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RESUMO 

 

Introdução: Com o envelhecimento populacional, torna-se necessário o melhor entendimento 

sobre o cuidador do idoso com algum grau de dependência como na síndrome demencial. 

Objetivo: Identificar os conhecimentos práticos usuais e o impacto na sobrecarga da vida dos 

cuidadores de pacientes com demência. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal 

quali-quantitativo, realizado entre 2016 a 2017, com 52 cuidadores da região de Marília-SP. 

Por meio de entrevistas, utilizou dois questionários quantitavos: o Caregiven Burden Scale 

(CBS) e outro elaborado pelos próprios autores abordando conhecimentos sobre a prática do 

cuidado e o qualitativo, abordando a percepção do cuidador relacionada ao seu cotidiano de 

vida em ser um cuidador de indivíduos com demência, bem como suas dúvidas sobre a prática 

do cuidado e como aprendeu a lidar com as dificuldades. Na análise quantitativa, os dados 

foram avaliados por meio do programa SPSS, versão 24, sendo os resultados considerados 

com significância estatística quando p < 0,05 e a na qualitativa foi utilizado análise de 

conteúdo. Resultados: Os cuidadores apresentaram a média (DP) de idade: 55,9 (±14,4) anos, 

85% eram do sexo feminino, 84% possuíam algum grau de parentesco.  O conhecimento do 

cuidado, a média (DP) de respostas corretas foi de 5,5 (±1,8) cuja pontuação poderia variar de 

0 (nenhum acerto) até no máximo 8 (todas corretas). Já a sobrecarga, dos cuidadores, avaliada 

pelo CBS, encontramos a média (DP) de 1,83 (±0,16) com maior impacto nas cuidadoras 

esposas. Encontramos correlação positiva com significância estatística entre o grau de 

escolaridade do cuidador e o conhecimento prático sobre o cuidado e uma tendência de 

correlação negativa entre o conhecimento sobre o cuidado e a intensidade da sobrecarga. 

Foram obtidas oito categorias temáticas: (1) mudança no estilo de vida; (2) sentimento de 

responsabilidade; (3) emoções expressas; (4) negação da cognição do idoso; (5) presença de 

dúvidas; (6) ausência de dúvidas; (7) veículo de comunicação como processo de 

aprendizagem para o cuidado; e (8) estilo próprio (hábitos de vida). Conclusão: O grau de 

escolaridade traz implicações positivas na qualidade do cuidado podendo repercutir na 

sobrecarga dos cuidadores, na maioria das vezes os próprios familiares e mulheres, o que 

torna fundamental investimento educacional e em políticas públicas de saúde neste contexto e 

que o cuidador não precisa apenas de conhecimento técnico, mas também de manutenção de 

sua própria saúde, através de projetos de intervenção e auxílio no cuidado, considerando a 

sobrecarga sofrida, seja física, emocional ou social. 

 

Palavras-chave: Cuidadores; Demência; Doença de Alzheimer; Idoso; Saúde do Idoso



 

ABSTRACT 

 

Introduction: With the aging population, it is necessary to have a better understanding about 

the caregiver of the elderly with some degree of dependence as in the demential syndrome. 

Objective: To identify the usual practical knowledge and impact on the caregivers life of 

patients with dementia. Methodology: This is a cross-sectional qualitative study, conducted 

between 2016 and 2017, with 52 caregivers from the Marília-SP region. Through interviews, 

he used two quantitative questionnaires: the Caregiven Burden Scale (CBS) and another one 

elaborated by the authors themselves, addressing knowledge about the practice of care and the 

qualitative one, addressing the caregiver’s perception related to his daily life in being a 

caregiver of individuals with dementia, as well as their doubts about the practice of care and 

how they learned to cope with the difficulties. In the quantitative analysis, the data were 

evaluated through the SPSS program, version 24, and the results were considered statistically 

significant when p <0.05 and the qualitative one was used content analysis. Results: 

Caregivers presented mean age (SD): 55.9 (±14.4) years, 85% were female, and 84% had 

some degree of kinship. The knowledge of care, the mean (SD) of correct answers was 5.5 

(±1.8) whose score could range from 0 (no hit) to maximum 8 (all correct). On the other hand, 

the caregivers’ overburden, assessed by CBS, found the mean (SD) of 1.83 (±0.16) with the 

greatest impact on caregivers. We found a positive correlation with statistical significance 

between the caregiver’s level of education and the practical knowledge about care, and a 

negative correlation trend between knowledge about care and the intensity of overburden. 

Eight thematic categories were obtained: (1) change in lifestyle; (2) sense of responsibility; 

(3) expressed emotions; (4) negation of the cognition of the elderly; (5) presence of doubts; 

(6) absence of doubts; (7) communication vehicle as a learning process for care; and (8) 

proper style (habits of life). Conclusion: The degree of schooling has positive implications on 

the quality of care, which can affect the overburden of caregivers, most of them family and 

women, which makes educational investment and public health policies are fundamental in 

this context and that the caregiver does not only need technical knowledge, but also of 

maintaining their own health, through intervention projects and assistance in care, considering 

the physical, emotional or social overload suffered. 

 

Keywords: Caregivers; Dementia; Alzheimer Desease; Aged; Health of the Elderly. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O número de famílias que despende tempo e conhecimento para o cuidado de idosos 

com doença que gera algum grau de dependência aumentou no decorrer destes últimos anos 

dado o envelhecimento da população.
1
 Uma das causas mais frequentes de comprometimento 

da autonomia e independência (da funcionalidade) em idosos é a síndrome demencial, a qual 

engloba alguns quadros específicos de demência como a Doença de Alzheimer (DA), 

Demência Vascular (DV), Demência com Corpos de Lewy e Demência Frontotemporal 

(DFT). Para aliviar esse pesado trabalho, seria necessário existir uma rede de apoio as pessoas 

que cuidam de idosos com demência, chamados de cuidadores. Porém, nosso sistema é 

carente deste tipo de serviço.
1
 

Estudos internacionais mostram que as demências afetam aproximadamente 5% a 8% 

da população maior de 65 anos de idade e que a prevalência dessas demências pode duplicar a 

cada 5 anos, alcançando em torno de 20% a 25% em idosos com mais de 75 anos e 25% a 

50% em idosos com mais de 85 anos.
2,3

 

Considerando as demências, podemos defini-las como uma síndrome que tem como 

característica o declínio da memória associado ao déficit de pelo menos uma ou outra função 

cognitiva (gnosia, funções executivas, função visuoespacial, praxia e linguagem) em 

intensidade suficiente para afetar o desempenho social ou profissional da pessoa.
4,5

 Várias são 

as causas, das quais o diagnóstico depende do entendimento das diferentes manifestações 

clínicas e de uma sequência de exames específicos e complementares. 

O diagnóstico clínico depende de exames que avaliam o desempenho cognitivo e o 

comportamento do doente durante suas atividades diárias. No caso do desempenho cognitivo, 

podem ser aplicados testes de rastreio como o miniexame do estado mental, complementado 

por outros que avaliam componentes do funcionamento cognitivo em diferentes aspectos, que 

são os testes breves, de fácil aplicação, como o desenho do relógio, os de fluência verbal e os 

de memória.
3
 Para finalidade de diagnóstico da Doença de Alzheimer, por exemplo, pode ser 

utilizado o Diagnostic and Statistic Manual - DSM IV onde estão descritos os critérios que 

definem o quadro demencial: múltiplos déficits cognitivos, manifestados pela deterioração da 

memória associada a algumas perturbações cognitivas (agnosia, afasia, apraxia e perturbação 

na capacidade executiva).
5 

  

Em vista destas demências, idosos dependem cada vez mais de cuidadores e deles 

demandam atenção e apoio. Desta forma, temos que qualificar um cuidador principal, 
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cuidador este construído através do relacionamento familiar e com a influência de diversos 

fatores referentes ao histórico familiar. Assim, ser o cuidador principal acarreta um 

movimento familiar em determinar quem vai cuidar.
6
 Nesta vertente, foram apontadas 

algumas razões na determinação deste cuidador principal, como legados de família, 

reciprocidade, mitos, transmissões geracionais, acordos implícitos e características comuns ao 

cuidador.
6
  

Há o reforço de a tendência dos padrões familiares tornarem-se repetitivos em questão 

das transmissões geracionais. Constatou-se também a combinação de elementos familiares, de 

personalidade, socioculturais e situacionais influenciando no surgimento do cuidador 

principal.
6
  

As demências possuem eventos biológicos em si que necessitam de diversas 

interpretações e têm significados diferentes, em construção com o sociocultural de quem 

cuida para vivenciar as relações interpessoais do cuidar dentro da família. Assim, um idoso 

com alto grau de dependência sucede em uma família exausta, com desgaste emocional e 

físico, vivendo constantemente em tensão.
7
  

Nesta vertente, a família descobre-se em sentimentos diversos, que lhes causam certo 

isolamento nas atividades do cuidado. Esses sentimentos, que são difíceis de controlar, 

abalam o emocional da família, provocando modificações e privações no seu estilo de vida ao 

tentar incluir as novas necessidades de cuidado do idoso doente.
7
   

Momentos de ansiedade por parte do cuidador tornam-se comuns durante o tempo 

despendido com o doente, pois, em um contexto familiar, as necessidades do cuidado 

prejudicam todas as dimensões do cuidador: mental, social e física. Essa dependência criada 

de ambas as partes ocasiona uma série de demandas inesperadas e novas, que podem angustiar 

a pessoa que cuida ao ter que modificar a dinâmica vivencial e rotinas dos membros da 

família.
8
  

Acredita-se que esses abalos emocionais podem influenciar a maneira de cuidar do 

membro da família que está doente e num contexto familiar, influir nos conhecimentos 

práticos usuais que o cuidador possui ao cuidar do idoso com demência, visto que para 

exercer com exatidão seu papel, o cuidador tem que superar muitos desafios.  

O cuidado deve ser sempre individualizado, considerando a etiologia e o estágio da 

doença, a dinâmica familiar e seus recursos, o suporte e rede dessas famílias, a capacitação e o 

momento pessoal em que se encontra o cuidador. Assim, o cuidador de idosos com demência, 

tem que, por exemplo, enfrentar estágios que envolvem mudanças progressivas na maneira de 
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ser do idoso, mesmo que ele permaneça com sua aparência física inicial, dificuldades estas 

que envolvem a aceitação das mudanças na vida familiar.
9
  

Para dispor de melhores possibilidades de atuação junto ao idoso com demência é 

necessário conhecer a doença para entender o paciente e o cuidado. Com isso, os cuidadores 

de idosos com demências devem investir em ambientes calmos e seguros, proporcionar a 

maior autonomia possível ao idoso, ter cuidados com qualidade de vida e bom relacionamento 

com o idoso.
10

 As estratégias de cuidado devem funcionar sempre da mesma maneira, pois se 

der certo uma vez, funcionará sempre. No cotidiano, o cuidador deve preocupar-se com o 

acompanhamento da higiene, aparência, alimentação, segurança, administração de 

medicamentos, hidratação e entre diversas questões que refletirão na saúde do idoso.
11

  

Ultrapassando o simples acompanhamento das atividades diárias de um indivíduo, seja 

eles enfermo, saudável ou acamado, o cuidador é um ser humano que expressa qualidades 

especiais e forte traço de carinho à humanidade.
11

 Podendo ser uma pessoa da comunidade ou 

da família, o cuidador presta seus serviços de cuidado à outra pessoa que esteja necessitando 

por ter limitações tanto mentais como físicas, de qualquer idade, com ou sem remuneração.
12

  

Respeitando a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob o código 5162, define-se 

que cuidador é ser alguém que: “[...] cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições 

especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene 

pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida.”
13 

 

Considerando a literatura, 90% dos cuidadores, no Brasil, são membros de família
14

, e 

isto está relacionado às dificuldades financeiras que as famílias encontram em manter um 

apoio formal. De acordo com as mesmas pesquisas, quem desempenha esse tipo de papel são, 

geralmente, as mulheres de meia idade, pois cabe as esposas e as filhas esse tipo de cuidado. 

Isso deve acontecer pelo papel que a mulher historicamente desempenhou nas sociedades 

patriarcais em que o cuidado com as pessoas da família sempre foi visto como uma função do 

sexo feminino.
14, 15, 16

 A princípio, os cuidados têm por base apenas cuidar de finanças dos 

idosos, mas com a evolução da doença, passa a ser um cuidado mais intenso, como higiene 

pessoal, alimentação e outros.
14

 

A família é a base de toda a vivência humana, como se pode entender pela ordem 

cronológica do cuidado: quando criança, os pais cuidam de seus filhos e quando os filhos 

estão adultos, cuidam de seus pais idosos.
9
 Esse entendimento compreende a Constituição Da 

Republica Federativa do Brasil que foi promulgada no ano de 1988, no qual o artigo 229 
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refere: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores 

tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
17

   

Em continuidade, o artigo 230, em seu primeiro parágrafo, continua elucidando a 

ideia: “Os programas de amparo ao idoso serão executados preferencialmente em seus 

lares”.
17

 

Compreende-se, portanto que a família é a responsável ideal pelo cuidado do idoso e 

que a desinstitucionalização deste cuidado é um processo a ser seguido, mas será necessário, 

portanto, que as famílias sejam assistidas para realizar o cuidado adequado, já que não estão 

preparadas para tal.  

Percebe-se, portanto, a necessidade de identificar os cuidadores dos idosos com 

demência e analisar a percepção destes sobre o cuidado (que identificam e acompanham as 

necessidades diárias de cada idoso), proporcionando-lhes, posteriormente, orientações de 

cuidado que respeite a autonomia dos doentes com demência, contribua para a preservação da 

funcionalidade à medida que a doença evolui, e determine, assim, uma melhor qualidade de 

vida dos mesmos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Envelhecimento 

 

Conhecemos ao longo da história que o idoso tem sido o ponto de diferentes posturas 

por parte das sociedades, sendo que em alguns momentos ele é acolhido e valorizado, porém 

em outros é rechaçado e menosprezado. Porém, no decorrer de muitos anos, surgiram os 

estereótipos de pessoas com doenças e perdas, como um problema do médico, ou de uma 

realidade que pesa a todos e inclusive à sociedade.
18

 Por isso, é necessário que se cuide para 

que o envelhecimento seja saudável e que haja uma mudança do estereótipo, o que é o foco de 

um processo mundial.  

Geralmente, o curso da vida enquadra-se em fases: períodos da infância, período de 

dedicar-se aos estudos, período que é definido pelo trabalho e, por fim, a aposentadoria. Com 

a longevidade, o indivíduo tem a oportunidade de repensar todas essas fases e em como se 

desdobrará a velhice.
18

 Por exemplo, hoje, por esperar viver mais, os jovens passam mais 

tempo estudando e focando em suas carreiras. Filhos, em muitas situações, estão sendo 

desejados numa idade mais avançada ou, em outros momentos, busca-se iniciar uma carreira 

após os filhos já estarem criados.
18

 Devido a essa possibilidade de envelhecimento, os 

planejamentos de vida estão sendo diversificados, com uma amplitude maior de 

oportunidades, surge, então, a grande necessidade de revalorizar o idoso e focar a saúde.
18

  

O envelhecimento é considerado um processo do corpo humano, no qual há a natural 

degenerescência do organismo com o decorrer do tempo, e que se inicia quando o indivíduo 

nasce, continua na idade ativa e finaliza com o processo de morte. Já o envelhecimento 

populacional é considerado um aumento da população referente à parcela de pessoas com 60 

anos ou mais.
18

 Este aumento, quando analisado em uma pirâmide populacional, se apresentar 

com um estreitamento do deslocamento no sentido da base, ou seja, inversão da pirâmide, ou 

também se alcançar ou exceder 15% do total da população, é considerado uma população em 

envelhecimento avançada.
19 

Culturalmente, as sociedades valorizam a velhice de maneiras diferentes: na tradição 

japonesa, por exemplo, cabe ao filho mais velho amparar os pais idosos. Com isso, a nora 

torna-se uma figura central já que assume o papel da cuidadora, porém, mais como um dever 

do que escolha ou reciprocidade. Na cultura sherpa, no Nepal, o filho mais jovem deve 

permanecer na casa paterna como sinônimo do cuidado aos pais. Assim, esse filho tem direito 
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a receber o dobro da herança em relação aos outros irmãos. Em contrapartida, na sociedade 

ocidental acontece o inverso, pois os idosos estão em situações de exclusão e maus tratos por 

ser considerados, em sua maior parte, improdutivos.
20

  

De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a população de 

idosos com 60 anos ou mais aumentou 7,3 milhões entre 1980 e 2000, chegando a 14,5 

milhões em 2000 e, em até 2025, o Brasil será o sexto país em número de idosos.
21

   

Ao considerar a inversão da pirâmide, entende-se que o comportamento expressivo 

para que tal inversão aconteça é decorrente de determinadas variáveis na atualidade, como 

menor taxa de fecundidade, menor taxa da mortalidade, consequentemente, maior expectativa 

de vida, melhores condições de saúde e circulação migratória, sendo a diminuição da taxa de 

fecundidade a variável que mais influência tem na inversão.
19, 22

 O Brasil vivencia, desde 

1960, um declínio na taxa de fecundidade total, que no intervalo de tempo de 

aproximadamente 50 anos, passou de 6,28 filhos para apenas 1,69 filho por mulher. Essa 

redução da taxa de fecundidade no Brasil segue a tendência dos países desenvolvidos, porém, 

com ritmo mais acelerado, decorrente de fatores como a melhoria dos serviços da saúde 

oferecidos à mulher e de sua entrada no mercado de trabalho.
22

  

De acordo com a Projeção Populacional do IBGE em 2017
23

 a população brasileira é 

de 207.767.362 pessoas, com uma taxa de 8,46% de idosos (Figura 1) e uma previsão para 

2030 de 13,44% idosos (Figura 2).
23

 Podemos perceber, portanto, que a população brasileira 

está envelhecendo, ou seja, há redução no número de crianças e jovens e um aumento de 

pessoas com 60 anos ou mais (Figura 3).
23

 

 

Figura 1 - Projeção e estimativa da população de idosos do Brasil em 2017   

 
Fonte: IBGE.

23
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Figura 2 - Projeção e estimativa da população de idosos do Brasil para 2030   

 
Fonte: IBGE

23 

Figura 3 - Projeção da pirâmide etária da população brasileira e do Estado de São Paulo (SP) 

em 2017 

 
Fonte: IBGE

23
  

 

A transição demográfica teve inicio no Brasil a partir dos anos 1940, devido, 

sobretudo, à queda da mortalidade. Essa queda se deve principalmente aos avanços 

tecnológicos no campo da saúde, melhoria e aumento da cobertura de saneamento básico e 

hábitos de higiene, além da consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). A melhora dos 

índices de mortalidade pôde ser notada em todas as faixas etárias, mas principalmente entre as 

crianças, em que vem apresentando uma queda da mortalidade infantil desde 1940. 

Consequentemente, a expectativa de vida ao nascer, nesse mesmo período, aumentou 

consideravelmente de 42.7 para 75.7 anos.
22
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 Essa transição sociodemográfica e epidemiológica, destacada mundialmente, 

decorrente do processo de industrialização e modernização ocorrida desde o século XIX e que 

progride até o século atual, processa em meio a condições de vida diversas. Nesse cenário, 

destaca-se a importância da saúde, já que a oportunidade de longevidade depende dessa 

vertente. Envelhecer não é necessariamente estar doente, mas para isso, a longevidade deve 

estar acompanhada por um conjunto de ações e atitudes saudáveis.
18

  

Entretanto, a saúde precária, presente tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento, acarreta uma transformação na incidência e prevalência das doenças, 

principalmente nas Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) e nas doenças 

degenerativas.
11,18 

Muitas dessas doenças podem ser prevenidas ou mesmo controladas 

quando detectadas cedo o suficiente. Em outros casos, desaceleradas quando priorizamos os 

comportamentos saudáveis no processo de envelhecimento ou quando oferecemos ambientes 

de apoio para esses idosos viverem dignamente e com crescimento contínuo.
18

  

Ao comparar os países desenvolvidos com os em desenvolvimento, sabe-se que o 

envelhecimento da população não acontece no mesmo compasso em relação ao 

desenvolvimento socioeconômico. Em muitos locais, principalmente na Europa, ao considerar 

os países desenvolvidos, o envelhecimento populacional aconteceu de forma gradual, em 

acompanhamento com o desenvolvimento socioeconômico e em um período longo 

considerado de décadas e gerações, por exemplo, no caso da França: para dobrar a parcela de 

pessoas mais velhas de 7 para 14%, levou-se em torno de 115 anos. Enquanto que nos países 

em desenvolvimento o envelhecimento ocorreu de forma inversa, ou seja, numa velocidade 

maior em um período menor, chegando a ser reduzido a duas ou três décadas, como na China, 

que levára apenas 27 anos para atingir o mesmo índice do número de pessoas velhas do que 

na França.
21

 Desse modo, o envelhecimento da população de países em desenvolvimento está 

acontecendo antes de haver um aumento na riqueza, enquanto que os países desenvolvidos já 

se tornaram ricos antes do envelhecimento da população.
21

  

Nesta vertente, o rápido envelhecimento tem influência em vários processos. À 

medida que as pessoas envelhecem, as DCNT, se não prevenidas, aparecem e são causas de 

incapacidade , morbidade e mortalidade em várias regiões do mundo. Essas enfermidades, 

consideradas típicas da terceira idade, ocasionam o aumento dos custos com a saúde, 

tornando-se caras tanto para os indivíduos e famílias, quanto para o Estado. Ainda, em países 

em desenvolvimento, acontecem mudanças notáveis nas estruturas e papéis familiares, na 

migração, como também nos padrões de trabalho
21

.  
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Neste aspecto, famílias pequenas, a urbanização, mulheres no mercado de trabalho 

como força de trabalho formal, a migração de jovens para as cidades em busca de trabalho, 

são fatores que resultam em um número menor de pessoas disponíveis para cuidar dos 

idosos.
21

  

As principais doenças crônicas que afetam os idosos em todo o mundo são: doenças 

cardiovasculares, Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), câncer, 

acidente vascular encefálico (AVE), doenças músculo-esqueléticas (por exemplo, osteoporose 

e artrite), doenças mentais (principalmente a depressão e demência), doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) e doenças relacionadas à visão.
18,21

 Assim, as DCNT são as 

principais causas de morte entre os idosos. 

 

2.2 Demência  

 

 Caracterizada como uma síndrome clínica, a demência é um termo que designa todo 

um conjunto de sinais e sintomas, causados por alterações do Sistema Nervoso Central 

(SNC), expressa por modificações de funções mentais superiores, perda de memória, 

transtornos de linguagem e alterações na personalidade e no comportamento. Dependendo da 

evolução dos sinais e sintomas, afeta significativamente as atividades da vida diária, podendo 

levar à perda progressiva da integridade do doente e de sua autonomia.
24, 25 

  

 As causas são inúmeras e o diagnóstico específico é decorrente das diferentes 

manifestações clínicas analisadas em um conjunto de exames complementares e obrigatórios. 

Entre as causas, as quatro mais frequentes são a doença de Alzheimer (DA), que é responsável 

por 50% a 70% dos casos, a demência vascular (DV), a demência frontotemporal (DFT) e a 

demência com corpos de Lewy (DCL). A demência mista (DM) é considerada como a 

combinação de lesões das duas primeiras.
25, 26 

 Devido ao envelhecimento populacional, bem como ao aumento da expectativa de 

vida, houve a consequente elevação do número de casos de doenças crônico degenerativas, 

contando com aproximadamente 24,3 milhões de pessoas com demência em 2005, que pode 

chegar a 81,1 milhões em 2040 e a 114 milhões em 2050. Em relação à prevalência, estima-se 

5% dos idosos acima de 65 anos
25

, e no Brasil, já chegou a 7,1%
27

. Ao considerar os custos, 

sabe-se que anualmente os governos gastam em torno de 24,7 a 83,9 bilhões de dólares em 

alguns países, contando com os custos pessoais, tanto dos cuidadores quanto dos pacientes, e 

os anos de vida despendidos em prol da doença.
25 
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A prevalência de demência por faixa de idade duplica a cada 5 anos. Em uma revisão 

bibliográfica, um dos estudos realizados sobre incidência populacional de demência no Brasil 

identificou prevalência de demência variando de 1,6% em indivíduos entre os 65 a 69 anos, a 

até 38,9% nos indivíduos com idade superior a 84 anos.
27, 28

 

O diagnóstico baseia-se na avaliação objetiva do funcionamento cognitivo e do 

desempenho do paciente em situações da vida diária. A avaliação cognitiva pode ser realizada 

através de testes de rastreio, como o miniexame do estado mental, devendo-se complementar 

a avaliação com testes que abordem diferentes aspectos da cognição, por exemplo, os de 

memória (evocação tardia de uma lista de palavras ou figuras), fluência verbal (número de 

animais de que se recorda em um minuto) e desenho do relógio. O Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM) é um dos testes utilizados para a avaliação da função cognitiva do idoso com 

demência e que abrange, em sua primeira parte, orientação, memória e atenção e na segunda 

parte, algumas outras habilidades específicas como saber nomear e a compreensão
29

.  

Também é recomendada a avaliação neuropsicológica detalhada, principalmente nos 

estágios iniciais, quando os testes podem estar normais. Também porque essa avaliação 

fornece dados importantes relacionados ao padrão das alterações cognitivas, o que pode 

ajudar no diagnóstico diferencial das diversas demências.
24 

O comportamento em atividades de vida diária pode ser avaliado por escalas ou 

questionários aplicados aos cuidadores do paciente. Existe um padrão na evolução no 

comprometimento funcional, em que as atividades instrumentais modificam-se com a 

evolução da doença e sofrem impactos mais precocemente que as atividades básicas, por isso 

as primeiras devem receber prioridade na hora da investigação.
24

  

No aspecto diagnóstico, a investigação de cada tipo de demência depende de exames 

laboratoriais e exames de neuroimagem, além do perfil neuropsicológico característico. 

Quanto aos exames laboratoriais, para o diagnóstico etiológico de uma síndrome demencial 

são necessários: hemograma,provas de função tireoidiana, hepática e renal, transaminases 

hepáticas, sorologias para sífilis e níveis séricos de vitamina B12. Através desses exames é 

possível constatar várias causas potencialmente reversíveis de demência e descobrir eventuais 

doenças associadas. Já por intermédio de exames de neuroimagem (tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética do crânio) é possível perceber alterações 

vasculares que apontam para diagnóstico de Demência Vascular ou Doença de Alzheimer 

com Doença Cerebrovascular, assim como outras condições, entre elas hidrocefalia, tumores, 

ou hematoma subdural crônico. Já nos quadros de demência degenerativa, os exames 
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laboratoriais podem não se alterar, e os de neuroimagem estrutural identificam atrofia 

cortical.
24

 

 

2.2.1 Doença de Alzheimer 

 

É a causa mais comum de demência. Representa mais de 50% dos casos demenciais 

nos pacientes com 65 anos ou mais. É caracterizada por degeneração inicialmente na 

formação hipocampal, depois das áreas corticais associativas. Esse padrão faz com que a DA 

leve a alterações cognitivas e comportamentais, sem comprometimento do funcionamento 

motor até os estágios mais avançados da doença.
24,30

  

Nos primeiros estágios usualmente ocorre perda de memória episódica e dificuldade 

em obter novas habilidades, passando progressivamente para danos em outras funções 

cognitivas, como cálculo, julgamento, raciocínio e habilidades visuo-espaciais. Nos estágios 

intermediários, pode ocorrer apraxia, que é uma alteração neurológica que se caracteriza por 

perda da capacidade de executar voluntariamente movimentos específicos mesmo que o 

paciente tenha vontade de fazê-lo, e afasia fluente, quando, por dificuldade em encontrar as 

palavras corretas para se expressar, a fala do paciente não faz sentido pra quem ouve, embora 

a pessoa acredite estar falando corretamente. Já nos estágios terminais, ocorre piora dos 

sintomas, com surgimento de importantes alterações no ciclo de sono-vigília, transtornos 

comportamentais como irritabilidade e agressividade, sintomas psicóticos, incapacidade em 

andar, falar e realizar cuidados pessoais sem auxilio.
31 

Os sintomas iniciais da DA são geralmente déficit de memória, principalmente quanto 

a fatos recentes (memória episódica), e desorientação espacial, fatores dependentes da 

formação hipocampal. Comprometimentos de linguagem (sobretudo anomia), distúrbios de 

planejamento, e de habilidades visuoespaciais podem surgir com o avançar do quadro.
24, 30

  

O diagnóstico de DA é dado a partir da presença de quadro clínico compatível 

associado à exclusão de outras causas de demência através de exames laboratoriais e de 

imagem. Tomografia e ressonância revelam atrofia cortical difusa e de hipocampo ou de 

concentração em regiões posteriores. Esses são os critérios de diagnóstico de DA provável. O 

diagnóstico definitivo só é possível através de exame anatomopatológico.
24, 30

  

A acurácia diagnóstica com perfil clínico sugestivo e exclusão de outras causas, em 

estudos com confirmação anatomopatológica, é de 81% à medida que esses pacientes são 

acompanhados.
24
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2.2.2 Demência Vascular 

 

Caracterizada por demência causada por doença cerebrovascular. Comumente 

associada às consequências de grandes lesões tromboembólicas (demência por múltiplos 

infartos) ou por lesões únicas em locais estratégicos (tálamo, giro angular esquerdo, núcleo 

caudado), angiopatia amiloide e demência por acidente vascular cerebral hemorrágico.
24

 

Trata-se da segunda maior causa de demência, com cerca de 10% dos casos, com 

prevalência de 1,2 a 4,2% nos indivíduos na faixa etária de 60 anos ou mais. Os fatores de 

risco para DV são os mesmos das doenças ateroscleróticas: idade, hipertensão, diabetes, 

dislipidemia, tabagismo, entre outros.
24

 

O diagnóstico também se dá por meio de história clínica, avaliação neuropsicológica e 

exames de imagem. Porém, o elemento diagnóstico principal baseia-se na relação causal entre 

comprometimento cerebrovascular e o quadro demencial, o que nem sempre é uma tarefa 

fácil.
24,30

 

 

2.2.3 Demência com corpos de Lewy (DCL) 

 

O quadro clínico apresenta flutuações dos déficits cognitivos em questão de minutos, 

alucinações visuais, e sintomas parkinsonianos. São necessárias duas dessas manifestações 

para o diagnóstico de DCL provável.
25,30

 A DCL é a terceira causa mais frequente de 

demência.
24

 

A atenção, funções executivas e visuoespaciais são os campos cognitivos mais 

comprometidos nas fases iniciais da DCL, com menor prejuízo da memória. Porém com o 

avanço da doença, essas características se deterioram, tornando mais difícil a diferenciação de 

outras demências. Os pacientes usualmente apresentam episódios recorrentes de quedas ou 

síncopes.
24,30,32

  

Para o diagnóstico desta demência é fundamental que o indivíduo acometido tenha um 

declínio progressivo de suas funções cognitivas que interfere nas atividades de vida diária. 

Ainda, o “Consenso sobre Demência com Corpúsculos de Lewy” tem como critérios 

diagnósticos as propostas de DCL possível ou de DCL provável, já que o diagnóstico 

definitivo necessita de avaliação anatomopatológica post-mortem.
30,32 

 

2.2.4 Demência frontotemporal (DFT) 
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As DFT apresentam quadro clínico com alterações precoces de personalidade, 

comportamento e linguagem, de início insidioso e progressivo, enquanto memória e 

habilidades visuoespaciais estão relativamente preservadas. As alterações comportamentais 

incluem isolamento social, perda de crítica, desinibição, impulsividade, descuido da higiene 

pessoal, entre outros. Tais alterações decorrem do predomínio frontal da atrofia 

cerebral.
24,30,33

 

Fazem parte do grupo das DFT a Doença de Pick, e a degeneração dos lobos frontais. 

Ao exame neurológico, os pacientes apresentam reflexos primitivos (preensão palmar, de 

sucção, de projeção tônica dos lábios). Podem também apresentar sinais parkinsonianos.
24,30,33

  

 

2.3 Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e Clinical Dementia Rating (CDR)  

 

Ao sabermos que ainda há pouca alternativa terapêutica e uma necessidade de maior 

efetividade dos tratamentos frente ao diagnóstico precoce de demência, deve-se dar uma 

grande importância ao diagnóstico dos casos e ao reconhecimento dos que possuem alto risco 

de evoluírem.
34

  

Para o diagnóstico, o DSM – IV considera a associação entre a avaliação clínica e 

alguns testes de função cognitiva e o diagnóstico diferencial com outras condições, já que na 

demência há perda de memória e de outras funções corticais. Para avaliar a função cognitiva, 

frequentemente utiliza-se o miniexame do estado mental (MEEM) e outros testes de avaliação 

de funções cognitivas específicas, como os de memória e funções executivas.
34,35,36

 

O MEEM foi trazido ao Brasil por Bertolucci et al.
29

, é um teste que avalia funções 

cognitivas específicas, constituído de duas partes: uma parte abrange orientação, memória e 

atenção, com a pontuação máxima de 21 pontos, e a outra parte refere-se a habilidades 

específicas, por exemplo, nomear e compreender. Em sua distribuição, temos: orientação para 

tempo (5 pontos), orientação para local (5 pontos), registro de 3 palavras (3 pontos), atenção e 

cálculo (5 pontos), lembrança das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos), e capacidade 

construtiva visual (1 ponto). Ao final, temos o escore variando de um mínimo de 0 até o total 

máximo de 30 pontos.
29

 Para o diagnóstico de demência, o corte de 23/24 é considerado de 

boa a excelente sensibilidade e especificidade, considerando o nível educacional do 

paciente.
29

  



25 

 

 

O Clinical Dementia Rating (CDR) é um instrumento desenvolvido por Hughes et al.
37

 

e adaptado por Morris
38

 que permite uma classificação da prevalência dos graus de demência, 

como também identifica os casos em que são questionáveis, ou seja, os que não são 

enquadrados como normais. São casos de pessoas que possuem uma maior taxa de conversão 

para demência, consideradas com transtorno cognitivo leve ou o chamado declínio cognitivo 

associado ao envelhecimento (DECAE).
34,35

 

Foi desenvolvido em 1979, nos Estados Unidos da América (EUA), através do projeto 

“Memory and Aging” da Universidade Washington em St. Louis, Missouri, e seu objetivo era 

a graduação de demência, em especial a doença de Alzheimer. Em um primeiro momento, 

tinha a finalidade de utilizar informações de uma fonte próxima do paciente, como algum 

membro da família ou o cuidador, que eram associadas às informações que o próprio paciente 

relatava durante a anamnese. Essas informações eram todas auxiliadas por outros 

instrumentos, como o MEEM e a escala de Blessed
39

 para gravidade de demência. 

Atualmente, existe a entrevista semi-estruturada e algoritmos para definir o escore global da 

escala CDR.
34

 

O instrumento avalia, basicamente, a influência das perdas cognitivas para realizar as 

atividades de vida diária, como também cognição e comportamento: “Para se chegar à 

classificação não há necessidade de notas de corte estabelecidas pelo desempenho 

populacional, pois os indivíduos são comparados ao seu próprio desempenho passado. Esse 

instrumento está dividido em seis categorias cognitivo-comportamentais: memória, 

orientação, julgamento ou solução de problemas, relações comunitárias, atividades no lar ou 

de lazer e cuidados pessoais. Cada uma dessas seis categorias deve ser classificada em: 0 

(nenhuma alteração); 0,5 (questionável); 1 (demência leve); 2 (demência moderada); e 3 

(demência grave), exceto a categoria cuidados pessoais, que não tem o nível 0,5, A categoria 

memória é considerada principal, ou seja, com maior significado e as demais categorias são 

secundárias. A classificação final do CDR é obtida pela análise desses classificações por 

categorias, seguindo um conjunto de regras elaboradas e validadas por Morris.”35 

A seguir, na figura 4, temos a classificação das categorias de acordo com o CDR: 
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Figura 4 – Classificação das categorias avaliadas pelo CDR 

 
Fonte: Montaño et al.

35
 

 

2.4 Cuidadores e o impacto do cuidado 

 

 É importante entender que o cuidador de idosos cuida de pessoas acima de 60 anos 

que apresentam dificuldades para desempenhar atividades do dia a dia, também conhecidas 

como atividades diárias ou instrumentais. Suas tarefas envolvem desde acompanhá-la em tais 

atividades até em auxiliá-las, como na higiene pessoal, na alimentação, nas medicações e em 

outras práticas necessárias. 

 Em decorrência do envelhecimento populacional e da melhoria da expectativa de vida, 

como já evidenciado, o número de idosos aumentou, com a transição demográfica 

acontecendo de forma rápida e em um período curto no Brasil, ocasionando uma qualidade de 

vida caótica à população maior de 60 anos. Portanto, observa-se que poucas são as políticas 

de saúde voltadas para ao bem-estar dos idosos, o que é preocupante, considerando que 

grande parte dessa população é de baixa renda e depende do serviço público de saúde 

brasileiro.
11,40
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 Em 1990, com a Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90, regulamentada pelo Decreto nº 

1.948 de 1996, definiram-se as atuações governamentais, como também as específicas nas 

áreas envolvidas para criação de condições para a promoção da participação, integração e 

autonomia do idoso com 60 anos ou mais na sociedade. De acordo com essa Lei, são de 

responsabilidade do setor da saúde as ações para promover, proteger e recuperar a saúde 

voltada ao idoso.
11,41

  

 Diante disto, surgem grandes dificuldades, as assistências em questões 

multidimensionais a esse grupo, voltadas às diferentes realidades e níveis, como também um 

planejamento para lidar com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que causam 

incapacidades e dependências, em muitos casos. Sendo um dos principais problemas dessa 

população, a DCNT causa limitações nas atividades para alguns cuidados pessoais em cerca 

de 49% dos idosos, e destes, 27% apresentam alguma dependência devido às dificuldades em 

gerenciar a casa.
11

  

 A Política Nacional ao Idoso, que tem por objetivo assegurar os direitos sociais do 

idoso, preconiza, basicamente, que o idoso permaneça junto à família, recebendo todos os 

cuidados em convívio, apoio e proteção familiar.
41

 Para isso, é necessário que exista 

infraestrutura, recursos e apoio disponíveis, que também é preconizado em uma das diretrizes 

das ações da política. Entretanto, diante de um custo benefício oneroso e da realidade das 

famílias brasileiras que, em sua maioria, possuem condições econômicas e sociais difíceis, 

torna-se fundamental uma rede de apoio a todos esses protagonistas, que são o idoso e o 

cuidador. Evidencia-se, portanto, a necessidade de apoio à família, já que no Brasil as 

desigualdades sociais afetam grande parte da população.
11,41

 

 Neste cenário temos o cuidador informal, considerado como: “aquele que desempenha 

cuidado não profissional e seu papel sem receber nenhuma remuneração, podendo ser pessoas 

da família, amigos e vizinhos. Faz-se distinção também entre os cuidadores primários, 

secundários e terciários. Os cuidadores primários são os principais responsáveis pelo idoso e 

pelo cuidado e responsáveis pela maior parte das tarefas. Os secundários podem até realizar as 

mesmas tarefas, mas o que os diferencia dos primários é o fato de não terem o nível de 

responsabilidade e decisão, atuando quase sempre de forma pontual em alguns cuidados 

básicos, revezando com o cuidador primário. Os cuidadores terciários são coadjuvantes e não 

têm responsabilidade pelo cuidado, substituindo o cuidador primário por curtos períodos e 

realizando, na maioria das vezes, tarefas específicas como compras, pagar contas e receber 

pensões.”11
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 De acordo com o código 5.162, de 2002, a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) define que cuidador é quem zela pelo bem-estar, alimentação, saúde, educação, 

cultura, higiene pessoal, lazer e recreação da pessoa assistida. As atribuições com 

características de atividades de profissionais especializados, por exemplo, de técnico ou 

auxiliar de enfermagem, não são permitidas. É alguém que cuida a partir de propostos 

estabelecidos por instituições responsáveis diretas ou especializadas, que no caso, pode ser a 

comunidade ou a família. Ainda, no critério da CBO, os cuidadores de idoso são divididos 

em: acompanhante de idoso; cuidador de idosos domiciliar; cuidador de idosos institucionais; 

e cuidador de pessoas idosas e dependentes. 

Mediante o contexto, temos a classificação dos cuidados, que podem ser o de 

manutenção e o de reparação: “Os cuidados também podem ser classificados em: de 

manutenção (alimentação, higiene corporal, vestuário, integridade física, entre outros) e de 

reparação (oferecer medicação). Os cuidados de manutenção são mais predominantes e estão 

relacionados à incapacidade funcional do idoso e os cuidados de reparação visam o tratamento 

da doença. Esses cuidados são dos mais simples aos mais complexos, como o banho e o 

transporte que exigem do cuidador um esforço físico constante e a medicação, certo grau de 

escolaridade.”
11

  

O cuidado também está relacionado à dependência do idoso em realizar as Atividades 

de Vida Diária (AVD), e esse grau de dependência influencia diretamente a família, pois ao 

assumirem o papel de cuidador, os familiares podem apresentar vários sentimentos e 

sintomas, como estresse, depressão, tensão, fadiga, redução do convívio social, 

constrangimento, alteração de autoestima, frustração e outros. Em consequência, o bem-estar 

tanto do doente quanto do cuidador pode ficar afetado, pois esta sobrecarga do cuidador 

informal pode provocar problemas psicológicos, sociais, físicos, financeiros e emocionais.
11

  

As AVD ajudam a avaliar a capacidade funcional do idoso e consistem em atividades 

que se referem ao cuidado com o corpo das pessoas: fazer a higiene, vestir-se e alimentar-se. 

Já as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) são as relacionadas com atividades de 

cuidado com a casa e administração do ambiente, como: limpar a casa, cuidar da comida, da 

roupa, usar equipamentos domésticos, utilizar transporte público ou pessoal, fazer compras, 

controlar as finanças e a própria medicação.
11

 

Conforme o grau de dependência do idoso, existe a necessidade do cuidador para a 

manutenção das AIVD e AVD. Além disso, o cuidador deve buscar ações que estabelecem o 

equilíbrio do ambiente, como também a manutenção da comunicação.
11
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Devido ao adoecimento do idoso, o cuidador enfrenta obstáculos e dificuldades que 

muitas vezes se intensificam pela ausência do conhecimento da doença e da sua evolução ou, 

em muitos casos, por falta de informações e orientações em como lidar com a situação, 

ocasionando ansiedade no cuidador. Por tudo isso, a falta de preparo leva o cuidador a 

adquirir seu conhecimento na rotina e suas habilidades na prática diária.
11

  

Vemos que todo esse histórico se resume ao modelo curativo, individual e tradicional, 

vigente na área da saúde, que foca apenas o paciente e não seu contexto biopsicossocial. A 

partir do momento em que o entendimento da assistência ao idoso é organizado em todo o 

contexto coletivo e estendido às necessidades das famílias, as dificuldades a serem 

enfrentadas podem diminuir e o idoso pode receber todo o cuidado voltado a sua reabilitação 

e ao seu tratamento até às suas dificuldades financeiras.
11

  

 Cuidar do idoso é uma tarefa que exige dedicação e que muda o cotidiano do cuidador 

e da família, agregando várias atividades e dificuldades em sua rotina e que geralmente é 

voltada a uma pessoa. Essa demanda do cuidado, em meio à dinâmica familiar, aos gastos 

financeiros e outras necessidades, exige do cuidador atenção, dedicação, amor, paciência, 

apoio emocional e carinho às suas tarefas, que são duradouras e contínuas. Dentre tudo isso, 

alguns ainda administram seu tempo com as atividades domésticas, provocando desgaste tanto 

emocional quanto físico e consequentemente a sobrecarga.
11

 

 A sobrecarga é apontada também como uma consequência da falta de ajuda. Os 

cuidadores primários, apesar de receberem ajuda dos cuidadores secundários e/ou terciários 

em alguns casos, ainda se sentem cansados por não terem alguém com quem dividir a carga 

física e emocional. Os familiares e/ou amigos até querem contribuir, mas não existe a 

organização necessária para tal contribuição, sobrecarregando-se assim apenas uma pessoa. 

Observa-se também que a família centraliza as responsabilidades na mulher, que acaba se 

tornando o cuidador principal, negligenciando sua vida social e necessidades pessoais. Por sua 

vez, o cuidador formal que poderia auxiliar nessa sobrecarga não é contratado, ou por 

questões financeiras ou, então, por questão de confiança, por não ser considerado capaz de 

desenvolver alguns cuidados mais complexos ou porque os parentes acreditam ser uma 

obrigação familiar.
11

    

 Apesar do desgaste emocional, há ainda o cuidador de idoso que desempenha seu 

papel pela obrigação, dever e reconhecimento relacionados aos bons momentos que vivenciou 

junto ao idoso. Nessa diversidade de sentimentos, o envolvimento afetivo possibilitado pelos 

laços familiares é uma forma de retribuição aos cuidados fornecidos pelo idoso em sua 
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juventude, como a uma filha, que foi gerada e criada por ele. Com isso, o cuidador se vê em 

uma mistura de sentimentos, que vai desde amor, carinho e retribuição, até ansiedade, 

impaciência e medo.
11

 

 

2.5 Prática do cuidado 

 

“Cuidar é uma ação e um comportamento que envolve conhecimento, valores, 

habilidades e atitudes empreendidas no sentido de favorecer as potencialidades das pessoas 

para manter ou melhorar a condição humana no processo de viver ou morrer. O cuidado é 

inerente ao ser humano, por isso, cuidar de alguém requer do cuidador habilidades que 

acabam se expressando no cotidiano do cuidado.”11
  

A prática do cuidado reflete a busca do cuidador em alcançar um equilíbrio, por meio 

de estratégias que asseguram o enfrentamento de situações vivenciadas no cotidiano do 

cuidado, como também frente aos problemas gerados na família. Mediante isso, o cuidador 

necessita de conhecimentos sobre as doenças e suas evoluções, como também características 

particulares do cuidado.
11,40

 

Para o tratamento do paciente, consideramos duas vertentes: a farmacológica e a não 

farmacológica. No tratamento farmacológico, deve-se considerar o diagnóstico da doença, 

mas basicamente pode ser voltado à cognição ou aos sintomas de comportamentos 

psicológicos. No tratamento não farmacológico, há a indicação de reabilitação cognitiva em 

alguns casos, técnicas que visam à melhora nas atividades de vida diária. A literatura aponta 

também que uma opção prática são os treinamentos e programas educacionais aos cuidadores, 

que podem amenizar o estresse tanto para o paciente quanto para o cuidador.
42

  

Referente à prática do cuidado, a literatura indica uma divisão da terapêutica, que pode 

ser de maneira formal e ou informal: na prática formal, temos os cuidados relacionados ao 

processo de saúde-doença, e nas informais, temos aquelas consideradas como automedicação, 

o uso de medicações naturais e outros.
11

  

Embora para o cuidado do paciente com demência não existam regras a serem 

seguidas, pois cada idoso é único, cada doença e seu estágio são diferentes em cada idoso, 

existem sintomas que são comuns. Logo, o cuidador deve estar familiarizado com o processo 

de evolução de cada uma, com as orientações médicas em relação ao tratamento e as decisões 

da família referentes ao idoso com demência.
43
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Em alguns estudos, cuidadores relataram que cuidar é um dom com estilo próprio, ou 

seja, baseado em suas culturas, experiências e aprendizados e que cada um tem uma maneira 

singular. Os relatos abordavam várias questões, por exemplo, que não existe uma receita 

pronta que ensine, é preciso apenas que seja criativo, por isso, cada cuidador inventava uma 

maneira que melhor se adequava ao seu cotidiano da tarefa de cuidar.
11

  

No entanto, o cuidador não pode esquecer que ao cuidar do idoso com demência, a 

flexibilidade tem que ser uma característica em todo o tempo, visto que a pessoa já é idosa e 

carrega consigo uma história de vida, experiências e valores morais. Além disso, é preciso, 

para saber lidar com a situação, conhecer as características da doença as condições de ajuda 

da família e da comunidade, como amigos e vizinhos, adaptação do ambiente e programas que 

o governo oferece.
43

  

Considerando que entre as demências, a Doença de Alzheimer é a que acomete as 

pessoas em torno de 60% da população mais que as outras doenças, o maior número das 

demências será tratado conforme a prática do cuidado em relação aos sintomas mais comuns 

dessa doença e que podem estar presentes em outras demências: “[...] um ambiente físico 

adequado à sua condição de idoso e de portador de uma doença que o faz esquecer até mesmo 

a própria identidade; pessoas capacitadas, compreensivas e amorosas a sua volta; profissionais 

de diversas áreas, como o neurologista (que o acompanhe, o oriente e prescreva a sua 

medicação), o nutricionista (que oriente a família sobre a alimentação adequada nos diferentes 

estágios da doença), o fonoaudiólogo (que oriente nos exercícios para a manutenção da fala, 

na ingestão e deglutição dos alimentos), o fisioterapeuta (para auxiliar na postura correta, na 

acessibilidade e funcionalidade dos movimentos), o educador físico (que o mantenha em 

movimento), o terapeuta ocupacional (para mantê-lo em atividades criativas durante o dia, 

ajudando-o a reduzir a inquietação pela ociosidade)”.
43

 

A autonomia e independência da pessoa idosa e do cuidador devem ser preservadas o 

máximo possível. Para isso, o ambiente deve sofrer adaptações para que se evite que o idoso 

passe por situações como queda causada por distúrbio de marcha, tontura e outros. Essas 

adaptações trazem segurança, além de facilidades, para o desenvolver das atividades de vida 

diária, tanto para o idoso quanto para o cuidador. A recomendação, no caso, é que essas 

mudanças sejam feitas gradativamente para que o doente possa se adaptar e perceber suas 

necessidades.
12,43

  

Neste contexto, sugere-se ao cuidador manter o local de maior trânsito, do idoso com 

demência, livre de móveis ou quaisquer outros objetos que possam provocar a queda. 
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Conservar os objetos de uso diário sempre no mesmo local, para evitar confusão pelo idoso ao 

tentar localizá-los, como também manter a facilidade no acesso. Não utilizar tapetes e nem 

encerar o chão, evitando superfícies lisas. Manter todos os cômodos da casa iluminados. 

Adaptar locais para meio de locomoção, como escadas com corrimão, ou mesmo adequar as 

alturas dos vasos sanitários, camas, poltronas e cadeiras, para que o idoso possa sentar-se e 

levantar-se sozinho. Acondicionar os objetos pontiagudos e cortantes em segurança, para que 

os idosos com demência não possam pegá-los.
40,43

 

A agressividade ou agitação do paciente com Doença de Alzheimer, muitas vezes 

podem ser evitadas. Considerando que gradualmente a doença vai reduzindo a capacidade de 

memória e comunicação, as causas dos transtornos, geralmente estão ligadas a essas 

dificuldades.  Em outras situações, as causas podem ser fome, uso de um determinado 

medicamento, algum tipo de dor ou desconforto, excesso de barulho ou voz alta na imposição 

ao doente de certas atividades, como impor o banho. Deve-se considerar a fase da doença, 

pois o comportamento agressivo e irado pode estar relacionado à fase em que se encontra o 

doente.
43

  

É importante o cuidador identificar qual é o estimulo que desencadeia essa agitação 

e/ou agressividade. O idoso, com sua comunicação e compreensão comprometidas, acaba 

mostrando agitação ou inquietação para demonstrar seus sentimentos. Por isso, o cuidador 

deve sempre observar o momento em que ocorrem esses transtornos, como também o local, o 

que acontece antes e depois e como o idoso age diante do problema. Após identificada a 

causa, deve ter ações de compreensão, com atitudes de carinho, calma e atenção. Tentar 

distrair a pessoa, abraçando-a ou desviando sua atenção para outros assuntos, conversando 

tranquilamente. Evitar mudanças bruscas de rotina e locais com sons muito altos e com 

ruídos. Não dar ordens, sobrecarregando o idoso, simplificar a situação e se necessário, pedir 

ajuda a um profissional da saúde.
43

  

Atenção à alimentação é essencial, visto que um idoso desnutrido está mais suscetível 

às infecções e consequentemente, à perda de sua autonomia. Preparar alimentos com todas as 

necessidades nutricionais e um olhar criterioso para as rotinas dos horários da alimentação é 

sugerido.
12,40,43

 Idosos com DA têm como característica a perda de peso, devido à falta de 

apetite, dificuldade de mastigar e/ou engolir, recusa de alimentos e desejo de comer só doces. 

Outras dificuldades encontradas que podem provocar a irritabilidade e agitação são a 

constipação, a falta de dentes ou prótese dentária frouxa, que dificultam realização de tarefas 

simples, como se servir ou levar o garfo à boca. Pode ocorrer também de se esquecer de se 
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alimentar, acusando o cuidador da falta do alimento ou perderem a sensibilidade ao quente e 

frio, ou mesmo ao paladar.
40,43

   

Para superar esses problemas, o cuidador deve ter calma e paciência, compreender que 

muitos destes fatores são consequências da doença, bem como da falta de memória. É nessas 

horas que deve prevalecer a criatividade e, se necessário, deve-se buscar ajuda do profissional 

nutricionista, manter uma rotina de local e horários para as refeições, encorajar e relaxar o 

idoso, para que ele possa mastigar o alimento e saboreá-lo, oferecer líquidos e lembrar que os 

alimentos devem estar na consistência adequada para o idoso mastigar. A higiene bucal 

também deve ser realizada, além de manter avaliações com o profissional em odontologia 

para prevenir doenças.
12,40,43

 

Os idosos com DA em muitos casos não se importam com sua autoimagem ou mesmo 

não a reconhecem mais, por isso é importante descobrir meios de fazê-los manter uma 

autoimagem positiva a fim de preservar seu bem-estar. Pela rigidez muscular causada pela 

doença ou até mesmo pela velhice, ações como o ato de tomar banho e vestir-se são 

dificultosas, além de serem riscos de queda, ocasionando estresse tanto para o paciente quanto 

para o cuidador. No entanto, o banho é importante para manter a higiene do corpo, ajudar no 

processo de circulação, além de promover relaxamento e proporcionar bem-estar.
43

  

A resistência ao banho, comum nos idosos com DA, acontece por esquecimento, ou 

por hábitos recatados, que os levam a sentir vergonha e desconforto perante o cuidador ou 

mesmo devido à temperatura do ambiente, em que a água pode estar gelada ou muito quente 

para sua sensibilidade corporal. Sugere-se manter a autonomia do idoso, instalando-se barra 

de apoio no local do banho e também ao lado do vaso sanitário. Se necessário, manter uma 

cadeira de apoio, para que possa tomar o banho sentado, não se esquecendo de adaptar o 

suporte de sabonete e de proporcionar boa iluminação, facilitando-lhe a autonomia. Também 

é conveniente manter a porta do banheiro sem chaves e trincos e dispor os materiais e as 

roupas na ordem de utilização. Se o banho for em leito, atentar para proteger o idoso de 

variações de temperatura, sempre deixando organizado previamente todo material necessário 

ao banho.
12,33

 

A comunicação geralmente é difícil, principalmente com o evoluir da doença e as 

perdas de memória. No entanto, é preciso lembrar sempre que aquele idoso com DA tem uma 

história de vida, com experiências e que nos momentos de comunicação, ele precisa de sua 

atenção, compreensão, carinho e paciência. É necessário evitar conversar sobre o idoso na 

presença dele como se ele mesmo estivesse ausente ou mesmo tratá-lo como criança. Essas 
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atitudes podem gerar sentimento de inutilidade, raiva e frustração. Manter-se na mesma altura 

dele, para poder olhá-lo nos olhos durante a conversa é o ideal, além de utilizar frases curtas e 

falas com o tom de voz suave e pausada, para transmitir segurança.
40,43.

 

Para os idosos com distúrbios do trato urinário ou gastrointestinal como, por exemplo, 

a incontinência urinária, é oportuno manter um diálogo frequente com o médico, para que o 

idoso possa ser avaliado. Essa disfunção pode acontecer em decorrência da demência ou de 

alguma outra doença que afeta o sistema nervoso, ou mesmo por infecção do trato urinário. 

Quando o cuidador consegue distinguir essas diferenças, o cuidado é facilitado, pois consegue 

se organizar para uma rotina em relação aos horários e frequência de ida ao banheiro. A 

atenção deve ser voltada a alguns sinais, por exemplo, quando o idoso com DA está inquieto, 

pegando em suas roupas e afastando-as do corpo. Nesse momento, é ideal levá-lo ao banheiro 

com rapidez e, se houver algum acidente como a perda de urina na roupa ou no chão, é 

preciso manter a compreensão e a calma, tranquilizando a pessoa.
43

  

É importante lembrar que um cuidado essencial é com a administração das 

medicações, pois na DA o idoso esquece ou não aceita ingerir os remédios, além de ingerir 

medicamentos errados ou em horários e doses erradas também. Por isso, para o idoso 

dependente, sugere-se que o cuidador faça uma lista dos medicamentos, organizando horários, 

doses e até a finalidade da medicação. O ideal é programar um horário que coincida com os 

horários das principais refeições, para facilitar, ou mesmo, se houver grande resistência por 

parte do doente em ingerir, dissolver o medicamento em chá, suco ou o líquido a que esteja 

mais habituado. Atenção para que esse cuidado seja sempre em acordo com o médico, já que 

algumas medicações devem ser ingeridas em jejum, portanto não podem coincidir com o 

horário das refeições, ou mesmo não podem ser quebradas ou diluídas.
43

  

Atenção também ao repouso e ao sono, que são momentos extremamente essenciais, 

por ser essa a hora do relaxamento e recuperação do bem-estar, tanto para o idoso quanto para 

o cuidador, esses fatores são importantes para o bom funcionamento do sistema nervoso. 

Mesmo que a necessidade de sono apresente variação de uma pessoa para a outra, 

aproximadamente 90% dos idosos manifestam problemas e queixas referentes ao sono.
43

  

Ao considerar a noite de um idoso com DA, sabe-se que pode ser bem perturbada, já 

que geralmente o doente acorda várias vezes e em estado de confusão, querendo andar pela 

casa ou de um lado para o outro, ocasionando cansaço e estresse ao cuidador ou à família. 

Vale ressaltar que um dia parado, sem atividades pode causar a esse doente com sedentarismo 

noites com padrão de sono desregulado. Por isso, o cuidador deve manter o ambiente com 
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iluminação indireta, tranquilo e silencioso, sempre mantendo o aconchego, com a temperatura 

e ventilação adequadas. Manter o conforto do colchão, travesseiros e lençóis, e sempre 

estimular as atividades durante o dia, como também limitar seus “cochilos” diários. Evitar o 

consumo de bebidas com cafeínas ou mesmo o cigarro e, se necessário, oferecer um chá que o 

acalme, como o de maracujá. A rotina deve ser mantida, para que o idoso possa se adaptar.
43

 

Por fim, o cuidador deve cuidar de si mesmo e não se esquecer de suas próprias 

necessidades como lazer, descanso, carinho, apoio emocional, afeto e enfrentar essa atividade 

da melhor forma. Procurar se apoiar na comunidade, nos amigos, na família e buscar 

referências para as dúvidas sobre a doença e o cuidado, como a assistência médica ou de outro 

profissional, que possa orientá-lo e ajudá-lo a diminuir a responsabilidade do cuidar. 

Reconhecer o que pode e o que não pode fazer, como também encontrar uma forma de 

encarar a doença e sua evolução, entendendo como é o processo do adoecimento e as 

necessidades do doente, com a finalidade de aliviar a sobrecarga.
43

  

 

2.6 Questionários aplicados para avaliar o impacto da doença nos cuidadores 

 

Os cuidados oferecidos a idosos dependentes requerem toda uma mudança na 

dinâmica familiar, que se organiza para manter um membro como cuidador. Em algumas 

famílias o cargo de cuidador é dividido, mas na maior parte delas acaba sobrecarregando 

apenas uma pessoa, ocasionando-lhe estresse e depressão.
24

  

A escolha de um membro familiar pode se dar por vários motivos, mas considerando a 

população brasileira, normalmente isso acontece por questões financeiras, que, em geral, não 

permitem à família o custeio da contratação de um profissional particular, que esteja 

preparado para exercer essa atividade. Em outras situações, a própria família opta pelo 

cuidado seja pelo carinho ou dedicação ao doente ou pela falta de confiança em profissionais 

especializados.
24

 

Mediante isso, a figura do cuidador informal é passível de sobrecarga e 

comprometimentos, dentre eles, comprometimento físico e emocional, já que cuidar é uma 

tarefa desgastante. Em sua maioria, os cuidadores são mulheres que, além de exercerem suas 

atividades domésticas, cuidam do doente com demência ou então, deixam suas carreiras e o 

mercado de trabalho para torna-se cuidador de seu parente doente, esquecendo-se de sua vida 

social e suas necessidades.
24,44
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Considerando que o grau de dependência de idosos com demência pode ocasionar 

impacto nos cuidadores, ou seja, sobrecarga, e que estudos apontam que 90% dos cuidadores 

representam um membro da família, foram construídos instrumentos para avaliar essa 

sobrecarga. Nesses instrumentos o termo burden (fardo ou sobrecarga) é característico e 

utilizado em decorrência das demandas emocionais e das práticas do cuidado como impacto.
44

  

Outras características específicas do impacto no cuidador são identificadas: gênero, 

nível de escolaridade, idade, grau de parentesco, nível socioeconômico do paciente e do 

cuidador e o tempo despendido ao cuidado.
44

  

Os instrumentos utilizados, portanto, avaliam o impacto em relação ao cuidador, mas 

cada um em uma percepção ou vertente: 

O Relatives’ Stress Scale
45

 avalia quais são os aspectos do cuidar que têm influência 

de forma impactante no cuidador. Abrange as demandas do cotidiano do cuidador em relação 

ao estado cognitivo do paciente, às atividades básicas e instrumentais da vida diária, à rede de 

suporte ao cuidar e o ao comportamento do paciente. A Zarit Burden Interview
46

, ou Escala de 

Sobrecarga de Zarit na versão para o Brasil, possibilita uma avaliação do impacto associado 

ao comportamento e à funcionalidade deteriorada do doente e como o cuidador realiza o 

cuidado em casa. Já o Caregiver Hassles Scale
47

 avalia qual cuidado causa mais impacto no 

cuidador.
44

  

Por fim, o Caregiver Burden Scale
48

 avalia o impacto subjetivo, ou seja, os impactos 

da sobrecarga, do sentimento de exclusão, embaraço e ressentimento no cuidador. Este 

instrumento já foi validado no Brasil e é composto por 22 questões que são organizadas em 

cinco dimensões, que na ordem da entrevista, são apresentadas como: tensão geral, 

isolamento, decepção, envolvimento emocional e ambiente. As respostas às perguntas são 

distribuídas em 4 alternativas que possibilitam avaliar a frequência: 1 – de modo algum; 2 – 

raramente; 3 – algumas vezes; e 4 – frequentemente. Baseado nesta pontuação o grau de 

sobrecarga pode variar de 1 (menor sobrecarga, ou seja, melhor situação) até 4 (maior 

sobrecarga, ou seja, pior situação) e avaliar se  existe uma correlação direta entre o aumento 

da pontuação com a piora da sobrecarga ao cuidador, através do escore geral ou do escore por 

dimensão.
44
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivos Primários 

 

Identificar os conhecimentos práticos usuais do cuidador, na abordagem dos pacientes 

com demência, e a sua percepção sobre o cotidiano da vida do doente. 

Avaliar o impacto da sobrecarga na vida dos cuidadores de pacientes com demência. 

Correlacionar o grau de conhecimento dos cuidadores com a intensidade de sobrecarga 

na vida dos cuidadores. 

Avaliar a intensidade da sobrecarga em função de alguns aspectos demográficos, como 

sexo e tipo de parentesco entre cuidador e paciente. 

 

3.2 Objetivos Secundários 

  

 Identificar as características demográficas dos idosos com demência. 

 Identificar as características demográficas dos cuidadores de idosos com demência. 
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4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal analítico quali-quantitativo, com amostragem por 

conveniência, no qual foram estudados 52 cuidadores de pacientes com diagnóstico de 

demência, no período de agosto de 2016 a fevereiro de 2017, provenientes, em primeiro 

momento, do ambulatório de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Marília/SP e em segundo momento, de idosos diagnosticados com demência na cidade de 

Cândido Mota/SP e região.  

Os pacientes foram incluídos no estudo através do diagnóstico de demência, 

estabelecido pela equipe de geriatria do ambulatório, através do DSM IV. O comportamento 

cognitivo foi avaliado pela história clínica e verificado utilizando-se o MEEM, teste da 

fluência verbal e o teste do relógio. Alguns pacientes foram submetidos a uma triagem 

cognitiva mais ampliada. A funcionalidade foi avaliada com o uso de Kats e Lawton
49

. Todos 

os pacientes, não tendo nenhuma contraindicação a exames de imagem, foram submetidos à 

Ressonância Nuclear Magnética de crânio com espectroscopia ou tomografia 

computadorizada de crânio, com o intuito de serem excluídas causas estruturais, como 

tumores do SNC e também para estudo de possíveis fatores associados à etiologia do quadro 

demencial como, por exemplo, lesões vasculares ou atrofia de determinadas regiões. O estágio 

da doença em que se encontra o paciente foi avaliado pelo CDR, Clinical Dementia Ratio.
35

  

Já como critério de inclusão, o cuidador selecionado para a entrevista foi determinado 

através do questionamento “O Sr (a) participa de forma importante nos cuidados do idoso  

com demência?”, mesmo que não fosse o cuidador principal. Já como critério de exclusão 

consideram-se os acompanhantes que não praticavam o cuidado, pessoas que não eram 

caracterizadas como cuidador, salientando que cuidador é quem zela pela saúde, alimentação, 

bem-estar, educação, lazer, recreação e cultura da pessoa assistida
12

. 

O projeto de pesquisa, o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de 

assentimento livre e esclarecido foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina de Marília (Famema) sob parecer n
O
 1.517.104 de 2016.  

Inicialmente era aplicada a entrevista semiestruturada, de caráter qualitativo, com duas 

questões norteadoras a serem perguntadas: “Qual sua percepção relacionada ao seu cotidiano 

de vida em ser um cuidador de indivíduo com demência?” e “Quais suas maiores dúvidas ao 

cuidar do paciente com demência?”.  Após a fase piloto, identificou-se a necessidade de 

ampliar o conhecimento e estruturou-se uma terceira pergunta: “Por que meio o (a) senhor (a) 



39 

 

 

aprendeu a lidar com as dificuldades  do doente com demência?”. A abordagem qualitativa foi 

escolhida por oferecer a possibilidade de conhecer a vida diária desses cuidadores, suas 

vivências, percepções e experiência de vida.  

Todas as entrevistas foram gravadas e o encerramento ocorreu quando as informações 

necessárias para o objeto de estudo começaram a se repetir, ou seja, saturou. Após cada 

entrevista, os dados foram transcritos na íntegra para posterior análise. Para cada entrevista, 

foi adotada a letra ‘C’, de cuidador, mais o número para organizar a ordem. A análise foi 

através do método Análise de Conteúdo, em que se obedeceram as etapas de pré-análise, 

exploração do material e organização dos resultados.
50

  

Na etapa quantitativa, para os mesmos participantes, na sequência das entrevistas, foi 

aplicado um questionário focado no conhecimento prático do cuidador.  Trata-se de um 

questionário elaborado pelos próprios autores, com oito questões objetivas, elaboradas com 

base na revisão da literatura sobre as práticas do cuidado do idoso com demência, 

relacionadas à capacidade funcional. Portanto, o enfoque era em dois domínios: nas atividades 

básicas da vida diária, ou, consideradas também como atividades de cuidado pessoal ou auto-

cuidado, e nas atividades instrumentais da vida diária, também chamadas de atividades para 

manutenção do ambiente ou de habilidades de mobilidade (APÊNDICE A).  

Em relação a este questionário, um dos instrumentos utilizados na parte quantitativa 

deste trabalho, seria importante esclarecer que ele não foi o foco principal do trabalho, mesmo 

assim tomamos alguns cuidados para a validação deste instrumento de pesquisa, pois a 

credibilidade de nossos resultados teria que estar respaldada na validade e na confiabilidade 

das entrevistas realizadas. A validade diz respeito à acurácia de uma medida, sendo que 

dizemos que um instrumento é válido quando ele reflete verdadeiramente o conceito do que é 

medido. Outro aspecto fundamental para a credibilidade da pesquisa seria a confiabilidade no 

instrumento utilizado, que diz respeito à estabilidade e à reprodutibilidade dos resultados 

encontrados, ou seja, relaciona-se com a precisão do que está sendo medido. Portanto, apesar 

de não ser o foco principal da pesquisa a construção de um questionário, sua elaboração e seu 

refinamento foram fundamentais. A validação do conteúdo pode ser realizada por meio da 

opinião de juízes (experts), isto é, profissionais da área para julgar a clareza das questões a 

serem abordadas. Neste questionário ela foi feita baseada na opinião subjetiva (“face 

validity”) de seis profissionais da área: dois médicos geriatras, um médico clínico, um médico 

neurologista e dois enfermeiros. Foi primeiramente realizada uma fase “piloto” na qual foram 

entrevistados 14 pacientes com o objetivo de se refinar o questionário para futura reaplicação 
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como suporte das entrevistas posteriores. A análise da confiabilidade (precisão) avaliando-se 

sua estabilidade (reprodutibilidade) intra-observador (pelo mesmo entrevistador) em outro 

momento diferente (teste-reteste) não foi realizada, pois não haveria necessidade de reaplicá-

lo em outro momento futuro. A estabilidade inter-observador também não foi avaliada pelo 

fato de as entrevistas terem sido realizadas sempre pela mesma investigadora, isto é, a 

mestranda, não sendo, portanto, necessária. Não foi realizada a validade do critério de 

predição (sensibilidade e especificidade) pela inexistência de um padrão ouro (um 

questionário já validado). Para avaliação da confiabilidade interna utilizou-se o coeficiente 

alfa de Cronbach
51

 aplicado nos 14 pacientes da fase piloto cujo valor foi de 65%, valor este 

considerado satisfatório (confiabilidade moderada), apesar de a maioria dos autores optarem 

por valores acima de 70%. Após a fase piloto, foram realizadas pequenas alterações no 

questionário, mas se manteve todo o contexto inicial. O questionário, então, retornou a ser 

aplicado aos participantes até o final da pesquisa. 

Por último, também na abordagem quantitativa, foi aplicada a entrevista Caregiven 

Burden Scale, um instrumento para analisar o impacto subjetivo da demência no cuidador 

composto de 22 (vinte e duas) questões, que são organizadas em cinco dimensões: tensão 

geral, isolamento, decepção, envolvimento emocional e ambiente. Por meio deste 

instrumento, é possível obter-se um escore global e os escores de cada uma das dimensões 

(ANEXO A).  

Todas as entrevistas foram aplicadas pelo mesmo entrevistador, respeitando-se sempre 

os mesmos parâmetros e sistematização.  

As variáveis analisadas em relação ao paciente foram: sexo, idade, escolaridade, 

profissão pregressa, profissão atual, tipo de demência, grau de demência (considerando a 

classificação pelo CDR) e tempo de diagnóstico. Em relação ao cuidador, foi verificado sexo, 

idade, escolaridade, profissão, se exerce atividade remunerada, tipo de ligação com o doente, 

período em que exerce o cuidado e se habitava na mesma residência.  

Para análise dos dados utilizou-se o programa Excel versão Windows 2010 e o 

programa SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) versão 24. Os resultados foram 

expressos em números e proporções, considerando as variáveis discretas, e em medidas de 

tendência central (média e mediana) e de dispersão (DP – desvio padrão) para as variáveis 

contínuas. Foram realizados testes de correlações apropriados (Pearson ou Spearman) 

dependendo do tipo de distribuição da variável analisada (podendo esta ser distribuição 

normal ou não), o que foi feito por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Para comparação 
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das médias foi utilizado teste T ou Análise de Variância (ANOVA) dependendo da situação 

envolvida. O nível de rejeição da hipótese de nulidade ficou estabelecido em 0,05 (p < 0,05).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Resultados quantitativos 

 

5.1.1 Características gerais 

 

Foram avaliados 52 cuidadores de idosos vinculados a 45 pacientes com demências. A 

média de idade dos pacientes com demência foi de 78,2 ± 9,2 anos, mediana 80, com uma 

variação de 49 a 97 anos, sendo 34 (75,5% da amostra) do sexo feminino e 11 do sexo 

masculino (tabela 1). Quanto à escolaridade do idoso com demência, o resultado obtido foi: 

31,11% não estudaram, 53,33% estudaram até a quarta série, 6,66% estudaram até entre a 

quarta e a oitava séries, 6,66% possuem ensino médio completo e 2,22% possuem curso 

tecnológico e/ou ensino superior (tabela 2). De nível fundamental completo e ensino médio 

incompleto não houve relatos.  

Referente à profissão pregressa do idoso com demência, verificou-se que 73% 

exerceram atividade remunerada e 24,44% consideraram-se do lar. Entre as profissões 

relatadas, 26,66% eram lavradores, 8,88% costureiras, 6,66% domésticas, 2,22% funcionários 

públicos, 4,44% técnicos de enfermagem, 4,44% comerciantes e 22,22% foram considerados 

na categoria “outros”. Já na profissão atual, 88,88% eram aposentados e/ou pensionistas, 

8,88% do lar e 2,22% considerados na categoria “outros” (tabela 3).  

 

Tabela 1 - Características demográficas com indicações de gênero, média e mediana 

de idade sobre idosos com demência avaliados no Ambulatório de Geriatria 

do Hospital das Clínicas na cidade de Marília, SP, Brasil. 2017 

Variáveis Resultados  

Sexo 

Feminino (%) 34 (75,55) 

Masculino (%) 11 (24,44) 

Idade  

Média (DP) 78,22 (9,25) 

Mediana 80 
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Tabela 2 - Características demográficas com as indicações da escolaridade dos idosos 

com demência avaliados no Ambulatório de Geriatria do Hospital das Clínicas 

na cidade de Marília, SP, Brasil. 2017. 

Variáveis Resultados (%) 

Escolaridade 

Não estudaram 14 (31,11) 

Até a 4
a 
série 24 (53,33) 

4
a 
série a 1

o 
colegial 03 (6,66) 

Ensino Médio completo 03 (6,66) 

Curso tecnológico ou Ensino 

Superior 
01 (2,22) 

 

Tabela 3 - Características demográficas com as indicações das profissões pregressa e 

atuais dos idosos com demência avaliados no Ambulatório de Geriatria do 

Hospital das Clínicas na cidade de Marília, SP, Brasil. 2017 

Variáveis Resultados (%) 

Profissão pregressa do idoso com demência 

Lavrador 12 (26,66) 

Do lar 11 (24,44) 

Doméstica 03 (6,66) 

Técnica de Enfermagem 02 (4,44) 

Comerciante 02 (4,44) 

Funcionário Público 03 (6,66) 

Costureira 04 (8,88) 

Outros 10 (22,22) 

Profissão atual do idoso com demência 

Do lar 04 (8,88) 

Aposentado/Pensionista 40 (88,88) 

Outros 01 (2,22) 

 

Na análise das demências, 62,22% apresentavam Doença de Alzheimer, 13,33% 

Demência Vascular, 20% Demência Mista, 2,22% Demência com Corpos de Lewy e 2,22% 

Demência Frontotemporal (tabela 04). Em relação ao tempo de diagnóstico, a média foi de 
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48,55 ±34,93 meses, sendo a mediana 36, e nesta vertente, 22,22% haviam sido 

diagnosticadas no intervalo de um mês a um ano, 46,66% entre um e cinco anos, 22,22% 

entre cinco e oito anos, e 8,88% há mais de oito anos. Para a classificação das demências, 

consideraram-se os critérios da Clinical Dementia Rating (CDR), apresentando a seguinte 

distribuição: 15,55% demência leve (CDR = 1), 60% demência moderada (CDR = 2) e 

24,44% demência grave (CDR = 3) (tabela 05). 

 

Tabela 4 - Características demográficas das demências prevalentes nos idosos 

avaliados no Ambulatório de Geriatria do Hospital das Clínicas de 

Marília, SP, Brasil. 2017 

Variáveis Resultados (%) 

Diagnóstico 

Doença de Alzheimer 28 (62,22) 

Demência Vascular 06 (13,33) 

Demência com Corpos de 

Lewy 
01 (2,22) 

Demência Frontotemporal 01 (2,22) 

Demência Mista 09 (20) 

 

Tabela 5 - Características demográficas apresentando o tempo de diagnóstico para as 

demências e o estágio da doença nos idosos avaliados no Ambulatório de 

Geriatria do Hospital das Clínicas de Marília, SP, Brasil. 2017 

Variáveis Resultados (%) 

Tempo de diagnóstico 

Até um ano 10 (22,22) 

1 a 5 anos 21 (46,66) 

5 a 8 anos 10 (22,22) 

08 anos ou mais 04 (8,88) 

Estágio da doença (CDR) 

Leve  07 (15,55) 

Moderado 27 (60) 

Grave 11 (24,44) 
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Foi entrevistado um total de 52 cuidadores: 85% eram do sexo feminino e 15% do 

masculino. A média de idade foi 55,9 ± 14,5 anos, mediana 54,5, variando de 25 a 87 anos 

(tabela 6). Quanto à escolaridade, 6% referiram não ter estudado, 33% ter nível fundamental 

incompleto, 37% ensino médio completo, 23% curso tecnológico e/ou ensino superior e 2% 

pós graduação (tabela 7). Sobre os cuidadores, 54% não exerciam atividade remunerada e 

46% exerciam atividade remunerada. Entre as profissões relatadas, 4% eram lavradores, 12% 

eram técnicos de enfermagem, 12% eram cuidadores contratados, 4% eram domésticas, 4% 

eram psicólogas, um (2%) era comerciante, um (2%) era autônomo, um (2%) era advogado, 

29% considerados na categoria “outros”, 17% eram do lar e 13% aposentados e/ou 

pensionistas (tabela 8).  

 

Tabela 6 - Características demográficas com indicações de gênero, média e mediana 

de idade sobre os cuidadores dos idosos com demência do Ambulatório de 

Geriatria do Hospital das Clínicas de Marília, SP, Brasil. 2017 

Variáveis Resultados  

Sexo 

Feminino (%) 44 (85) 

Masculino (%) 08 (15) 

Idade  

Média (DP) 55,92 (14,47) 

Mediana 54,5 
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Tabela 7 - Características demográficas com a relação da escolaridade dos cuidadores 

dos idosos com demência avaliada no Ambulatório de Geriatria do Hospital das 

Clínicas na cidade de Marília, SP, Brasil. 2017 

Variáveis Resultados (%) 

Escolaridade 

Não estudaram  03 (6) 

Ensino Fundamental 

incompleto  
17 (33) 

Ensino Médio completo  19 (37) 

Curso tecnológico ou 

Ensino Superior  
12 (23) 

Pós Graduação  01 (2) 

 

Tabela 8 - Características demográficas com a relação das profissões dos cuidadores 

dos idosos com demência avaliada no Ambulatório de Geriatria do Hospital 

das Clínicas na cidade de Marília, SP, Brasil, e o exercício de atividade 

remunerada. 2017 

Variáveis Resultados (%) 

Profissão do cuidador 

Lavrador  02 (4) 

Do lar  09 (17) 

Aposentado/Pensionista 07 (13) 

Cuidador 06 (12) 

Doméstica 02 (4) 

Psicóloga 02 (4) 

Técnica de Enfermagem  06 (12) 

Comerciante  01 (2) 

Autônomo  01 (2) 

Advogado 01 (2) 

Outros  15 (29) 

Exerce atividade remunerada 

Sim  24 (46) 

Não 28 (54) 
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Com relação ao tipo de vínculo entre o cuidador e paciente, 82,5% apresentavam 

algum grau de parentesco com o doente, 50% eram filhos (as), 17,2% eram cônjuges (9,6% 

esposa e 7,6% esposo), 7,6% eram netos, 5,7% eram cônjuges dos filhos (noras) e uma (2%) 

era sobrinha. Em relação aos restantes, 11,5% eram cuidadores contratados, um entrevistado 

(2%) era amigo/vizinho e 4% eram funcionários de instituição de longa permanência (tabela 

9). Considerando a relação de moradia entre cuidador e paciente, 30% habitavam na mesma 

casa. Referente ao tempo de cuidado, 52% realizavam o cuidado em tempo integral, 12% 

realizavam apenas durante o dia, no decorrer da semana, 4% realizavam apenas durante a 

noite, no decorrer da semana, 15% apenas nos finais de semana, 15% durante a noite no 

decorrer da semana e todo o final de semana e 6% realizavam o cuidado em dias e horários 

esporádicos, no entanto, dentro desse mesmo conjunto de cuidadores, 60% referiram que 

dividiam o encargo do cuidado com outra pessoa, algum outro membro da família ou cuidador 

contratado (Tabela 10). A média de tempo despendido com o cuidado prestado ao idoso com 

demência foi de 86 ±46,9 horas semanais. 

 

Tabela 9 - Características demográficas com as indicações da relação entre o cuidador 

e o idoso com demência avaliada no Ambulatório de Geriatria do Hospital 

das Clínicas na cidade de Marília, SP, Brasil. 2017 

Variáveis Resultados (%) 

Relação cuidador/ idoso com demência 

Filho (a)  26 (50) 

Marido  04 (7,6) 

Esposa  05 (9,6) 

Nora  03 (5,7) 

Neto (a)  04 (7,6) 

Sobrinha  01 (2) 

Cuidador contratado  06 (11,5) 

Cuidador de instituição  02 (4) 

Amigo ou vizinho  01 (2) 
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Tabela 10 - Dados referentes à relação de moradia entre o cuidador e o idoso com demência, a 

carga e tempo de cuidado na amostragem estudada no Ambulatório de Geriatria do 

Hospital das Clínicas na cidade Marília, SP, Brasil. 2017  

Variáveis Resultados (%) 

Relação de moradia cuidador/paciente 

Sim 30 (58) 

Não 22 (42) 

Divisão da carga horária do cuidado com outra pessoa 

Sim 31 (60) 

Não 21 (40) 

Tempo de cuidado 

Integral 26 (50) 

Durante o dia, na semana; 06 (12) 

Durante a noite, na semana; 02 (4) 

Finais de semana; 06 (12) 

Durante a noite, na semana e finais de semana; 09 (17) 

Dias e horários esporádicos; 03 (6) 

 

 

5.1.2 Conhecimento da prática do cuidado 

 

A entrevista realizada com os cuidadores sobre a prática do cuidado constituiu-se de 

questões relacionadas à reação do cuidador perante dificuldades que a pessoa com demência 

tinha para realizar as atividades básicas e instrumentais de vida diária. Neste contexto, a 

média de respostas corretas foi de 5,5 ± 1,8, variando de 0 (nenhum acerto) a 8 (todas 

corretas).  

As perguntas 1 e 8, relacionadas ao contexto “comunicação”, obtiveram 81% de acerto 

em ambas. Já a pergunta 2, com relação à reação do cuidador referente à autonomia do 

paciente (alimentar-se sozinho), apresentou 58% de acerto. A pergunta número 3, que diz 

respeito à reação do cuidador em relação à agitação/agressividade/inquietação do paciente, 

apresentou 79% de respostas corretas. A pergunta 4, relacionada à rotina alimentar, 

apresentou 71% de acerto. A pergunta 5, relacionada à adequação do ambiente físico, teve 

63% de acerto. A pergunta 6, relacionada à incontinência urinária ou à perda involuntária de 

urina, obteve 63% de acerto. E por fim, a pergunta 7, referente à medicação, apresentou 60% 

de acerto (Tabela 11).  
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Tabela 11 – Número de respostas corretas relacionada ao questionário sobre o conhecimento 

da prática do cuidado (APENDICE A). Marília, SP, Brasil. 2017 

Variável  Resultado (%) 

Pergunta 01 (Comunicação) 42 (81) 

Pergunta 02 (Autonomia) 30 (58) 

Pergunta 03 (Agitação/Agressividade/Inquietação) 41 (79) 

Pergunta 04 (Rotina alimentar) 37 (71) 

Pergunta 05 (Adequação do ambiente físico) 33 (63) 

Pergunta 06 (Incontinência ou perda involuntária) 33 (63) 

Pergunta 07 (Medicamentos) 31 (60) 

Pergunta 08 (Comunicação) 42 (81) 

  

5.1.3 Caregiver Burden Scale (CBS) 

 

A entrevista Caregiver Burden Scale (CBS) (ANEXO A) é um instrumento composto 

de 22 questões que estão agrupadas de acordo com cinco dimensões: tensão geral, isolamento, 

decepção, envolvimento emocional e ambiente. Tais perguntas apresentam contextos 

fundamentais a serem considerados em relação ao cuidador, como seu bem estar psicológico, 

sua saúde, as relações pessoais, a sobrecarga física, o suporte social e o ambiente onde o 

cuidado é realizado. A cada pergunta, as seguintes opções são oferecidas: 1 = de modo algum; 

2 = raramente; 3 = algumas vezes; e 4 = frequentemente. Baseada nesta pontuação o grau de 

sobrecarga pode variar de 1 (menor sobrecarga ou seja melhor situação) até 4 (maior 

sobrecarga ou seja pior situação), isto é, existe uma correlação direta entre o aumento da 

pontuação com a piora da sobrecarga ao cuidador. 

Assim, o escore total é calculado pela média aritmética dos valores equivalentes às 

respostas obtidas nas 22 questões, e o escore individual é obtido pelo cálculo da média 

aritmética dos valores equivalentes às respostas das questões específicas de cada dimensão. 

Não há ponto de corte para classificar a sobrecarga.
43

 

Com relação à sobrecarga dos cuidadores de pacientes com demência, a média geral 

da CBS foi 1,83 ± 0,16, sendo que verificamos a maior média na dimensão tensão geral, com 

a média de 2,06 ±0,37, considerada a dimensão com maior valor de sobrecarga, como se 

mostra na tabela 12. 
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Tabela 12 - Dados referentes à entrevista CBS. Marília, SP, Brasil. 2017  

Variáveis Média (DP*)  Mediana 

CBS (geral) 1,83 (016) 1 

Dimensões    

Tensão Geral 2,06 (0,37) 1,75 

Isolamento 1,63 (0,69) 1 

Decepção 1,8 (0,43) 1 

Envolvimento 

emocional 

1,62 (0,52) 1 

Ambiente 1,66 (0,66) 1 

*DP = Desvio Padrão;  

   

 Para o teste de correlação entre o número de respostas corretas do questionário sobre 

conhecimentos práticos do cuidador e a média geral do CBS, utilizando-se o teste 

de Spearman, obtivemos um valor de - 0,23 (p = 0,09), valor este negativo, isto é, uma 

correlação negativa, inversa de - 0,23, o que significa que quanto maior o número de respostas 

corretas, menor é a média geral do CBS, indicando que aqueles cuidadores que respondem 

corretamente (que tiveram um maior número de respostas corretas) apresentavam uma média 

de score do CBS menor, portanto uma sobrecarga de stress menor; entretanto é importante 

salientar que o valor de 0,23 é considerado baixo e o ρ (significância) também não mostrou 

significância estatística.  

Também foram realizados testes de correlações entre: a) o número de respostas 

corretas do questionário sobre conhecimentos práticos do cuidador e a média geral do CBS; b) 

número de respostas corretas do questionário sobre conhecimentos práticos do cuidador e a 

resposta número 1 do CBS (pergunta referente ao conhecimento prático sobre o “cuidar”); c) 

o número de respostas corretas do questionário sobre conhecimentos práticos do cuidador e 

sua escolaridade; d) média geral do CBS e a idade dos cuidadores, e) média geral do CBS e a 

escolaridade dos cuidadores.  Destas, a única que mostrou um resultado expressivo e com 

significância estatística foi a correlação entre o número de respostas corretas do questionário 

sobre conhecimentos práticos do cuidador e sua escolaridade, que se mostrou positiva com 

valor de 0,51 (p < 0,01), grau de correlação este considerado pela maioria dos autores de 

moderado a alto, isto é, demonstrando uma correlação direta em que quanto maior o nível de 

escolaridade dos cuidadores maior foi o número encontrado de respostas corretas (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Análises de correlações gerais com respectivos níveis de significância estatística 

(ρ). Marília, SP, Brasil. 2017. 

Variáveis analisadas pelo coeficiente de correlações 
Coeficiente 

correlação 
ρ 

a) Respostas corretas versus média global CBS
1
 -0,23 0,09 

b) Respostas corretas versus resposta pergunta 01 CBS -0,11 0,43 

c) Respostas corretas versus escolaridade cuidadores 0,51 0,01 

d) Média global do CBS versus idade dos cuidadores -0,03 0,78 

e) Média global do CBS versus escolaridade dos 

cuidadores 
0,14 0,29 

1. CBS – Caregiven Burden Scale;  
  

São apresentados na tabela 14 os principais dados da análise descritiva das médias 

gerais do CBS relacionadas com cada um dos tipos de ligação do cuidador com o paciente. 

Observamos que a maior média do CBS foi encontrada no grupo de cuidadores representado 

pelas esposas. 

Tabela 14 - Análise descritiva das médias globais das CBS relacionada ao tipo de ligação 

entre o cuidador e o paciente com demência. Marília, SP, Brasil. 2017. 

Variáveis N Média (DP*) 
Limite 

inferior 

Limite 

superior 
Mínimo Máximo 

Filho (a) 26 1,92 (0,51) 1,71 2,13 1,09 3,14 

Marido 04 1,25 (0,26) 0,82 1,67 1,05 1,64 

Esposa 05 2,48 (0,53) 1,81 3,14 1,91 3,36 

Nora 03 1,92 (0,34) 1,06 2,77 1,68 2,32 

Cuidador 

Contratado 
06 1,43 (0,33) 1,09 1,78 01 1,82 

Cuidador de 

instituição 
02 1,54 (0,00) 1,54 1,54 1,55 1,55 

Neto (a) 04 1,95 (0,54) 1,08 2,82 1,36 2,68 

Amigo/Vizinho 01 1,09 ( - ) - - 1,09 1,09 

Sobrinho (a) 01 1,09 ( - ) - - 1,45 1,45 

*DP – Desvio Padrão; 
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 Na tabela 15 é apresentado o resultado da análise de variância (ANOVA) entre as 

médias dos grupos de cuidadores classificados de acordo com o tipo de ligação do cuidador 

com o paciente. Observamos um p = 0,008 nesta análise demonstrando haver diferença com 

significância estatística nas médias encontradas, dependendo do grupo envolvido. 

 

Tabela 15 - Análise de variância (ANOVA) relacionada à média geral do CBS e os tipos de 

ligação entre os cuidadores e os pacientes com demência no Ambulatório de 

Geriatria do Hospital das Clínicas. Marília, SP, Brasil. 2017 

Variáveis 
Soma dos 

Quadrados 
Gl 

Quadrado 

Médio 
F Sig. (ρ) 

Entre 

Grupos 

5,54 08 0,69 3,047 0,008 

Nos grupos 9,771 43 0,22 - - 

Total 15,311 51 - - - 

 

 Na tabela 16 apresentamos a análise descritiva da média geral do CBS em função do 

grau de escolaridade dos cuidadores. Neste caso, quando foi realizado o teste para análise de 

variância, não encontramos significância estatística (p= 0,97) (tabela 17). 

 

Tabela 16– Análise descritiva da média global do CBS em função do grau de escolaridade do 

cuidador avaliado no Ambulatório de Geriatria do Hospital das Clínicas em Marília, 

SP, Brasil. 2017 

 N Média 

Desvio 

Padrão 

Intervalo de confiança 

de 95% para média 

Mínimo Máximo 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Analfabeto 3 1,7424 1,05366 -0,8750 4,3599 1,05 2,95 

Até 4ª série 6 1,6742 0,58805 1,0571 2,2914 1,09 2,41 

5ª até a 8ª série 11 1,8347 0,57792 1,4465 2,2230 1,18 3,36 

Colegial (1º ao 3º) 19 1,8660 0,52606 1,6125 2,1196 1,00 3,14 

Técnico ou 

universitário 

12 1,8561 0,50387 1,5359 2,1762 1,14 2,86 

Pós graduação 1 2,0455 - - - 2,05 2,05 

Total 52 1,8313 0,54792 1,6788 1,9838 1,00 3,36 
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Tabela 17 - Análise de variância (ANOVA) relacionada à média geral do CBS e aos níveis de 

escolaridade dos cuidadores no Ambulatório de Geriatria do Hospital das Clínicas. 

Marília, SP, Brasil. 2017 

Variáveis Soma dos Quadrados Gl 
Quadrado 

Médio 
F Sig. (ρ) 

Entre Grupos 0,248 5 0,05 0,151 0,979 

Nos grupos 15,063 46 0,327 - - 

Total 15,311 51 - - - 

  

 Na tabela 18 são apresentadas as comparações da média global do CBS em relação ao 

gênero do cuidador e os possíveis tipos de ligação entre os cuidadores e os pacientes 

acometidos por demência com os respectivos números amostrais e níveis de significância 

estatística. Nesta tabela podemos observar alguns resultados com significância estatística: 1º - 

as esposas apresentaram uma média maior do CBS em relação aos maridos, 2º - os filhos 

também em relação aos esposos. 3º - as esposas apresentaram uma média maior do CBS em 

relação aos filhos, 4
o
 – os filhos apresentaram uma média maior do CBS em relação aos 

cuidadores contratados. Um aspecto interessante apesar de não ter sido encontrada 

significância estatística é a tendência de maior média do CBS no sexo feminino em relação ao 

sexo masculino.  
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Tabela 18 – Comparação da média global do CBS (DP) em relação ao gênero dos cuidadores 

e os possíveis tipos de ligação do cuidador com o paciente acometido por demência 

com respectivos números amostrais e nível de significância estatística (ρ). Marília, 

SP, Brasil. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis comparadas N Média geral do CBS (DP) Significância (ρ) 

Sexo 
  

  

Masculino 8 1,54 (0,45) 
0,1 

Feminino 44 1,88 (0,55) 

Tipos de ligação 

cuidador/paciente   
  

Marido 4 1,25 (0,26) 
0,004* 

Esposa 5 2,48 (0,53) 

Filho (a) 26 1,92 (0,51) 
0,01* 

Marido 4 1,25 (0,26) 

Filho (a) 26 1,92 (0,51) 
0,03* 

Esposa 5 2,48 (0,53)  

Filho (a) 26 1,92 (0,51) 
0,99 

Nora 3 1,92 (0,34) 

Filho (a) 26 1,92 (0,51) 
0,04* 

Cuidador contratado 6 1,43 (0,33) 

Filho (a) 26 1,92 (0,51) 
0,9 

Neto 4 1,95 (0,54) 

Filho (a) 26 1,92 (0,51) 
0,12 

Amigo/Vizinho 1 1,09 

Neto 4 1,95 (0,54) 
0,47 

Sobrinho 1 1,45 

* Encontrado diferença entre as médias com significância 

estatística.  
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5.2 Discussão dos resultados quantitativos 

 

 Quanto aos dados sociodemográficos do idoso com demência, depreende-se que a 

amostra estudada é representativa da população indicativa na literatura, em que nesse estudo 

foram obtidos 75,5% de idosos do sexo feminino com demência, com a média de idade de 78 

anos e representando a maior parte com Doença de Alzheimer (DA) (62,22%), seguido de 

20% de Demência Mista e 13,3% de Demência Vascular.  

Na literatura, a Doença de Alzheimer também é a causa mais comum de demência, 

correspondendo a 60% até a 70% dos casos, seguida da demência vascular.
52

 Em 2010, houve 

uma estimativa de 35,6 milhões de pessoas com demência, podendo este número duplicar-se a 

cada 20 anos, isto é, em 2030, 65,7 milhões de pessoas poderão ter demência e em 2050, 

115,4 milhões. E esses números não param, já que Burlá et al.
27

 aponta que a cada quatro 

segundos uma pessoa é diagnosticada com demência, totalizando cerca de 7,7 milhões de 

casos novos a cada ano.  

 Outros estudos de casos avaliados no Brasil também apontaram a prevalência da 

Doença de Alzheimer, com 54,1%, seguida de demência mista em 14,5% e de demência 

vascular em 9,4%. Estudo, realizado em uma comunidade japonesa de Campo Grande (MS) 

apontou um aumento na prevalência da demência entre as mulheres, com uma taxa de 81%, 

corroborando nosso estudo.
52

 A taxa no trabalho de Novelli et al.
53

 foi de 80% de DA, seguida 

de 9% da Demência Vascular, 7% da mista e 4% da degeneração frontotemporal. 

 A demência é uma das principais causas de incapacidade na velhice, exigindo cada vez 

mais cuidados no decorrer da evolução da doença que acaba, ao fim, por provocar a 

dependência total de quem está doente. No Brasil, sabemos que a rede de suporte formal 

adequada é escassa, refletindo o predomínio de cuidadores informais, em que o cuidado do 

doente passa a ser tarefa da família, o que pode, em geral, se estender por um longo período.
53

 

Sabemos que o número de horas gastas na atividade de cuidar é significativo e 

aumenta à medida que a doença progride, ocasionando pressão, reajuste das atividades e da 

rotina do cuidador. Conforme apontam os resultados, 88% dos cuidadores tinham algum grau 

de parentesco com o idoso com demência e a média de tempo despendido com o idoso era de 

pelo menos 86 horas por semana, ou seja, em média 12 horas diárias. 58% dos cuidadores 

habitavam nas casas dos idosos doentes e 50% realizavam o cuidado em tempo integral. 

Percebe-se também que, diante do tempo de diagnóstico desses idosos, a média de tempo de 
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cuidado permanente foi de aproximadamente 3,9 anos (47 meses) e em sua maior parte (56 

%) os cuidadores, cuidavam dos idosos com demência moderada (CDR = 2).   

 Novelli et al.
53

 relacionam o tempo de cuidado a uma jornada de trabalho remunerado, 

já que seu estudo mostra que os cuidadores gastam oito ou mais horas diárias com o cuidado à 

medida que a doença evolui. Neste aspecto, o grau de cansaço pode ocasionar em sentimentos 

negativos no cuidador, agravados também pela sobrecarga de trabalho medida que a doença 

evolui, pela ausência de rede de suporte ou de informações em relação ao manejo dos idosos 

nas atividades.
53

   

Também foi identificado no estudo de Leite et al.
54

 uma análise comparativa sobre as 

horas gastas com o tempo de cuidado e o nível de sobrecarga do cuidador de indivíduo com 

demência. Em seu estudo houve a percepção de que existe uma tendência moderada do 

número de horas despendidas ao cuidado relacionada com o nível de sobrecarga, ou seja, 

quanto maior o tempo de cuidado, maior a sobrecarga. O intervalo de tempo disponibilizado 

ao idoso com demência, analisado no mesmo estudo, foi aproximado ao da análise 

apresentada neste trabalho: de 73 a 84 horas por semana, cerca de 10 a 12 horas diárias.
54

 Isso 

evidenciou que por mais que o cuidador receba a ajuda de outra pessoa, o papel de cuidador 

primário continua a ser essencialmente seu, pois não consegue se desvincular de seus afazeres 

por permanecer em período integral com o idoso e acaba ocupando todo o seu tempo com 

preocupações e tarefas relacionadas ao indivíduo doente, fato muito comum para cuidador que 

mora na mesma casa que o doente.
54

   

Além disso, a sobrecarga se acentua, na grande maioria dos cuidadores/familiares, por 

não disporem de informações e suporte necessários para realizar esses cuidados, considerando 

que as dificuldades aumentam à medida que a demência evolui. O pouco conhecimento sobre 

as características do processo demencial, sobre seu curso e sobre como lidar com problemas 

vivenciados com os idosos acometidos pela doença no dia a dia acaba por ocasionar desgaste 

físico e emocional nos cuidadores.
11, 53, 54

   

Neste aspecto, além de avaliar a sobrecarga do cuidador, devem dispor de 

instrumentos que permitam medir o conhecimento deste cuidador, identificar as dificuldades 

encontradas por ele no seu dia a dia e avaliar as praticas que podem estar ligadas à falta de 

discernimento do cuidador quanto à necessidade de assistência, seja ela mínima ou seja total, 

e decidir em qual momento irá apenas supervisionar o cuidado, para que o idoso doente não 

seja negligenciado e o cuidador não seja sobrecarregado e ambos tenham qualidade de vida.
11, 

54
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Para entender e conhecer a prática do cuidado com os idosos com demência, 

avaliamos que a média de acertos sobre a prática do cuidado foi de 5,5 em um questionário de 

8 questões.  Percebe-se que os cuidadores preocupam-se em realizar os cuidados de acordo 

com as habilidades necessárias em sua maior parte, no entanto, ao tratar sobre o assunto 

autonomia do idoso ao realizar o cuidado, apenas 58% concordaram com o cuidado a ser 

realizado. De acordo com a literatura, devemos lembrar que o cuidado deve ser sempre 

individualizado, investindo em ambientes calmos e seguros, proporcionando a maior 

autonomia possível ao idoso, com qualidade de vida e bom relacionamento com o idoso.
10

 

Além disso, as estratégias de cuidado devem funcionar sempre da mesma maneira, pois se der 

certo uma vez, funcionará sempre
11

.  

Novelli et al.
53

 evidenciaram que os cuidadores mostraram dificuldades em auxiliar os 

idosos em relação ao desempenho das atividades de vida diária, podendo ser tanto as básicas 

quanto as instrumentais, pois à medida que a doença progride, os indivíduos vão perdendo a 

capacidade de executar essas tarefas independentemente, necessitando de mais auxílio do 

cuidador.
11

  

A comunicação com o idoso com demência torna-se um problema de difícil manejo 

com a progressão da doença, necessitando-se cada vez mais de calma e paciência no cuidado. 

Duas questões abordaram esse processo em diferentes contextos e 81% dos cuidadores 

responderam utilizar da paciência e da calma para lidar com os sintomas comportamentais e 

os psicológicos da demência. Os estudos mostram que as dificuldades mais apontadas para 

lidar com o idoso com demência, em todas suas fases, foram as dos sintomas psicológicos e 

comportamentais, como a repetição, a depressão, a apatia, a perambulação e a agitação.
53

 Em 

relação a sentimentos do cuidador em tais situações é citada a compaixão, a culpa e a 

impaciência diante de comportamentos repetitivos e dos sintomas psicológicos e 

comportamentais.
53

  

Com relação à sobrecarga dos cuidadores dos pacientes com demência, a média geral 

da CBS foi 1,83, sendo que verificamos a maior média na dimensão tensão geral, com a 

média de 2,06, considerada a dimensão com maior valor de sobrecarga. Neste quesito, os 

cuidadores afirmavam que enfrentavam problemas difíceis de resolver ao estarem cuidando de 

parente.  

De acordo com Vieira et al.
11

, os cuidadores informais primários, ou seja, aqueles que 

são os principais responsáveis pelo idoso e pelo cuidado, podem expressar várias situações de 

crises, cujos sintomas variam entre constrangimento, depressão, tensão, estresse, alteração da 



58 

 

 

autoestima, fadiga, frustração e redução do convívio social. Tensão e sobrecarga ocasionam 

problemas tanto psicológicos, quanto físicos e sociais, além de financeiros que, nesta vertente, 

afetam o bem-estar do cuidador e do doente.
11

 

Apesar de a questão financeira ter sido abordada durante a pesquisa, não foi aspecto 

considerado como obstáculo pelos cuidadores deste estudo. No entanto, sabe-se que esse fato 

é uma dificuldade enfrentada pelos cuidadores de idosos dependentes no Brasil, considerando 

o contexto estrutural da sociedade brasileira, ou seja, as desigualdades sociais.  

Com a evolução da doença o cuidador vê-se em dificuldades diversas ocasionadas pelo 

aumento do grau de dependência do idoso, seja esse grau parcial ou total, dificuldades que são 

agravadas pela falta de informações e orientações devido à supressão de preparo adequado 

para realizar a prática do cuidado satisfatoriamente.
11

  

Podemos perceber isso através do teste de correlação entre o número de respostas 

corretas do questionário sobre conhecimentos práticos do cuidador e a média geral do CBS 

em que obtivemos um valor de - 0,23 (p= 0,09), valor este negativo. Considerando ser uma 

correlação negativa, concluímos que quanto maior o número de respostas corretas, menor é a 

média geral do CBS, indicando que aqueles pacientes que respondem corretamente (aqueles 

que tiveram um maior número de respostas corretas) apresentavam uma média 

de score do CBS menor, portanto uma sobrecarga de stress menor. Entretanto, é necessário 

observar que apesar do resultado não ter apresentando significância estatística, pois o p foi 

maior que 0,05, ele mostrou uma forte tendência para a conclusão acima em virtude do valor 

de p ser muito baixo (0,09), o que talvez com uma amostragem maior pudesse até obter um 

valor com significância estatística para um p ≤0,05. 

Identificamos também que, diante dos resultados expressivos e com significância 

estatística de correlação positiva, com valor de 0,51 (p<0,01), quanto maior o nível de 

escolaridade dos cuidadores maior foi o número encontrado de respostas corretas no 

questionário sobre a prática do cuidado. Entende-se, portanto, que quanto maior o nível de 

escolaridade, maior o conhecimento sobre os cuidados, provavelmente devido ao 

entendimento e conhecimento sobre a patologia, além da busca de informações. Na análise de 

nossos dados, apresentamos que a maioria dos cuidadores possuía ensino médio completo 

(37%).   

Obervamos também que a esposa é quem tem a média mais acentuada para a 

sobrecarga do cuidado, seguida de neto (a), filho (a) e nora (tabela 15). Em consonância, na 

tabela 12 podemos observar alguns resultados com significância estatística como 1º - as 
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esposas apresentaram uma média maior do CBS em relação aos maridos, 2º - os filhos 

também em relação aos esposos. 3º - as esposas apresentaram uma média maior do CBS em 

relação aos filhos, 4
o
 – os filhos apresentaram uma média maior do CBS em relação aos 

cuidadores contratados. Outro aspecto interessante é que, apesar de não ter sido encontrado 

significância estatística, a tendência é de maior média do CBS no sexo feminino em relação 

ao sexo masculino. Assim, há uma tendência a de maior sobrecarga para o sexo feminino. 

Por sua vez, a família centraliza as responsabilidades na mulher, considerada na 

literatura cuidadora principal, que acaba subsestimando suas necessidades pessoais. Isso 

ocorre, por sentimentos variados. Para atender a esses idosos necessitados do cuidado, muitas 

vezes são motivadas pela responsabilidade que sentem em retribuir os cuidados que 

receberam, amor e satisfação. Culturalmente, é considerada “tradição” que o cuidado seja uma 

atividade realizada essencialmente por uma mulher dentro da família, tanto por doença e/ou 

por outra situação de fragilidade, sobretudo por uma filha ou pela esposa.
11,53,55

  

Podemos identificar esse fato em nosso estudo, em que a prevalência também foi do 

sexo feminino, com 85% e uma média de idade de 56 anos, sendo que o cuidador mais jovem 

tinha 25 anos e o mais velho, 87. Ainda, 54% não exerciam atividade remunerada e entre os 

cuidadores familiares há prevalência filhos (as), com 50% e cônjuges, com 18%.  

O predomínio de mulheres no papel de cuidador também é constatado em outro estudo 

em que o cuidado, em todas as fases do processo demencial, é realizado por parentes de 

primeiro grau como filhas e esposas.  

Foi observado que 69,2% dos cuidadores/familiares de idosos com demência leve 

eram do gênero feminino, com média de idade de 58 anos e média de escolaridade de 4,8 

anos, 80,9% dos cuidadores/familiares de idosos com demência moderada eram do gênero 

feminino, com média de idade de 60 anos e média de escolaridade de 6,3 anos e por fim, 

72,7% dos cuidadores/familiares de idosos com demência grave também eram do gênero 

feminino, com média de idade de 61 anos e média de escolaridade de 6,6 anos.
53

 

 Uma atenção maior deve ser tomada em relação ao cuidador do gênero mulher, pois a 

sua inserção no mercado de trabalho juntamente com as modificações nos arranjos familiares 

comprometerão, num futuro próximo, os arranjos do cuidado a familiares. Em vista disso, as 

redes de suporte deverão estar preparadas para atender aos idosos dependentes de cuidados e 

aos outros cuidadores com propostas adequadas à nova realidade.
53 
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5.3 Resultado e discussão qualitativos 

Com o objetivo de avaliar a percepção dos cuidadores de idoso com demência sobre 

seu dia a dia, suas necessidades e dúvidas sobre a prática do cuidado, foi possível apurar as 

temáticas de acordo com cada questão abordada como está descrito a seguir:  

 

Quadro 1 - Temáticas identificadas e suas saturações sobre a pergunta “Qual a percepção 

relacionada ao seu cotidiano de vida em ser um cuidador de um idoso com demência?”  

Temáticas Palavras – chaves Saturação 

Mudança no estilo de vida 

"mudou"; "mudando"; "adaptando"; 

"paciência"; "sabedoria"; "calma"; "justo"; 

"obrigação"; "mexe"; 

42 citações 

Sentimento de 

responsabilidade 

"esforço"; "conforto"; "dedicar"; "cuidar"; 

"amor"; "satisfação"; "gratificante"; 

“paciência”; “sabedoria”; “calma”; 

26 citações 

Emoções expressas 
"medo"; "assustador"; "preocupação"; 

"questionava"; “ansiedade”; “choque”; 
14 citações 

Negação da cognição do 

idoso 

"mãe"; "filha"; "criança"; "bebê"; "nenê"; 

"recém-nascido"; “personagem”;  
18 citações 

 

Quadro 2 - Temáticas identificadas e suas saturações sobre a pergunta “Quais suas maiores 

dúvidas ao cuidar do paciente com demência?”  

Temáticas Palavras – Chaves Saturação 

Apresenta dúvidas 

"como que?"; "saber se"; "se..."; 

"conhecimento"; "por que?"; "será?"; "não 

sei se"; "acamada"; "preocupada"; 

"questiono";  

32 citações 

Não apresenta dúvidas 

"Por enquanto não"; "nunca tive dúvida"; 

"não tenho"; "nenhuma"; "nunca tive 

dificuldade"; "dando conta";  

10 citações 
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Quadro 3. Temáticas identificadas e suas saturações sobre a pergunta “Por qual meio o (a) 

senhor (a) aprendeu a lidar com as dificuldades do doente?” 

Temáticas Palavras – Chaves Saturação 

Veículo de comunicação 

como processo de 

aprendizagem para o cuidado 

"televisão"; "internet"; "hospital"; "rede 

básica"; "neurologista"; "profissional da 

área da saúde"; "médicos"; "PROIID"; 

"curso de babá"; 

15 citações 

Estilo próprio (hábitos da vida) 
"sozinha"; "na vida"; "dia a dia"; convivendo"; 

"cotidiano"; " 
13 citações 

 

A coleta dos dados permitiu a sistematização de quatro temáticas de análise, 

estruturadas a partir das percepções que os cuidadores do idoso com demência com demência 

relataram nas entrevistas. Pelos relatos, percebemos a mudança no estilo de vida, a satisfação 

e a dedicação ao cuidar, medo/ preocupação/ ansiedade e negação da cognição do idoso 

(Quadro 1). 

O processo de cuidar de um idoso em domicilio gera impacto na vida cotidiana da 

família do cuidador e acarreta muitas dificuldades tanto de ordem emocional quanto de ordem 

física e social, causando riscos à sua saúde e bem-estar.
56

 

Neste contexto, dentre os relatos, o denominador comum mudança no estilo de vida 

foi expresso de diversas formas, tais como manifestações de comprometimento de sua rotina, 

obrigação de cuidar, ter paciência, manifestações de comprometimento social e relação 

interpessoal cuidador – doente. Além desses fatores, também foi citado o sentimento de culpa 

e o estresse.   

 

“Olha, é... uma rotina assim que eu não esperava enfrenta, 

tá?!” (C1) 

 

“Eu não consigo mais ficar em paz, não sei se essa é a resposta 

sua, porque eu... eu deixo ele lá... tá bem e daqui a pouco o telefone 

toca. Tava trabalhando, tive que sair do serviço. Eu to na minha casa, 

tenho que sair, eu to fazendo a janta, tenho que parar, tem que correr.” 

(C2) 
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“Mudou muito! Muito! Porque eu tenho que cuidar dele e 

deixar outras coisas pra trás. Não pode deixar ele sem cuidado.” 

(CM9)  

 

“[...] é... é mudou um pouco pelo fato de eu num... num,   porque 

foi uma coisa inesperada pra mim eu num... nunca pensei que um dia 

que eu cuidasse de um pai ou de uma mãe com demência entendeu,ou 

de uma pessoa da família que seja i... isso. Me fez a... me pegou meio 

de surpresa, ate neh? Ai eu precisei ir mudando um pouco meu 

cotidiano, ‘mudá’ um pouco meu ritmo de vida e... e fazer o serviço que 

eu deveria, de cuidados que de fazer com ela, essa é a minha 

percepção.” (C39) 

 

Por meio de revisão integrativa, percebe-se que a mudança no cotidiano é um aspecto 

negativo comum vivenciado pelos cuidadores visto que as adaptações repentinas à rotina do 

idoso com demência levam ao comprometimento das atividades sociais, das dinâmicas 

familiares, ou mesmo do abandono familiar e do mercado de trabalho.
56

  

 

 “Mudou! Mudou bastante coisa. Tanto na minha vida quanto 

na dela. Então assim, é... a minha vida ficou subsuspensa, então eu só 

penso nela, trabalho em segundo plano, vida social em segundo plano, 

porque é tudo pra ela, o melhor pra ela. Então assim, mas não é que, 

mas eu não fico... assim, me sentindo é... com raiva da situação ou até 

mesmo culpando ela por conta disso.” (C4)  

 

“Pra mim eu tenho bastante dificuldade, porque ela mora na 

minha casa neh, então eu tenho o meu tempo é mais dedicado a ela do 

que a todos outros afazeres, e eu tenho todos outros afazeres a fazer 

sozinha neh?[...] Então isso pra mim é muito dolorido, então eu mudei, 

transformei a minha vida pra cuida dela, não saio de casa, eu... eu não 

vou em lugar nenhum. Pra mim sai, pra mim ir em qualquer lugar, 

precisa de alguém que fique com ela, então tudo isso são 

dificuldades[...]” (C52)   
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 O cuidado com o idoso com demência exige toda uma mudança na estrutura familiar, 

e exige que o cuidador informal esteja inserido na rotina do processo do cuidado da doença e 

da dinâmica familiar de forma integral. Isso leva esse cuidador, de forma forçada em sua 

maioria, a ter que redefinir suas relações sociais e seus projetos de vida. Quando se trata dos 

filhos ter que cuidar de seus pais doentes, o contexto complica-se por exigir redefinições 

diversas como mudanças de projetos de vida que são diferentes neste cenário. Já quando são 

cônjuges, torna-se uma relação menos conflituosa por ser um projeto de vida construído 

juntos e no próprio decorrer de seus anos.
57

  

Em um estudo, de Bauab e Emmel
57

, mostra que a principal atividade que os 

cuidadores informais abandonam quando se tornam cuidadores é a procura por trabalho 

(50%), devido à falta de tempo disponível, já que grande parte de suas horas está determinada 

aos cuidados. Já para os cuidadores formais, a maior parte de suas horas é gasta com o tempo 

de trabalho, pois o cuidado faz parte de seu cotidiano, ocasionando em intensas jornadas de 

atividades junto ao idoso.   

Todos os aspectos, neste contexto de mudanças, podem causar diferentes sentimentos 

como remorso, angústia, culpa, tristeza, irritabilidade, nervosismo e ansiedade, que afetam 

tarefa de cuidar e a saúde do cuidador ao contribuir para o aumento da sobrecarga do 

cuidado.
11,54,56

  

 

“Ah... é, eu penso assim, que tem dia que eu também to doente, 

de tanto cuidar dela, fiquei doente. To com um problema no coração, to 

cum... tem hora que to esquecida, com depressão. Agora deu problema 

de estômago, o médico falou que é tudo nervoso. E acho que é isso, 

neh? É que tem dia que ela tá nervosa também, ela briga comigo. E tem 

dia que ela tá bem e eu também to bem, quando ela tá bem, eu to bem. 

Mas tem dia que a gente tá indisposta também, né?” (C21)  

 

 “Pra mim é difícil, porque já sou uma pessoa dependente. No 

caso, eu já teria que tivesse alguém que cuidasse de mim, e eu não 

tenho. Não tem ninguém que cuida dele, porque quem cuida dele sou 

eu, entendeu?” (C36)  
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 Adaptação da rotina ou aprendizagem da forma como lidar com a doença são assuntos 

comuns em outro estudo. Os sentimentos negativos diante da realidade são relatados por 

75,6% dos indivíduos de uma pesquisa e esse aspecto pode ser agravado pela falta de apoio ou 

suporte da rede e pelo grau de cansaço do cuidador com a evolução da doença.
53

 O fator 

interessante identificado é que esses sentimentos negativos relatados são mais evidenciados 

nos cuidadores nas fases iniciais da doença, que é quando a família/cuidador passa pelo 

processo de adaptação devido ao impacto da doença
53

 e que podemos identificar em nossos 

relatos também: 

 

“[...] mas é uma situação é... que choca a gente, porque a gente 

nunca imagina uma situação dessa acontecendo com a gente. A gente 

vê casos acontecendo fora da família da gente e acha normal, mas 

quando acontece isso com a gente, a gente se assusta e bastante e mexe 

com o coração da gente, mexe com o sentimento da gente, mexe muito 

com o psicológico da gente, as vezes eu choro, como agora tá me 

dando um nó. Eu vejo isso acontecer com meu pai, eu tento contornar, 

mas é complicado.” (C1)  

 

 Responsabilizar-se pelo cuidado de um idoso com demência não é tarefa fácil e 

habitualmente acontece com o cuidador estando sozinho, sem receber ajuda de outro familiar, 

necessitando adaptar sua rotina à situação nova e enfrentar várias dificuldades.  

 Pedreira e Oliveira
58 

identificou que um fator de sobrecarga de um cuidador único é a 

ausência do apoio informal, ou seja, quando não há apoio de mais alguém da família, já que 

esses cuidadores dependem, em sua maioria, dos outros familiares. E quando existe a ajuda, é 

de forma momentânea, com ações mais pontuais, em momentos de emergência ou em tarefas 

menores.  

As dificuldades enfrentadas pelo cuidador envolvem comportamentos humanos 

tomados por emoções que são evidenciadas nos relatos como momentos afetivos, ou frutos de 

fatores culturais ou mesmo processos cognitivos. Elas podem variar entre alegria, raiva, 

tristeza, medo, preocupação, estresse, culpa e outros. Nos relatos abordados, percebemos 

várias dessas emoções, principalmente variando entre preocupação e medo:  
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“Quando colocou a sonda também a gente ficou com muito 

medo porque era a sonda e a gente nunca tinha vivido nada parecido, 

então foi assim, um pouco assustador pra nós [...]” (C4)  

 

 “Então pra mim essa é uma preocupação: será que a gente tá 

fazendo tudo o que é preciso, neh? Será que é só isso que tem pra 

fazer? Será que não teria coisa diferente ou medicamento diferentes 

pra no caso das “iscairas” dela, neh? Então é uma preocupação se a 

gente tá fazendo tudo o que deveria ser feito, né? Pro bem estar dela. 

Entendeu?” (C6)  

 

“Você não sai mais sossegado, não vai fazer mais num passeio 

sossegado pensando nele. Eu deixei ele e será que alguém vai cuidar?” 

(C2)  

 

“Então, ai gente ficou muito preocupado, ficou muito ansioso de 

não saber cuidar.” (C4)  

 

 “[...] Só que a gente sabe que a doença é progressiva, então eu 

me preocupo com daqui pra frente, como que vai ser, porque a gente 

sabe que a tendência é piorar, então assim ele vai necessitar mais de 

uma pessoa 24 horas perto dele pra não se machucar ou fazer alguma 

coisa que traga uma consequência pra ele ou algum dano assim, neh.” 

(C19) 

 

Devemos lembrar que à medida que a doença progride as dificuldades enfrentadas 

pelos cuidadores aumentam já que o idoso vai perdendo a capacidade de executar de forma 

independente as atividades de vida diária, tanto as básicas quanto as instrumentais. Com a 

progressão da dependência do idoso, maior é a necessidade do cuidado e do desenvolvimento 

de conhecimentos e habilidades para esse fim, o que ocasiona, portanto, aumento das 

preocupações.
53

  

O grau de cansaço aumenta e influencia a sobrecarga, emocional e física. A sobrecarga 

emocional é percebida no cotidiano dos cuidadores por meio de sinais e sintomas evidentes: 
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tristeza, exaustão, irritabilidade, tensão, estresse, nervosismo, angústia, impaciência, cansaço 

e outros.
53 

A sobrecarga gerada no dia a dia e que causa todo o estresse no cuidador ocasiona 

também na diminuição da tolerância ao cuidar e limitações nas atividades sociais, o que 

provocando sentimentos diversos e trazendo a tona o que estava guardado há tempo.
58

  

 

“[...] Tanto você cuida deles como eles acabam cuidando de 

você, mas você acaba ficando doente, mesmo que você não queira. A 

mente mexe com a mente, mexe com o corpo, acaba a gente, levando 

pra casa da gente também, entendeu? Certas coisas, você entendeu? 

Você acaba ficando irritada em casa, falando mais alto coisas que não 

é pra falar, cê acaba ficando nervosa com pessoas da sua família. mas 

no momento você acalma, você para, você reflete, entendeu? Como 

uma boa noite de sono ajuda bem, bastante.” (C10)  

 

“[...] Eu me questionava: como vai ser a minha vez? ((risos)). 

Porque eu acho que fim todos nós vamos ter e... de um jeito ou de 

outro, neh?... então a gente refletia sobre isso, será que eu também vou 

ficar assim, neh? Mas, é desgastante, mas, enfim... eu acho que eu 

cuidei bem dela [...]” (C14)  

 

 Vieira et al
11

 mostra em sua revisão da literatura que em alguns estudos sobre a 

temática os cuidadores relataram que as dificuldades encontradas foram apenas no início do 

cuidado. 

Sabemos que a evolução da doença também causa uma piora gradual no estado 

cognitivo e na funcionalidade dos indivíduos com demência e dessa forma, diferentes 

manifestações comportamentais e psicológicas podem estar presentes nas diversas fases da 

doença. Por isso, o cuidador deve entender que no declínio cognitivo é comum observar os 

transtornos de humor e de comportamento interferindo progressivamente na independência, 

na autonomia e também na qualidade de vida desses doentes.  

É comum observar nos relatos a negação da capacidade cognitiva do idoso com 

demência que se evidencia pela inversão – idoso tratado como criança devido ao adoecimento 

– idoso com demência tratado como pessoa fora da normalidade – atitudes expressas por 
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palavras como “criança”, “como um bebê”, “como um recém-nascido” e “como uma 

personagem”.  

 

 “Não é mais a mãe, a mãe que a gente, a NOSSA mãe, é uma 

outra mãe diferente. Agora ela é nossa filha, não é mais nossa mãe. 

Então é isso, sabe? No começo foi assim, bem angustiante [...] Os 

produtos de higiene dela são de criança, porque a gente imagina não 

vai no olho, não vai arder, então realmente é uma filha nossa mesmo.” 

(C4)  

 

“Ela voltando a ser criança e dando esse trabalho, neh” (C7)  

 

 “[...] que nem ocê cuida de uma criança que precisa de ajuda. 

Então eu cuido dele que nem eu cuido de uma criança, neh? É o certo.” 

(C9)  

 

“Então nessa fase era mais difícil porque tinha que ficar, era 

como um bebê, tinha que ficar 24 horas atrás dela, né? Olhando, vendo 

o que ela estava fazendo, né? Pra proteger mesmo ela, né? E a casa, as 

coisas, porque é... fazia coisas erradas.” (C14)  

 

“[...] eu me pego explicando diversas vezes, e às vezes 

explicando como se eu estivesse explicando para uma criança algumas 

coisas que para gente é tão simples [...]” (C20)  

 

“As vezes ele fala algum palavrão, alguma coisa assim. Ai na 

mesma hora você chama atenção. Ai depois você pensa “Nossa, ele não 

tem... a cabeça dele não tá normal, neh”. E você tem que tá chamando 

atenção porque é... é muito, eu acho que é muito complicado lida nessa 

situação. Da mesma hora que você acha que ele tá bem, ele não tá bem. 

Ele tá com uma demência, é um problema que ele têm. Então ele não tá 

sabendo o que ele tá fazendo. Eu acho que ele fica igual criança, neh. 
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Chega uma hora que ele fica igual criança, ele tem atitude assim que 

não[...]” (C22)  

 

“Eu acho difícil neh, porque eu não sei... eu acho... a gente 

cuida, acho como se fosse nenê pra ta cuidando, não reage, não fala 

pra se alimentar, depende da gente pra banho, pra tudo. Então é como 

se fosse uma criancinha, isso que eu acho.” (C33) 

 

 “Olha, cuidar de uma pessoa idosa, com demência ou não, é 

mesmo que cuidar de uma criança recém-nascida.” (C39)  

 

 “... minha esposa sempre foi uma mulher sábia, uma mulher 

muito inteligente, mas através dessa enfermidade, ela age não com o 

seu próprio comportamento, mas então eu distingo a hora que ela está 

sendo atacada por esse... por essa personagem, neh?” (C28) 

 

É de conhecimento amplo, que no processo de envelhecimento humano ocorre 

diminuição da capacidade funcional, o que pode tornar o indivíduo idoso vulnerável, levando-

o, em alguns casos, a uma situação de dependência de outras pessoas. Ocorre que alguns 

cuidadores enxergam os idosos dependentes como crianças, o que os faz crer que, caso esse 

cuidado não seja provido, as necessidades do idoso não serão atendidas.
59

  

Oberva-se também a infantilização do idoso com demência por parte do cônjuge-

cuidador ao se deparar em processo de cuidador de uma pessoa em situação de dependência e 

fragilidade.
58

 Já para Delfino et al
60

, a infantilização do indivíduo com demência  é uma forma 

de comunicação incorreta e que quando utilizada, pode contribuir para aumentar a resistência 

do idoso em aceitar os cuidados oferecidos.
60

 

  Quando o cuidador infantiliza o idoso, ao invés de considerá-lo uma pessoa adulta, 

que tem experiências, história e opiniões, pode estar prejudicando esse idoso, contribuindo 

com a perda de sua auto-estima, autonomia e independência, muitas vezes fazendo com que o 

idoso se comporte de maneira infantil.
61

  

Por outro lado, os sentimentos positivos também são vivenciados pelos cuidadores e 

devem ser valorizados como importantes aspectos, já que são fundamentais para manter os 

laços afetivos entre o idoso doente e o cuidador.
59
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A motivação para realizar o cuidado é variada e o sentimento de responsabilidade um 

dos impulsores para a concretização desta. Nesta vertente, inúmeros são os sentimentos 

envolvidos, desde o empenho, a entrega, a dedicação, afeto, consideração, paciência, calma e 

até a satisfação.  

“Mas a gente se esforça ao máximo pra... eh... o bem estar dela, 

o conforto dela, isso pra mim é prioridade, eh.. o bem estar dela e dele 

(o pai) também, neh?” (C1)  

 

“[…] eu sou assim, tem que trocar certinho, na hora certinha… 

Porque é assim, sabe? É certinho, a rotina dela é certinha, tem horário 

de trocar, o horário das dietas, o horário dos remédios, tudo certinho, 

então, eu brigo mesmo assim por ela.” (C4) 

 

 “E a gente tem que ser sempre, TEM que sempre ter o dom da 

paciência, o dom da sabedoria e isso pra gente também não é fácil todo 

dia, neh? Tem os nossos problemas, neh? Mas é isso, neh? Acho que o 

mais difícil pra mim é entender essa... essa... as vezes até entender que 

ela está doente, neh? É isso.” (C7)  

 

“Eu gosto, eu amo cuidar da minha mãe. Se eu pudesse assim, 

não precisar trabalhar pra me dedicar somente pra ela, assim eu faria, 

mas a gente não pode porque eu tenho minhas despesas, as vezes as 

despesas dela também.” (C4) 

  

 “[...] ‘mais’ acho que compreensão e amor é a primeira coisa 

pra tá ajudando eles, porque se não for assim, eles vão ficar 

abandonado, neh. Vão ficar ali, não vão ter o estimulo de nada.” (C22) 

 

 “Ah, eu me sinto bem, porque pelo menos eu to ajudando 

alguém, neh? To ajudando alguém e é de coração mesmo que eu ajudo, 

sabe? E por isso eu me sinto bem, porque um dia também, que nem eu 

to te falando, eu posso, as vezes até ‘ié’ se eu, neh? Eu me sinto bem em 

cuidar de uma pessoa assim e eu quero até cuidar bem cuidado mesmo, 
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de coração, porque a gente num sabe o dia do amanhã, como é que vai 

acontecer.” (C30)  

 

“Ah, eu me sinto bem em pensar que eu posso ajudar ela, 

entendeu? Assim, de uma forma ela me ajuda também, porque, ah, eu 

não sei, acho que acrescentou em mim ver ela assim, sabe? O problema 

dela. Eu não conhecia ninguém assim e vai indo a gente vai adquirindo 

o conhecimento, neh.” (C31)  

 

“até minha irmã falo assim “ela sempre queria ser tratada 

como uma rainha, agora ta sendo tratada como rainha”. Tudo é feito 

pra ela, é banho, é comida e troca roupa, é troca frauda, então agora 

ela ta... ela é feliz, a gente pergunta “cê ta feliz?”. Agora ela fala “que 

mãe o quê, não tem mãe nenhuma não”. Então a gente chama ela de 

Eva que ela atende. Mãe ai ela não atende, e ai “Eva, você ta feliz?”, 

“tooo... to muito feliz, graças a Deus”. Então, agora que ela ta feliz, 

ela e a gente também ta mais contente, que a gente pode ta cuidando, 

neh? dando essa assistência integral pra ela.” (C49) 

 

“A gente num... num... num pegou cuidador, que a gente que 

queria cuidar, que o nosso medo era colocar uma pessoa, um cuidador, 

que não era da família, vai judiar, não vai fazer as coisas certinhas do 

jeito que a gente faz pra ela.” (C4)  

 

“Eu me acho assim neh, porque minha mae, eu sinto feliz sim 

em pode cuidar dela neh, porque é mae da gente. ‘Tão’ eu sinto 

orgulhosa neh, de ta cuidando de minha mae neh. E momento algum 

não quero por ela num casa de repouso, de jeito nenhum.” (C44) 

 

Apesar de sentimento de culpa aparecer entre os relatos, por outro lado, na análise 

deste estudo dos dados da prática do cuidado, 80% dos cuidadores responderam que utilizam 

da paciência para poder lidar com os sintomas comportamentais e psicológicos na demência e, 
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que no caso, era necessário prosseguir com uma comunicação paciente e calma com o idoso 

que mantém um comportamento repetitivo.    

O que alguns estudos mostram é que a perda da paciência é um fator comum no 

cotidiano dos cuidadores devido ao estado de vigília permanente em que vivem e à tensão que 

o cuidado demanda. No entanto, perante a sociedade, essa atitude não é aceita e ocasiona o 

sentimento de culpa no cuidador.
62

 Em vista disso, talvez seja esse o motivo de 80% dos 

entrevistados relatarem ter paciência com o idoso em contrapartida ao relato de culpa.  

 

“Ah é, eu percebo assim, que... eh... a gente vê que hoje ela tá 

nessa situação, ela que precisa da gente como amanhã a gente que vai 

tá precisando de alguém, neh? Não é fácil, tem que ter toda uma 

paciência, um cuidado, mais eles precisa, neh.”(C29) 

 

“[...] assim e... fica também, sei lá, pra gente fica aquela coisa 

que acho que poderia ter feito mais.” (C7) 

 

 O que se pode verificar é que é necessário reconhecer, valorizar e repeitar as relações 

de cuidado estabelecidas no ambiente familiar. Dessa forma, ajuda-se a família a manter a 

interação e o positivismo em relação ao cuidado, e preserva-se a auto-estima do cuidador.
53 

Cuidar é uma ação que envolve desde conhecimento até habilidades, cultura e as 

potencialidades vividas por quem cuida. Por isso é natural surgirem incertezas, hesitações, 

inseguranças, medos e preocupações. Ao questionar aos cuidadores do idoso com demência 

sobre suas principais dificuldades ao realizar a tarefa do cuidado, o objetivo era compreender 

quais eram seus conhecimentos, suas inseguranças e por qual meio eles buscavam resolver 

seus problemas diários ou mesmo acabar com suas dúvidas. Dentre os relatos, as temáticas 

apresentadas foram: 01. Apresentam dúvidas no processo de cuidar e 02. Não apresentam 

dúvidas no processo de cuidar. 

Aprender a lidar com o idoso com demência é um enfrentamento diário para o 

cuidador, cercado de anseios, inseguranças, preocupações, incertezas, medos e hesitações 

percebidas nos relatos sobre o processo de cuidar tanto de indivíduos parcialmente 

dependentes, como também de indivíduos totalmente dependentes. Por isso, diante desses 

sentimentos, as falas apresentaram incertezas de como agir com o idoso com demência, tanto 
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pela falta de conhecimento sobre a doença como por obstáculos e dúvidas em como realizar 

alguns tipos de cuidado: 

 

 “Como proceder pra não deixar a pessoa mais é... como que eu 

posso falar?Porque tem pessoas que... que... que tão com a demência, 

mas percebem que tão ficando com a demência. Então a dúvida era 

como que proceder, como falar, como agir ((tosse)), se falava “olha, a 

senhora está num estado, neh? numa doença [...] A gente não sabia se 

podia falar da doença em si pra pessoa, pra ela. Então assim, a gente 

realmente abraçou, acolheu, sabe? Num falava muita coisa. E a minha 

mãe sempre foi assim, nunca foi de falar muito, nunca foi de questionar 

muito, sabe? Então aconteceu, ela resignou assim, sabe?” (C4)  

 

 “Uma das maiores dúvidas que eu tenho é se a gente deixa 

claro pra eles quando ele esqueceu... Quando ele esquece o cartão, por 

exemplo, no mercado ou no banco, eu não sei se é bom mostrar pra ele 

que ele esqueceu ou não. Principalmente esse tipo de coisa. Mesmo 

porque quando ele percebe que ele tá muito esquecido, ele chora, ele 

fica muito triste, porque ai ele tem a consciência do que tá acontecendo 

com ele ((choro)).” (C18) 

 

“Ah, nossa maior dúvida é saber se a gente tá fazendo a coisa 

certa, se a gente tá tratando a pessoa de uma forma correta, se a gente 

tá... se é melhor a gente demonstrar pra ele... falar, comentar sobre a 

doença, ou a gente fingir que nada tá acontecendo e tentar tratar de 

forma normal. Só que agente sabe que não tá nada normal. Eu não sei 

o que a gente faz exatamente, entendeu? A gente fala assim: não, tá 

tudo bem, vô! Não se preocupa! É normal isso! Esquece. É normal! Ou 

se fala: Não vô, realmente, você está esquecido! Então a gente está 

nessa [...]” (C19) 

 

“Eu sempre me pergunto se tem alguma coisa a mais que a 

gente possa fazer pra tornar... pra dar qualidade de vida pra ele, ou 
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pra que ele não sofra. Tem hora que eu fico me perguntando se a gente 

tem que esclarecer pra ele que ele tem uma demência ou se a gente lida 

como, omitindo isso pra não causar sofrimento pra ele, porque no caso 

do meu avô, que é o paciente, ele sofre com as dificuldades, sofre muito 

a ponto de ficar sentido, então, até hoje eu nunca soube se deixa 

esclarecido pra ele essa demência e eu... minha maior dúvida é isso, 

qual comportamento ter em relação. Encarar, escancarar a situação ou 

omitir?[...]” (C20) 

 

“É assim, tem hora que ela fala... fala certas coisas, entendeu? 

A gente, sabe? Se tem que concordar com aquilo que ela ta falando, se 

tem que explicar pra ela que “não mãe, que é assim, assim...”. Até 

esses tempos atrás ela queria ver meu avô, queria meu avô, meu avô e 

eu fiquei... acabei falando pra ela, “não, mas o vô morreu já faz 

tempo”. E ela ficou triste, ficou chorosa, só ficou deitada, entendeu?” 

(C46) 

 

 “[...] é aprofundar os nossos conhecimentos em relação à 

doença, pra dar os cuidados necessários pra amenizar o sofrimento 

dela. Essa é a maior preocupação, tá?” (C1)  

 

  “É não saber cuidar. É não saber agradar ele, é ter 

dificuldade, entendeu? em conversar, em lidar com ele, não poder 

ajudar mais do que eu ajudo. A família não ficar contente, entendeu? 

Da maneira correta de eu tá fazendo [...]” (C10)  

 

 “Duvida? É se a gente ta fazendo certo. Na alimentação as 

vezes, porque como eles não pedem, horário pra água, as necessidades, 

fazem neh... porque usa frauda tudo, mas a alimentação sempre, se 

gosta, se não gosta, porque eles, se tem sabor se não tem, por mais que 

cê varia na comida sempre há duvida, as vezes põe, não quer, então 

fica na duvida, não quer por que tá ruim, não quer por que não quer, 

não ta com fome? É a maior duvida que eu tenho é essa.” (C33)   



74 

 

 

 

  “As dúvida pra mim do paciente que tem uma demência é 

quando ele fica acamado, porque eu questiono muito as “iscarias”, às 

vezes eu não sei cuidar totalmente, neh? Então as minhas dúvidas são 

essas.” (C13) 

 

 Pode-se perceber nos relatos acima que as dificuldades encontradas pelos cuidadores 

estão inteiramente ligadas com a falta de conhecimento sobre a patologia ou sobre os 

cuidados referentes ao idoso. As orientações quanto à evolução da doença e as condutas que 

devem ser adotadas merecem mais atenção pela equipe dos profissionais de saúde ao preparar 

os cuidadores.
11

   

 As alterações cognitivas que a demência causa leva o idoso a permanecer, muitas 

vezes, com comportamento agitado, agressivo, podendo agredir o cuidador. Em outros casos, 

essas alterações faz com que o idoso não reconheça um ente querido. Se o cuidador não tem o 

conhecimento da evolução da doença, esses comportamentos podem não ser compreendidos 

pelo cuidador, ocasionando em consequências sociofamiliares de comportamentos, como o 

próprio abandono do idoso, isolamento social ou mesmo maus tratos.
55,58 

 
A sobrecarga também é apontada como um fator que pode desencadear atitudes de 

negligência e violência com o cuidado.
58

 Quando o cuidador vive questões como abdicação 

do trabalho ou de momentos de lazer, conflitos familiares, clima de exaustão e outros, de 

forma rotineira e sem possibilidade de mudanças, acaba extrapolando o limite da razão e 

ocasiona em maus-tratos como indiferença, descaso, agressões verbais e físicas.
58 

E apesar de as dúvidas estarem presentes no cotidiano, a falta de dúvidas também é 

revelada por expressões como "nunca tive dúvida", "não tenho", "nunca tive dificuldade" e 

"dando conta". Essas afirmações constam de relatos de cuidadores de idosos com demência 

parcialmente dependentes ou que se encontram no início da doença, notórias pelos termos 

“ele não é acamado”, “num passei por isso ainda” e “ela faz tudo”. Além disso, revelam 

também o fato de que o cuidador procurar conhecimento ou mesmo encontra apoio em 

estabelecimentos de saúde, como mostram as sentenças “a gente tá sempre com o médico” ou 

“temos o posto de saúde”.  

 

 “Ah... por enquanto não, porque os remédios a gente dá 

certinho, ele não é acamado, não faz xixi na cama, não faz xixi na 
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roupa, não faz cocô, come bem, anda no quintal. Então por enquanto, 

parece ser calmo.” (C2)  

 

“Sabe, eu num passei por isso ainda, neh? Então eu não tenho... 

eu num passei por isso ainda. Num sei como que vai ser. Agora tá fácil 

porque ela faz tudo, neh? Vamu vê amanhã, né.” (C8)  

 

 “Por enquanto nenhuma, ta tranquilo. Quando surge eu já vou 

pesquisando.” (C32)  

 

“[...]duvida assim, eu praticamente eu não tenho, porque a 

gente ta sempre com o medico, neh? Então, eh... se aparecer, na hora 

cê já... e mesmo porque a gente tem apoio di posto de saúde também 

neh?[...]” (C34) 

 

“To dando conta do recado.” (C47)  

 

“Olha eu até agora não tive dificuldade neh, porque qualquer 

coisa nós temos o posto de saúde lá neh. Só eu ir la falá, ela vem la 

[...]” (C50) 

 

Ao se deparar com as dúvidas no seu dia a dia o cuidador utiliza de vários processos e 

adaptações em seu meio para que o cuidado seja realizado da melhor forma possível, 

ocasionando as seguintes temáticas como 01. Veículos de comunicação como processo de 

aprendizagem no cuidado e 02. Estilo próprio (hábitos da vida). 

 A propagação da informação é gerada por diversos veículos de comunicação, como se 

depreende pelo uso dos termos “televisão”, “internet”, “profissionais da área da saúde”, 

“hospital”, “neurologista”, “curso de enfermagem” e “PROIID”. Nessa vertente, os 

cuidadores utilizam-se desses meios muitas vezes como apoio para adquirir o conhecimento 

nos momentos em que surgem as incertezas, inseguranças e preocupações: “buscando na 

internet”, “no hospital” e “aprendi tudo com o PROIID”. 

 

“Aprendi no hospital.” (C23)  
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 “Procurando orientação. O que mais que da orientação pra 

gente é a rede básica, neh? Tá ali, qualquer coisa, qualquer problema 

que a gente tem, corre lá e eles informam a gente e... já encaminha, 

direciona a gente.” (C34)  

 

 “[...] Eu ouvi um profissional de área de saúde, por exemplo, 

ouvi um psicólogo, ouvi um medico, ouvi um assistente social.” (C41)  

 

“[...] com os médicos que a gente vem, a gente fala, eles 

explicam, então a gente vai aprendendo com eles também.” (C45)  

 

 “Na realidade eu aprendi no curso de enfermagem e depois que 

ela teve o AVC, neh? Que teve o Azheirmeir, que descobriu o 

Alzheimeir, logo já veio o AVC, então foi aonde descobri como cuidar, 

fui estudando mais, lendo mais. E foi isso.” (C29)  

 

“A maior parte na internet. A gente... nem dá pra falar que a 

gente aprendeu, assim. A necessidade fez com que a gente criasse 

certos hábitos com ele e, mais algumas coisas, acabei pesquisando na 

internet e daí que a gente consegue ter um molde mais ou menos pra 

si.” (C20)  

 

“Mas o que a gente faz é levado primeiro por amor e segundo 

pelo o que a gente ouve e vê na televisão, nas reportagens, 

principalmente assim.” (C18)  

 

Podemos identificar que a carência de redes de suporte de apoio aos cuidadores e a 

falta de informação ao cuidador sejam as maiores dificuldades encontradas no papel de 

cuidador, além do despreparo para o enfrentamento de tal situação.
53

 No estudo de Novelli et 

al.
53

, a rede de suporte existente hoje, como associações de apoio aos cuidadores de idosos 

com demência leve e internet são pouco utilizadas e em contrapartida, 76,9% dos cuidadores 

relataram adquirirem informações médicas durante as consultas.  Ainda, 45,4% dos 
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cuidadores de idosos com demência grave, referiram que buscam as informações sobre a 

doença em consulta de materiais específicos, ou seja, em artigos científicos ou materiais na 

internet.
53

  

Observamos que inicialmente os cuidadores buscavam as informações do cuidado com 

estratégias médicas, em consultas, considerando o desenvolvimento inicial da doença e os 

maiores contatos com o médico. Posteriormente, com a progressão da doença, as fontes de 

informação passaram a ser as redes de apoio e a internet, facilitando o cuidado no cotidiano.
53

 
 

 Percebemos, nos relatos, portanto, que o acesso às informações e estratégias 

representou aos cuidadores uma diminuição da sobrecarga do cuidado ao ajudá-los no 

entendimento do manejo do cuidado e ao amenizar suas preocupações, consequentemente, 

ocasionando a melhoria da qualidade desses cuidados.  

 

“Eu aprendi tudo com PROIID. O PROIID ‘teve’ na minha 

casa, neh? Eu, quando vi minha mãe na cama, assim, com essa sonda, 

eu me apavorei bastante, eu me perdi muito sabe, perdi muito o foco, 

assim eu não sabia como nem... nem começa a lida com ela, “como que 

eu vou fazê isso?”, “com que eu ‘vô’ ‘pô’ um alimento?”. Eu não sabia 

nada! Ai eu fui na base do posto, ali do meu, nosso bairro lá, e a moça 

me ofereceu. Ela falo “você quer que eu te encaminhe pra PROIID?”. 

Falei assim: “não sei nem o que é isso”.  Eu não sabia mesmo, neh. Ai 

ela me explicou, falei “quero, quero sim”. Ai eles foram na minha casa 

durante trinta dias:  medico, fono, nutricionista, psicólogo, dentista. E 

eles... o médico geriatra, e eles, foram me orientando em tudo, troca de 

frauda, banho no leito, alimentação, medicamento, eles me orientaram 

em tudo. E a gente aprendeu com eles, que graças a eles que a gente 

conseguiu. Ta conseguindo fazer o melhor pra ela, senão eu teria tido 

muita dificuldade, certeza.” (C52)   

 

 Bauab e Emmel
57

 apontam que o Programa Saúde da Família pode ser um amparo 

para esses cuidadores como estratégia eficiente no contexto em que vivem, desde que haja um 

financiamento das ações e o estabelecimento de uma rede de suporte institucional. Esses 

cuidadores devem receber as orientações para prestar esses cuidados de forma adequada e 
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direcionada, principalmente com foco em medidas preventivas a fim de evitar a dependência 

precoce em relação aos cuidados do idoso com dependência
57

.  

 Como mencionado, o Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar (PROIID) 

foi um dos fatores que ajudaram os cuidadores e é um programa de grande precisão dentro do 

setor primário na saúde. É resultado de parceria entre Secretaria Municipal de Higiene e 

Saúde de Marília (SMHS) e Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília (FMESM), 

foi criado e implementado a partir de setembro de 1999 e tem como objetivos delineados 

garantir a continuidade da assistência de pacientes hospitalizados no domicílio, reduzindo o 

tempo de internação hospitalar, as reinternações e, consequentemente, os riscos impostos aos 

pacientes, família e cuidador, contribuindo para a formação e aperfeiçoamento de 

profissionais na área da saúde.
63

  

Não podemos esquecer também que a realidade imposta ao cuidador do idoso com 

demência é demonstrada por características particulares de suas atividades e seus saberes, a 

partir de influências socioculturais e do ‘não-saber’ que desenvolvem alguns conhecimentos 

por meio de suas experiências definidas na prática durante o cotidiano.
11  

Pode perceber essa evidência nos relatos abaixo, em que o estilo próprio também foi 

um tema bastante apontado, considerando que os cuidadores referem que ao conviver com o 

idoso acabam moldando seus próprios hábitos e estilos de cuidado a cada idoso e a cada 

rotina, como percebemos nas expressões “de conviver com o paciente”, “dia a dia” e 

“cotidiano”.  

 

“Na vida mesmo, cuidando da minha mãe.” (C21)  

 

“[...] acho que no dia-a-dia da gente mesmo e de conviver com 

o paciente, a gente vai aprendendo isso, neh. Porque só na teoria a 

gente não aprende muita coisa. Acho que é muito mais na prática que 

você aprende a lidar com eles. Porque assim, um dia ele levanta ele tá 

de um jeito. No outro dia ele levanta e já tá de outro jeito. E vai indo, 

neh.” (C22)  

 

 “Com o cotidiano da vida mesmo, porque como já vem há 

muito tempo, você fica sabendo de um, vai, ajuda neh. Então você... vai 
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pesquisando, vai cuidando... mais na vida mesmo, no dia a dia 

(risada).” (C32)  

 

“No dia a dia. Eu cuidei, eu ajudei a cuidar do pai do meu 

patrão, depois ajudei a cuidar da mãe do meu patrão... é no dia a dia.” 

(C37) 

 

“Ah... foi sozinha, foi sozinha. Foi mais com o dia a dia, 

passando com ela, a gente foi sabe... por mais que a gente leva em 

medico, mas... o medico só cuida da medicação, neh.” (C46)  

 

“Sozinha. É foi assim, neh? Conforme o dia a dia cê vai 

pegando pratica, cê vai ‘familiariando’ mais com a pessoa, você vai 

sabendo o que ele precisa, o que ele quer comê antes dormir, então é 

uma coisa assim, pra mim fui prendendo sozinha, fui aprendendo.” 

(C47)  

  

“Sozinha... sozinha. Eu fui convivendo com ela, neh, porque ela 

mora comigo.” (C50)  

 

Vieira et al.
11

 também descreveram o ato de cuidar como um ‘estilo próprio’, ou seja, 

fundamentado em experiências, culturas e aprendizados.  Em seu estudo, os cuidadores 

relataram que o cuidado é um dom com estilo próprio e que cada um tem uma maneira 

singular, ou seja, não existe uma receita pronta que ensine, é necessário a criatividade. Assim, 

cada cuidador inventava a melhor forma de adaptação ao seu cotidiano e de se adequar as 

tarefas do cuidado no decorrer dos seus dias.
11

  

Afirma também que há uma interação entre os cuidadores com outros cuidadores que 

levam à construção de cuidados nas diversas formas, assim como na relação com profissionais 

da saúde, que dotados de conhecimento científico, influenciam na formação do conhecimento 

do cuidado.
11

 

Por fim, alguns relatos estabelecem alguns sentidos à evolução da doença relacionados 

à prática do cuidado, demonstrado nos trechos das entrevistas abaixo:  
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 “[...] ai, ela entrou com aqueles remédio pra comportamento, 

né? Tipo rivotril, aquelas coisas lá, numa etapa que ela já estava 

agressiva e já não dormia ou então assim muito elétrica, né? E cada 

dia era de um jeito. Tinha dia que ela dormia o dia inteiro, ai tinha dia 

que ela não dormia, sabe? Muda muito assim o comportamento. Então 

você começa a ficar em dúvida. Você dá o mesmo remédio todo dia e os 

comportamentos são diferentes, né? É difícil. E é uma coisa que a gente 

ia experimentando “Ah, da metade!”, “Não, dá inteiro!”, “Não, dá 

cedo!”, “Dá de noite”, “Vamo dá esse com esse”. Então era tudo 

assim meio... meio que experimental, porque o efeito não era o mesmo. 

Cada dia, vamo dizer, era um comportamento diferente.  As vezes ela 

ficava esmorecida. Quantas vezes eu pensei: “nossa a mãe deve tá em 

coma, deve tá”... porque ela não respondia. Ficava assim largada. O 

dia inteiro, a noite inteira. Ai no outro dia ela já tava mais experta, já 

tava respondendo, já tava falando uma coisa.” (C14) 

 

 Percebe-se no relato que o cuidador compreende a evolução da doença em trechos 

como “remédios pra comportamento”, “numa etapa que já tava agressiva”, “muda assim 

muito o comportamento”. No entanto, mesmo demonstrando conhecimento sobre a evolução 

da doença, o cuidador ainda apresenta dúvida sobre a prática do cuidado.  

 

 “[...] eu penso assim, que as pessoas, tirá ele do convívio, ta 

certo que alguns fica agressivo, não tem como neh? Mas eu não sei se é 

por isso que eles [idosos com demência]  fica agressivo, porque tira do 

convívio , eles para de ver como as pessoas vive porque neh, eles tem 

que ta, continua aprendendo, mesmo que seja um pouquinho neh, 

porque eles não tem mais, já... já esqueceu tudo, que nem minha mãe, 

às vezes ela ta comendo ela... se cê deixá alguma coisa colorida, assim 

de lado, por exemplo, uma toalha colorida, ela vai pega comida lá 

naquela toalha lá ou prato também. Eu também não ‘do’ prato com 

florzinha. Achava bonitinho, comprei até, ‘mais’ eu dei, ‘mais’ ela 

ficava ali naquela flor ‘ca’ colher, tentando ‘rancar’ aquela flor ‘ca’ 

colher. Então não, põe prato liso, uma toalha lisa na mesa pra comer. 
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Eu sento ela na mesa, eu não ‘dô’ comida pra ela, mas a gente fica ali 

olhando, neh, deixa ela come sozinha. As vezes eu falo pra ela eh... 

bebe água também, ela não bebe. A gente deixa um copo ali, neh, 

“Bebe água, Eva”, “Aah, ta bom”, ela pega o copo, dali a pouco ela 

põe ali de novo. Dai toda hora ‘cê’ tem que ta falando “bebe água, 

Eva”. ‘Cê’ põe a água na mão dela, daí ela não deixa leva na boca, ela 

segura. ‘Mais’ dai ‘cê’deixa ali do ladinho que ai ela... ela mesmo pega 

com a mão dela. E pra ‘comê’ também, toma café a mesma coisa. A 

gente fica ali, não põe na boca dela não, deixa ela comer sozinha, 

porque a minha outra irmã não tem paciência e põe na boca. Ai eu falei 

“não, você não pode por na boca dela, orque até isso de comê ela vai 

desaprender?”. Então a gente... não... tem que deixa ela ‘comê’.” 

(C49)  

 

“[...] dão coisa pra ela comê achando que ela vai pega, comê. 

Ai ela pega, só fica só olhando, joga no chão, parece que ela esqueceu 

que era pra come neh. Acho que ela esqueceu. Se por uma coisa perto 

dela ela não come, ei se poe na boca dela, ela come. E ela é super 

agitada, é desse jeito.” (C44)  

 

“[...]As vezes quando ela vai no banheiro, ela cobre o vaso com 

uma toalha, não sei o sentido disso neh? Ou então ela pega o lixo, põe 

dentro do vazo, depois cobre com a toalha. Eles fazem cada coisa 

assim, estranha, que neh? Então a gente da risada de tudo.” (C49) 

 

 Nos relatos acima os cuidadores identificam a mudança de comportamento com a 

evolução da doença. Além disso, em uma das entrevistas (C49) percebemos também a relação 

com a prática do cuidado relatada no cotidiano como alimentação e convívio social. Lima e 

Sangaletii
40

 estabelecem que umas das formas de tratamento da demência é o cuidador sempre 

manter a comunicação não verbal e verbal com esses idosos, para evitar o isolamento. Manter 

atividades de lazer durante o dia, sempre estimulando atividades de memória e o convívio 

social também como prática do cuidado.
43
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 Assim, os resultados apontam a importância de conhecer os cuidadores familiares, 

levando em contato suas particularidades socioculturais, dificuldades e limitações, afim de 

promover meios para o desenvolvimento de ações de auxílio e suporte, com planejamento de 

ações de enfermagem voltadas para as demandas dos idosos dependentes e seus familiares. 

 Importante também reconhecer que o cuidador não precisa apenas de conhecimento 

técnico, mas também de manutenção de sua própria saúde, através de projetos de intervenção 

e auxílio no cuidado que, considerem a sobrecarga sofrida, seja física, emocional, financeira 

ou social. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Em função do envelhecimento populacional, o idoso, com comprometimento de sua 

independência, particularmente em decorrência de quadros demenciais, passou a ser uma 

realidade cada vez mais presente, o que torna o cuidador de idoso uma figura de fundamental 

importância na sociedade atual exigindo que seu papel ou função seja alvo de pesquisas para 

ampliação de conhecimento na área. As redes de suporte deverão estar preparadas para 

atender aos idosos dependentes de cuidados e aos seus cuidadores, com propostas que 

atendam a nova realidade. Este estudo apontou que uma atenção especial deva ser dada ao 

cuidador, em geral membro da família com enfoque particular ao gênero feminino, pois a sua 

inserção no mercado de trabalho juntamente com as modificações nos arranjos familiares 

comprometerão cada vez mais as relações de cuidado a familiares. O grau de escolaridade traz 

implicações positivas na qualidade do cuidado podendo repercutir na sobrecarga dos 

cuidadores, o que torna fundamental investimento educacional neste contexto. 

Além disso, deve-se conhecer os cuidadores familiares, considerando suas 

particularidades socioculturais, dificuldades e limitações, a fim de promover projetos de 

auxílio e suporte, com base em planejamento das ações de uma equipe multiprofissional 

voltadas para as demandas dos idosos dependentes e seus familiares, como podemos perceber 

em seus relatos, lembrando que é necessária uma avaliação da família quando esse idoso 

tornar-se dependente para que se tenha mais clareza sobre a estrutura familiar e assim, 

informar os cuidados e a importância do revezamento do cuidado.  

Utilizar do fortalecimento de políticas públicas, grupos semanais em Unidades de 

Saúde da Família (USF) para conhecimento dessas famílias e trocas de experiência entre os 

cuidadores com o objetivo de focar na sobrecarga do cuidado, na prática do cuidado e também 

na prevenção de maior dependência do idoso. Além disso, esses meios devem ser 

considerados extremamente necessários, já que é uma forma de reduzir custos da assistência 

hospitalar e institucional. 

O cuidador pode ter o conhecimento, mas deve ser instruído e orientado sobre esse 

conhecimento, já que as dúvidas ainda podem surgir no decorrer da evolução da demência 

apresentada pelo idoso.  

Por fim, não se pode esquecer que o cuidador não é a figura que apenas promove o 

cuidado ao idoso com demência, mas que é também merecedor de atenção e motivação, que 

também merece ser cuidado e assistido, para que sempre busque apoio, preservando sua 
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qualidade de vida e consequentemente o bem-estar do idoso.  É importante considerar que a 

sobrecarga e as dificuldades enfrentadas pelo cuidador são um fator presente em suas vidas 

em decorrência das suas tarefas rotineiras e que, portanto, o cuidador não precisa apenas de 

conhecimento técnico, mas também de manutenção de sua própria saúde, através de projetos 

de intervenção e auxílio no cuidado, considerando a sobrecarga sofrida, seja física, emocional, 

financeira ou social. 
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APÊNDICE A 
 

 Questionário para avaliação da “Prática do Cuidado de idosos com Demências” 

Iniciais do paciente: __________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino    Idade: ______________________ 

Grau de escolaridade em anos de estudo: __________________________________________ 

Profissão pregressa do paciente: _________________________________________________ 

Profissão atual do paciente: _____________________________________________________ 

Tipo de Demência: ___________________________________________________________ 

Há quanto tempo foi diagnosticado a Demência? ____________________________________ 

Estágio da doença (CDR): ______________________________________________________ 

************************************ 

Iniciais do Cuidador: __________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino    Idade: ______________________ 

Tipo de ligação: (   ) Filho (   ) irmão (   )amigo  (   ) instituição 

(   ) cuidador contratado (___________________) (   ) Outros: ______________________ 

Escolaridade: ________________________________________________________________ 

Profissão do cuidador: _________________________________________________________ 

Exerce atividade remunerada no momento junto com a função de cuidador:(   ) Sim (   ) Não 

Tempo de cuidado: ___________________________________________________________ 

Questões: 

1. Durante a noite a pessoa com demência expressa sua vontade de comer um alimento, 

por exemplo, um doce, porém, não recorda o nome do alimento que gostaria de comer, 

mas fica tentando pronunciar, não conseguindo completar a palavra. Neste momento 

sua reação é: 

A) Ignora a vontade da pessoa e começa a dar ordens para que retorne a cama, pois 

não consegue entender o que a pessoa diz. 
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B) Aguarda o tempo suficiente para a pessoa falar o que deseja, conversa de maneira 

suave e pausada, transmitindo o máximo de segurança, ajudando a pessoa a 

completar a palavra que queria dizer, mostrando que entendeu. 

C) Nenhuma das duas respostas. 

2. A pessoa com demência possui dificuldades para realizar tarefas simples, como servir 

a própria refeição ou, até mesmo, levar o garfo a boca. Você: 

A) Procuraria ir ajudando na medida do necessário, porém tentando deixar ela própria 

se servir e se alimentar. 

B) Se adianta e serve a refeição, tentando, em muitas da vezes, oferecer o alimento na 

boca você própria. 

C) Nenhuma das duas respostas. 

3. Ao final de uma tarde, ao chegar em casa, você encontra a pessoa com demência 

agitada e agressiva. Com isso, você: 

A) Tenta acalmá-la, escolhendo palavras simples e frases curtas para conversar, com 

tom de voz tranquilo, procurando identificar o que pode estar desencadeando a 

agressividade e agitação, a fim de realizar mudanças oportunas para diminuição 

desses comportamentos. 

B) Insiste para que a pessoa pare de falar, tentando falar o mais alto possível para 

parar de agitar-se, com sentimento de raiva e frustração. 

C) Nenhuma das duas respostas. 

4. Você percebe que o(a) idoso(a) tem tido perda de peso e tenta explicar que ele(a) tem 

que se alimentar melhor e corretamente, porém, a pessoa não compreende o que você 

diz e não aceita comer, sendo que em muitas vezes, já até esquece de se alimentar. 

Assim, você: 

A) Insiste para que a pessoa coma, colocando os alimentos na boca e induzindo a 

comer, dando preferência aos doces, já que é o melhor alimento que a pessoa 

aceita sem resistência. 

B) Mantém uma rotina de horário e local para as refeições, tentando fazer desses 

horários um momento de calma e relaxamento, encorajando o idoso a comer com 

base em orientações com profissionais da saúde. 

C) Nenhuma das duas respostas. 

5. Ao entrar no banheiro para tomar um banho a pessoa com demência pede ficar sozinha 

e fazer essa atividade como de costume, no entanto, você está preocupada com que o 

idoso possa escorregar no banheiro e cair: 
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A) Você trata a pessoa com demência como uma “criança”, pois ela está doente e 

pode causar um acidente com ela mesma, por isso tem que receber ajuda querendo 

ou não. 

B) Deixa a pessoa com demência exercer a atividade sozinha, procurando adaptar o 

banheiro com corrimão de apoio e tapete antiderrapante, além de retirar chaves e 

travas da porta para que a pessoa não se tranque e você possa entrar e avaliar o 

decorrer da atividade. 

C) Nenhuma das duas respostas. 

6. Ao chegar na sala de TV você percebe que a(o) idosa(o) com demência urinou-se, 

molhou sua roupa e sofá e não percebeu a situação. Imediatamente você: 

A) Começa a chamar a atenção de forma enérgica (com braveza) da(o) idosa(o) e a 

sentir-se culpada por não ter posto uma fralda geriátrica. 

B) Procura ser compreensiva, tranquiliza a pessoa e procura lembrar os momentos em 

que ocorreram esses “acidentes” para planejar formas de evitá-los, como elaborar e 

manter uma rotina para levar a pessoa ao banheiro, não esperando que ela peça. 

C) Nenhuma das duas respostas. 

7. Os medicamentos do idoso são de extrema importância para a eficácia do tratamento 

das doenças, porém, nesse dia, a pessoa com demência recusa-se a tomá-los, pois 

refere não estar doente e não precisar de remédios. Com isso, você: 

A) Tenta explicar a importância da medicação e se necessário, dissolve o remédio em 

água, chá, suco ou leite, para que a pessoa possa ingeri-los sem dificuldades, desde 

que o médico esteja ciente sobre ato.   

B) Insisti com a pessoa para tomar todos os remédios e que se não tomar, ficará mais 

doente. 

C) Nenhuma das duas respostas. 

8. Quando o idoso com demência pergunta sobre o mesmo fato por diversas vezes (a 

mesma pergunta de forma repetitiva), o cuidador: 

A) Fica em geral irritado, deixando de responder a pergunta e repreendendo a pessoa 

pelo fato de já ter feito a mesma pergunta outras vezes. 

B) Responde com calma quantas vezes for necessário. 

C) Nenhuma das duas respostas 

 

Respostas corretas: 1(B); 2(A); 3(A); 4(B); 5(B); 6(B); 7(A); 8(B). 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 

Título do trabalho: CONHECIMENTOS PRÁTICOS DOS CUIDADORES DE IDOSOS COM 

DEMÊNCIAS. 

Considerando sua condição de cuidador de portador de demência, você está sendo 

convidado(a) a participar do estudo CONHECIMENTOS PRÁTICOS DOS CUIDADORES DE 

IDOSOS COM DEMÊNCIAS. Com isso você poderá contribuir com os avanços na área da saúde, já 

que tais avanços podem dar-se por meio de estudos como este, por isso a sua participação é 

importante. Este estudo tem como propósito identificar os conhecimentos práticos usuais do cuidador 

na abordagem das demências e compreender a percepção do cuidador de indivíduos com tais 

doenças relacionadas ao cotidiano de sua própria vida e das dificuldades do doente, e caso você 

participe, será necessário responder a questionários e ser entrevistado sobre os conhecimentos a 

respeito desses cuidados. No caso da entrevista, a mesma será gravada, porém este material será 

sigiloso e não será identificado o sujeito. 

Não será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. 

Você poderá obter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento. Pela sua participação no estudo, você não receberá 

qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a 

realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer 

momento do estudo.  

Eu, ____________________________________________ (Nome do voluntário), li e/ou ouvi 

o esclarecimento acima e compreendi o propósito e a relevância deste estudo e o(s) procedimento(s) 

a(os) que(ais) serei submetido. As explicações que recebi esclarecem os riscos e benefícios do 

estudo. Eu entendi que tenho liberdade para interromper minha participação a qualquer momento, 

sem justificar minha decisão e que isso não me trará nenhum prejuízo. Sei que não serão divulgados 

meus nomes e dados, como também não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do 

estudo.  Assim, concordo em participar do estudo.  

Eu, ____________________________________________________ RG _________________________, fui devidamente 

esclarecido em relação ao projeto de pesquisa “CONHECIMENTOS PRÁTICOS DOS CUIDADORES DE 

IDOSOS COM DEMÊNCIAS” e concordo em participar. 

Marília, .............  de .....................................  de 2.0__ 

 

Assinatura do Participante                                           Lisiane Alves dos Santos Messias 

   ou responsável legal                                                                 40571242-X  //  Coren 340961  // 

lisi_asm@hotmail.com 
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APÊNDICE C 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 

II.24 - Termo de Assentimento - documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os 
legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, 
explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis 
legais; e  
II.25 - vulnerabilidade - estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua 

capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor 

resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido 

Título: CONHECIMENTOS PRÁTICOS DOS CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIAS. 

Caro Responsável/Representante Legal: 

 Gostaríamos de obter o seu consentimento para ______________________________, 

paraticipar como voluntário da pesquisa intitulada CONHECIMENTOS PRÁTICOS DOS 

CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIAS, que se refere a um projeto de Mestrado Acadêmico 

em Saúde e Envelhecimento. 

 O objetivo deste estudo é identificar os conhecimentos práticos usuais do cuidador, na 

abordagem dos pacientes com demência, e a sua percepção sobre o cotidiano da vida do doente e 

com isso, contribuir com os avanços na área da saúde, já que tais avanços podem dar-se por meio de 

estudos como este. Assim, sua participação é importante. A pesquisa é referente aos cuidadores dos 

pacientes com demências, mas serão utilizados alguns dados relacionados ao portadores das 

demências, já que o cuidado é realizado com esses portadores. Portanto, caso haja a  participação, 

será necessário responder à algumas questões referentes sobre os dados da doença do paciente.  

 Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa o que garante seu anonimato e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

 Não será cobrado nada, não haverá gastos e não estão previstos ressarcimentos ou 

indenizações. 

Não será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. 

 Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-se a 

participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se assim o preferir, 

sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu cuidado. 

 Desde já agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para maiores 

informações. 

 Eu, ___________________________________________ (nome do responsável ou 

representante legal), portador do RG nº: _________________, confirmo que Lisiane Alves S. Messias 

explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. As alternativas para 
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participação de ___________________________________ (nome do sujeito da pesquisa) também 

foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Assentimento, portanto, eu concordo em dar meu 

consentimento para este voluntário participar da pesquisa.  

Marília, .............  de .....................................  de 2.0__ 

 

 

Assinatura do Participante                                          Lisiane Alves dos Santos Messias                       

ou responsável legal                                                              40571242-X //  COREN: 340.961  // (18)33413495 //                                     

lisi_asm@hotmail.com 
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ANEXO A 

Caregiver Burden Scale (versão traduzida e adaptada culturalmente para o Brasil
47

) 

I. Tensão Geral: 

1. Você acha que está enfrentando problemas que são difíceis de resolver, ao 

cuidar de seu parente? 1. de modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. 

frequentemente; 

2. Você acha que está assumindo responsabilidades demais para o bem-estar de 

seu parente? 1. de modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. 

frequentemente; 

3. Você, as vezes, se sente com vontade de fugir de toda esta situação em que se 

encontra? 1. de modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. 

frequentemente; 

4. De um modo geral, você se sente cansado e esgotado fisicamente? 1. de modo 

algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

5. Você se sente preso pelo problema de seu parente? 1. de modo algum; 2. 

raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

6. Você acha que é muito desgastante mentalmente cuidar de seu parente? 1. de 

modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

7. Você acha que sua própria saúde tem sido prejudicada pelo fato de estar 

cuidando de seu parente? 1. de modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. 

frequentemente; 

8. Você acha que passa tanto tempo cuidando de seu parente, que não sobra 

tempo para você? 1. de modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. 

frequentemente; 

II. Isolamento: 

9. Você evita convidar amigos e conhecidos em sua casa, por causa do problema 

de seu parente? 1. de modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. 

frequentemente; 
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10. O tempo para sua vida social, por exemplo, com a família e os amigos, 

diminuiu? 1. de modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. 

frequentemente; 

11.  O problema de seu parente impediu você de fazer o que havia planejado nesta 

fase da sua vida? 1. de modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. 

frequentemente; 

III. Decepção: 

12. Você acha que a vida tem sido injusta com você? 1. de modo algum; 2. 

raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

13. Você esperava que a vida, em sua idade, fosse diferente do que é? 1. de modo 

algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

14. Você se sente sozinho e isolado por causa do problema do seu parente? 1. de 

modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

15. Você acha que é cansativo cuidar de seu parente? 1. de modo algum; 2. 

raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

16. Você tem tido dificuldades financeiras por estar cuidando de seu parente? 1. de 

modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

IV. Envolvimento Emocional: 

17. Você sente, às vezes, vergonha do comportamento de seu parente? 1. de modo 

algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

18. Você, alguma vez, já se sentiu ofendido e com raiva de seu parente? 1. de 

modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

19. O comportamento de seu parente deixa você em situação embaraçosa, difícil, 

perante outras pessoas? 1. de modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. 

frequentemente; 

V. Ambiente: 

20. O ambiente de sua casa torna difícil para você cuidar de seu parente? 1. de 

modo algum; 2. raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 
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21.  Você se preocupa em não estar cuidando de seu parente? 1. de modo algum; 2. 

raramente; 3. algumas vezes; 4. frequentemente; 

22. Existe algo no bairro onde mora seu parente que dificulta você cuidar dele (por 

ex.: dificuldade em pegar transportes, difícil acesso a farmácias e/ou médicos, 

problemas com vizinhanças)? 1. de modo algum; 2. raramente; 3. algumas 

vezes; 4. frequentemente; 
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ANEXO B 
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