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RESUMO 

Objetivo: Verificar a prevalência de sobrecarga no cuidador familiar, bem como a funcionalidade familiar 
segundo a perspectiva deste cuidador. Método: pesquisa descritiva, de caráter exploratório realizada junto à 
cuidadores familiares de idosos cadastrados e assistidos na Unidade Básica de Saúde Policlínica Zona Sul 
de Maringá - PR. Realizou-se entrevista domiciliar com auxílio de um roteiro semiestruturado e dos 
instrumentos APGAR Familiar, WHOLQOL-bref e Escala de Zarit. Os dados foram registrados em instrumento 
impresso, sendo tabulados e analisados segundo estatística descritiva por meio de números absolutos e 
médias. Resultados: com relação a sobrecarga exercida na função de cuidador, o estudo aponta que a mesma 
esta presente em 61,54% dos indivíduos entrevistados, quanto a funcionalidade familiar destaca-se famílias 
altamente funcionais, porém, ainda é preocupante os números relacionados a quantidade de famílias que 
apresentam moderada ou grave disfunção. Com isso ao constatar a presença de sobrecarga e imprudências 
relacionadas ao autocuidado foi possível orienta-lo para situações que contribuam para a melhora de sua 
qualidade de vida, estimular ações para integrar a família no cuidado do idoso, possibilitando que o indivíduo 
cuidador tenha momentos de lazer e distração, aliviando a sobrecarga existente e possíveis alterações no 
seu estado de saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVES:  Assistência domiciliar; Cuidadores; Expectativa de vida; Qualidade de vida.  
 

1) INTRODUÇÃO 
 

O número crescente da população idosa e a inversão da pirâmide etária tem sido 
motivo de grande preocupação para o ministério da saúde. Segundo declaração da 
organização mundial de saúde (OMS), a população idosa presente no mundo aumentara 
cerca de 1,2 bilhões nos próximos 35 anos (OMS, 2014). De acordo com dados do IBGE 
em 2016, um total de 29,6 milhões de pessoas tem idade acima de 60 anos no Brasil (IBGE, 
2016). As projeções do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 
apontam um aumento da população idosa no estado, que passa de 9,2% para 19,9% da 
população (IPARDES, 2017).  

Com o envelhecimento populacional e aumento da prevalência de doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), redução da capacidade funcional e déficit cognitivo a 
dependência torna-se progressiva e um importantíssimo problema de domínio público 
(SEIMA; LENARD; CALDAS, 2014).  

A macróbia associada às DCNTs podem de certa forma afetar a capacidade 
funcional (CF) da pessoa idosa, dificultando o desempenho ao realizar atividades de modo 
independente. Conforme ocorre o comprometimento da CF, os idosos passam a depender 
do auxílio de uma pessoa para desempenhar suas atividades, pessoas estas que assumem 
a função de cuidador (FUHRMANN et al.,2015).  

Diante das dificuldades e mudanças que o idoso apresenta nessa fase em que se 
torna dependente, cabe ao cuidador adquirir conhecimento, desenvolver habilidades e 
competências para prestar uma assistência de qualidade (ALMEIDA et al., 2012). Devido 
necessidade de a assistência exigir tempo integral do cuidador, tais cuidados podem levar 
a restrições em sua vida pessoal (QUEIROZ; LEMOS; RAMOS 2010).  
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A família então se torna o apoio fundamental no cuidado com o idoso, e é 
considerada a rede informal de apoio levando em consideração que realiza o trabalho de 
forma voluntaria, formando parceria com as redes formais, constituídas por profissionais 
capacitados para o cuidado (ANJOS et al., 2015).  

Os familiares que se tornam cuidadores são submetidos a uma rotina diária 
incessante, desgastante e repetitiva envolvendo o cuidado contínuo e realização de 
atividades domésticas, contexto que favorece a fragilização do cuidador e torna a sua saúde 
mais suscetível a riscos como depressão, estresse, isolamento, medo e angustias, além do 
comprometimento na sua qualidade de vida, quadro que pode culminar em grande 
sobrecarga (CESARIO; LEAL; MARQUES et al., 2017).  

É definido como sobrecarga da pessoa responsável pelos cuidados quando ocorre 
uma desordem psicológica por resultado da necessidade de enfrentar a incapacidade física 
e cognitiva do idoso que exige determinada atenção (SANTOS, 2005). O impacto gerado 
na saúde psicológica do cuidador diante dos encargos que são associados a essa 
assistência tem sido muito estudado, resultados apresentados apontam que esses 
indivíduos têm sofrido com alterações psicológicas e alguns chegam a desenvolver 
transtornos mentais (WONG; LAM; CHAN 2012).  

Ademais, conhecer a qualidade de vida dos cuidadores e os fatores determinantes 
é peça fundamental para o planejamento de ações em saúde possíveis de minimizar os 
efeitos negativos da sobrecarga no cuidado ocorridos no dia a dia destes indivíduos 
(RODRIGUES et al., 2014).  

Frente ao aumento considerável da população idosa com incapacidades funcionais 
e como consequência o aumento de familiares que passam a exercer o papel de cuidador, 
ao identificar a sobrecarga que é exercida na saúde do indivíduo é possível orienta-lo para 
situações que contribuam para a melhora de sua qualidade de vida, desenvolver ações 
para integrar a família no cuidado do idoso, possibilitando que o indivíduo cuidador tenha 
momentos de laser e distração, aliviando a sobrecarga existente e possíveis alterações no 
seu estado de saúde.  

O estudo tem por objetivo verificar a prevalência de sobrecarga no cuidador familiar, 
bem como a funcionalidade familiar segundo a perspectiva deste cuidador.  

 
2) METODOLOGIA  

 
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório realizado junto a familiares que 

assumem o papel de cuidador de idosos e residentes da área de abrangência de UBS 
Policlínica Municipal Zona Sul, localizada município de Maringá no noroeste do estado do 
Paraná. A UBS escolhida atende uma quantidade expressiva de indivíduos, uma vez que 
atuam duas equipes de Estratégia Saúde da Família. Estima-se que a UBS proporcione 
atendimento a aproximadamente 1200 idosos.  

Foram incluídos no estudo familiares cuidadores de idosos classificados como 
frágeis, de acordo com a classificação do grau de vulnerabilidade presente na linha guia de 
saúde do idoso utilizado no município o instrumento denominado Vulnerable Ederly Scale 
(VES-13) (PEREIRA; ROSA, 2017). Utilizou-se como critério de inclusão ter mais de 18 
anos, ser familiar do idoso que assumiu o papel de cuidador principal, e reside na área de 
abrangência da UBS abordada para estudo. Foram excluídos do estudo aqueles cuidadores 
que recebiam algum pagamento para realizar o cuidado e que não foram encontrados no 
domicilio durante a coleta de dados.  

Inicialmente foi solicitado as duas equipes da ESF uma lista dos idosos classificados 
como frágeis. Com as informações coletadas, os pesquisadores entraram em contato com 
os cuidadores no domicilio do idoso, acompanhados de um Agente Comunitário de Saúde. 
Nesta ocasião, foi apresentada a pesquisa e feita a proposta pesquisa e feita a proposta de 
participação. Mediante o aceite, a coleta de dados era realizada, e caso houvesse 
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indisponibilidade do cuidador naquele momento, era então agendada outra data e horário 
(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Fluxograma de inclusão e exclusão de participantes do estudo. 

Fonte: Os autores 
 

A coleta de dados ocorreu no domicílio, em local reservado, silencioso e calmo, sem 
a presença do idoso, de modo a proporcionar maior vazão para perguntas e respostas. A 
mesma se deu no período de agosto e setembro de 2018, no período matutino e vespertino, 
com entrevistas com duração máxima de uma hora.  

Para coleta de dados foram aplicados quatro instrumentos: 1. Caracterização 
sociodemográficas, clínica e de busca por serviços de saúde por parte dos cuidadores; 2. 
O APGAR Familiar, instrumento utilizado para analisar os vínculos e a funcionalidade das 
famílias segundo a percepção do cuidador; 3. O WHOQOL–bref, instrumento utilizado para 
abordam a saúde, qualidade de vida, satisfação e também domínios físicos e psicológicos 
do cuidador; e finalmente 4. A escala de Zarit, utilizada para investigar se há presença de 
sobrecarga ou estresse no cuidador.  

O instrumento APGAR familiar é composto por cinco questões que abordam os 
temas relacionados à satisfação do indivíduo frente as atitudes dos outros membros 
familiares. O propósito deste instrumento é identificar a satisfação de um ou mais membros 
sobre o funcionamento da família. Ele possui um número reduzido de itens, é de fácil 
aplicação e o nível cultural dos entrevistados não influencia os resultados. O acrônimo 
APGAR, proveniente da língua Inglesa, significa  Adaptation (Adaptação – grau de 
satisfação de acordo com a atenção recebida), Paticipation (Participação – satisfação com 
a comunicação e a participação na resolução de problemas), Growth (Crescimento – 
satisfação do membro com a liberdade para a mudança de papeis e início de novas 
atividades), Affection (Afeição – satisfação do membro com a interação emocional na 
família), e Resolution (Resolução – como o tempo é compartilhado). As respostas são 
apresentadas em uma escala do tipo Likert, de cinco pontos: quase sempre (= 2 pontos), 
às vezes (= 1 pontos) e raramente (=0 pontos). Quando a soma dos pontos obtidos for de 
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sete a 10, indica família altamente funcional; de quatro a seis, família moderadamente 
disfuncional; e de zero a três, família severamente disfuncional (SILVA; VICTOR; MOTA; et 
al., 2014).  

O WHOQOL-bref é um instrumento da Organização Mundial de Saúde (OMS), com 
a finalidade de avaliar a qualidade de vida por meio de 26 questões. As duas primeiras 
questões tem caráter geral e as outras 26 abordam assuntos com temas variados, sendo 
eles: Físico envolvendo dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, 
atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos e capacidade 
de trabalho; Psicológico que abordam sentimentos positivos, o pensar, aprender, a memória 
e concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, sentimentos negativos, 
espiritualidade, religião e crenças pessoais; Relações Sociais irão investigar as relações 
pessoais, suporte social e atividade sexual e Meio Ambiente envolvendo questões 
relacionadas a segurança, a transporte e local onde o mesmo reside. As respostas obtidas 
foram classificadas com valores que variam de um a cinco, de modo que quanto maior a 
pontuação, melhor o entrevistado se sente a respeito de sua qualidade de vida (SALES; 
FERREIRA, 2011).  

O último instrumento utilizado chamado de escala de Zarit, irá avaliar a sobrecarga 
no cuidador através de sete questões abordando assuntos como a falta de tempo para si 
mesmo, estresse causado pelo papel em que o mesmo assumiu e questões relacionadas 
à exaustão e cansaço. As respostas irão variar de ‘nunca’ com o valor de um ponto, ‘quase 
nunca’ com o valor de dois pontos, ‘as vezes’ no valor de três pontos, ‘frequentemente’ no 
valor de quatro pontos e por fim ‘quase sempre’ correspondendo a cinco pontos. Conforme 
os resultados obtidos, a conclusão será a presença de uma sobrecarga leve quando a 
pontuação atingir até 14 pontos, a sobrecarga será moderada se o questionário relatar de 
15 a 21 pontos, e será considerada uma sobrecarga grave quando o indivíduo atingir acima 
de 22 pontos.  

Os dados foram registrados em instrumento impresso mediante consentimento dos 
participantes, sendo tabulados em planilha na plataforma do Excel, e analisados segundo 
estatística descritiva por meio de números absolutos e médias.  

O estudo seguiu todos os preceitos éticos nacionais e internacionais de pesquisa 
com seres humanos. O projeto foi submetido a Assessoria de Formação e Capacitação 
Permanente dos Trabalhadores de Saúde (CECAPS) da Secretaria Municipal de Saúde de 
Maringá e, após aprovação, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Unicesumar (CAE: 90782318.0.0000.5539). Todos os participantes foram convidados à 
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, ficando uma com 
os participantes e uma com os pesquisadores.  
 

3) RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A pesquisa foi realizada junto a 26 indivíduos cuidadores de familiares idosos, onde 

houve prevalência do sexo feminino (73,08%).  
A faixa etária dos entrevistados foi compreendida entre 21 e 87 anos, havendo um 

maior número de indivíduos que com menos de 65 anos (65,39%) (Tabela 1).  
Ademais, a maioria dos entrevistados tinha companheiro (65,39%), cursaram o 

ensino médio, sendo ele completo ou não (38,46%) e relataram ter alguma doença crônica 
ou restrição física (42,30%), sendo a principal hipertensão arterial (72,72%) seguido de 
depressão e diabetes mellitus com (27,27%) (Tabela 1).  

Destaca-se também que dentre os cuidadores, 15 (57,69%) são filhos dos idosos, 
seguido pelo cônjuge (23%) e 13 (50%) destes moram em casa alugada, visto que (53,85%) 
não possuem renda pessoal (Tabela 1).  

 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
 
 
Tabela 1: Perfil socioeconômico e vinculo familiar de cuidadores de idosos da área de abrangência 
da UBS Zona Sul. Maringá-PR, 2018. 
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Quanto à avaliação da funcionalidade familiar, verificou-se que a maioria das famílias 
16 (61,53%) foram consideradas altamente funcionais. Todavia, ao considerar o número de 
cuidadores que referiram qualquer disfunção familiar, sendo ela grave ou moderada, 
percebe-se número significativo (38,46%) de cuidadores que não recebem nenhum auxilio 
de outros familiares (Tabela 2).  

Evidencia a presença de sobrecarga leve em 10 cuidadores de idosos (38,46%). 
Todavia, chama atenção o fato de que, juntos, sobrecarga moderada e grave somam 61,5% 
dos entrevistados (Tabela 2).  

 
Tabela 2: Classificação da funcionalidade familiar e de presença de sobrecarga de cuidadores de 
idosos da área de abrangência da UBS Zona Sul. Maringá-PR, 2018. 

 
 

Tabela 3: Avaliação da qualidade de vida de cuidadores familiares de idosos da área de 
abrangência da UBS Zona Sul. Maringá-PR, 2018. 
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Na pesquisa realizada é possível evidenciar a prevalência do sexo feminino. Quando 
é posto em discussão o assunto cuidar, mesmo frente ao cenário de inserção da mulher no 
mercado de trabalho a atividade é naturalmente atribuída ao sexo devido ao seu histórico 
de cuidadora (familiar, do lar, dos filhos) que é culturalmente conectado aos valores 
impostos pela sociedade. Comparando com estudos de âmbito nacional (SANTOS, & 
TAVARES, 2012; ANJOS et al., 2015; PRADO, & ARAÚJO, 2014) verifica-se o mesmo 
resultado demonstrando assim que não é apenas uma cultura regional e sim a nível 
nacional.  

Por outro lado, apesar de presente, o cenário onde idoso cuida de idosos não 
prevalece, confrontando com os resultados de que os filhos se apresentam como os 
principais cuidadores dos idosos inclusos na pesquisa tendo assim aspecto de 
concordância com estudo realizado em Belém (PA) no ano de 2015 (MACIEL, A.P., LUNA, 
P.F.DE, ALMEIDA, T.T.G. & CARVALHO, E.P.DE.,2015). 

Quanto à escolaridade dos cuidadores, prevalece o nível de ensino médio onde é de 
fundamental importância o desenvolvimento cognitivo do cuidador para compreender as 
propostas terapêuticas feitas pelos profissionais para o cuidado do idoso mesmo sem 
possuir cursos profissionalizantes para a função exercida. Barbosa e colaboradores (2011) 
salientam que a falta de conhecimento com relação à doença do indivíduo e de 
competências para identificar sintomas e manifestações dificulta as atividades exercidas 
pelo cuidador podendo levar a uma queda na qualidade destes indivíduos.  

Verifica-se também a predominância de sujeitos que desempenham a função de 
cuidador do idoso sendo também os principais responsáveis pelos afazeres domésticos e 
com isso não apresentam uma fonte de renda pessoal. Ao apresentar diversas 
responsabilidades além do cuidado, a presença de uma sobrecarga de funções exercidas 
pode suscitar impactos negativos na qualidade de vida do sujeito. Santos e Tavares (2012) 
em seu estudo ressaltam que com o nível de envolvimento nos cuidados com seu familiar, 
apresentam riscos de imprudência no autocuidado e maior tendência a risco de 
adoecimento, fadiga e isolamento social.  

Com relação a funcionalidade familiar, famílias altamente funcionais se destacam 
correspondendo a uma melhor qualidade de vida do cuidador. Este resultado corrobora 
Madureira (2007) que coloca que as interações familiares, organização e concordância no 
seio familiar e um adequado apoio interferem na qualidade de vida do cuidador. Porem 
como apresentado nesta pesquisa se unirmos famílias moderadamente disfuncional e com 
disfunção acentuada ainda apresenta valor significativo (38,47%).  

Não obstante, ao considerar os cuidadores que apresentam um tipo de sobrecarga, 
sendo ela moderada ou grave, tem-se que a maior parte dos indivíduos cuidadores tem sua 
qualidade de vida afetada sobremaneira. Anjos e colaboradores em seu estudo apontam 
que a sobrecarga é agravada pela falta de informação relacionada diretamente a doença, 
ao tratamento e as estratégias adequadas para lidar com comportamentos inadequados. E 
também é possível evidenciar que a sobrecarga do mesmo modo resulta de tarefas 
relacionadas ao cuidado (banho, alimentação, entre outros) e das mudanças que ocorrem 
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na rotina da vida social e profissional do cuidador por priorizarem os cuidados ao paciente 
(ANJOS et al., 2015).  

De acordo com os resultados obtidos quanto à qualidade de vida dos cuidadores 
entrevistados, observa-se que as médias alcançadas nos domínios foram satisfatórias. 
Dentre elas obteve destaque o domínio relacionado ao meio ambiente com a maior 
pontuação, avaliando a forma em que o cuidador percebe os aspectos relacionados ao local 
em que vive. Segundo Nardi e colaboradores (2011) as questões voltadas ao meio 
ambiente implicam diretamente na auto percepção de qualidade de vida desses indivíduos, 
uma vez que ao assumirem o papel de cuidador ficam impedidos de trabalhar e 
eventualmente se tornam restritos ao lar devido à função em que ocupam. (NARDI, T., 
RIGO, J.C., BRITO, M., SANTOS, E.L.M., BÓS, A.J.G., 2011)  

Por sua vez o domínio relacionado a relações sociais obteve a menor média. Trata-
se de um fator preocupante, pois, chama atenção que, ao comparar o resultado da escala 
de qualidade de vida com a escala que avalia a funcionalidade familiar, pode-se concluir 
que o nível de sobrecarga dos cuidadores está altamente relacionado à falta de apoio 
familiar. De acordo com Amendola e colaboradores (2011), os cuidadores que recebem 
auxílio de outros familiares para revezamento do cuidado, assim como o apoio de serviços 
de saúde e de profissionais capacitados têm demonstrado diminuição nas queixas e no 
nível de sobrecarga (AMENDOLA, F., OLIVEIRA, M.A.C., ALVARENGA, M.R.M, 2011).  

No presente estudo os indivíduos entrevistados demonstraram grande insatisfação 
com suas relações pessoais, dentre elas principalmente a questão de atividade sexual que 
obteve a menor média entre as questões investigadas. Trata-se de um resultado outrora já 
verificado em outros estudos, que por sua vez apontam que a atividade sexual dos 
cuidadores é altamente afetada pelo cuidado, uma vez que esses indivíduos passam há 
dedicar mais tempo à função do que a si próprio (AMENDOLA, F., OLIVEIRA, M.A.C., 
ALVARENGA, M.R.M, 2011).  

Não obstante, não é incomum que os cuidadores frequentemente lidem com 
restrições funcionais ocasionadas por dores físicas, além do comprometimento psicológico; 
fato este que tem gerado o aumento do desgaste emocional desses indivíduos. Dessa 
forma observa-se que quanto maior a idade do cuidador entrevistado, menor foi o resultado 
com relação ao domínio físico, se considerarmos que esses indivíduos também apresentam 
alguma patologia ou restrição e consequentemente apresentaram maior sobrecarga 
(AMENDOLA, F., OLIVEIRA, M.A.C., ALVARENGA, M.R.M, 2008).  

Em contrapartida, cuidadores mais novos têm apresentado maior restrição social e 
isolamento, segundo Wachholz e colaboradores (2013), esses indivíduos desenvolve um 
forte desgaste emocional resultando em um impacto negativo em suas percepções 
psicológicas. É possível afirmar que os indivíduos que dedicam maior tempo à função de 
cuidador estão tendem a desenvolver maior nível sobrecarga assim como maior propensão 
ao desconforto emocional. (WACHHOLZ, A. P., SANTOS, R.C.C., E WOLF, L.S.P., 2013) 

 
4) CONCLUSÃO  

 
Os resultados do estudo evidenciam que os cuidadores em sua maioria eram 

mulheres, adultas, com idade <65 anos e que não possuíam renda pessoal. Quanto a 
funcionalidade familiar, é destaque as famílias altamente funcionais, porém, ainda 
encontramos a presença de sobrecarga na maioria dos cuidadores podendo estas serem 
moderada ou grave. Conclui-se que apesar das médias satisfatórias dos indivíduos a partir 
do questionário que avalia a auto percepção da qualidade de vida, o baixo grau de 
funcionalidade familiar tem afetado diretamente no nível de sobrecarga desses indivíduos.  

À medida que o nível de sobrecarga aumenta ocorre um declínio na qualidade de 
vida em todos os domínios, sejam eles físicos, psicológicos e ambiental, o que pode afetar 
de modo considerável o cuidado prestado ao idoso.  
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Diante dos achados da presente pesquisa, entende-se que o apoio social e a 
orientação a partir das equipes de saúde tornam-se ainda mais necessários, de modo a 
auxiliar a prática de cuidado dos idosos dependentes. Promover a melhora da situação de 
saúde do cuidador vem cada vez mais tornando-se um caminho indireto para alcançar um 
cuidado satisfatório do indivíduo idoso em seu domicílio, pois garantir a qualidade de vida 
e manutenção da saúde física e mental do cuidador, implica em manutenção da saúde e 
qualidade de cuidado do idoso. 
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