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RESUMO 

 

FRANCISCO, Gisele Lackeski. A sobrecarga do idoso cuidador: um modelo de 
associações com comprometimento cognitivo do receptor de cuidados e autoavaliação 
da saúde. 2018. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Versão Corrigida.  
 
O envelhecimento populacional e as alterações socioestruturais recentes no contexto 

brasileiro tem aumentado a probabilidade de que os cuidados prestados a idosos doentes 

ou dependentes sejam assumidos por indivíduos também idosos. As particularidades da 

sobrecarga experimentada por idosos são pouco descritas pela literatura de pesquisa 

gerontológica, carecendo, ainda, de modelos explicativos. O presente estudo buscou testar 

um modelo teórico-empírico de associações explicativas de sobrecarga subjetiva de 

idosos cuidadores considerando sexo, idade, intensidade da ajuda prestada, 

comprometimento cognitivo do idoso receptor do cuidado e autoavaliação de saúde. 

Trata-se de um estudo de corte transversal desenvolvido a partir dos dados de um estudo 

maior do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências 

Médicas da Unicamp “Bem-estar psicológico de idosos que cuidam de outros idosos no 

contexto da família” que envolveu idosos com 60 anos ou mais, que prestam cuidados a 

familiares também idosos dependentes no contexto domiciliar. Foram selecionadas 

variáveis de caracterização sociodemográficas e econômica da amostra, da intensidade da 

ajuda prestada em atividades básicas e instrumentais de vida diária, do comprometimento 

cognitivo do idoso cuidado por meio da aplicação do Clinical Dementia Rating Scale – 

Sum of boxes, de autoavaliação geral da saúde e da Escala de Sobrecarga de Zarit. O 

modelo explicativo proposto foi testado por meio da análise de equações estruturais via 

Path analysis com auxílio do programa estatístico SAS System for Windows (Statistical 

Analysis System), versão 9.2. A amostra foi composta por 138 idosos, em sua maioria 

mulheres (76%), cônjuges (64%), prestando cuidado, em média, há 4,4 anos (±4,1) e  

auxiliando em sete tarefas (±3,6). Resultados da Path analysis revelaram caminhos 

associativos entre o sexo e a sobrecarga mediados pelo comprometimento cognitivo do 

idoso receptor de cuidados e autoavaliação de saúde do cuidador. Houve associações entre 

sexo e intensidade da ajuda prestada mediadas pelo comprometimento cognitivo do idoso 

receptor de cuidados. O modelo resultante sugere que a sobrecarga de idosos cuidadores 

não é produto direto da intensidade da ajuda e do comprometimento cognitivo e que a 

autopercepção de saúde pode influenciar seus efeitos.  Reproduz as concepções presentes 



 
 

em modelos psicológicos de adaptação ao estresse ressaltando a centralidade da saúde 

como recurso importante para o cuidador idoso.  

 

Palavras-chave: Cuidadores. Cognição. Idosos. Sobrecarga. Autoavaliação da saúde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

FRANCISCO, Gisele Lackeski. The burden of older caregivers: an association model  
with care-recipient cognitive impairments and caregiver self-rated health. 2018. 77 f. 
Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University 
of São Paulo, São Paulo, 2018. Corrected Version. 
 

The ageing population and recent socio-structural changes in Brazil have increased the 

likelihood that the care to the elderly will be provided by another elderly individual. The 

burden specificities experienced by older caregivers are little described in the 

gerontological literature, therefore lacking explanatory models. The present study aims 

to test a theoretical-empirical model of explanatory associations of subjective burden of 

older caregivers considering variables as sex, age, aid intensity provided, cognitive 

impairments of the recipient of care and self-rate health. This is a cross-sectional study 

based on data from a larger study entitled "Psychological well-being of the elderly who 

care for other elderly in the family context", consisting of individuals aged 60 and over 

who provide care to family members at the home. Sociodemographic and economic 

variables of the sample, the intensity of the assistance given in basic and instrumental 

activities of daily living, were selected from the cognitive impaired of the elderly care 

through the application of the Clinical Dementia Rating Scale - Sum of boxes, of general 

health self-assessment and the Zarit Burden Scale. The proposed explanatory model was 

tested through the analysis of structural equations via Path analysis. The sample consisted 

of 138 elderly people, mostly women (76%), spouses (64%), with average time of care 

4.4 years (± 4.1) and seven tasks (± 3.6). Results from Path analysis shows associative 

paths between sex and overload mediated by cognitive impairments of elderly care 

recipient and self-rated health. There were associations between sex and intensity of aid 

provided mediated by the cognitive impairment of the elderly care recipient. Although it 

explains little of the variability, the model suggests that the caregiver burden is not a direct 

product of the cognitive impairment of the recipient of care and that self-rated health can 

influence its effects. It replicates conceptions presented in different psychological models 

of adaptation to stress emphasizing the centrality of health as an important resource for 

older caregivers. 

 

Keywords: Caregivers. Cognition. Elderly. Burden. Self-rated Health. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os membros da família desempenham um papel importante no fornecimento de 

assistência aos idosos que se tornam doentes e dependentes de cuidados. Essa realidade é 

observada em muitos países, mesmo com culturas diferentes e graus elevados de 

desenvolvimento econômico. Entretanto, nem todos os membros assumem e fornecem 

cuidados igualitariamente, e a assunção do papel de cuidador primário ou principal 

geralmente recai sobre as mulheres, filhas de meia-idade, esposas idosas ou noras que 

desempenham tais funções por diferentes motivos e em diferentes condições de apoio 

(CAMARANO; KANSO, 2010).  

Independente do sexo ou da idade, assumir o papel de cuidador de idosos em 

situação de dependência física ou funcional no contexto domiciliar representa envolver-

se em desafios ligados não só ao fornecimento de auxilio em atividades básicas e 

instrumentais de vida diária, ao gerenciamento do cotidiano e das especificidades das 

condições de dependência e saúde, mas também em um conjunto de condições 

contextuais que podem ser estressantes do ponto de vista psicológico, social ou mesmo 

econômico para o cuidador, com possíveis efeitos sobre a sua saúde física e mental 

(CHENG, 2017).  

O gerenciamento e a experiência resultantes da exposição às condições 

contextuais estressantes do cuidar podem se diferenciar, manifestando-se em 

variabilidade no enfrentamento das mesmas, na disponibilidade de recursos pessoais, 

sociais e financeiros e desfechos de saúde. Especialmente, assumir o papel de cuidador 

em fases avançadas da vida pode representar uma condição de dupla de vulnerabilidade 

a desfechos negativos, uma vez que, juntamente aos desafios associados às demandas do 

cuidar, sobrepõem-se os desafios advindos do próprio processo de envelhecimento 

pessoal (BRAZ, 2009). 

A temática do bem-estar do cuidador de idosos já é clássica e recorrente na 

literatura de pesquisa em Gerontologia. No panorama da literatura internacional, sempre 

esteve permeada pela concepção de sobrecarga, ou seja, de que assumir o cuidado a idosos 

dependentes ou doentes envolve a possibilidade dos indivíduos se sentirem ou 

perceberem-se onerados pelas demandas de cuidado ou absorvidos pelo papel de cuidador 

(CHIAO; WU; HSIAO, 2015). A literatura gerontológica utiliza o termo “sobrecarga” 

(burden) para descrever o ônus do envolvimento do cuidador com as demandas do 

cuidado (ZARIT; TODD; ZARIT, 1986; BASTAWROUS, 2013). A sobrecarga objetiva 
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diz respeito às consequências negativas concretas e observáveis resultantes da função de 

cuidar, tais como a periodicidade de tarefas para cuidar e supervisionar os 

comportamentos problemáticos do receptor de cuidado, as cessões na vida social e 

profissional dos cuidadores e as perdas financeiras. A sobrecarga subjetiva representa os 

julgamentos realizados com base em critérios psicossociais e/ou emocionais, referindo-

se à reação emocional do familiar em relação ao papel de cuidador, incluindo o sentimento 

de incômodo com as tarefas de cuidado e com as mudanças permanentes em sua vida 

social e profissional, bem como as preocupações com o paciente  

Embora seja uma temática clássica e recorrente na literatura gerontológica, o 

exame da sobrecarga que acomete idosos que assumem o papel de cuidadores de outros 

idosos tem sido pouco explorada, assim como outras possíveis peculiaridades desse 

cuidador, em termos de desafios e potencialidades. Existe a defesa de que o construto seja 

o mesmo para se referir aos desconfortos subjetivos de cuidadores de diferentes idades, 

porém entre idosos, componentes relativos à baixas expectativas e senso de eficácia no 

cuidar tenham influencia diferencial em relação a experiência de cuidadores mais jovens 

(BIANCHI et al., 2016).   

Acrescenta-se ainda que, entre cuidadores idosos, é possível que a avaliação 

subjetiva que fazem de seu estado geral de saúde seja central às possibilidades dos 

mesmos em fazer frente às demandas de cuidado. Avaliações positivas podem ser 

indicativos da presença de recursos, competências e capacidades disponíveis para a 

assunção do papel de cuidador e fonte de influência sobre outros julgamentos subjetivos 

referentes ao cuidado, como o senso de sobrecarga ou de estresse.  

Assim, a temática da sobrecarga do idoso cuidador é tomada na presente 

dissertação de mestrado no intuito de fortalecer essa linha de investigação no contexto 

dos estudos brasileiros, fornecer evidências iniciais e descrições desse fenômeno que 

estimulem a construção do saber e a atenção pública sobre o bem-estar de cuidadores 

desse grupo etário. Registra-se que o estudo empírico que norteia o desenvolvimento 

dessa dissertação é baseado em dados e dá continuidade às análises desenvolvidas pelo 

estudo maior denominado “Bem-estar psicológico de idosos que cuidam de outros idosos 

no contexto da família”. Este estudo é fruto de uma parceria entre pesquisadores do 

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas da 

Unicamp e do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências 

e Humanidades da Universidade de São Paulo, coordenado pelas Professoras Doutoras 

Anita Liberalesso Neri, Samila Sathler Tavares Batistoni e Meire Cachioni.  
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A revisão da literatura apresentada subsidiou a construção e o teste de um modelo 

teórico-empírico explicativo dos níveis de sobrecarga baseado na concepção defendida 

pelo grupo de pesquisa de que idosos que assumem o papel de cuidadores principais estão 

expostos a dois amplos conjuntos de vulnerabilidades que podem se associar e determinar 

o bem-estar dos cuidadores. Esses dois conjuntos de vulnerabilidades são os advindos dos 

desafios do cuidar e os advindos do processo de envelhecimento pessoal do cuidador. 

Condições sociodemográficas e econômicas, número e tipo de demandas de cuidado, 

avaliações subjetivas e posse de recursos pessoais e sociais de enfrentamento representam 

fatores que podem mediar ou moderar a vulnerabilidade a desfechos negativos. O termo 

“dupla vulnerabilidade” tem sido utilizado em publicações do grupo para designar essa 

hipótese e assim também se verifica na presente dissertação (ALVES et al., 2018; 

FLESCH et al., 2017; BIANCHI et al., 2016). 

Assim, o modelo proposto e submetido ao teste estatístico teve como premissa que 

a sobrecarga representa um dos fatores que influenciam a vulnerabilidade do cuidador 

idoso manifestando-se na presença ou ausência de condições positivas de saúde na 

velhice. Por sua vez, o contexto do cuidado, representado neste estudo pelas condições 

cognitivas daqueles que recebem o cuidado, pode impactar diferentemente a sobrecarga 

a depender das condições de saúde do cuidador idoso, considerando as influências de sexo 

e idade.  

Almeja-se que os resultados desta investigação possam contribuir para a produção 

de conhecimento e para o planejamento de intervenções com vistas a promover o bem-

estar do cuidador idoso e do receptor de cuidado.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Neri (2014), três tendências marcam o percurso histórico de estudos 

sobre o cuidador de idosos em seus investimentos de pesquisa. A primeira tendência 

ocorreu entre os anos de 1960 e 1980, época de crescente sensibilidade pública e 

governamental dos países mais desenvolvidos para o tema da velhice e do envelhecimento 

e das alterações na estrutura da família. A realização de estudos sociodemográficos e 

explanatórios sobre as tendências de prestação de cuidados, e sobre quem eram, quantos 

eram, o que faziam e onde viviam os cuidadores familiares de idosos foi a principal 

característica. Reconheceu-se formalmente a atuação e protagonismo das famílias 

prestação de cuidados de longa duração e também nos intermitentes e agudos a idosos 

doentes e dependentes.  

Tais investimentos permitiram compreender o padrão hierárquico verificado na 

assunção do papel de cuidador, exercido, em primeiro lugar, pela esposa, depois as filhas, 

em seguida outros parentes e por último, vizinhos, amigos e voluntários. Tal padrão é 

influenciado por tendências sociodemográficas e epidemiológicas (em geral as mulheres 

são mais novas que os maridos e, embora sejam geralmente mais doentes, as mulheres 

vivem mais do que os homens), em parte por critérios afetivos e relacionais. A 

institucionalização e utilização de outros recursos formais de cuidado são as opções de 

última escolha, mesmo em países em que existe maior oferta de residências permanentes 

ou temporárias para idosos, e menos preconceitos com relação a confiar os idosos a 

espaços institucionais (NERI, 2014). 

Entre 1980 e 1990 foram mais abundantes os estudos sobre o bem-estar do 

cuidador fundamentados na teoria psicológica sobre estresse e enfrentamento de Lazarus 

e Folkman (1984). O termo “estresse do cuidador” foi difundido e amplamente utilizado, 

principalmente em estudos correlacionais envolvendo variáveis de saúde e sociológicas 

predominando a ênfase sobre o ônus e sobre a sobrecarga de natureza objetiva e subjetiva 

gerados pelo prestar cuidados a idosos. Dessas contribuições, passou-se a valorizar as 

avaliações que os próprios cuidadores fazem do ônus e da sobrecarga e a reconhecer seu 

valor explicativo e preditivo dos efeitos sobre o bem-estar (PINQUART; SORENSEN, 

2003, 2007). No modelo de estresse e enfrentamento são igualmente relevantes a 

concepção de recursos de enfrentamento de natureza psicológica e social como condições 

protetoras ou como mediadores entre os estressores e o bem-estar psicológico e físico dos 

cuidadores familiares (PEARLIN et al., 1990).  



14 

Uma terceira fase pode ser caracterizada pela condução de estudos envolvendo a 

avaliação dos efeitos de intervenções educacionais e clínicas sobre as competências dos 

cuidadores familiares para enfrentar as tarefas, as situações e o ônus físico e psicológico 

objetivo e subjetivo do prestar cuidados a idosos doentes e dependentes (NERI, 2014). 

Metanálise realizada por Sörensen, Pinquart e Duberstein (2002) envolvendo dados de 

estudos de intervenção mostrou que aqueles mais eficazes são de natureza 

psicoeducacional, que visam o desenvolvimento de conhecimentos e competências do 

cuidador unidos aos de natureza clínica, que visam ao seu bem-estar psicológico. 

Atualmente, a pesquisa sobre o cuidado familiar a idosos dá continuidade as 

tendências prévias e pelo refinamento dos modelos de análise, dos instrumentos de coleta 

de dados e das técnicas estatísticas. Os dados da literatura brasileira sobre a qualidade de 

vida física e psicológica dos cuidadores familiares replicam a maior parte dos dados 

provenientes de países norte americanos e europeus. Entretanto, contextualizados por 

aspectos culturais, temporais e econômicos que singularizam alguns aspectos do cuidado 

familiar aos idosos no Brasil (NERI, 2014).  

O panorama de modificações socioestruturais desafiam os saberes atuais exigindo 

modelos mais sensíveis às especificidades da prestação de cuidados a idosos. Entre tais 

modificações, o próprio envelhecimento das populações, propiciam, por exemplo, que 

diferentes gerações de idosos convivam por mais tempo. Observa-se o aumento em 

sobrevida nas doenças crônicas, aumentando a extensão de tempo a ser oferecido cuidado 

a pessoas que se tornam dependentes (MELO et al.,2016). Destacam-se ainda  a inserção 

massiva das mulheres no mercado de trabalho e sua menor disponibilidade para assumir 

o papel de cuidar dos doentes e enfermos que historicamente lhes era atribuída (SORJ; 

FONTES; MACHADO, 2007); e, o aumento no número de divórcios e recasamentos 

alterando as composições e vínculos familiares e, consequentemente a disponibilidade de 

cuidadores no contexto da família (MELO et al., 2016). 

Idosos que assumem o cuidado são, em geral, cônjuges do idoso que recebe os 

cuidados. Embora já tenha se estabelecido na literatura que cuidadores cônjuges relatam, 

em geral, mais sintomas de depressão, maior sobrecarga financeira e física e menor 

qualidade de vida psicológica, não se investigou a influência dos processos de 

envelhecimento do cuidador ou repercussões para o bem-estar desse na velhice. 

Cuidadores cônjuges passam por alterações em suas percepções de ajustamento conjugal, 

bem como as relações familiares entre pais e filhos (IMAGINÁRIO, 2004).  
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No que concerne à qualidade de vida do cuidador, a literatura indica que os 

cuidadores apresentam com muita frequência cansaço físico e relato de pior percepção de 

saúde desde que a prestação de cuidados do idoso dependente foi assumida 

(IMAGINÁRIO, 2004). Idosos, especialmente, podem estar sujeitos ao dispêndio 

diferenciado de recursos físicos, cognitivos e emocionais, visto que, muitas das tarefas 

exigem esforço físico, capacidades de tomada de decisões e utilização de estratégias de 

regulação emocional, principalmente se os alvos de cuidado apresentam 

comprometimentos cognitivos (PINQUART; SORENSEN, 2011).  

Filhos adultos que são cuidadores, geralmente assumem esse papel no final da fase 

adulta quando os primeiros sinais da própria velhice estão aparecendo, ao passo que, 

cônjuges cuidadores estão simultaneamente enfrentando desafios relacionados à própria 

idade (RODRIGUES; WATANABE; DERNTL, 2006). O acesso e disponibilidade de 

recursos econômicos e sociais são diferenciados às idades, impactando o gerenciamento 

do cuidado, a origem dos auxílios advindos das fontes de apoio (CAMARANO; KANSO, 

2010). Faz-se necessário investigar-se se os cuidadores mais velhos podem estar mais 

suscetíveis aos efeitos negativos da prestação de cuidados do que os mais jovens. 

Por outro lado, a literatura gerontológica apresenta potencialidades 

socioemocionais frequentes na velhice, como graus mais elevados ou satisfatórios de 

bem-estar psicológico que podem permitir ao cuidador exercer com maior eficiência as 

tarefas relativas ao cuidado e encontrar estratégias de enfrentamento adaptativas aos 

desafios impostos (CHARLES; CARSTENSEN, 2007). A utilização de habilidades 

sociais adaptativas por parte dos cuidadores idosos e estratégias construtivas de 

enfrentamento de estresse relacionam-se a menos conflitos com as pessoas envolvidas no 

cuidar, além de ter uma maior qualidade da relação com o idoso cuidado (PINTO; 

BARHAM, 2014).  

Idosos que assumem o cuidar muitas vezes o fazem por motivos como 

companheirismo ou gratidão, pela proximidade física e co-residência, pela ausência de 

familiares disponíveis ou mesmo por estarem em melhores condições funcionais ou de 

saúde, como descrita na hipótese do cuidador saudável (ALVES et al., 2018). Segundo 

esta hipótese, a manutenção da saúde física é primordial para a seleção dos idosos 

cuidadores, e para a capacidade de estes começarem e continuarem cuidando. Os idosos 

que assumem o papel de cuidadores possuem a saúde e o desempenho funcional melhores 

quando comparados ao idosos não cuidadores, mantendo-se ativos por meio das funções 

que exerce no ato de cuidar, dando mais importância a própria saúde, e 
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consequentemente, atentando-se mais a manutenção desta em benefício de continuar 

assistindo o receptor de cuidados (MCCANN et al., 2004). Por outro lado, se a percepção 

for de um alto nível de comprometimento da própria saúde, pode dificultar o acionamento 

de outros recursos e dificultar a gestão do cotidiano, resultando em relatos de sobrecarga 

e exaustão (ANDRE; ELMSTAHL, 2008).  

Devido à centralidade da temática do bem-estar do cuidador para a Gerontologia, 

aos avanços já alcançados e aos novos cenários do cuidar, maiores investimentos teóricos 

são necessários na compreensão de fenômenos e conceitos envolvidos nesse contexto. A 

manifestação de sobrecarga entre cuidadores idosos torna-se então uma variável 

importante na compreensão das possíveis especificidades desse grupo.  

 

2.1 A SOBRECARGA DO CUIDADOR NO CONTEXTO DO ENVELHECIMENTO 

 

Embora seja um termo altamente utilizado para designar a experiência negativa 

de cuidadores, o conceito e as medidas de sobrecarga ainda variam entre os estudos, 

dificultando, muitas vezes, as comparações ou generalizações de achados e modelos 

teóricos. Parâmetros mais objetivos como o número de tarefas desempenhadas pelo 

cuidador, o número de horas dedicadas ao cuidado e parâmetros subjetivos referentes aos 

julgamentos da experiência do cuidar são denominados genericamente nos estudos e até 

na prática clínica como sobrecarga (BASTAWROUS, 2013). Entretanto, desde a década 

de 1990, modelos teóricos baseados na perspectiva de estresse e enfrentamento e bem-

estar do cuidador já destacavam tal distinção.  

O modelo teórico desenvolvido por Pearlin e colaboradores (PEARLIN et al., 

1990), se tornou heurístico na organização dos determinantes e compreensão do bem-

estar do cuidador de idosos, incluindo a sobrecarga objetiva e subjetiva como preditores 

dos desfechos do cuidar. Esse modelo leva em conta as associações entre diferentes 

componentes da experiência pessoal de estresse. Os estressores são classificados em 

primários e secundários. Os primários estão relacionados às características diretamente 

associadas ao cuidar, tais como o tipo de doença, as horas dedicadas, a presença e o grau 

de comprometimentos físicos, cognitivos ou comportamentais. Nesse modelo, a avaliação 

cognitiva realizada pelo cuidador sobre a suficiência dos recursos disponíveis para lidar 

com a carga do cuidado é a origem dos estressores primários (PEARLIN et al., 1990). 

Já os estressores secundários podem ser o reflexo da função do cuidador, como 

questões subjetivas, relacionadas a performance do cuidado e se relacionam com a 
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habilidade de autodeterminação. Este estresse surge como uma consequência de conviver 

com indivíduos com dependência, de relações conflituosas com a família e com o alvo de 

cuidados, da redução da vida social do cuidador, de problemas financeiros e de outros 

componentes que se relacionam ao desempenho da função (PEARLIN et al., 1990). 

 

Figura 1 Modelo de Processo de Estresse do cuidador familiar de Pearlin et al.(1990) 

 

 

Fonte: Pearlin et al. (1990), adaptado de Neri e Sommerhalder (2006). 

 

Outro importante modelo de estresse foi proposto por Yates e colaboradores 

(1999), partindo do modelo de Pearlin na proposição de uma modelo do processo de 

estresse, mas considerando a sobrecarga não como um estressor primário. Neste modelo, 

a sobrecarga é uma experiência resultante de uma avaliação subjetiva secundária que leva 

em consideração não apenas a presença de estressores objetivos, mas também realizada a 

partir da presença de recursos de enfrentamento, tais como suporte social.  
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Figura 2 Modelo de Processo de Estresse do cuidador familiar de Yates e colaboradores 
(1999).  

 
Fonte: Traduzido de Bastawrous (2013). 

 

Como evidenciado nos dois modelos de estresse acima (PEARLIN et al., 1990; 

YATES; TENNSTEDT; CHANG, 1999), diferentes elementos do contexto de cuidado 

mostram uma relação importante com experiências de sobrecarga dos cuidadores. 

Especificamente, o grau da ajuda prestada e os tipos de déficits que o receptor de cuidados 

apresenta, são duas variáveis que interferem direta e indiretamente na sobrecarga do 

cuidado através da avaliação primária e secundária. Uma vez que o grau da ajuda prestada 

e o déficit do receptor de cuidados variam de acordo com a doença, é importante que a 

pesquisa de sobrecarga leve em consideração o contexto da doença (BASTAWROUS, 

2013).  

Bianchi (2016) argumentou que os modelos de Pearlin et al (1990) e Yates (1999) 

continuam relevantes à compreensão do estresse do cuidador e também para a 

compreensão da variabilidade nas medidas de sobrecarga, mas que precisam ser 

considerados à luz das alterações que o próprio envelhecimento do cuidador geram às 

variáveis que compõem os modelos. Cuidadores idosos em geral diferem dos mais jovens 

em termos de renda, educação, idade do idoso que recebe cuidados, no envolvimento em 

outros papeis sociais, quanto às fontes de apoio, condições de saúde e recursos de 

enfrentamento que acionam para lidar com as adversidades.  

Para descrever a exposição simultânea a riscos associados a assunção do papel de 

cuidador e os decorrentes do processo de envelhecimento em curso, tem sido proposto 

por alguns pesquisadores brasileiros o termo “dupla vulnerabilidade do cuidador idoso” 
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ao se adicionar essa perspectiva diferencial aos modelos de estresse do cuidador.  Em 

estudos desenvolvidos por meio da parceria de pesquisadores em Gerontologia da 

Universidade Estadual de Campinas e da Universidade de São Paulo, algumas evidências 

puderam ser examinadas à luz da adoção da perspectiva de dupla vulnerabilidade. A 

concepção de dupla vulnerabilidade pode auxiliar também a compreensão sobre a 

sobrecarga do cuidador idoso.  

Em estudo com 120 cuidadores idosos residentes na região das cidades de 

Campinas e Jundiaí (SP), analisou-se o construto de sobrecarga para identificar as 

dimensões latentes que o explicam entre esse grupo específico de cuidadores. A escala de 

Zarit foi submetida à Análise Fatorial Exploratória resultando em três dimensões que 

explicaram 44% da variância: 1) sentir-se onerado ou absorvido pelo papel de cuidador; 

2) presença de sentimentos negativos envolvidos no cuidar e; 3) expectativas negativas 

ou preocupações com o desempenho das tarefas de cuidado. Embora as dimensões do 

construto tenham se mantido semelhantes às identificadas entre cuidadores mais jovens, 

o mesmo estudo revelou que, as pontuações dos cuidadores idosos tendem a ser menores 

do que as encontradas em estudos que utilizam amostra de idosos mais jovens. Porém, 

igual modo, que as mulheres relatam uma maior sobrecarga do que os homens (BIANCHI 

et al., 2016). 

Alves (2016) descreveu que idosos destacam seus recursos pessoais como as 

principais características facilitadoras do exercício do cuidado, sendo essas, saúde, 

cognição/inteligência, regulação emocional, virtudes e habilidades sociais. Tais 

evidências sugerem que comprometimento nesses domínios possam impactar a percepção 

de sobrecarga pelo cuidador idoso.  

Complementarmente, o estudo desenvolvido por Alves e colaboradores (2018) 

com 148 cuidadores, buscou comparar diferentes perfis de associação entre 

vulnerabilidades associadas ao cuidar (baixa e alta sobrecarga percebida) e associadas ao 

envelhecimento pessoal (ausência e presença de multimorbidade) para identificar os 

riscos que representam para a presença de fragilidade em cuidadores idosos. As análises 

relevaram que cuidadores que apresentam multimorbidade associadas a índices elevados 

de sobrecarga estão propensos a apresentarem piores desfechos físicos funcionais (tais 

como a síndrome da fragilidade), fortalecendo a concepção de dupla vulnerabilidade dos 

cuidadores idosos.  

À luz dessas contribuições, a compreensão da sobrecarga em cuidadores idosos 

envolve peculiaridades e passa a exigir modelos explicativos diferenciados que levem em 
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considerações variáveis sensíveis ao processo de envelhecimento do mesmo. É possível 

as condições de saúde do cuidador idoso e mesmo as percepções que os idosos têm de 

sua saúde interfiram nas medidas de sobrecarga tomadas nesse grupo etário. Saúde 

percebida entre idosos pode ser concebida como um recurso pessoal que capacita o idoso 

a ofertar o cuidado.  

 

2.2 A AUTOAVALIAÇÃO DA SAÚDE DO CUIDADOR 

 

A autoavaliação de saúde, ou seja, como o cuidador avalia a sua saúde também é 

um aspecto relevante nos estudos com cuidadores de idosos, uma vez que esta variável 

tem sido reconhecida como um forte preditor de mortalidade, morbidade (GÓMEZ; 

CURCIO; MATIJASEVIC, 2004) e problemas de saúde futuros (DESALVO et al., 2006). 

Apesar do valor desta medida não ser considerado o mesmo que das avaliações clínicas 

de saúde, a literatura mostrou que ela possui a capacidade de medir simultaneamente 

aspectos mentais, físicos e sociais da saúde do cuidador. Entre suas propriedades, 

encontram-se alto poder preditivo, de validade e confiabilidade, sendo também uma 

avaliação de saúde muito usada em estudos epidemiológicos.  É importante notar também 

as diferenças individuais, uma vez que o grau em que cada pessoa é afetada pela mesma 

doença ou deficiência pode variar, refletindo a subjetividade. Estudos têm mostrado que 

indivíduos com as mesmas doenças ou mesmo nível de deficiência apresentam diferentes 

avaliações da própria saúde (JANG; POON; MARTIN, 2004). Por exemplo, existem 

variações individuais nas experiências de sintomas depressivos sob condições 

semelhantes da doença (BRUCE, 2001). 

A autoavaliação da saúde tende a ser afetada por condições contextuais do cuidado 

tais como a presença de apoios sociais. Em estudo, Hong e Harrington (2016) examinaram 

como diferentes recursos influenciam a saúde percebida de 1837 cuidadores. Segundo 

estes autores, à medida que os cuidadores prestam cuidados, a saúde do receptor de 

cuidados também tende a piorar e o tamanho das redes sociais ou a quantidade de apoio 

social também diminui, fatores este que podem gerar uma maior sobrecarga. Um estudo 

longitudinal mostrou que o suporte disponível para cuidadores diminuiu 

significativamente ao longo de cinco anos (CLAY et al., 2008). Esta diminuição dos 

recursos afetou negativamente a saúde do cuidador e explicou 11% da variância na 

percepção da saúde do cuidador neste estudo (HONG; HARRINGTON, 2016). Valente 

e colaboradores (2011) investigaram as variáveis associadas à autopercepção de saúde de 
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familiares cuidadores de demência e mostraram uma percepção menor/pior de saúde 

associada à exaustão emocional, sobrecarga, depressão e ansiedade 

Em idosos, existem diferentes argumentos que sustentam a ideia de que a 

autoavaliação da saúde piora na velhice. Estudos mostraram que a prevalência de 

numerosos problemas de saúde e fragilidade aumenta na velhice, assim como ela 

multimorbidade, o acúmulo de condições crônicas e doenças (MILLER; WOLINSKY, 

2007; DESALVO et al., 2006). Por outro lado, a autoavaliação depende também de 

condições subjetivas da saúde, e não apenas objetivas. Por exemplo, comparar-se com 

pessoas de idade similar em condições de saúde semelhantes ou piores pode contribuir 

para classificações de saúde estáveis e positivas. Outro mecanismo seria de atribuir a 

causa de parte de seus problemas físicos à velhice, em vez de problemas da própria saúde. 

Além disso, os idosos podem usar mecanismos compensatórios para alguns de seus 

problemas de saúde, como aparelhos auditivos, assim algumas dificuldades na saúde 

adquirem menor importância (BORIM; BARROS; NERI, 2012; CHENG; FUNG; 

CHAN, 2007). É relevante ressaltar que a probabilidade de idosos com a saúde ruim 

participem de pesquisas gerontológicas é menor, consequentemente os estudos com 

idosos podem não refletir a realidade deste grupo. 

Entre idosos, Pinquart (2001) observou que bons níveis de saúde física, 

capacidade funcional e saúde mental estavam positivamente relacionados a uma boa 

autoavaliação da saúde. Os idosos mais longevos tinham uma pior percepção quando 

comparados aos idosos mais jovens, resultado este que pode representar um maior 

número e gravidade dos problemas de saúde, limitações da funcionalidade e diminuição 

dos recursos materiais e psíquicos para o enfrentamento das doenças. Em contrapartida, 

como a saúde subjetiva positiva prediz o tempo de sobrevivência, os idosos mais longevos 

podem ser favorecidos em relação à boa saúde subjetiva. A sobrevivência seletiva pode 

influenciar positivamente a autoavaliação de saúde deste grupo (BORIM; BARROS; 

NERI, 2012).  

No contexto do cuidado uma percepção de saúde positiva pode indicar presença 

de recurso pessoal ou competência para assumir e gerenciar o cuidado. O estudo de Alves 

(2016), já citado anteriormente buscou levantar entre idosos cuidadores aspectos que estes 

julgavam como facilitadores do cuidado. Por facilitadores referiu-se àquelas condições 

que auxiliam os cuidadores a desempenhar seu papel e suas tarefas e que medeiam as 

relações entre os estressores gerados pelo cuidado e a saúde física e o bem-estar 

psicológico do cuidador. Idosos cuidadores referem-se às condições de saúde como uma 
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das principais facilitadoras dos desafios do cotidiano do cuidar. Em geral, os cuidadores 

reconhecem que é necessário ter saúde física preservada para ter disposição e força física 

para a realização do cuidado.  

A importância da autoavaliação saúde está estreitamente relacionada às atividades 

de vida diárias do cuidador. Rodrigues (2006) e colaboradores, argumentam que todos 

acontecimentos que interfiram direta ou indiretamente na rotina, nas tarefas domésticas, 

no trabalho e até na recreação, estão relacionados a saúde. Associada a esta ideia está a 

noção de que estar saudável é estar apto para desempenhar a função de ser cuidados e as 

atividades pessoais ou de autocuidado. A autonomia dos idosos está relacionada à sua 

capacidade funcional, particularmente quando se trata do desempenho em AVDs, à 

manutenção da capacidade funcional e à autonomia, que conferem ao idoso a sensação 

de bem-estar ou uma boa qualidade de vida (RODRIGUES, 2006). Principalmente em 

contextos mais extenuantes como no cuidado prestado a idosos com comprometimentos 

cognitivos graves ou Doença de Alzheimer, as investigações disponíveis revelam altas 

correlações entre percepção de saúde dos cuidadores e altos níveis de sobrecarga 

(ANDRE; ELMSTAHL, 2008) 

Estudos mostram que os cuidadores têm pior percepção do seu próprio estado de 

saúde do que os não cuidadores (HARWOOD et al., 2008; IMAGINÁRIO, 2004; 

RODRIGUES, 2006). Uma série de aspectos do cuidado pode afetar a saúde física e 

mental dos cuidadores e a sobrecarga do cuidador é uma mistura de circunstâncias, 

experiências e recursos que variam em seu impacto na saúde e no comportamento dos 

cuidadores. Sendo assim a autoavaliação da saúde do cuidador idoso é um tópico 

importante, mas ainda pouco explorado.  

 

2.3 O COMPROMETIMENTO COGNITIVO DO IDOSO QUE RECEBE CUIDADOS  

 

Os baixos níveis de funcionamento cognitivo do idoso que recebe cuidados podem 

refletir-se em necessidades diferenciadas de auxílio cotidiano em tarefas que exigem 

atenção, memória, orientação, julgamento ou resolução de problemas. A literatura sobre 

o bem-estar do cuidador destaca as demandas de origem cognitiva como fontes de estresse 

fortemente associadas a experiências de sobrecarga (DAUPHINOT et al., 2015).  

É importante destacar que tais necessidades podem ser fruto de alterações 

normativas do envelhecimento, como também de alterações não-normativas relacionadas 

à declínios acentuados em uma ou mais funções cognitivas ou mesmo fruto de quadros 
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demenciais leves, moderados ou avançados. As evidências de pesquisa apontam que 

comprometimentos cognitivos associados a manifestação de sintomas neuropsiquiátricos 

e comportamentais aumentam o risco de sobrecarga e desfechos negativos em termos de 

saúde e qualidade de vida do cuidador (CHENG, 2017).  

Devido aos declínios nos aspectos cognitivos, comportamentais e afetivos que são 

associados à progressão das demências, cuidar de idosos com esta condição é considerado 

mais difícil do que cuidar de idosos com outras doenças (PINQUART; SORENSEN, 

2003) e, dentro do espectro das alterações cognitivas tem sido o contexto mais estudado. 

Um estudo de Ory e colaboradores (1999) com uma grande amostra, mais de 1500 

cuidadores familiares, indicou que o cuidado do paciente com demência é diferente do 

cuidado de outras condições. Quando comparados aos cuidadores de pacientes sem 

demência, os cuidadores de pacientes com demência passam mais tempo em atividades 

que envolvem o cuidado, relatam maior impacto no trabalho, atividades de lazer e 

conflitos familiares (ORY et al., 1999). Em um estudo brasileiro Pinto e Barham (2014) 

compararam cuidadores de idosos com dependência física, com e sem comprometimento 

cognitivo, quanto à sua percepção de sobrecarga. O resultado mostra que apesar dos dois 

grupos perceberem a sobrecarga como de moderada a severa, as cuidadoras que assistiam 

idosas acamadas e com demência, em comparação com cuidadoras que assistiam idosas 

acamadas e lúcidas, descrevem a sobrecarga como mais intensa. 

Contudo, alterações consideradas leves ou mesmo circunscritas a poucos 

domínios cognitivos também podem gerar demandas ao cuidador que podem exigir 

esforços ou recursos pessoais cotidianos. Nesse contexto, Ikeda e colaboradores (2015) 

compararam cuidadores de idosos com comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico 

(85 cuidadores) com cuidadores de idosos com DA (106 cuidadores). A sobrecarga do 

cuidador em do paciente com DA leve foi mais severa do que com comprometimento 

cognitivo leve tipo amnéstico. Em DA leve, os fatores de risco de sobrecarga do cuidador 

foram sintomas neurocomportamentais e distúrbios atividades instrumentais de vida 

diária, enquanto que os fatores de risco em comprometimento cognitivo leve tipo 

amnéstico foram sintomas neurocomportamentais e disfunção da memória. A gravidade 

da doença demencial afeta a sobrecarga do cuidador, e um pouco diferentes fatores 

contribuem para a carga em diferentes fases. É plausível que, em diferentes estágios de 

doenças demenciais, o grau da sobrecarga seja diferente e que diferentes fatores 

influenciem a sobrecarga do cuidador (IKEDA et al., 2015). 
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Em um estudo com cuidadores de pacientes com comprometimento cognitivo leve 

(CCL), Paradise e colaboradores (2015) mostraram que a sobrecarga é comum entre estes 

cuidadores, com 36% relatando níveis clinicamente significativos de sobrecarga. Este 

resultado foi aproximadamente o dobro do relatado pelos informantes do grupo de 

controle. Verificou-se ainda que os problemas funcionais / comportamentais e cognitivos 

do alvo de cuidado contribuíram para a sobrecarga do cuidador. 

Cheng (2017) mostra que os sintomas neuropsiquiátricos são os mais preditivos 

da sobrecarga do cuidador e depressão independentemente do diagnóstico de demência, 

mas os efeitos parecem ser impulsionados principalmente por comportamentos 

disruptivos (por exemplo, agitação, agressão, desinibição), seguidos por delírios e 

transtornos de humor. Comportamentos disruptivos são mais perturbadores, 

provavelmente parte disto se deve ao impacto adverso na conexão emocional entre o 

cuidador e o cuidador-receptor e, em parte, porque eles exacerbam as dificuldades em 

outros domínios (por exemplo, cuidar de atividades da vida diária). 

Até o presente momento, as evidências empíricas específicas sobre as condições 

cognitivas do receptor ou alvo de cuidados sobre o bem-estar de idosos cuidadores 

permanecem mais escassas.  

 

2.3.1 AVALIAÇÃO COLATERAL DO ESTADO COGNITIVO: POSSÍVEL 
INDICADOR DE DEMANDAS DE CUIDADO 

 

A avaliação das condições cognitivas dos idosos ou dos graus de preservação ou 

comprometimento cognitivo na velhice avançou consideravelmente nos últimos anos. 

Uma conjunção de fatores tais como maior conhecimento sobre o envelhecimento 

cerebral, refinamento dos exames de imagem cerebral e das medidas psicométricas de 

desempenho cognitivo aplicada a populações mais velhas tem cada vez mais permitido 

reconhecer precocemente alterações patológicas no curso de vida (NORDON et al., 

2009). Embora ainda haja áreas obscuras no conhecimento sobre o envelhecimento 

cognitivo, estão disponíveis nas práticas clínicas e de pesquisa ferramentas que permitam 

levantar indicadores do funcionamento cognitivo de idosos que auxiliam na tomada de 

decisões e nos levantamentos de dados sobre tais condições. 

Na impossibilidade de avaliações breves ou amplas obtidas de forma primária, ou 

seja, diretamente com o idoso em questão advindas de altos graus de comprometimento 

cognitivo, a clínica e a pesquisa dispõem de instrumentos breves de rastreio ou de 
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estadiamento do comprometimento realizados junto a um informante colateral, em 

especial, um informante confiável e capaz como o cuidador do idoso. Dentre estes, 

destaca-se o Clinical Dementia Rating Scale (CDR), um instrumento global que permite 

a classificação de um espectro cognitivo, desde o funcionamento normal até severamente 

debilitado, utilizando a avaliação do estado cognitivo e funcional (MORRIS, 1993).  

O Clinical Dementia Rating Scale foi desenvolvido em 1979 no projeto Memory 

and Aging da Universidade Washington, St. Louis, Missouri, EUA, com o intuito de 

graduar demência especialmente na DA. Inicialmente, o objetivo era usar informação de 

fonte colateral (familiar/cuidador) associada a informação obtida com o próprio paciente 

durante a anamnese, auxiliadas por alguns instrumentos como a escala Blessed para 

gravidade de demência e o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (HUGHES et al., 

1982). Posteriormente, foi necessário desenvolver a entrevista semi-estruturada para 

adicionar a confiabilidade da escala e mais recentemente foi colocado um treinamento 

online (Brief Reliability and Training Protocol - BRT P) também da Universidade 

Washington. Desde a publicação inicial desta escala, houve uma evolução em relação aos 

resultados de concordância e confiabilidade, partindo de dados sugerindo alta 

concordância após treinamento de diferentes profissionais em alguns centros até os mais 

recentes que apresentam as dificuldades diferenciais entre aplicadores inexperientes e 

experientes (WILLIAMS; ROE; MORRIS, 2009).  

Alguns avaliadores cegos para diagnóstico, apresentaram concordância de 87%. 

A concordância observada variou de boa (kappa=0,66) nas dimensões orientação e 

julgamento e solução de problemas a excelente (kappa=0,83) no escore global. A escala 

CDR já foi traduzida para o japonês, chinês, holandês, belga, inglês da Inglaterra e 

Austrália, polonês, sueco, espanhol da Espanha e Argentina, e português de Portugal. No 

Brasil, é ainda pouco utilizada, apesar de fazer parte do protocolo do Ministério da Saúde 

para dispensação das medicações especiais para DA (MS-PCDT) (MAIA et al., 2006). 

Neste instrumento, os indivíduos são comparados ao seu próprio desempenho 

passado, não havendo, portanto, a necessidade de notas de corte estabelecidas pelo 

desempenho populacional. Ele 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 (HUGHES et al., 1982). A categoria memória 
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é considerada principal, ou seja, com maior significado e as demais categorias são 

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

categorias, seguindo um conjunto de regras elaboradas e validadas por Morris. (MAIA et 

al., 2006). 

Em sua versão original, o CDR oferece um algoritmo para o escore final baseando-

se no domínio cognitivo afetado. Desse modo, cada escore global é calculado usando o 

algoritmo on-line da Universidade de Washington 

(http://www.biostat.wustl.edu/~adrc/cdrpgm/index.html ). Atualmente, entretanto, 

pesquisadores tem sugerido formas alternativas para o cálculo do escore baseando-se na 

soma da pontuação em cada domínio, o método convencionalmente denominado de CDR 

“Sum of boxes” (CDR-SOB), e que pode variar de 0 (sem demência) a 18 (demência 

grave) (MORRIS, 1993). Este sistema de pontuação pode oferecer vantagens quando 

comparado a pontuação global. Primeiro, as pontuações de CDR-SOB são mais simples 

de calcular do que a pontuação global e não requerem um algoritmo para computação, o 

que pode resultar em menos erros de cálculo para aqueles que não usam o sistema on-

line. Em segundo lugar, os escores de CDR-SOB podem ser tratados como dados de 

intervalo em análises estatísticas, enquanto os escores de CDR globais são ordinais pela 

natureza da abordagem do algoritmo para condensar os dados. Finalmente, a vantagem 

mais significativa de usar os escores CDR-SOB para o estadiamento da gravidade da 

demência é a maior precisão para acompanhar as mudanças ao longo do tempo. 

(O’BRYANT et al., 2010). 

Em um estudo com 1577 participantes, O’Bryant e colaboradores (2008) mostrou 

que os escores do CDR-SOB podem ser usados para o estadiamento pacientes com DA 

com precisão. Os dados também demonstram que os escores de CDR-SOB podem, com 

razoável precisão, discriminar entre pacientes com DA muito precoce e aqueles com MCI, 

o que é impossível usando pontuações globais de CDR devido à natureza da escala. 

É defendido ainda que a correção do CDR-SOB amplia os contextos em que pode 

ser aplicado, ou seja, poderia ser aplicado a outras condições ou quadros clínicos que não 

apenas de doenças de base neurológica, podendo atuar como um screening breve com 

base na informação colateral, como em estudos com cuidadores de idosos com condições 

patológicas diversas, não necessariamente cognitivas (O’BRYANT et al., 2008). 

Nos estudos sobre comprometimento cognitivo do receptor de cuidados, o CDR 

tem sido utilizado para caracterizar o nível de demandas de cuidado de natureza objetiva 

(KASKIE; STORANDT, 1995; SPERLING et al., 2009), e em menor número são os 
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estudos que buscam as associações entre os indicadores derivados do CDR com questões 

mais subjetivas, tais como a sobrecarga percebida. Nesse sentido é ilustrativo o estudo de 

Cheah e colaboradores (2012) que buscou compreender as associações entre o CDR e a 

sobrecarga de cuidadores. Foram estudadas 130 díades de cuidadores primários e 

pacientes atendidos em uma clínica de memória durante um período de seis meses. A 

sobrecarga do cuidador foi medida pelo ZBI, e a gravidade do comprometimento pelo 

CDR. Os resultados mostram que as dimensões da sobrecarga endossadas pelos 

cuidadores variaram em todo o espectro da gravidade do comprometimento cognitivo. 

No contexto brasileiro, Lima e colaboradores (2016) avaliaram a validade 

diagnóstica do CDR-SB para detectar e estagiar o comprometimento cognitivo em uma 

amostra de participantes com CCL, DA, demência vascular e demência mista, com idade 

superior a 50 anos e baixo nível de escolaridade. Um ponto de corte CDR-SB > = 0,5 foi 

obtido para identificar corretamente pacientes com CCL e os do grupo de controle (sem 

comprometimento cognitivo). Esses autores argumentam que educação poderia ser um 

fator de grande influência na aplicação e interpretação de testes cognitivos, tanto em 

indivíduos normais quanto em dementes. Nesta pesquisa, não foi encontrada associação 

com o nível de escolaridade, intensificando assim a utilidade do CDR-SB em populações 

em que a educação poderia ser uma fonte potencial de viés. Destaca-se também o bom 

desempenho da escala nos participantes com baixo nível educacional, uma vez que o 

CDR-SB mostrou a mesma acurácia em indivíduos com muito baixa escolaridade 

(inferior a 4 anos) em comparação àqueles com maior escolaridade formal.  

No intuito de atender às necessidades de uma estrutura teórica 

de referência que auxilie a compreensão do fenômeno sobrecarga de idosos que cuidam 

de outros idosos, o presente estudo testou um modelo teórico-empírico desenvolvido a 

partir da lógica que rege os modelos de estresse do cuidador e da concepção de dupla 

vulnerabilidade do cuidador idoso. Sendo assim, selecionou para o teste de um modelo 

inicial, variáveis antecedentes do cuidador (gênero e idade), demandas do contexto do 

cuidado (intensidade da ajuda prestada e comprometimento cognitivo do idoso que recebe 

cuidados), a autoavaliação da saúde como potencial recurso mediador entre essas 

variáveis e a sobrecarga percebida.  
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GERAL: 
 

Testar um modelo teórico-empírico de associações explicativas de sobrecarga 

subjetiva de idosos cuidadores considerando gênero, idade, intensidade da ajuda prestada, 

comprometimento cognitivo do idoso receptor do cuidado e autoavaliação de saúde. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1) Descrever uma amostra de idosos cuidadores em termos de suas características 

sociodemográficas e econômicas, tempo em que exerce o cuidado, avaliação do nível de 

demandas cognitivas (indicadas pelo CDR-SOB), intensidade da ajuda em atividades de 

vida diária prestada, de autoavaliação de saúde e de sobrecarga subjetiva; 

2) Testar um modelo multivariado de associações entre as variáveis explicativas 

de sobrecarga subjetiva considerando gênero, idade, intensidade da ajuda prestada, 

comprometimento cognitivo do idoso receptor do cuidado e autoavaliação de saúde. 
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4 MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo com delineamento transversal a partir de dados gerados por 

um estudo maior intitulado “Bem-estar Psicológico de idosos que cuidam de outros idosos 

no contexto da família” conduzido por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em 

Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas (SP), 

sobre o bem-estar psicológico de idosos que cuidam de outros idosos no contexto da 

família. 

 

4.1 PARTICIPANTES 

 

Para o presente estudo participaram 138 idosos com 60 anos ou mais, que cuidam 

do/a cônjuge ou companheiro/a, dos pais ou de outros parentes idosos dependentes no 

contexto domiciliar. A amostra foi composta por critérios de conveniência. Os cuidadores 

foram indicados por serviços públicos (48%) e privados (8,8%) de atendimento 

domiciliar; por médicos geriatras ou de especialidades afins (39,9%) e por profissionais 

do Programa Saúde da Família (3,4%). Eram residentes nas cidades de Jundiaí (38,5%), 

Indaiatuba (29,1%), Campinas (18,2%) e Vinhedo (14,2%), Estado de São Paulo, Brasil. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídos sujeitos com 60 anos ou mais, cuidando de um familiar idoso 

doente e com algum grau de dependência há 6 meses ou mais, e concordar em participar 

da pesquisa. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídos os cuidadores que pontuaram abaixo da nota de corte 

estabelecido pelo CASI-S, versão abreviada do Cognitive Abilities Screening Instrument 

- Short Form validado para o Brasil por Damasceno et al (2005). O ponto de corte para 

déficit cognitivo é 23 para níveis de sensibilidade de 76,7% e de especificidade de 86,5%, 

um valor preditivo (VP) positivo de 5,68, e um VP negativo de 0,27. Para sujeitos com 
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70 anos ou mais, o ponto de corte é 20, com sensibilidade de 71,4% e especificidade de 

97,1%. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS 

 

Entrevistadores treinados coletaram dados nos domicílios dos cuidadores 

(61.5%), em consultórios médicos privados (25.0%) ou no ambulatório de Geriatria de 

um hospital universitário (13.5%). A duração média das entrevistas foi de 56,0 + 12,2 

minutos. Foram contemplados itens de escalas e questionários que avaliavam todas as 

variáveis de interesse do estudo sobre bem-estar psicológico de cuidadores idosos que 

atendiam a parentes idosos cronicamente doentes e dependentes. Todos os participantes 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), cujos termos foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Estadual de Campinas, número do CAAE: 35868514.8.0000.5404 e 

respeita as exigências cabíveis das Resoluções n. 196/96 atualizada pelo 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (Anexo B). A utilização dos dados para o presente estudo 

foi autorizada pelas coordenadoras do Projeto maior (Anexo A). 

Após o convite para a participação neste estudo, os cuidadores idosos que cuidam 

de outros idosos foram informados sobre os objetivos e procedimentos do estudo, assim 

como o caráter sigiloso, gratuito e voluntário de sua participação, o risco psicológico 

mínimo e a possibilidade de o participante abandonar a pesquisa, se assim o desejasse. 

Após a aceitação da participação no estudo, os cuidadores assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Não houve benefício direto relativo à participação 

dos voluntários na pesquisa, entretanto ao final da entrevista foi entregue um manual com 

orientações pertinentes a comunicação com o idoso. 

 

4.6 VARIÁVEIS E INSTRUMENTOS 
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Do protocolo utilizado no estudo “Bem-estar psicológico de idosos que cuidam de 

outros idosos no contexto da família”, foram selecionadas as variáveis e instrumentos de 

interesse descritos a seguir.  

 

a) Características sociodemográficas, econômicas e relativas ao exercício do 

papel de cuidador: Composta por sete perguntas sobre sexo; idade; escolaridade; renda 

familiar; parentesco com o idoso, tempo em que exerce o papel de cuidador primário (em 

anos).   

b) Diagnóstico principal do idoso receptor de cuidados: identificado a partir do 

relato do cuidador a respeito do diagnóstico principal associado a necessidade de 

cuidados.  

c) Comprometimento cognitivo do idoso receptor de cuidados: Foi avaliado 

por meio do instrumento Clinical Dementia Rating Scale (Hughes, 1982), validado no 

Brasil por Montãno e Ramos (2005), respondidos pelos cuidadores, com base em suas 

observações sobre as funções cognitivas dos idosos de quem cuidavam. Neste estudo 

foram avaliados quatro itens a respeito dos seis domínios: memória, orientação, 

julgamento e solução de problemas, assuntos da comunidade, lar e passatempos e 

cuidados pessoais. O cuidador foi questionado a respeito das dificuldades que o alvo de 

cuidados apresentava em cada categoria e o entrevistador optou por uma das seguintes 

alternativas, de acordo com a resposta do cuidador: “0- nenhum”, “0,5- questionável”, 

“1- leve”, “2- moderado” e “3- grave” e em um item, sobre cuidados pessoais, optar por 

“0- nenhum”, “1- leve”, “2- moderado” e “3- grave”.  Para o presente estudo, o sistema 

de pontuação adotado foi o do CDR-SOB, sendo o escore para os seis domínios somados 

para obter tal pontuação, variando de 0 a 18, com uma pontuação baixa representando 

nenhum declínio detectável e alta pontuação indicando comprometimento grave. 

Especificamente, as pontuações são usadas para classificar a gravidade da demência da 

seguinte forma (O’BRYANT et al., 2008; MAIA et al., 2006) 

 0 indica funcionamento cognitivo normal 

 0,5–4,0 indica comprometimento cognitivo questionável 

 4,5–9,0 indica demência leve 

 9,5–15,5 indica demência moderada 

 16.0–18.0 indica demência grave  
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d) Ajuda Instrumental em atividades de vida diária e intensidade da ajuda 

prestada: O grau de dependência do idoso que é alvo de cuidados para o desempenho de 

AIVD e de ABVD foi avaliado respectivamente pelas escalas de Lawton e Brody (1969) 

em versão de Brito, Nunes e Yuaso (2007) e pela escala de Katz e colaboradores (1963) 

validada para o Brasil por Lino e colaboradores (2008). Na primeira pergunta-se aos 

idosos cuidadores sobre o nível de independência do alvo do cuidado em sete atividades 

(para usar o telefone, usar o transporte, fazer compras, preparar refeições, realizar tarefas 

domésticas, tomar medicações e manejar dinheiro). As possibilidades de resposta são 

―totalmente independente, ―precisa de ajuda parcial ou ―precisa de ajuda total. A 

segunda escala pergunta se os idosos são totalmente independentes, se precisam de 

alguma ajuda ou se precisam de ajuda total em 6 atividades (para tomar banho, vestir-se, 

usar o vaso sanitário, realizar transferências, controlar esfíncteres e alimentar-se). Aos 

instrumentos originais, inclui-se uma questão complementar a todos os itens, a saber: “O 

Sr. é o principal responsável pela ajuda?”, para identificar a intensidade da ajuda prestada. 

O número de afirmativas poderia variar entre 0 e 13 atividades de vida diária em que o 

cuidador era a principal fonte de ajuda. 

e) Autoavaliação de saúde: identificada a partir da pergunta “De modo geral, 

como o Sr(a) avalia a sua saúde? “cujas opções de resposta foram: “Muito boa”; “Boa”; 

“Razoável”, “Ruim”, “Muito ruim” - tais como utilizadas na literatura de pesquisa 

gerontológica (BORIM, 2014). As possibilidades de resposta foram classificadas em 

muito ruim, ruim, regular, boa e muito boa.  

f) Sobrecarga percebida: o senso de sobrecarga percebida pelo idoso cuidador 

foi medido através da Escala de Sobrecarga de Zarit, validada para uso no Brasil por 

Scazufca (2002). A escala avalia o nível de sobrecarga por meio de 22 itens que se referem 

a percepções de mudança no cuidador após início do cuidado em relação à saúde, bem-

estar emocional, relações sociais, vida pessoal e aspectos financeiros. Em cada item o 

cuidador opta por uma das seguintes classificações: “nunca”, “raramente”, “algumas 

vezes”, “frequentemente” ou “sempre”, correspondendo a 0, 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 

A pontuação varia de 0 a 88 pontos, sendo que no presente estudo o nível de sobrecarga 

foi classificado em alto e baixo a partir da mediana da amostra. 

 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS  
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Para o alcance dos objetivos específicos 1 e 2, as características da amostra para 

as variáveis em estudo foram descritas em tabelas de frequência das variáveis categóricas, 

com valores de frequência absoluta (n) e percentual (%), e estatísticas descritivas das 

variáveis numéricas, com valores de média e desvio padrão e mediana.  

Para testar o modelo de relações multivariadas explicativas dos níveis de 

sobrecarga percebido (objetivo específico 3) foi utilizada a análise de equações estruturais 

via análise de caminhos (path analysis), para variáveis manifestas (structural equation 

modeling for manifest variables) e estimação por máxima verossimilhança.  

Tal análise pressupõe a utilização de parâmetros fixos (coeficientes de caminhos 

iguais a zero) e parâmetros livres a serem estimados (coeficientes de caminhos diferentes 

de zero), sendo calculadas estatísticas para testar a adequação do ajuste (goodness of fit) 

do modelo teórico proposto aos dados coletados. As estatísticas utilizadas foram: teste 

qui-quadrado (2) para adequação de ajuste (verifica se a matriz de covariâncias estimada 

é igual à matriz de covariâncias da amostra); deverá apresentar nível de significância 

maior que 0,05; para amostras grandes o teste anterior normalmente é significativo, 

recomendando-se então o uso da razão Qui-Quadrado (2/GL); este valor deve ser menor 

que 2,0 para indicar um bom ajuste; GFI (Goodness of Fit Index): valor de aceitação maior 

ou igual a 0,85; AGFI (GFI Adjusted for Degrees of Freedom): valor de aceitação maior 

ou igual a 0,80; SRMR (Standardized Root Mean Square Residual): valor de aceitação 

menor ou igual a 0,10; RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): valor de 

aceitação menor ou igual a 0,08; CFI (Bentler’s Comparative Fit Index): valor de 

aceitação maior ou igual a 0,90; NNFI (Bentler & Bonett’s Non-normed Index): valor de 

aceitação maior ou igual a 0,90.  

Para analisar a qualidade do ajuste dos dados aos caminhos propostos pelo modelo 

teórico por meio da path analysis, foram feitos testes de significância para os coeficientes 

dos caminhos (path coefficients): valores absolutos de t >1,96 indicam que o caminho 

tem coeficiente significativamente diferente de zero. Para sugerir modificações nos 

caminhos propostos, através da exclusão de alguns caminhos entre determinadas 

variáveis, foi utilizado o teste de Wald, que verifica o quanto a retirada do caminho 

influencia no aumento da significância estatística qui-quadrado do modelo. Se essa 

mudança não for significativa, então a retirada do caminho pode ser feita sem afetar os 

resultados finais. Também foi feito o teste dos multiplicadores de Lagrange, que define a 

necessidade da criação de um caminho não considerado no modelo inicial, mostrando o 
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quanto haverá de redução significativa na estatística qui-quadrado após a inclusão deste 

caminho no modelo proposto (ou melhora da qualidade do ajuste).  

Tendo como base o modelo teórico de Pearlin e colaboradores (1990), construiu-

se um modelo inicial de path analysis (Figura 3) tendo em vista as influências diretas e 

indiretas das variáveis independentes (gênero, idade, intensidade da ajuda, autopercepção 

de saúde, comprometimento cognitivo do alvo de cuidado) sobre a variável dependente 

(sobrecarga). Registra-se que variáveis objetivas são representadas por retângulos e 

variáveis latentes são representadas em círculos/representações ovais.  

 
Figura 1 Modelo teórico a ser testado pela análise de caminhos (Path Analysis). 
 
 

 

 

 

Com o objetivo de testar o modelo proposto e entender a influência das variáveis 

independentes no desfecho desejado (sobrecarga do cuidador), este estudo adotou a path 

analysis como estratégia de análise dos dados coletados. Esta estratégia é usada em 

pesquisa cientificas para descrever as dependências direcionadas entre um conjunto de 

variáveis. Spiro III (2007) defende que apenas a utilização de métodos de análise 

simultânea de dados, como a regressão logística, pode empobrecer a pesquisa, uma vez 

que demonstra efeitos mais proximais das variáveis no desfecho pesquisado. Ele justifica 

que o cientista partindo do estudo da teoria, pode verificar o potencial que determinadas 



35 

variáveis têm como mediadoras dos efeitos de um fator em um resultado, decidindo assim 

por uma análise de dados mais adequada como a path analysis. Nesse sentido, o uso deste 

método facilita o entendimento das influências distantes no desfecho, principalmente no 

estudo dos possíveis caminhos que associam variáveis psicossociais à desfechos 

específicos.  
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5 RESULTADOS 
 

A Tabela 1 apresenta as características da amostra segundo critérios 

sociodemográficos, do contexto do cuidado, de autoavaliação da saúde e percepção de 

sobrecarga.  Esta foi predominantemente feminina (76%). A idade dos entrevistados 

variou de 60 a 86 anos, com média de 70,5 anos (DP=7,20).  O estado civil, em maioria, 

foi de casados (82%). A renda familiar bruta, em média foi de 4,3 salários mínimos e a 

escolaridade em média de até 4 anos. Em relação ao grau de parentesco com o alvo de 

cuidado, 64% são cônjuges seguido de outros vínculos como progenitores, sogros, 

irmãos, tios e filho. O tempo médio que exercem o papel de cuidador foi de 4,4 anos 

(DP=4,1), variando de seis meses a 20 anos. Não houve diferenças quanto ao sexo dos 

participantes no que se referiu às variáveis sociodemográficas e relativas ao cuidado.  

O acometimento de saúde mais comum entre os receptores de cuidado foi a 

Doença de Alzheimer (30,4%), seguido por imobilidade (21%) e doença cerebral 

(20,1%).  Sobre as atividades de vida diária, os cuidadores são as principais fontes de 

ajuda em média em 7 atividades, ocorrendo variação de 0 a 13 atividades.  

Houve variabilidade nos níveis de comprometimento cognitivo dos idosos 

receptores de cuidados. Cerca de 17% não apresenta nenhum comprometimento. 

Entretanto, a maioria foi encontrada entre os níveis mais moderados (11,6%) a avançados 

(32,6%). 

Os cuidadores avaliaram sua saúde predominantemente de forma positiva ou 

regular. Em menor número foram aqueles com avalições negativas.  A sobrecarga 

percebida por parte dos cuidadores foi indicada a partir da pontuação escala de Zarit a 

qual variou de 3 a 80 pontos. A pontuação maior ou igual a 23 pontos foi a que identificou 

a mediana da amostra, e pontuações acima da mediana representam alta sobrecarga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

Tabela1. Cuidadores segundo características sociodemográficas e de exercício do papel de cuidador 
(N=138). Campinas, São Paulo (2016) 

Características 
 

n (%) M (DP) 
Sexo 

   
 

Masculino 33 (23,9) 
 

 
Feminino 105 (76,1) 

 

Idade 
  

69,8 (7,15)  
60-64 38(27,5) 

 
 

65-74 64 (46,4) 
 

Renda 
   

 0-3 SM 67 (52,4)  
 3,1 – 5 SM 38 (29,7)  
 >=5.1 SM 23 (18)  

Estado Conjugal    

 Casado 112 (81,8)  
 Solteiro 12 (8,8)  
 Viúvo 7 (5,1)  
 Divorciado 6 (14,4)  

Parentesco    
 Cônjuge 88 (63,8)  
 Progenitor 36 (26,1)  
 Outros 14 (10,1)  

Tempo em que exerce o 
cuidado 

  4,4 (4,10) 

 <2 40 (29,9)  
 2.0-4.9 48 (35,8)  
 >=5 46 (34,3)  

Diagnóstico principal    
 Doença de 

Alzheimer 
42 (30,3)  

 Imobilidade 29 (21)  
 Doença 

Cerebral 
 28 (20,3)  

 Câncer 9 (6,5)  
 Doença 

Cardiovascular 
9 (6,5)  

 Parkinson 4 (2,9)  
 Artrose 3 (2,1)  
 Diabetes 2 (1,5)  
 Pulmonar 2 (1,5)  
 Renal 1 (0,7)  
 Outros 9 (6,5)  

Intensidade da Ajuda (tarefas)   7, 2 (3,55) 
 0-5 38 (28,2)  
 6-8 49 (36,3)  
 9-13 48 (35,6)  

Comprometimento Cognitivo   8,9 (7,2) 
 0 24 (17,4)  
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   (continuação) 
Características  n (%) (DP) 

 0.5-4 27 (19,6)  
 4.5-9 26 (18,8)  
 9.5-15.5 16 (11,6)  
 16-18 45 (32,6)  

Autoavaliação de Saúde    
 Ruim/Muito 

Ruim 
8 (5,9)  

 Regular 62 (44,9)  
 Boa/ Muito Boa 68 (49,3)  

Sobrecarga   26 
 Baixa (<22) 68 (49,3)  
 Alta (>23) 70 (50,7)  

Fonte: dados da pesquisa 
 

A Tabela 2 apresenta os resultados da análise de caminhos (path analysis) do 

modelo teórico-empírico proposto. Foram utilizados dados de 135 sujeitos com dados 

completos nas variáveis do modelo. Verificou-se que foram obtidos valores aceitáveis 

para todos os critérios de adequação de ajuste. Pela estimação dos coeficientes dos 

caminhos (betas) do modelo inicialmente proposto, observou-se que alguns foram 

significativos. O teste de Wald sugeriu exclusão de nove caminhos do modelo inicial. O 

teste de multiplicadores de Lagrange não mostrou os caminhos a serem incluídos. 

 Após essa retirada de caminhos, verificou-se que foram obtidos valores aceitáveis 

para todos os critérios de adequação de ajuste, sem aumento significativo da estatística 

qui-quadrado (P=0.378). Pela estimação dos coeficientes dos caminhos, observou-se que 

todos foram significativos.  
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Tabela 2. Medidas de adequação do ajuste pela análise de caminhos (path analysis) e 
estim estimação dos coeficientes padronizados referentes ao modelo inicial e final 

(N=138). Campinas, São Paulo (2016). 
                                                                              Modelo Inicial Modelo Final 

Chi-Square                              0.2201 5.5426 
Chi-Square DF                                               1 6 
P-value                                                0.6389 0.4763 
Chi-Square Ratio                                       0.2201 0.9238 
Goodness of Fit Index (GFI)                            0.9995 0.9837 
GFI Adjusted for Degrees of Freedom (AGFI)            0.9885 0.9593 
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)         0.0073 0.0486 
RMSEA Estimate                                         0.0000 0.0000 
Bentler's Comparative Fit Index (CFI)                  1.0000 1.0000 
Bentler & Bonett's (1980) Non-normed Index 
(NNFI)      

1.1645 1.0115 

Estimação dos coeficientes padronizados 
                                                                               Modelo Inicial Modelo Final 

Caminho de/para Beta Valor de t Beta Valor de t 
Sexo/ Intensidade da Ajuda -0.079 -1.06   
Sexo/ Comprometimento Cognitivo 0.210 2.43 0.226 2.69 
Sexo/ Autoavaliação de Saúde -0.121 -1.36   
Sexo/Sobrecarga 0.021 0.23   
Idade/ Comprometimento Cognitivo -0.066 -0.76   
Idade/ Intensidade da Ajuda -0.070 -0.96   
Idade/ Autoavaliação de Saúde -0.044 -0.51   
Idade/Sobrecarga -0.034 -0.39   
Comprometimento Cognitivo/ Intensidade da Ajuda 0.580 8.00 0.571 8.04 
Comprometimento Cognitivo / Autoavaliação de 
Saúde 

-0.171 -1.97 -0.193 -2.27 

Comprometimento Cognitivo/Sobrecarga -0.064 -0.61   
Intensidade da ajuda/Autoavaliação de saúde 0.048 0.47   
Intensidade da Ajuda/Sobrecarga 0.164 1.60   
Autoavaliação de Saúde/Sobrecarga -0.201 -2.34 -0.203 -3.60 

Valores aceitáveis: Valor P Qui-Quadrado>0.05; razão qui-quadrado<2.0; GFI≥0.85; AGFI≥0.80; 
SRMR≤0.10; RMSEA≤0.08; CFI≥0.90; NNFI≥0.90.Valores de |t|>1.96 são considerados significativos 
para P<0.05. R2 para Sobrecarga: 0.0649; R2 para Núm taref: 0.3338; R2 para Autoavaliação de saúde: 
0.0506; R2 para CDR: 0.0552. Resíduos (residual terms) E(Sobrecarga): 0.967; E(Intensidade da 
Ajuda): 0.816; E(Autoavaliação de saúde): 0.974; E(Comprometimento Cognitivo): 0.972. Fonte: 
dados da pesquisa 
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Não houve indicação de exclusão ou inclusão de caminhos, encerrando-se as 

análises com os resultados descritos como modelo final (Figura 3). Pelos resultados do 

modelo final, verificou-se que: os sujeitos com maior escore de sobrecarga foram os com 

menor saúde percebida; os sujeitos com maior número de tarefas foram os com maior 

escore de CDR total; os sujeitos com maior saúde percebida foram os com menor escore 

de CDR total; e os sujeitos com maior escore de CDR total foram os do sexo feminino. 

Este modelo explicou 4,12% da variabilidade da sobrecarga (R2), 32,55% da 

variabilidade do número de tarefas, 3,71% da variabilidade da saúde percebida, e 5,12% 

da variabilidade do CDR total. 

 

 
Figura 3. Modelo final resultante da Análise de Caminhos (Path Analysis). 
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6 DISCUSSÃO 
   

O estudo descreveu características de idosos que cuidam de outros idosos em 

termos sociodemográficos, comprometimento cognitivo do receptor de cuidados, 

percepção de saúde e sobrecarga objetiva e subjetiva. Consistente com outros estudos, a 

amostra foi composta em maioria por mulheres (76,1%), perfil que é comumente 

associado à prestação de cuidados (DIEL et al., 2010; STEIN, 2009). A amostra sugere 

que a maior parcela é de homens idosos sendo o receptor de cuidados, fato este que pode 

sugerir um menor investimento no cuidado da própria saúde e a necessidade de ajuda 

proveniente de uma rede de suporte social que tende a ser menor e centrada na 

companheira.   

Tendo como base teórica do Modelo do Processo de Estresse de Pearlin e 

colaboradores. (1990), o presente estudo apresentou a construção de um modelo de 

análise de caminhos (path analysis) para investigar a atuação das variáveis independentes 

selecionadas (gênero, autoavaliação da saúde e comprometimento cognitivo do alvo de 

cuidado) sobre a variável dependente, sobrecarga. O modelo proposto traz evidências 

para a hipótese de que o comprometimento cognitivo do receptor de cuidados associa-se 

com a sobrecarga do cuidador, sendo mediado pela autoavaliação de saúde. Sugere ainda 

que essa possibilidade seja ainda mais relevante para as mulheres, uma vez que ser mulher 

associou-se positivamente com o cuidado prestado a idosos com maiores graus de 

comprometimentos cognitivos, os quais aumentam significativamente o número de 

tarefas de cuidado em tarefas de vida diária 

Sobre o grau de parentesco, a grande maioria eram cônjuges (63,7%), seguidos 

pelos filhos (26,1%). Uma vez que a maioria dos cuidadores eram cônjuges e mulheres, 

faz-se necessário mencionar a pesquisa de Croog e colaboradores (2001) que avaliou 

diferenças entre esposas e maridos como cuidadores. Eles mostraram que esposas eram 

mais vulneráveis a sobrecarrega do que os maridos. Hipóteses para esta diferença 

incluem: a maior tendência das mulheres relatarem, sintomas físicos e psicológicos, e que 

as esposas e maridos como cuidadores diferem em relação ao conceito e papel do 

cuidador.  As cuidadoras tendem a ter mais contato diário com o alvo de cuidado e podem, 

portanto, serem mais afetadas devido aos fatores de estresse contínuos. Os mesmos 

resultados também foram descritos por Pinquart & Sörensen (2005), Etters, Goodall, & 

Harrison (2008), e Chan (2010). 
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Os cuidadores desta pesquisa são responsáveis pelo cuidado há cerca de 4,4 anos 

(DP=4,10) em média, havendo uma vasta variação encontrada no período de cuidado. 

Encontrando-se cuidadores que realizavam o cuidado há seis meses àqueles que assim o 

realizavam há cerca de 20 anos. 

 A renda familiar para a maioria dos cuidadores foi de até três salários mínimos, 

condição esta que é provável da adição da aposentadoria do idoso cuidador com o receptor 

de cuidados. É importante destacar que problemas financeiros são comuns entre os 

cuidadores e podem ser consequências da prestação de cuidados durante o curso da 

doença, tanto quando o receptor de cuidados permanece em casa como quando é 

transferido para uma instituição (ANDREN; ELMSTÅHL, 2008). Covinsky et al. (2003) 

descobriram que os cuidadores de pessoas com demência que que relatavam depressão 

possuiam baixos níveis de recursos financeiros (renda), mais horas gastas cuidando e pior 

estado funcional do cuidador. Os cuidadores com maiores recursos financeiros têm mais 

acesso a serviços de apoio, como por exemplo auxiliares de saúde domiciliar, fator este 

que pode minimizar a sobrecarga (ANDREN; ELMSTÅHL, 2008).  

Para a maioria dos cuidadores, o nível da escolaridade foi de até 4 anos, 

significando uma baixa instrução, o que pode interferir direta ou indiretamente, no 

cuidado efetivo e adequado ao idoso dependente, pois podem necessitar de maior apoio e 

informação por parte da rede formal. Pode ser valioso em estudos futuros avaliar 

cuidadores com maior escolaridade, a fim de verificar se o nível de educação tem alguma 

influência sobre o ônus do cuidado.  

Com o intuito de identificar as demandas de origem física relacionadas a 

intensidade da ajuda instrumental, utilizou-se um escore com a variação de zero até 13 

atividades em que o cuidador é a principal responsável pela ajuda. Este escore diferencia 

se das formas usuais de estimar sobrecarga física, pois na maior parte dos estudos 

levantam-se os graus de comprometimento em capacidades funcionais dos idosos alvos 

de cuidado. O objetivo neste estudo foi identificar conjuntamente o nível de demanda 

física e de responsabilidades cotidianas. Nesta amostra de cuidadores, os tercis se 

dividiram entre zero e cinco atividades, de seis a oito atividades e de nove a 13 atividades. 

Ou seja, o último terço, foi representativo de cuidadores com maior número de demandas.   

Nessa amostra investigou-se cuidadores que são responsáveis por um grupo de 

idosos com grande variabilidade nas condições cognitivas. Difere de estudos que utilizam 

apenas a versão tradicional do CDR para estadiamento de demência, ampliando, por meio 

do CDR-SOB uma investigação sobre condições variadas de comprometimentos 
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cognitivos e trazendo um índice quantitativo mais detalhado. Também se discriminou 

pacientes com DA em fase inicial e aqueles com comprometimentos leves, o que não seria 

possível utilizando a versão tradicional do CDR devido à natureza da escala. De forma 

sumária, pode-se observar que a maioria das demandas de origem cognitiva foram em 

graus leves (37%), contudo sendo significativa também o lado oposto da amostra, os 

idosos que geram altas demandas representaram 32,6%. 

As habilidades adaptativas nos idosos muitas vezes podem ser mantidas, e até 

serem aperfeiçoadas ou refinadas em decorrência das experiências de encarar as 

dificuldades ao longo da vida. Este processo pode possibilita que os idosos realizem 

ajustes emocionais que lhes permitam sentir satisfação e bem-estar, mesmo quando 

enfrentando condições adversas do próprio envelhecimento (SCHEIBE; CARSTENS, 

2010). Fato este que pode explicar que cerca de 49% da amostra neste estudo declarou 

sua saúde como boa ou muito boa, e este bom nível está em conformidade com resultados 

de outras pesquisas feitas na América Latina, Estados Unidos e Canadá (PRUS, 2011; 

LIMA-COSTA, et al., 2003; PINTO; FONTAINE; NERI, 2016). Em estudos no Brasil, 

cerca de 30 a 40% dos idosos avaliaram sua saúde como boa ou muito boa (CAMPOS et 

al., 2015; LIMA-COSTA et al., 2003).  Ressalta-se que a autopercepção de saúde diz 

respeito a um domínio específico da vida, em vista disso, está sob controle de mudanças 

da condição de saúde presente, comparações entre pares, funcionalidade, consequências 

comportamentais da doença e informações obtidas como resultado do acesso aos serviços 

de saúde (PINTO; FONTAINE; NERI, 2016). 

A dupla condição de vulnerabilidade, ou seja, a dinâmica entre as condições 

associadas ao envelhecimento normativo ou patológico do cuidador idoso e as demandas 

específicas de cuidado, podem resultar em um senso de sobrecarga. A caracterização da 

sobrecarga no cuidador idoso foi feita através da análise da distribuição da amostra pela 

mediana da pontuação na Zarit Burden Interview (ZBI). A variação dessa escala é de 0 a 

88 pontos e encontrou-se na presente amostra uma variação de três a 80 pontos. O grupo 

considerado com baixa sobrecarga pontuou de 0 até 22, e o de alta sobrecarga pontuando 

de 23 até 88. Apesar da média não ter sido usada para testar o modelo proposto, é 

importante ressaltar que para esta amostra, a média foi de 26 pontos, considerada, em 

alguns estudos com cuidadores de outras faixas etárias, pontuação que representa risco 

para presença de depressão. 

Apesar de já ser bem estabelecido na literatura que assumir o papel de cuidador 

pode ser estressante, o ponto em que estes estressores constituem um risco real para a 
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redução da saúde do cuidador ainda não foi estabelecido. Em uma pesquisa nos Estados 

Unidos, Schreiner e colaboradores (2006) apresentaram um estudo com o objetivo de 

determinar um escore de corte estatisticamente válido para a Zarit Burden Interview 

(ZBI), a fim de reconhecer os cuidadores familiares com maiores riscos de desfechos 

negativos na saúde. Os resultados indicaram uma nota de corte da ZBI entre 24-26 como 

significativamente preditiva para a identificação de cuidadores em risco de depressão. 

Pontuações de corte válidas para ZBI além de permitirem identificar os cuidadores que 

apresentam de risco para depressão, também fornecem intervenções necessárias para 

melhorar a qualidade de vida destes que exercem um papel tão importante. 

Os distúrbios comportamentais e comprometimentos cognitivos dos idosos que 

são alvo de cuidado são comumente citados na literatura como importantes fatores na 

indicação de desfechos negativos na saúde física e psicológica dos cuidadores informais. 

É argumentado que essas manifestações causam grande impacto negativo, em parte pela 

influência na conexão emocional entre o cuidador e o receptor de cuidados e, em parte, 

porque eles exacerbam as dificuldades em outros domínios (por exemplo, cuidar de 

atividades da vida diária) (CHENG, 2017). Entretanto, nesta pesquisa não houve 

evidência para uma associação direta da sobrecarga do cuidador com o comprometimento 

cognitivo do alvo de cuidados (demanda objetiva), e sim mediada pela autoavaliação de 

saúde do cuidador. É relevante destacar que na presente amostra de cuidadores idosos, as 

variáveis gênero e idade não foram estatisticamente relacionadas aos graus de sobrecarga 

percebida (como representada pela pontuação por faixas na ZBI).   

A correlação entre a sobrecarga do cuidador e as atividades de vida diária tem sido 

controversa na literatura. Por exemplo, Mohamed et al. (2010) encontraram apenas 

relações limitadas entre as AVDs e a sobrecarga do cuidador. Numa análise de correlação, 

Kang et al. (2014), mostraram que tanto as AVDs quanto a função cognitiva foram 

associadas à sobrecarga do cuidador. No entanto, apenas a capacidade funcional foi 

relacionada à sobrecarga do cuidador após o controle de outras variáveis. Coen et al. 

(1997) relataram que nem a função cognitiva nem o comprometimento funcional em 

pacientes com DA predizem a sobrecarga do cuidador, ao passo que, Huang et al. (2012) 

mostraram que pior função cognitiva do alvo de cuidado e desempenho em AVD estão 

associados a maior sobrecarga do cuidador.  Christofoletti et al. (2011) mostraram que os 

cuidadores de pacientes fisicamente ativos com DA apresentam redução da sobrecarga. 

Neste estudo, não houve relação da sobrecarga do cuidador com o número de tarefas de 
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cuidado (demanda objetiva), condição esta que pode ter ocorrido por esta ser uma amostra 

de conveniência, e não probabilística.  

A literatura revisada para este estudo sugeriu que a sobrecarga do cuidador pode 

ser associada a diferentes fatores, incluindo características do paciente (grau do 

comprometimento cognitivo, problemas comportamentais e dificuldades com as 

atividades diárias), variáveis do cuidador (idade, crenças, personalidade) e variáveis 

relacionadas ao ambiente (recursos financeiros, apoio social, qualidade dos 

relacionamentos familiares). No presente estudo não foi identificada uma relação direta 

do comprometimento cognitivo do alvo de cuidado com a sobrecarga. Assim, a 

sobrecarga parece ser um produto da interação dinâmica entre estressores externos 

objetivos (comprometimento cognitivo) e percepções subjetivas (autoavaliação da saúde) 

pelos cuidadores. 

 Este estudo adiciona novas evidências à pesquisa atual sobre a sobrecarga do 

cuidador idoso. Testou-se um primeiro esboço para compor um modelo, que embora 

encontre sustentação teórica, mostrou empiricamente fraco ao explicar apenas 4% da 

variabilidade, revelando a necessidade de inclusão de outras variáveis que respondam 

conjuntamente pela manifestação de sobrecarga entre idosos. 

Embora o estudo avance na tentativa de esboçar um modelo teórico empírico 

explicativo da sobrecarga de idosos cuidadores, este também apresenta limitações de 

natureza metodológica. Primeiramente destaca-se um viés de seleção pois a composição 

da amostra foi de conveniência. As díades deste estudo estão ligadas a serviços de saúde 

e possuem apoio formal, acredita-se que este perfil não é amplamente representativo da 

comunidade e que a forma que os idosos recebam o tratamento de saúde difira 

substancialmente de outros municípios brasileiros. 

Este estudo por ser de corte transversal dá pouca dinamicidade às explicações, 

retratando um panorama num ponto fixo do tempo, não permitindo assim tirar conclusões 

sobre a causalidade. Estudos futuros com delineamento longitudinal provavelmente 

permitirão uma avaliação mais precisa dos fatores relacionados à sobrecarga do cuidador.  

Do ponto dos vista dos instrumentos, talvez o poder explicativo do modelo fosse 

ampliado por meio de utilização de medidas mais específicas e relacionadas ao contexto 

e ao ônus do cuidar. Por exemplo, incluir medidas de apoio de instrumental, apoios 

sociais, financeiros, etc. A própria medida de autoavaliação de saúde poderia se referir 

diretamente à saúde como recurso para o cuidar. Um exemplo seria a competência de 

saúde percebida, medindo assim se o cuidador se percebe capaz de efetivamente 
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desempenhar as funções do cuidado. O estudo Bailes, Kelley e Parker (2016) usou um 

questionário com perguntas especificas que incluíam aspectos como barreiras ao acesso 

à informação, competência de saúde percebida, bem-estar emocional, bem-estar 

funcional, bem-estar social / família.  e essa medida se mostrou útil na identificação de 

sobrecarga. 

A escolha da sobrecarga do cuidador reflete a literatura gerontológica em que os 

fatores que influenciam esse desfecho são mais pesquisados. Destaca-se também que, 

enquanto a sobrecarga é tratada como principal desfecho nesta pesquisa, em outros 

estudos ela é também é teoricamente considerada um resultado intermediário, mediando 

a relação entre demandas de cuidados e sintomas depressivos. Além disso, enfocando nos 

efeitos do comprometimento cognitivo do receptor de cuidado e autoavaliação de saúde 

do cuidador, esta revisão não investigou fatores de cuidado em termos de vulnerabilidades 

(pensamentos disfuncionais, falta de lazer / atividades agradáveis) e fatores protetores 

(eficácia, crescimento positivo), bem como fatores contextuais, como a disponibilidade 

de apoio social. 

Destaca-se também, que enquanto a literatura é dominada por estudos sobre os 

desafios enfrentados pelos cuidadores de pacientes com DA, mais estudos são necessários 

para investigar as situações de cuidadores de não-DA. Embora nesta pesquisa a doença 

mais comum entre os alvos de cuidado foi a DA, esta não foi a maioria, sendo a lista de 

doenças diversas, incluindo problemas como imobilidade e doença renal. Este estudo, 

devido a limitações de tempo e espaço, não categorizou diferentes desfechos para cada 

tipo de doença enfrentada pelo alvo de cuidado. Até o presente, poucos estudos avaliaram 

a série de sintomas nessas condições de forma abrangente, e os que o fizeram muitas 

vezes incluíram amostras pequenas não permitindo a análise simultânea dos diferentes 

sintomas. 

Ao longo do processo de cuidar, o bem-estar dos cuidadores deve ser considerado 

simultaneamente com o tratamento da doença do alvo de cuidados, não desconsiderando 

o fato de que, constantemente, os cuidadores enfrentam problemas sociais, emocionais, 

físicos e financeiros, que se tornam cada vez mais relevantes à medida que a doença do 

receptor de cuidados progride e que ele precise de mais assistência. Portanto, o 

reconhecimento dos elementos que contribuem para a sobrecarga pode delinear caminhos 

para estudos futuros que avaliem as intervenções com a finalidade de diminuição da 

sobrecarga. Neste contexto o profissional de saúde deve-se mostrar disponível, 

reconhecendo as dificuldades destes grupos de cuidadores informais, para isso, deve-se 
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capacitar e educar a rede informal em relação às necessidades e problemas de saúde dos 

idosos dependentes com o intuito de melhora. Isto servirá de ponto de partida para a 

reformulação de objetivos e seleção de novas estratégias de intervenção e educação. 
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7 CONCLUSÕES  
 

Cuidadores idosos são um grupo diferenciado entre os cuidadores de idosos. A 

autoavaliação de saúde parece funcionar como mediadora entre as demandas objetivas 

advindas do comprometimento cognitivo e o senso de sobrecarga. Embora apresente 

sustentação teórica, do ponto de vista empírico o modelo proposto e testado revelou baixa 

capacidade de explicação da variabilidade em sobrecarga exigindo investimentos futuros. 

A inclusão de variáveis tais como a presença de apoios sociais formais e informais e a 

utilização de medidas mais específicas relacionadas ao contexto do cuidar poderão 

fortalecer o poder explicativo do mesmo ao ser replicado em estudos posteriores. 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA 
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ANEXO C - TERMO PARA AUTORIZAÇÃO PARA A COLETA DE DADOS 
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ANEXO D - PROTOCOLO PARCIAL DA PESQUISA 
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ANEXO E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO F - FOLHETO EXPLICATIVO SOBRE COMUNICAÇÃO COM O 
IDOSO 

 

 

 

 
 


