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RESUMO
O número de idosos aumenta a cada década levando o Brasil a uma situação de rápido envelhecimento populacional. A
transição demográfica e epidemiológica apresenta um quadro de sobrevivência de idosos dependentes de pessoas para
suprir as incapacidades de realizar as atividades da vida diária. Essas pessoas são familiares, na maioria dos casos, que
residem no  mesmo domicilio  e  se  tornam cuidadores  dos  idosos.  Assim,  o  presente  estudo,  objetiva  conhecer  a
sobrecarga do trabalho dos cuidadores informais de idosos. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter descritivo-
exploratório e de campo. O estudo foi realizado com cuidadores informais de idosos vinculados as Equipes de Saúde da
Família das Unidades Básicas de Saúde do município de Maringá. O instrumento de coleta de dados foi aplicado através
de uma entrevista, sendo esta dividida em: dados de identificação, aspectos sociodemográficos, Escala Zarit Burden
Interview – EZBI. Foram entrevistados 20 cuidadores de idosos cadastrados nas Equipes de Saúde da Família da UBS
Alvorada I de Maringá, destes, a maioria tinha idade superior a 51 anos, todos os cuidadores entrevistados eram do sexo
feminino, sendo a maioria filha e um quarto esposas, com escolaridade igual ou inferior ao ensino médio incompleto e
renda de 1 a 2 salários mínimos. A sobrecarga dos cuidadores foi classificada como uma sobrecarga moderada. Diante
dos resultados encontrados nesse estudo e em tantos outros, reafirma-se a necessidade de atenção voltada a promoção
da saúde dos cuidadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Cuidadores de idosos, Envelhecimento, Promoção da Saúde. 

1 INTRODUÇÃO

A cada década, o número de idosos aumenta significativamente no Brasil.  A Organização
Mundial da Saúde define a pessoa idosa a partir de 60 anos em países em desenvolvimento e a
partir de 65 anos em países desenvolvidos (WHO, 2011). No Brasil, devido ao quadro de transição
demográfica e epidemiológica houve um aumento da população de idosos que dependem de uma
ou mais pessoas para suprirem as suas incapacidades de realizar as atividades de vida diária.
Essas pessoas são familiares de idosos que geralmente residem no mesmo domicílio e se tornam
seus cuidadores (KARSCH, 2003).

O  cuidador  é  aquele  que  supre  as  necessidades  do  idoso  decorrentes  da  incapacidade
funcional,  definitiva  ou  temporária  para  o  autocuidado  (COUTO,  2013).  O  cuidador  pode  ser
classificado, de acordo com a natureza do vínculo com o idoso, em formal e informal. O cuidado
formal é considerado aquele realizado por profissionais e o informal por familiares, amigos, vizinhos,
entre outros (UESUGUI, 2016).

As múltiplas tarefas atribuídas ao cuidador informal podem trazer restrições à sua qualidade
de vida devido ao tempo dedicado ao cuidado direto ao idoso. A carga associada a tais funções
podem  se  manifestar  como  sofrimento  emocional,  rupturas  sociais  e  limitações  econômicas
(RODRIGUES et al, 2014). Há, portanto, interferência na qualidade de vida daquele que toma para si
a tutela de entes idosos pertencentes à família ou não.

O  conceito  de  qualidade  de  vida  é  definido  como  “percepção  individual  da  posição  do
indivíduo na vida, levando em consideração sua cultura e sistema de valores nos quais está inserido,
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e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHO, 1998). Segundo
Pereira e Carvalho (2012), a qualidade de vida é influenciada negativamente pela sobrecarga do
trabalho. 

A  sobrecarga  do  cuidador  trata-se  de  um  fenômeno  multidimensional  que  envolve  um
conjunto de problemas físicos, psíquicos, sociais e financeiros. Tal sobrecarga é dividida em aspecto
objetivo, o qual engloba atividades realizadas pelo cuidador no apoio às tarefas diárias, e subjetivo,
associado às respostas emocionais referentes à exigência do papel de cuidador. As dificuldades no
cuidar  envolvem  sobreposição  de  tarefas,  diminuição  do  tempo  livre,  cansaço,  exigências  e
expectativas,  as  quais  resultam  na  sobrecarga,  somada  à  duração  e  intensidade  do  cuidado
(ALVES, 2015).

Diante  do  contexto,  pergunta-se:  qual  a  sobrecarga  de  trabalho  e  como  se  sentem  os
cuidadores  informais  de  idosos?   Portanto,  o  objetivo  do  presente  estudo  foi  de  conhecer  a
sobrecarga de trabalho dos cuidadores informais de idosos vinculados ás Equipes de Saúde da
Família da Unidade Básica de Saúde do município de Maringá.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa constitui-se de uma análise metodológica quantitativa, de caráter exploratório-
descritivo  e  de  campo,  de  corte  transversal.  O  presente  estudo  foi  realizado  com  cuidadores
informais  de  idosos vinculados as  Equipes de Saúde da Família  da  Unidade Básica  de Saúde
Alvorada I do município de Maringá cadastrados nas Equipes de Saúde da Família 13, 14 e 15.

A  busca  dos  sujeitos  foi  realizada  através  de  prontuários  dos  idosos  dependentes
acompanhados na unidade de atenção básica à saúde e por informações colhidas junto às agentes
comunitárias  de  saúde  das  equipes  de  Saúde  da  Família  totalizando  uma  amostra  de  36
participantes. Os critérios de exclusão foram idosos co-dependentes em que não havia um cuidador,
e  cuidadores  que  não  estavam  presentes  no  momento  da  coleta  de  dados.  Foi  aplicado  um
instrumento  de  coleta  de  dados  com cuidadores  nos  domicílios  de  20  idosos  cadastrados  nas
Equipes de Saúde da Família. 

O instrumento de coleta de dados foi aplicado através de uma entrevista, sendo este dividido
em: dados de identificação, aspectos sociodemográfico e a Escala Zarit Burden Interview – EZBI
(SCAZUFCA, 2002), traduzida e validada no Brasil para avaliação da sobrecarga de cuidadores. A
EZBI consiste em uma série de afirmativas que permitem avaliar como as pessoas se sentem ao
cuidar de outra pessoa. O EZBI é composto por 22 itens, as respostas variam de 0 a 4, em escala de
Likert (0 - nunca, 1 - raramente, 2 – algumas vezes, 3 – frequentemente e 4 – sempre). 

O escore da escala varia de 0 a 88, sendo que quanto maior a pontuação total obtida, maior é
a sobrecarga. Tal sobrecarga pode ser classificada, de acordo com o score estabelecido por Zarit
(ZARIT,1987), em pequena (0 a 20 pontos), moderada (21 a 40 pontos), moderada a severa (41 a
60 pontos) e severa (61 a 88 pontos).

Todas as análises foram realizadas com o auxílio do ambiente estatístico R (R Development
Core Team), versão 3.3.1.

O projeto  de  pesquisa  foi  enviado  ao  CECAPS (Assessoria  de  Formação e  Capacitação
Permanente dos Trabalhadores de Saúde) e, posteriormente, foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Unicesumar e aprovado sob o parecer 2007415.

Para a execução do presente projeto, após a orientação sobre os objetivos da pesquisa e
direitos  do  participante,  foi  solicitado  aos  sujeitos  do  estudo  a  assinatura  do  Termo  de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme  dados   socioeconômicos  e  demográficos,   a  maioria  dos  respondentes  (60%)
possuem entre 61 e 70 anos de idade e apenas 15% tem idade inferior  a  50  anos.  Todos os
cuidadores (100%)  que participaram da pesquisa são do sexo feminino, sendo que 35% possuem o
ensino fundamental (completo ou incompleto), 35% o ensino médio (completo ou incompleto) e as
25% restantes o ensino superior (completo ou incompleto). Mais da metade das entrevistadas são
casadas (55%), enquanto 30% é solteira e 10% é viúva. Em relação ao grau de parentesco com o
doente, um quarto das cuidadoras são esposas e 55% são filhas.

Figura 1: Histograma do escore do EZBI obtido pelos cuidadores participantes da pesquisa.

A  Figura  1  apresenta  a  distribuição  do  escore  do  EZBI  obtida  pelos  cuidadores  que
participaram da pesquisa. Vê-se que a concentração dos escores está entre 20 e 40 pontos, sendo
que metade dos respondentes obteve pontuação nesta faixa. Foi observado que o índice varia entre
23  e  72  pontos,  com  média  e  mediana  de  44,7  e  40  pontos,  respectivamente.  Em relação  à
dispersão, obteve-se um desvio padrão de 16,18 pontos, com respectivo coeficiente de variação de
36,19%, indicando uma dispersão razoável dos dados em torno da média.

De acordo com o score estabelecido por Zarit (ZARIT,1987), a sobrecarga dos cuidadores de
idosos das ESF da UBS Alvorada I de Maringá é classificada como uma sobrecarga moderada, visto
que 50% obteve o escore de 21 a 40 pontos. Tal resultado é concordante com os estudos presentes
na literatura. 

Na redação das questões do EZBI, S refere-se a quem é cuidado pelo entrevistado. Nenhum
dos  cuidadores  respondeu  sempre  para  quando  questionado  se  sente  envergonhado(a)  com o
comportamento do S (questão 4), sente que será incapaz de cuidar de S por muito mais tempo
(questão 16) ou gostaria de simplesmente deixar que outra pessoa cuidasse de S (questão 18),
sendo que para essas questões, a resposta predominante é nunca, apontada por 60%, 45% e 60%
dos respondentes, respectivamente. 

Além disso, nunca foi  a resposta mais frequente quando questionados se não se sente à
vontade de ter visitas em casa, por causa de S (questão 13), se sente irritado (a) quando S está por
perto (questão 5), se sente tenso (a) quando S esta por perto (questão 9),  sente que perdeu o
controle da sua vida desde a doença de S (questão 17) ou sente que o S afeta negativamente seus
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relacionamentos com outros membros da família ou amigos (questão 6), uma vez que as mesmas
foram  relatadas  por  55%,  45%,  45%,  35%  e  30%  dos  respondentes,  para  cada  questão
respectivamente.

Por outro lado, 95% dos respondentes respondeu que sempre sente que S depende do Sr/Sra
(questão 8). Destaca-se também que 80% dos cuidadores sente que S espera que o Sr/Sra cuide
dele/dela, como se o Sr/Sra fosse a única pessoa de quem ele/ela pode depender (questão 14), 60%
sempre sente que por  causa do tempo que o Sr/Sra gasta com o S,  o  Sr/Sra  não tem tempo
suficiente para si mesmo (a) (questão 2), 55% sempre sente que S pede mais ajuda do que ele (a)
necessita  (questão 1)  e  50% sempre se sente estressado (a)  entre cuidar  do S e suas outras
responsabilidades com a família e trabalho.

Verifica-se também que sempre é a resposta mais frequente às questões: 45% sempre sente
que não tem dinheiro suficiente para cuidar de S, somando-se as suas outras despesas (questão
15), 40% sempre sente receio pelo futuro de S (questão 7), 40% sempre sente que a sua saúde foi
afetada por causa do seu envolvimento com S (questão 10), 35% sempre sente que deveria estar
fazendo mais por S (questão 20),  30% sempre sente que o Sr/Sra não tem tanta privacidade como
gostaria,  por  causa  de  S  (questão  11)  e  30%  sempre  sente  que  a  sua  vida  social  tem  sido
prejudicada porque o Sr/Sra está cuidando de S (questão 12).

Quando questionados se sente em dúvida sobre o que fazer por S (questão 19), 35% dos
cuidadores respondeu algumas vezes, enquanto que 30% frequentemente sente que poderia cuidar
melhor de S (questão 21). Por fim, de uma maneira geral, 35% dos cuidadores apontam que se
sentem muito sobrecarregado (a) por cuidar de S (questão 22), enquanto que apenas 20% sentem-
se nem um pouco ou um pouco sobrecarregados.

4 CONCLUSÃO
Verifica-se que a maioria  dos cuidadores informais de idosos eram mulheres,  filhas,  com

idade  avançada,  precárias  condições  econômicas,  com  baixo  nível  de  escolaridade,  que  se
dedicavam ao cuidar em tempo integral e apresentaram sobrecarga moderada. Tais características
são semelhantes aos de estudos realizados em contexto nacional e internacional. 

Diante dos resultados de sobrecarga observada nesse estudo e em tantos outros, reafirma-se
a necessidade de atenção das equipes multidisciplinares voltada aos cuidadores, a qual acreditamos
que terá como resultado a promoção a saúde do cuidador que se repercutirá também no próprio
idoso.
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