essa prática não dá qualquer 

resultado. Os outros sujeitos não mantem dominados seus sentimentos. Para que o cuidador 

possa manter sua integridade física e emocional decido ao estresse pessoal e emocional é 

necessário que o mesmo planeje maneiras de convivência. “Entender os próprios sentimentos 

e aceitá-los, como um processo normal de crescimento psicológico, talvez seja o primeiro 

passo para a manutenção de uma boa qualidade de vida.” (GUIA PRÁTICO DO 

CUIDADOR, 2009). 

 

Perguntados sobre se tentam se animar comendo, bebendo, fumando ou outra coisa 

do gênero, dezessete (17) sujeitos relatam não precisar se animar desta forma. Apenas um 

(01) considera que dá resultado.  

Os cuidadores ao se repararem com inúmeros problemas entre eles, a aceitação do 

diagnóstico, conflito familiar, planejamento do futuro e como lidar com esse estresse que só 

aumenta, acabam ficando vulneráveis a doenças físicas, insônia, perda de peso, depressão, 

álcool, cigarro e de medicamentos psicotrópicos. (CALDEIRA; RIBEIRO, 2004). O 

enfrentamento individual é a forma pela qual uma pessoa enfrenta uma situação estressante. 



49 

 

Procurando uma forma de aliviar os problemas e se sentir menos estressado e mais animado, 

há o aumento do uso do cigarro e da bebida que antes era feito de maneira moderada e que 

passa a ser feito com mais frequência por quem já consumia. (FERNANDES; GARCIA, 

2009). 

Dez (10) sujeitos quando questionados sobre se experimentam várias soluções até 

encontrarem uma que resulte relataram que não procedem desta forma, porém os que 

procedem conseguem resultados.  

 Os cuidadores familiares tentam encontrar soluções para o cuidado com seus idosos. 

Queiroz
4
 (2000 apud SIMONETTI; FERREIRA, 2007). As pessoas escolhem os eventos 

ocorridos em suas vidas ativamente. É essencial saber como se iniciou, moldou e se restringiu 

cada situação e suas estratégias. Lazarus; Folkman
5
 (1991 apud SIMONETTI; FERREIRA, 

2007). 

Quanto a estabelecer uma ordem de prioridades e se concentrar nas coisas mais 

importantes, doze (12) sujeitos consideram que conseguem resultados estabelecendo ordens 

de prioridades. Já os outros cuidadores não procedem desta forma.  

É possível aprender a fazer escolhas sábias com relação ao uso do tempo e 

habilidades, mas é importante ter expectativas realistas e estabelecer prioridades. Um fator 

importante para decidir o que podemos ou não pode fazer, é estabelecer prioridades 

adequadas. Nosso tempo e habilidades são muito solicitados. Algumas vezes pode ser difícil 

decidir em que gastaremos as energias. Cada dia tem suas exigências. (EDUCAÇÃO 

FAMILIAR NO LAR) 

Questionados sobre se reúnem regularmente com um grupo de pessoas com 

problemas semelhantes, dez (10) sujeitos não realizam essa prática. Os outros sujeitos 

afirmam que se reúnem com pessoas semelhantes e que conseguem resultados positivos 

nessas reuniões.   

 Alguns serviços de saúde e ações de atenção às famílias e aos cuidadores oferecem 

condições adequadas para o cuidado. Algumas atividades promovem o convívio e o 

                                                           
4
 Lazarus RS; FolkmanS. The concept of coping. In: Monart A, Lazarus RS. Stress and coping: an anthology. 

3ªed. New York: Columbia University Press; 1991 
5 Queiroz ZPV. Cuidando do idoso: uma abordagem social. Mundo Saúde. 2000;24(4):246-48. 
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desenvolvimento de atividades visando a troca de experiências entre familiares, profissionais 

cuidadores, profissionais de saúde, trabalhando o exercício da escuta e da fala, reconhecendo 

potencialidades e pontuando dificuldades. O destaque deve ser dado ao grupo de cuidadores 

que são espaços onde, por meio da troca de experiências, os cuidadores conversam, aprendem 

e ensinam a arte do cuidar. Nesse grupo é possível falar além do cuidado, mas dos 

sentimentos também, das angústias, medo e dificuldades. As pessoas do grupo formam uma 

rede de apoio, uma vez que todos estão unidos pelo mesmo motivo. Sendo assim, podemos 

perceber o quanto compartilhar experiência pode trazer sentimentos de alívio pois o cuidador 

percebe que não é o único com problemas, que não está sozinho, e que ao compartilhar suas 

dúvidas, dificuldades e experiência poderá estar ajudando não só a si próprio como a outros 

cuidadores (GUIA PRÁTICO DO CUIDADOR, 2009). 

 

 5.4 Discussão baseada em autores que abordam os temas dos itens 

presentes nas escalas CADI .  

 A escala CADI tem o objetivo de apresentar as dificuldades dos cuidadores. 

 Os sujeitos ao serem questionados se possuíam algum tempo para eles próprios, oito 

(08) sujeitos relataram que não acontece no caso deles, ou seja, os mesmos possuem tempo 

para eles próprios. No caso de dez (10) sujeitos isso acontece, para três (03) não há 

perturbação quanto a isso, e sete (07) se sentem incomodados com o fato de não terem tempo 

para eles próprios. O cuidador domiciliar expressa que as privações e a rotina não permitem 

que as suas necessidades humanas sejam satisfeitas, fato que acontece devido à falta de outra 

pessoa para auxiliá-lo nas ações de cuidado ao idoso.” Sendo assim, fica visível a vontade do 

cuidador de ir e vir, fato que muitas vezes não ocorre devido à dependência do idoso. Com 

liberdade o ser humano garante o seu bem-estar e conforto, sabe que é dono de si. 

(SCHOSSLER; CROSSETTI, ibid.) 

 Sendo assim, é essencial que o cuidador tenha seu tempo livre e sua liberdade para 

poder relaxar e cuidar de si próprio, ir ao médico, passear, encontrar com a família, ter um 

momento de paz e de encontro com si mesmo e seus problemas, e não os problemas da pessoa 

de quem cuida, garantindo assim uma melhora de sua qualidade de vida.   

 

Questionados se por vezes se sentem de “mãos atadas”, sem nada poder fazer, dez (10) 

sujeitos relatam que acontece no seu caso sendo que três (3) não se perturbam quanto a isso e 
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sete (07) consideram que o fato de se sentirem de “mãos atadas” lhes perturbam. Não 

acontece no caso dos outros sujeitos. Segundo o estudo feito por Fernandes; Garcia, (ibid. p. 

4) a maioria dos cuidadores expressa culpa decorrente de sua forma de agir, num dado 

momento. Outra situação que envolve esse sentimento é a sensação de culpa por algumas 

atitudes para com o idoso.  

As cuidadoras se sentem culpadas tanto por descontrole emocional no enfrentamento 

da situação de cuidado, como por se sentirem responsáveis, de algum modo, pelo estado de 

invalidez que se encontra o familiar. Por muitas vezes os cuidadores possuem dúvidas sobre 

seu relacionamento com o paciente, e isso ocorre devido suas vivências subjetivas, no 

momento em que passam a experimentar sentimentos antagônicos, como a culpa 

 

Quanto a se a pessoa cuidada dá valor ao cuidado prestado pelo cuidador, dezesseis 

(16) sujeitos responderam que não acontece no caso deles, ou seja, a pessoa cuidada dá valor 

ao cuidador. - Perguntados sobre se essa situação em que o a pessoa cuidada está lhe faz se 

sentir culpado, quinze (15) cuidadores, referem que não acontece em seu caso, ou seja os 

mesmos não se sentem culpados. O comportamento de alguns paciente incomoda os 

cuidadores e estes lamentam pois não são reconhecidos pelo esforço que fazem.(SILVEIRA; 

CALDAS; CARNEIRO, 2006).   

 Perguntados sobre se conseguem dedicar um tempo livre para às outras pessoas de sua 

família, onze (11) cuidadores relatam que isso não acontece no caso deles, ou seja, os mesmos 

possuem tempo suficiente para outras pessoas da família. No caso dos outros sujeitos, dois 

(02) não se sentem incomodados por esse fato, e cinco (05) se sentem perturbados com essa 

situação. Segundo Shossler; Crossetti (ibid, p. 1), se percebe frequentemente que o cuidador 

não tem outra pessoa com quem dividir suas tarefas, levando assim a um acúmulo das 

mesmas. O cuidado no domicílio se caracteriza porser repetitivo e incessante, o que pode 

ocasionar-lheuma sobrecarga de tarefas e levá-lo a um isolamento afetivo e social. 

Quanto a se afasta do convívio com outras pessoas e outras coisas de quem gosta, 

quatorze (14) sujeitos responderam que não acontece no seu caso, os mesmos convivem com 

pessoas e coisas de que gosta. Apenas quatro (04) relatam que isso acontece no caso deles e 

que causa perturbação. - Quanto à questão de não estar com seus amigos quanto gostaria, para 

quatorze (14) sujeitos isso não ocorre no caso deles, os mesmos estão com seus amigos o 

tempo que gostariam. Apenas para quatro, (4), isso ocorre e causa perturbação.  
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A compreensão adequada dos custos sociais de demência é fundamental para a 

conscientização, alcançando a priorização adequada, e concentrando os esforços para 

melhorar a vida das pessoas com demência e seus cuidadores.” (DEMÊNCIA: PRIORIDADE 

NA SAÚDE PÚBLICA – OMS, 2012). 

 

Quando perguntados se o cuidado trazia problemas de dinheiro, quatorze (14) sujeitos 

relataram que não acontece no caso deles, os mesmos não possuem problemas quanto a isso. 

Para os outros cuidadores acontece, porém, um (01) considera que isso não o perturba e para 

três (03) causa alguma perturbação.  

“A pessoa com limitação física e financeira é a que mais sofre, tendo que depender da 

ajuda de outras pessoas, em geral familiares, fazendo com que seu poder de decisão fique 

reduzido, dificultando o desenvolvimento de outros vínculos com o meio social.” (GUIA 

PRÁTICO DO CUIDADOR, 2009).  “A compreensão adequada dos custos sociais de 

demência, é fundamental para a conscientização, alcançando priorização adequada, e 

concentrando os esforços para melhorar a vida das pessoas com demência e seus cuidadores.” 

(DEMÊNCIA: PRIORIDADE NA SAÚDE PÚBLICA – OMS, 2012). 

 

No item na escala CADI que levanta se a pessoa de quem cuida chega a o pôr fora de 

si, doze (12) sujeitos relataram que não acontece no caso deles, apenas para seis (06) ocorre e 

causa perturbação. - Quanto a não conseguir sossegar por estar preocupado com os cuidados a 

serem prestados, onze (11) sujeitos responderam que não ocorre no caso deles, os mesmos 

tem sossego durante o cuidado, para os outros sujeitos isso ocorre e causa perturbação.   

Cuidar de um idoso que demenciou traz a tona diversos sentimentos antagônicos em um curto 

período de tempo. Como por exemplo: amor e raiva, carinho e tristeza, paciência e 

intolerância. “A dor, a dificuldade, as preocupações referentes ao ato de cuidar conduzem a 

busca de um significado para esse ato. É importante significar o sofrimento para aprender a 

crescer do ponto de vista existencial.”(SILVEIRA; CALDAS; CARNEIRO, 2006).  

 Quanto à questão se a pessoa de quem cuida depende do cuidador para se 

movimentar, onze (11) sujeitos não possuem idosos com essa dependência, no caso dos outros 

sujeitos ocorre, para cinco (05) não causa perturbação e para (02) causa muita perturbação. 

Para Diogo
6
 (2000 apud NUNES; PORTELA, 2003), “a movimentação e locomoção são 

                                                           
6
 Diogo, M.J.D. Avaliação global do idoso. In: DUARTE, Y.A. Atendimento domiciliar: um enfoque 

gerontológico. São Paulo, 2000. p. 145-170. 
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fundamentais para a realização de outras atividades como a alimentação, eliminações, 

cuidados de higiene e vestuário.” Sendo assim, é importante orientar os cuidadores quanto aos 

benefícios da locomoção, além da atenção que devem dar para as habilidades do idoso, para 

que assim estes possam ser estimulados a manter sua autonomia e independência. (NUNES; 

PORTELA, 2003)  

  Os sujeitos da pesquisa, a partir da escala CADI puderam emitir se os técnicos de 

saúde não fazem bem ideia dos problemas que os prestadores de cuidados enfrentam, quatorze 

(14) sujeitos relataram que isso não ocorre no caso deles, para os mesmos os técnicos de 

saúde sabem dos problemas deles. Para os outros cuidadores isso acontece e os perturba. O 

cuidador de idosos precisa de cuidados e de muita orientação, principalmente de como 

proceder em momentos difíceis. É preciso que o mesmo receba em casa visitas periódicas de 

profissionais de saúde que para haja uma capacitação e uma supervisão desses cuidadores. 

Karsch (2003 apud LUZARDO; GORINI; SILVA, 2006, p. 593). 

De acordo com Luzardo; Gorini; Silva (ibid. p. 593):  

 
O contexto de vida do cuidador e os problemas enfrentados por ele, no cotidiano, 

ainda não adquiriram visibilidade perante a sociedade como um todo. As ações 

governamentais devem operacionalizar o acesso aos serviços de saúde para idosos e 

seus cuidadores. Implementando de forma mais dinâmica as medidas 

governamentais existentes. A exigência do atendimento de saúde deve ser um 

compromisso assumido por toda sociedade, no controle das ações do Estado, que 

deve prover investimentos para capacitar, de forma contínua, os recursos humanos 

especializados, a fim de atender a clientela idosa e, por conseguinte, seus 

cuidadores. 

 

 

 Os sujeitos ao serem inqueridos se chegam a transtornar as suas relações familiares, 

no caso de dezesseis (16) sujeitos isso não acontece, não há transtorno em suas relações. Para 

os outros há transtorno, porém para um (01) isso não o perturba e para o outro há perturbação. 

Pode acontecer de a família ficar desorientada, ocorrendo paralisações e/ou conflitos, no seio 

familiar até ela se organizar, surgindo um grupo de um ou mais membros disposto a cuidar. 

Diferentes relações familiares fazem com que haja particularidades. Em certas famílias, o 

certo é dividir as responsabilidades, em outras é obrigação, em outras os velhos só 

atrapalham. 

 Considerando a pluralidade de modelos de família, as reações são as mais variadas, e 

refletem também as demandas econômicas e sócio-culturais.” (SILVEIRA; CALDAS; 

CARNEIRO, 2006). A mudança no sistema familiar pode ocasionar crises e trazer rupturas. 
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“O ritmo de vida da família é atropelado pela doença.” Rolland
7
 (1995 apud SILVEIRA; 

CALDAS; CARNEIRO, 2006, p.1636). 

 Puderam expressar se ficam cansados fisicamente, nove (09) sujeitos relaram que 

isso ocorre com eles, porém três (03) não se sentem incomodados com isso e para seis (06) há 

perturbação. Não acontece no caso dos outros cuidadores. - Sobre se a pessoa de quem cuida 

exige muito de si, nove (09) sujeitos referem que isso acontece em seu caso, para quatro (04) 

não há perturbação e para cinco (05) há perturbação. Não ocorre no caso dos outros sujeitos 

entrevistados. Segundo Luzardo; Gorini; Silva (ibid.), “Para o cuidador, lidar 

ininterruptamente com o banho, a vestimenta, a higiene do idoso e o manejo dos distúrbios de 

comportamento podem ser uma das tarefas mais desgastantes, mesmo que realizadas há pouco 

tempo.” No caso de um idoso com Alzheimer essa tarefa de cuidar passa a exigir dedicação 

exclusiva. 

   Quando a questão se a pessoa de quem cuida necessita de muita ajuda, nove 

(09) sujeitos relatam que a pessoa de quem cuida necessita de ajuda, para sete sujeitos (07) 

isso não incomoda, e para os outros dois (02) há perturbação. Não ocorre no caso dos outros 

sujeitos participantes. Perguntados sobre se a pessoa de quem cuida nem sempre ajuda tanto 

quanto poderia, no caso de onze (11) sujeitos isso não ocorre no caso deles, há ajuda da 

pessoa cuidada. Para os outros sete (07) ocorre, porém para quatro (04) não há perturbação e 

para os outros há.  

 De acordo com Shossler; Crossetti (ibid. p. 4) 

Com o passar do tempo, as ações de cuidado ao idoso, como higiene, conforto, 

alimentação, fazer curativos, se tornam repetitivas e desenvolvem, no cuidador 

domiciliar, cansaço físico pela saturação das atividades, fato que o leva aos limites 

de tolerância no contexto deste cuidado. Assim, o caminho encontrado pelo cuidado 

domiciliar para modificar esta condição se deu através da contratação de um 

cuidador formal para realizar tais ações de cuidado, postura que expressa o despertar 

da consciência do cuidador domiciliar quanto as suas limitações, uma vez que a 

busca por soluções demonstra o respeito que nutre por si. 

  

 Na questão se dormem pior por causa desta situação, onze (11) sujeitos relataram que 

não andam dormindo mal, no caso dos outros sete (07), ocorre, porém somente um (01) não 

se sente incomodado com essa situação. Segundo Fernandes; Garcia, 2009, “O distúrbio do 

                                                           
7
 Rolland JS. Doença crônica e o ciclo de vida familiar. In: Carter B, McGoldrick M, organizadores. As 

mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para a terapia familiar. 2ªEd. Porto Alegre. Artes Médicas; 

1995. p.373 - 92 
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sono é um fenômeno comum entre cuidadores, especialmente se estes manifestam depressão e 

ansiedade.” Esse distúrbio acaba afetando outras partes do corpo, principalmente o 

funcionamento cognitivo e perceptivo (memória, concentração e julgamento).  

 Quanto a não conseguir ter um tempo livre de descanso, dez (10) sujeitos conseguem 

ter esse tempo de descanso, e os outros não conseguem e se sentem incomodados. O cuidador 

domiciliar, ao mesmo tempo em que se percebe como alguém que cuida do outro, também 

visualiza que para si não está sendo possível este fazer. Sendo assim toda essa situação não 

permite que este cuidador satisfaça suas necessidades biológicas e psicossociais, entre elas, 

dormir, lazer, descanso, levando a uma condição de desgaste físico e mental, que resulta em 

comprometer a sua saúde. (SCHOSSLER; CROSSETTI, ibid. p. 5).   

 Questionados sobre se a família não dá toda a atenção que gostaria, onze (11) 

sujeitos referem que a família não ajuda, somente para um (01) esse fato não incomoda. Para 

os outros cuidadores não ocorre no caso deles, ou seja, há atenção familiar. - Quanto a se os 

familiares não ajudam tanto quanto poderiam, para dez (10) cuidadores os familiares não 

ajudam, apenas para dois (02) não tá perturbação, para os outros há incomodo. Para os outros 

cuidadores não ocorre no caso deles, os mesmos conseguem ajuda familiar.  

 De acordo com Shossler; Crossetti (ibid. p. 4) 

O cuidado ao idoso se caracteriza por uma dependência demonstrada por precisar de 

alguém que se solidarize com o cuidador domiciliar e esteja presente com ele no 

momento de cuidado. Essa condição atesta o vazio sentido por quem cuida do idoso, 

sendo que a presença de um familiar ou vizinho, expressa a possibilidade de olhar 

para si e de ser atendido. O fato de estar com um familiar ou vizinho proporciona a 

possibilidade de sair daquele ambiente de cuidado ao idoso, que, muitas vezes, é 

estressante.  

  

 O afeto recebido do familiar ou de outras pessoas pelo cuidador domiciliar reflete no 

seu autocuidado e cuidado do idoso. É de extrema importância o cuidador domiciliar ter a 

participação da família no cuidado ao idoso e a presença da mesma no seu cotidiano de 

trabalho, pois por meio desta presença cria-se uma relação de confiança com o cuidador, 

garantindo um ambiente de trabalho de união e solidariedade, favorecendo assim o idoso, que 

tem melhor cuidado e do cuidador que cuida de si. “A família, ao estar consciente sobre as 

necessidades tanto do cuidador domiciliar quanto do idoso, possibilita que as ações de 
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cuidado aconteçam de forma intencional.” Adentrando assim no espaço da pessoa cuidada, 

estabelecendo uma conexão entre elas e o universo. (SCHOSSLER; CROSSETTI, ibid. p. 6) 

 Segundo Segundo Luzardo; Gorini; Silva, 2006, p. 592:  

 
É importante que o cuidador possa receber apoio de pessoas da família, mesmo que 

este ocorra nos momentos de visita, pois a exposição prolongada a uma situação 

potencialmente geradora de estresse contribui fortemente para o esgotamento geral 

do indivíduo e seu consequente sentimento de sobrecarga pelos efeitos psicossociais 

da doença. 

 

 A escala permite saber se essa situação o faz se sentir irritado, para dez (10) sujeitos 

isso não acontece, oito (08) consideram que se sentem irritados e que isso os perturba. - 

Quanto a se essa situação está a transtornar os nervos, no caso de onze (11) sujeitos não 

acontece, para os outros sujeitos acontece e causa perturbação. Cuidar de um idoso no 

domicílio é uma tarefa árdua, pois o cuidado é delegado, geralmente, a uma pessoa que não 

possui apenas essa atividade e acaba conciliando-a com outras tarefas, como o cuidado dos 

filhos, da casa, atividade profissional, dentre outras.” Tanto a irritabilidade quanto a tensão, 

são problemas de saúde vivenciados por esse cuidador domiciliar, a partir dessa condição o 

mesmo passa a procurar um profissional de saúde para trata-las. (SCHOSSLER; 

CROSSETTI, 2008).   

 Ao responderem sobre se a qualidade de sua vida piorou, no caso de onze (11) 

cuidadores não ocorre esse fato, para os outros a qualidade de vida piorou e isso causa 

perturbação. Questionados se a sua saúde ficou abalada, para onze (11) cuidadores isso não 

ocorre e para os outros ocorre e há perturbação, ou seja, sua saúde ficou abalada após o inicio 

do cuidado.  O cuidador através da exposição a estressores presentes da situação de cuidar do 

idoso vive sob o risco de apresentar problemas de saúde. “A maior susceptibilidade, das 

cuidadoras, as alterações físicas modifica sua qualidade de vida e incrementa seu risco de 

mortalidade.” (FERNANDES; GARCIA, 2009).  

Quando questionados se a pessoa que quem cuida sofre de incontinência, no caso de 

doze (12) cuidadores a pessoa não sofre de incontinência, para os outros seis (06) ocorre, 

porém três (03) consideram que não há perturbação nesse fato, e para os outros há. Diferentes 

fatores como pele seca, desconforto oral, emagrecimento, imobilidade parcial e incontinência 

urinaria, relevam as dificuldades dos idosos nas atividades de vida diárias do idoso, com isso 

fazendo com que o mesmo precise de cuidados integrais.  Este fato nos leva a inferir que a 
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ineficiente comunicação entre cuidador e cliente pode estar condicionada ao despreparo do 

cuidador para lidar com o cliente.  

A consequência destes fatores está tanto no desgaste na execução do cuidar quanto na 

falta de conhecimento, pois o idoso com síndrome demencial necessita de muitas habilidade 

no seu cuidado, pois o mesmo a cada dia apresenta um novo sintoma, além da progressão da 

doença, e diferentes comportamentos do idoso, sendo assim o cuidador passa a aprender uma 

nova forma de cuidar diariamente. (SANTANA; SANTOS; CALDAS, 2005). 

Os cuidadores responderam que comportamento da pessoa de quem cuida causa 

problemas, dez (10) sujeitos consideram que não ocorre no caso deles, e oito (08) consideram 

que ocorre, para três (03) esse fato não perturba, mas para os outros há perturbação. Segundo 

o Guia prático do Cuidador, 2009, o cuidador deve compreender os comportamentos e reações 

do idoso cuidado. Algumas dessas reações podem dificultar o cuidado, como quando a pessoa 

se recusa a comer ou a tomar banho.  É importante que o cuidador reconheça as dificuldades 

em prestar o cuidado quando a pessoa cuidada não se disponibiliza para o cuidado e trabalhe 

seus sentimentos de frustação sem culpar-se. 

Quanto ao fato de que cuidar da pessoa não dá qualquer satisfação, todos os sujeitos 

relataram que não ocorre no caso deles, ou seja, os mesmos se sentem satisfeitos cuidando de 

seu idoso. Quanto a deixar de haver o sentimento que havia na relação do cuidador com a 

pessoa que cuida, dezessete (17) sujeitos relaram que isso não ocorre no caso deles, a relação 

continua a mesma, apenas para um (01) sujeito, acontece e o perturba. Cuidar de um familiar 

idoso, doente e/ou fragilizado, e com um significativo grau de dependência não pertence a 

ordem do saber, mas constitui uma experiência ambígua e impessoal.” Meleau
8
 (1999 apud 

GONÇALVES et al, 2006, p. 576). É uma experiência caracterizada e captada pelo sensível. 

Com isso, “cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento 

de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”. Boff
9
 (2002 apud GONÇALVES 

et al, 2006, p. 576). 

Os cuidadores questionados sobre se não recebem apoio suficiente dos serviços 

sociais, quinze (15) sujeitos referem que não acontece no caso deles, os mesmos possuem 

apoio dos serviços sociais, os outros sujeitos afirmam que não recebem apoio e que isso causa 

                                                           
8
 Maleau-Ponty M. Fenomenologia da percepção 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

9
 Boff L. Cuidar da vida e da criação. In Biozzo JO organizador. Saúde: Cuidar da vida e da integridade da 

criação. São Paulo, 2002 p. 89-108 
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perturbação. Os profissionais entre eles os da enfermagem, precisa escutar e compreender o 

cuidador dando apoio suficiente para que o mesmo possa criar uma relação construtiva com a 

pessoa cuidada, sendo necessário que os profissionais conheçam e desenvolvam atividades de 

comunicação dando apoio formal incluindo grupos de suporte com uma boa fundamentação 

teórica e metodológica. (SILVEIRA; CALDAS; CARNEIRO, 2006). 
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CONCLUSÃO 

 Durante a elaboração deste trabalho de conclusão de curso percebi o quão importante 

deve ser a assistência aos cuidadores de idosos, tanto por parte da enfermeira quanto de outros 

profissionais de saúde visto que, o número de cuidadores de idosos aumenta.  

 Sabe-se que nos últimos anos ocorreu um aumento significativo da expectativa de 

vida, paralelamente a isso houve também, um aumento da incidência das doenças crônicas 

degenerativas, entre elas, a demência. A demência por ser uma doença que faz com que o 

idoso perca a sua autonomia, faz também com que esse idoso necessite de muita ajuda em 

seus cuidados pessoais e atividades de vida.  

 Nessa perspectiva inserem-se os cuidadores, podendo ser formais ou informais, que 

ajudam e/ou trabalham diariamente esse idoso. O trabalho do cuidador por muitos é 

considerado cansativo e estressante. No caso do cuidador familiar ainda existe o fator 

psicológico, de ver seu parente esquecendo-se das coisas ou até mesmo de quem são as 

pessoas a sua volta.  

 Sendo assim, utilizou-se duas escalas para avaliar as dificuldades e o enfrentamento 

dessas dificuldades passadas pelos cuidadores. Quanto à escala de enfrentamento das 

dificuldades, a escala CAMI, observou-se que grande parte dos cuidadores utiliza diferentes 

maneiras para combater as dificuldades pelas quais passam.  

 Após a análise percebi que, muitas maneiras propostas pela escala são boas 

estratégias para os cuidadores, sendo assim, ao procurarem enfrentar suas dificuldades os 

mesmos estarão se beneficiando e consequentemente, melhorando seu cuidado. 
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 Quanto à escala das dificuldades no cuidado a CADI, percebe-se que o enfermeiro 

necessita prestar maior atenção, pois, apesar de para a maioria as dificuldades não ocorrer, 

para outra parte dos sujeitos elas ocorrem, e quando ocorre, incomoda, perturba.  

 O processo do cuidar envolve várias questões, sempre haverá novas estratégias e 

novos eixos para o assunto o tornando ilimitado, sendo de extrema relevância para os 

enfermeiros que lidam com os cuidadores informais ou formais.  

 São inúmeras as possibilidades existentes no processo de cuidado se as intervenções 

forem aplicadas pelos profissionais de saúde nessa clientela, pode-se pensar em cuidadores 

com uma melhor qualidade de vida, equilibrados e realizando um cuidado com mais paciência 

e calma, com entendimento da doença e suas consequências e sem estresses.  

             Portanto ao analisar as escalas de CAMI e CADI, entende-se um pouco mais do que 

se passa com o cuidador. É necessário dedicação, respeito e conhecimento para ouvir e 

aprender com os cuidadores e planejar um cuidado de qualidade com o cuidador.  

 No decorrer do trabalho verificou-se que estudos mais aprofundados no assunto 

voltado para as dificuldades do cuidador são escassos e devem ser estimulados.  Tecnologias 

educativas inovadoras devem ser propostas para auxiliar o cuidador no seu autocuidado e 

também para que o mesmo, realize um cuidado de qualidade com seu idoso. Portanto, este 

trabalho é mais um contribuição para o estudo do cuidador, incentivando novas pesquisas em 

relação a esse cuidador de idoso ao considerar que esta pesquisa não se esgota no presente 

trabalho.  
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ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E ADMINISTRAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO DE PESQUISA: CUIDANDO DE QUEM CUIDA: AVALIAÇÃO DAS 

DIFICULDADES NO CUIDADO REALIZADO POR CUIDADORES DE IDOSOS COM 

DEMÊNCIA 

 

Pesquisador Responsável: Selma Petra Sá  

 

Nome do Voluntário:_____________________________________________________ 

Idade: ____anos.  RG: _______________________ 

 

 A/O Sr (a)
 
está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa CUIDANDO DE 

QUEM CUIDA: AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES NO CUIDADO REALIZADO POR 

CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIA  de responsabilidade da pesquisadora Selma 

Petra Sá. 

 

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivos:  

1) Avaliar os limites e possibilidades existentes no processo de cuidado do cuidador de 

idosos com demência a partir de escalas específicas sobre o tema visando o cuidado do 

enfermeiro. 

2) Analisar os resultados das escalas de índice de avaliação das dificuldades no 

cuidado- CADI (Carers' Assessment of Difficulties Index) e a escala de estratégias de 

enfrentamento do prestador de cuidados - CAMI (Carers' Assessment of Managing Index) de 

idosos com demência. 
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Este estudo se justifica, pois, com o aumento no número de idosos que necessitam de 

cuidados domiciliares, consequentemente o número de cuidadores também cresce, e com estes 

as dificuldades no saber lidar com as situações cotidianas. 

A coleta de dados se dará através de dois formulários específicos para avaliação das 

dificuldades dos cuidadores - CADI (Carers' Assessment of Difficulties Index) e CAMI 

(Carers' Assessment of Managing Index). 

Os dados obtidos através da entrevista, serão tratados de forma anônima e 

confidencial; ou seja, em nenhum momento, serão divulgados o seu nome, e somente os 

pesquisadores terão acesso às informações. Os dados obtidos com a pesquisa poderão ser 

publicados apenas com fins científicos.  

A entrevista será marcada em um dia e horário que você achar melhor. É importante 

que saiba que você poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer momento. 

Esta pesquisa não oferece riscos para você e os benefícios da sua participação são de 

aumentar o conhecimento científico na área de Enfermagem Gerontológica. 

 Declaro que, após ter entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente em 

participar do presente Protocolo de Pesquisa, entendo ainda que posso retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante a realização do mesmo. 

 

 Eu,_____________________________________________________________, RG n
o
 

._____________________________, declaro ter sido informada(o) e concordo em participar 

como voluntária(o) da pesquisa acima descrita. 

 

    Rio de Janeiro,_______de_______________de 20___.          

 

 

                                                                                       

_____________________________          ________________________________ 

           (Participante)                                                  Selma Petra Chaves Sá 

                                                     (Responsável por obter o consentimento) 
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ANEXO B 
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 ANEXO C 
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 Os índices de avaliação presentes nos ANEXOS 1 e 2 foram traduzidos e 

desenvolvidos pelo Professor Doutor João Barreto e pela Mestre Luísa Brito. 
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APÊNDICE 1 -IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

Nome: I                                                                                                          Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 51 anos 

Tempo que é cuidador: 1 ano 

Tempo que participa do EASIC: 1 ano 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

( x ) Oficinas terapêuticas                                

Nome: II                                                                                                        Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 61 anos 

Tempo que é cuidador: 3 anos 

Tempo que participa do EASIC: 2 anos 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

( x ) Oficinas terapêuticas                                

 

Nome: III                                                                                                       Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 59 anos 

Tempo que é cuidador: 5 anos 

Tempo que participa do EASIC: 5 anos 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

( x ) Oficinas terapêuticas                                

Nome: IV                                                                                                       Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 54 anos 

Tempo que é cuidador: 8 meses 

Tempo que participa do EASIC: 8 meses 

Quais atividades participa no EASIC? 
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(  ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

( x ) Oficinas terapêuticas                                

Nome: V                                                                                                        Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 52 anos 

Tempo que é cuidador: 2 anos 

Tempo que participa do EASIC: 1 ano 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

( x ) Oficinas terapêuticas                                

Nome: VI                                                                                                       Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 53 anos 

Tempo que é cuidador: 1 ano 

Tempo que participa do EASIC: 1ª vez 

Quais atividades participa no EASIC? 

( x ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

(  ) Oficinas terapêuticas                              

Nome: VII                                                                                                      Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 56 anos 

Tempo que é cuidador: 4 anos 

Tempo que participa do EASIC: 4 anos 

Quais atividades participa no EASIC? 

( x ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

(  ) Oficinas terapêuticas                               

 

Nome: VIII                                                                                                    Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 72 anos 

Tempo que é cuidador: 6 anos 

Tempo que participa do EASIC: 3 meses 

Quais atividades participa no EASIC? 

( x ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 
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(  ) Oficinas terapêuticas                                

Nome: IX                                                                                                       Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 57 anos 

Tempo que é cuidador: 2 anos 

Tempo que participa do EASIC: 1 ano 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

( x ) Oficinas terapêuticas                                

Nome: XX                                                                                                    Sexo- (  ) F     ( x ) M 

                                                                                                                    Idade: 50 anos 

Tempo que é cuidador: 1 ano e meio 

Tempo que participa do EASIC: 3 meses 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

( x ) Oficinas terapêuticas                               

Nome: XI                                                                                                      Sexo- ( x ) F   (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 48 anos 

Tempo que é cuidador: 20 anos 

Tempo que participa do EASIC: 1ª vez 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         ( x ) PROCUIDEM 

(  ) Oficinas terapêuticas                                

Nome: XII                                                                                                  Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 49  anos 

Tempo que é cuidador: 3 anos 

Tempo que participa do EASIC: 1ª vez 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         ( x ) PROCUIDEM 

(  ) Oficinas terapêuticas                                
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Nome: XIII                                                                                                    Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 50 anos 

Tempo que é cuidador: 1 ano  

Tempo que participa do EASIC: 1ª vez 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         ( x ) PROCUIDEM 

(  ) Oficinas terapêuticas                                

Nome: XIV                                                                                                   Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 54 anos 

Tempo que é cuidador: 20 anos 

Tempo que participa do EASIC: 1ª vez 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         ( x ) PROCUIDEM 

(  ) Oficinas terapêuticas                                

Nome: XV                                                                                                 Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 51  anos 

Tempo que é cuidador: 1 ano e meio 

Tempo que participa do EASIC: 1ª vez 

Quais atividades participa no EASIC? 

(  ) Consulta de enfermagem                         ( x ) PROCUIDEM 

(  ) Oficinas terapêuticas                               

Nome: XVI                                                                                             Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 49 

Tempo que é cuidador: 27 anos 

Tempo que participa do EASIC: 3 meses  

Quais atividades participa no EASIC? 

(   ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

( x ) Oficinas terapêuticas                                

Nome: XVII                                                                                                Sexo- (  ) F     ( x ) M 

                                                                                                                    Idade: 51 
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Tempo que é cuidador: 1 ano  

Tempo que participa do EASIC: 1ª vez  

Quais atividades participa no EASIC? 

( x ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

(  ) Oficinas terapêuticas                               

Nome: XVIII                                                                                                Sexo- ( x ) F     (  ) M 

                                                                                                                    Idade: 43 

Tempo que é cuidador: 1 ano  

Tempo que participa do EASIC: 1ª vez  

Quais atividades participa no EASIC? 

( x ) Consulta de enfermagem                         (  ) PROCUIDEM 

(  ) Oficinas terapêuticas                               

 

  


