UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Enfermagem

FERNANDA AMENDOLA

QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE PACIENTES COM
PERDAS FUNCIONAIS E DEPENDÊNCIA ATENDIDOS EM
DOMICÍLIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Orientadora: Profª Drª Maria Amélia de Campos Oliveira

São Paulo
2007

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Enfermagem

FERNANDA AMENDOLA

QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE PACIENTES COM
PERDAS FUNCIONAIS E DEPENDÊNCIA ATENDIDOS EM
DOMICÍLIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Dissertação apresentada à Escola de
Escola
de
Enfermagem
da
Universidade de São Paulo como
parte dos requisitos para obtenção
do título de Mestre. Área de
concentração Enfermagem em Saúde
Coletiva.

Orientadora: Profª Drª Maria Amélia
de Campos Oliveira

São Paulo
2007

Catalogação na Publicação (CIP)
Biblioteca “Wanda de Aguiar Horta”
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

Amendola, Fernanda.
Qualidade de vida de cuidadores familiares de pacientes com
perdas funcionais e dependência atendidos pelo Programa Saúde
da Família do Município de São Paulo. / Fernanda Amendola –
São Paulo, 2007.
142 p.
Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo.
Orientadora: Profª Drª Maria Amélia de Campos Oliveira.
1. Cuidados domiciliares de saúde 2. Cuidadores 3. Qualidade de
vida. I. Título.

SUMÁRIO
LISTA DE QUADROS
LISTA DE TABELAS
RESUMO
ABSTRACT
1. INTRODUÇÃO
1.1 Envelhecimento populacional……………………………………………………………….….01
1.2 Assistência Domiciliária……………………………………………………………………...….03
1.3 O Programa Saúde da Família ......................................................................................... 07
1.4 Qualidade de Vida ............................................................................................................ 10
1.5 Cuidadores familiares e qualidade de vida....................................................................... 15
2. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 21
Geral: .................................................................................................................................. 21
Específicos ......................................................................................................................... 21
3. MATERIAL E MÉTODO .......................................................................................................... 22
3.1 Tipo de pesquisa............................................................................................................... 22
3.2 Local do estudo................................................................................................................. 22
3.3 População de estudo ........................................................................................................ 29
3.4. Procedimento ................................................................................................................... 30
3.4.1 Etapas da pesquisa ............................................................................................... 31
3.4.2 Teste piloto............................................................................................................32
3.5 Aspectos éticos ................................................................................................................. 32
3.6 Instrumentos de Medida ................................................................................................... 33
3.6.1 Descrição dos instrumentos ...................................................................................... 33
3.7 Variáveis do estudo .......................................................................................................... 40
3.8 Tratamento e análise dos dados........................................Erro! Indicador não definido.3
4. RESULTADOS ........................................................................................................................ 45
4.1 Caracterização dos pacientes........................................................................................... 45
4.2 Caracterização dos cuidadores ........................................................................................ 46
4.3 Descrição da Escala de Medida de Independência Funcional (MIF) ............................... 55
4.4 Descrição do Inventário de Sobrecarga do Cuidador – Zarit Caregiver Burden Interview (ZBI)
................................................................................................................................................ 61

4.5 Qualidade de vida do cuidador ......................................................................................... 65
4.5.1 Descrição do instrumento de qualidade de vida - WHOQOL-BREF......................... 65
4.5.2 Índice Geral de Qualidade de Vida ........................................................................... 66
4.5.3 Domínio Físico........................................................................................................... 67
4.5.4 Domínio Psicológico .................................................................................................. 68
4.5.5 Domínio Relações Sociais......................................................................................... 69
4.5.6 Domínio Meio Ambiente ............................................................................................ 70
4.5.7 Comparação das médias do escore de qualidade de vida do cuidador segundo as
variáveis qualitativas........................................................................................................... 72
4.5.8 Comparação das médias dos escores de qualidade de vida do cuidador segundo as
variáveis qualitativas........................................................................................................... 80
4.5.9 Correlação entre os escores de qualidade de vida dos cuidadores e as demais variáveis
quantitativas...........................................................................Erro! Indicador não definido.
4.5.10 Modelo de regressão linear múltipla final para a ‘Qualidade de vida geral’.............84
5. DISCUSSÃO............................................................................................................................86
5.1 Caracterização dos pacientes…………………………………………………………....87
5.2 Perfil do cuidador familiar…………………………………………………………………89
5.3 O cuidador e a sobrecarga percebida………………………………………………......93
5.4 Qualidade de Vida e cuidadores...............................................................................95
5.5 Características do paciente e a qualidade de vida do cuidador................................96
5.6 Qualidade de Vida e características do cuidador......................................................98
5.7 Preditores da Qualidade de vida.............................................................................104
6. CONCLUSÃO................................................................................................................106
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS...........................................................................................115
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...............................................................................122
APÊNDICE A: Termo de Consentimento...........................................................................136
APÊNDICE B: Dados de identificação...............................................................................137
APÊNDICE C: WHOQOL-BREF........................................................................................139
APÊNDICE D: Burden Interview Zarit…………………………….........................................141
APÊNDICE E: Medida de Independência Funcional..........................................................142
ANEXOS

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Número e porcentagem dos pacientes, segundo diagnósticos referidos por seus
cuidadores. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. ............................................................. 46

Tabela 2 – Número e porcentagem dos cuidadores, segundo grau de parentesco com o
paciente. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. ................................................................. 47

Tabela 3 – Número e porcentagem de cuidadores, segundo características sóciodemográficas. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. ......................................................... 48

Tabela 4 – Número e porcentagem dos cuidadores, segundo atividade remunerada. PSF ACSC. São Paulo, 2006/2007. ........................................................................................... 49

Tabela 5 – Número e porcentagem de cuidadores, segundo tratamento de saúde. PSF ACSC. São Paulo, 2006/2007. ........................................................................................... 50

Tabela 6 – Número e porcentagem dos cuidadores, segundo diagnósticos referidos. PSF ACSC. São Paulo, 2006/2007. ........................................................................................... 51

Tabela 7 – Número e freqüência de cuidadores, segundo presença de dor referida. PSF ACSC. São Paulo, 2006/2007. ........................................................................................... 52

Tabela 8 – Número e freqüência de cuidadores, segundo localização da dor referida. PSF ACSC. São Paulo, 2006/2007. ............................................Erro! Indicador não definido.2

Tabela 9 – Número e freqüência do cuidador, segundo condições de moradia. PSF - ACSC.
São Paulo, 2006/2007. ..................................................................................................... ..53

Tabela 10 – Número e porcentagem de cuidadores, segundo rede social de apoio. PSF ACSC. São Paulo, 2006/2007. ........................................................................................... 54

Tabela 11 - Descrição da Escala de Medida de Independência Funcional (MIF). PSF - ACSC.
São Paulo, 2006/2007. ....................................................................................................... 56

Tabela 12 – Número e freqüência dos pacientes, segundo o grau de dependência. PSF ACSC. São Paulo, 2006/2007. ........................................................................................... 57

Tabela 13 - Estatística descritiva da Escala de Medida de Independência Funcional (MIF).
PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.................................................................................. 60

Tabela 14 – Tabela descritiva da escala Zarit. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. ...... 63

Tabela 15 - Estatística descritiva da Qualidade de vida Geral e dos domínios do WHOQOLbref. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. ...................................................................... ..66

Tabela 16 - Tabela descritiva, em número e porcentagem de cuidadores, segundo as
questões de qualidade de vida geral e satisfação com a saúde. PSF - ACSC. São Paulo,
2006/2007......................................................................................................................... ..66

Tabela 17 - Tabela descritiva, em freqüência e porcentagem, das questões do domínio físico.
PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.................................................................................. 67

Tabela 18 - Tabela descritiva, em freqüência e porcentagem, das questões do domínio
psicológico. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.............................................................. 69

Tabela 19 - Tabela descritiva, em freqüência e porcentagem, das questões do domínio
Relações Sociais. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. ....Erro! Indicador não definido.0

Tabela 20 - Tabela descritiva, em freqüência e porcentagem, das questões do domínio meio
ambiente. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007..................Erro! Indicador não definido.1

Tabela 21 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o sexo do
cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007...................Erro! Indicador não definido.2

Tabela 22 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o estado civil do
cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007...................Erro! Indicador não definido.3

Tabela 23 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o grau de
parentesco do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.Erro! Indicador não definido.4

Tabela 24 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a escolaridade
do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007..............Erro! Indicador não definido.5

Tabela 25 - Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a religião do
cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007...................Erro! Indicador não definido.6

Tabela 26 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o trabalho do
cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007...................Erro! Indicador não definido.6

Tabela 27 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a ajuda
recebida pelo cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.Erro! Indicador não definido.7

Tabela 28 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a presença de
doença do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. ............................................... 78

Tabela 29 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o uso de
psicofármacos do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. ................................... 78

Tabela 30 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a presença de
dor do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007............................................... ........79

Tabela 31 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo as horas de
sono do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. .......................................... .........79

Tabela 32 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a atividade
sexual do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. ......................................... .......80

Tabela 33 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF, segundo sexo do
paciente. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. ..................Erro! Indicador não definido.1

Tabela 34 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o grau de
dependência do paciente. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.Erro!

Indicador

não

definido.1

Tabela 35 – Coeficientes de correlação de Spearman (rsp) entre os domínios WHOQOL-bref e
as demais variáveis. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007. Erro! Indicador não definido.4

Tabela 36 – Modelo de regressão linear múltiplo final para o IGQV. PSF - ACSC. São Paulo,
2006/2007............................................................................Erro! Indicador não definido.5

Lista de Figuras

Figura 1 – Mapa da Distribuição das Unidades Básicas de Saúde sob a Coordenação do PSF
– ACSC no Município de São Paulo. São Paulo, 2007...................................................... 24

Figura 2 – Mapa da divisão do Município de São Paulo, segundo Subprefeituras. São Paulo,
2007. Fonte: Prefeitura de São Paulo ................................................................................ 25

Figura 3 – Mapa das Coordenadorias Regionais de saúde e Supervisões Técnicas do
município de São Paulo.....................................................................................................26

Índice de Quadros
Quadro 1 - Domínios e facetas do instrumento de avaliação de qualidade de vida da OMS –
WHOQOL-bref.................................................................................................................36
Quadro

2

–

Dimensões

e

categorias

da

Medida

de

Independência

Funcional

(MIF)..……………………………………………………………………….....................……39

AMENDOLA F. Qualidade de vida de cuidadores familiares de pacientes com
perdas funcionais e dependência atendidos em domicílio pelo Programa de Saúde
da Família do Município de São Paulo. São Paulo, 2007. Dissertação (Mestrado) –
Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo.
RESUMO
Atualmente no Brasil, crescem em importância os estudos sobre cuidados
domiciliários à saúde de pessoas com perdas funcionais e dependência e seus
cuidadores, em razão das transições demográfica e epidemiológica do país. Na
Atenção Básica, com a implementação do Programa Saúde da Família (PSF), o
cadastramento das famílias feito pelos agentes comunitários de saúde tornou
visíveis as necessidades de saúde desses pacientes, antes confinados a seus
lares, e de seus cuidadores. Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de
vida de cuidadores familiares de pacientes com perdas funcionais e dependência,
atendidos por equipes de saúde da família, relacionando-a a características
sociodemográficas, condições de saúde, grau de sobrecarga percebida e o grau
de independência funcional do paciente. Foram entrevistados 66 cuidadores
familiares atendidos por equipes de PSF na região sul do município de São Paulo.
Os instrumentos utilizados foram: 1) caracterização do cuidador familiar e do
paciente; 2) WHOQOL-bref, para avaliação de qualidade de vida subjetiva; 3) Zarit
Burden Interview (ZBI), para avaliação da sobrecarga do cuidador, e 4) Escala de
Medida de Independência Funcional (MIF), para avaliação da capacidade
funcional dos pacientes. Os cuidadores eram, em sua maioria, mulheres (83,3%),
casadas (62,2%) com média de idade de 50,5 anos. Na condição de filhas ou
filhos (37,9%) e esposas ou esposos (24,2%), cuidavam de pacientes com até
50% de dependência para atividades básicas da vida diária (MIF total = 57,82) e
estavam moderadamente sobrecarregados (Zarit total = 32,12). Apresentaram
melhor escore de qualidade de vida no domínio físico (66,72) e pior no domínio
meio ambiente (52,51). A escala de sobrecarga, a presença de companheiro e a
presença de doença no cuidador mostraram-se estatisticamente relacionadas à
‘qualidade e vida geral’, no modelo de regressão múltipla final. Os resultados
permitiram concluir que a qualidade de vida do cuidador correlacionou-se
estatisticamente à sobrecarga percebida, indicando que quanto menores os
escores em todos os domínios do WHOQOL-bref, maior a sobrecarga. Não houve
associação estatística significativa entre o grau de independência funcional e a
qualidade de vida do cuidador. Políticas públicas efetivas, destinadas a oferecer
uma rede de serviços de suporte às famílias de pessoas com perdas funcionais e
dependência, são primordiais para a diminuição da sobrecarga do cuidador e
conseqüente melhora da sua qualidade de vida e de seus familiares.
Unitermos: Qualidade de vida, cuidadores familiares, cuidados domiciliários,
Atenção Básica, WHOQOL-bref, MIF, ZBI

AMENDOLA F. Quality of life of family caregivers of patients with disabilities and
dependency receiving home care as part of the Municipal Family Health Program
of São Paulo. São Paulo, 2007. Dissertation (Master’s) – School of Nursing,
University of São Paulo.
ABSTRACT
In Brazil, the study of home health care of people with disabilities and dependency
and their caregivers is growing in importance due to demographic and
epidemiological changes in the country. With the introduction of the Family Health
Program, the registration of families in Primary Care by community health agents
brought to light the health needs of these patients, who were previously confined to
their homes and to their caregivers. The objective of this study was to evaluate the
quality of life of family caregivers of patients with disabilities and dependency,
served by family healthcare teams, in terms of socio-demographic characteristics,
health conditions, level of perceived burden and degree of functional independence
of the patient. Family Health Care Program teams interviewed 66 family caregivers
in the southern region of the city of São Paulo. The tools employed were: 1)
characterization of the family caregiver and patient; 2) WHOQOL-bref, for the
subjective evaluation of quality of life; 3) Zarit Burden Interview (ZBI), to evaluate
caregiver burden, and 4) Functional Independence Measure Scale (FIM), to
evaluate the functional capacity of patients. The caregivers were mostly women
(83.3%), married (62.2%) with an average age of 50.5 years. Caregivers were
daughters (37.9%) and spouses (24.2%), who cared for patients with up to 50%
dependence for instrumental activities of daily living (MIF total = 57.82) and were
moderately burdened (Zarit total = 32.12). The physical domain received the best
quality of life score (66.72) and the worst score went to the environment domain
(52.51). The amount of burden, presence of companion and presence of caregiver
illness were statistically associated with general quality of life in the final multiple
regression model. The results showed that caregiver quality of life is statistically
correlated with perceived burden, indicating that the lower the score in all
WHOQOL-bref domains, the higher the burden. No significant statistical
association between degree of functional independence and caregiver quality of
life was found. Effective public policies designed to offer a network of support
services for families of people with dependence and functional loss are essential to
reduce the burden placed on caregivers and consequently improve quality of life
for them and their families.
Keywords: Quality-of-life, family caregivers, home care, Primary Care, WHOQOLbref, FIM, ZBI
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1.

Introdução
1.1 Envelhecimento populacional
O envelhecimento populacional iniciou-se no final do século XIX em alguns

países da Europa Ocidental, espalhou-se no século passado pelo chamado Primeiro
Mundo e, no século passado, principalmente nas últimas décadas, estendeu-se aos
países de Terceiro Mundo1. Em 1900, menos de 1% da população mundial tinha idade
superior a 65 anos2. Em 2050, acredita-se que um quinto da população mundial estará
nessa faixa etária.
O processo de envelhecimento da população brasileira se iniciou nas décadas
de 40 e 60 com um significativo declínio da mortalidade e leve queda na taxa de
fecundidade. Se por um lado a queda da mortalidade poderia surtir um efeito
rejuvenescedor na população em contrapartida foi compensado pela leve queda da
fecundidade,

permanecendo

constante

a

estrutura

etária

da

população:

predominantemente jovem 52% abaixo de 20 anos e menos de 3% acima de 65 anos.
No final da década de 60 inicia-se um rápido e generalizado declínio da fecundidade no
Brasil, que passou de 5,8 para aproximadamente 2,3 filhos por mulher em 20001.
Segundo Camarano, Kanso e Mello3, a queda da fecundidade modificou a distribuição
etária da população, resultando no envelhecimento pela base e um alargamento no
topo da pirâmide causado pela redução da mortalidade e conseqüente aumento no
tempo vivido pelos idosos, provocando o envelhecimento da população.
Periago4 considera que os idosos do início do século XX representavam uma
população de ‘selecionados’ que, por suas características genéticas e condições de
vida, conseguiram sobreviver às altas taxas de mortalidade infantil e às grandes
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epidemias de doenças infecciosas. Já os idosos da metade do século foram
‘beneficiados’ pelos avanços da saúde pública, pois sua sobrevida resulta do acesso a
vacinas, antibióticos, água potável e uma rede de serviços comunitários.
Neste início do século XXI, havia no continente americano aproximadamente 2.228.900
pessoas de 90 anos ou mais, das quais 90.400 eram centenárias. Para meados deste
século, este número subirá para cerca de 13.903.000 e 689.000, respectivamente4.
No Brasil, havia três milhões de idosos em 1960, passando a sete milhões em
1975 e 14 milhões em 2002, o que representa um aumento de 500% em quarenta anos.
Projeções estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que, no
período de 1950 a 2025, o número de idosos brasileiros aumentará cerca de 15 vezes,
o que colocará o Brasil na 6ª posição entre os países com maior número de idosos em
2025, o que equivale a cerca de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos1,5.
Segundo o IBGE6, ao longo do século XX houve um aumento expressivo da
expectativa de vida dos brasileiros. No período compreendido entre 1910 e 1990, esse
aumento foi de 34,5 anos para as mulheres, cuja expectativa de vida passou de 34,6
para 69,1 anos, e de 28,9 anos para os homens, passando de 33,4 para 62,3 anos. A
tendência de aumento manteve-se até o fim do século: em 2000, a expectativa de vida
para ambos os sexos era de 68,6 anos, 64,8 para homens e 72,6 para mulheres.
Considerando as mudanças nos perfis demográficos e de morbi-mortalidade da
população mundial ao longo do último século podemos entender o crescente interesse
dos pesquisadores no cuidado domiciliário à saúde, realizado no âmbito da família e
envolvendo cuidadores leigos.
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1.2 Assistência Domiciliária
A transição demográfica foi acompanhada pelo que se denominou transição
epidemiológica, expressa por mudanças no perfil de morbi-mortalidade, com
substituição das doenças infecciosas e carenciais por enfermidades crônicodegenerativas e causas externas. Os avanços da tecnologia em saúde, a necessidade
de melhor administração dos gastos com a saúde e o aumento da rotatividade dos
leitos hospitalares foram igualmente responsáveis pelo crescimento da assistência
domiciliária em saúde.
Vários são os termos relacionados ao cuidado em domicílio: atenção domiciliária,
assistência domiciliária e internação domiciliária. A Resolução da Diretoria Colegiada
(RDC) nº 11 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de 20067, que
dispõe sobre o regulamento técnico de funcionamento de serviços que prestam atenção
domiciliária adota as seguintes definições:
•

Atenção domiciliária: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde,
prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas no domicílio.

•

Assistência domiciliária: conjunto de atividades de caráter ambulatorial,
programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

•

Internação domiciliária: conjunto de atividades caracterizadas pela atenção em
tempo integral para pacientes com quadros clínicos mais complexos e
necessidade de tecnologia e recursos humanos especializados, equipamentos,
materiais, medicamentos, atendimento de urgência ou emergência e transporte.
Duayer e Oliveira

8

consideram que essas definições estão focadas apenas na

dimensão individual da assistência, tomando como objeto da intervenção o indivíduo
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com dependência e não as necessidades sociais de saúde. Assim sendo, propõem o
termo cuidados domiciliários ao invés de assistência domiciliária, ao qual adotaremos
nesse estudo, definindo-o como:
“o conjunto articulado de ações que operacionalizam políticas públicas de saúde
que visam responder a necessidades sociais de saúde de pessoas com perdas
funcionais e dependência. Compreendem o conjunto de atos e relações que
acontecem no domicílio, envolvendo paciente, familiares e equipe de saúde, com
a finalidade de promover à inclusão social, a melhoria da qualidade de vida, a
preservação ou a recuperação da saúde por meio da instrumentalização do
paciente e/ou seu cuidador e da disponibilização direta ou referenciada dos
recursos materiais e humanos necessários à realização das ações pertinentes à
sua condição de saúde”.

O Grupo de Estudos sobre Cuidados Domiciliários constituídos pela OMS
recomenda que esses cuidados integrem a Atenção Primária nos países em
desenvolvimento9. São características dessa modalidade de assistência a atenção
longitudinal e contínua dos pacientes acamados e a vigilância à saúde no domicílio 10,11,
característicos da Atenção Primária ou Atenção Básica, como é chamada no Brasil.
Em países como Espanha, Holanda, Reino Unido e algumas áreas do Canadá e
Austrália, os cuidados domiciliários são financiados pelo setor público, enquanto que na
França, Alemanha, algumas áreas dos EUA e Canadá, o financiamento pode ser
acordado com o setor privado 10.
No Brasil, os cuidados domiciliários integram o Sistema Único de Saúde (SUS),
regulamentados pela lei nº 10.424, de 2002, em geral sob a forma de serviços
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vinculados a hospitais públicos. As Instituições privadas têm se incumbido
principalmente da internação domiciliária.
É importante ressaltar que tais cuidados não se destinam apenas a idosos, mas
a todas as pessoas com perdas funcionais e dependência cujo estado de saúde
dificulta ou impede o acesso aos serviços de saúde 10.
Segundo a OMS11, a população que necessita de cuidados domiciliários de
saúde inclui portadores de doenças crônicas, transmissíveis ou não, como tuberculose,
câncer e moléstias cardiovasculares; portadores de deficiências físicas ou sensoriais,
independente da etiologia; pessoas HIV positivas ou com aids; pessoas incapacitadas,
definitiva ou temporariamente, devido a acidentes por causas externas ou outros;
portadores de doenças mentais e também seus cuidadores.
Atualmente no Brasil, uma das principais causas de incapacidade e morte é a
violência urbana, conseqüência desastrosa do modelo econômico e político vigente e
de suas repercussões nas condições de vida, trabalho e saúde dos diferentes grupos
sociais, principalmente da população socialmente excluída.
Estudo realizado por Mello Jorge, Gawryszewski e Latorre

12

mostrou que as

mortes por causas externas no Brasil quase dobraram de 1977 a 1994. As causas
externas tornaram-se a segunda causa de morte no país, com um coeficiente de
mortalidade de 69,8/100.000 habitantes. Na cidade São Paulo, dados de 199913
revelaram que os homicídios eram a segunda causa de morte na população geral e a
primeira entre os homens (14,6%), sendo que 74,3% deles atingiram pessoas de 20 a
49 anos. No ano de 2006 foram registrados 2.292 homicídios entre 6.062 mortes por
causas externas no município de São Paulo.
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Em um levantamento feito por Gaspar14 com a população em atendimento
domiciliário por equipes de saúde da família do Município de São Paulo, à luz do
coeficiente de exclusão social, observou que quanto maior a proporção de mortes
violentas nos distritos, maior a quantidade de pessoas com deficiências, incapacidades
e dependência e desvantagens em atendimento domiciliário. Também constatou que
nas regiões de maior exclusão social há, proporcionalmente, um número maior de
homens até 35 anos com incapacidade severa.
O envelhecimento, as seqüelas de doenças crônicas-degenerativas ou de
causas externas causam impacto direto na autonomia e na independência das pessoas.
A autonomia é principalmente relacionada à capacidade de decisão e comando, de ser
capaz de estabelecer e seguir suas próprias regras e decidir sobre a própria vida 15,16. A
independência diz respeito à capacidade de realizar algo com seus próprios meios. É
considerado um estado de quem ou do que tem liberdade ou autonomia 15,16.
A avaliação da capacidade funcional torna-se tão essencial quanto o diagnóstico,
pois diz respeito ao impacto da doença ou condição limitante no indivíduo, impedindo
ou dificultando a realização das atividades cotidianas, e aos reflexos na sua qualidade
de vida e de seus familiares, com repercussões para o sistema de saúde como um
todo17,18.
Em 1997, a Organização Panamericana de Saúde convocou vários países do
América Latina e o Caribe para participar de um estudo multicêntrico denominado
“Saúde, Bem-estar e Envelhecimento” (SABE)19. Um dos objetivos foi identificar a
relação entre determinadas enfermidades crônicas e a presença de incapacidades em
pessoas com mais de 60 anos em sete centros urbanos dos países participantes.
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No município de São Paulo18, a média de idade da amostra foi de 73,3 anos, a
mais alta entre todas as cidades; 23,7% dos entrevistados apresentavam dificuldades
relacionadas com as atividades básicas da vida diária e 40,3% com as atividades
instrumentais da vida diáriaa.
Estudo similar realizado em 1989 por Ramos et al

19

na cidade de São Paulo

havia encontrado resultados semelhantes: 47% das pessoas com mais de 60 anos
precisavam de ajuda para realizar pelo menos uma das atividades da vida diária.
De maneira geral, a dependência é definida como um estado em que a pessoa é
incapaz de existir de maneira satisfatória sem a ajuda de outra16. Uma pessoa incapaz
de realizar alguma tarefa cotidiana com total independência ou autonomia apresenta
algum grau de dependência.
Ainda não se dispõe de dados em âmbito nacional sobre quantas são as
pessoas com dependência no Brasil, se estão confinadas em seus domicílios, se
dispõem de cuidadores e se recebem assistência de serviços de saúde.

1.3 O Programa Saúde da Família
Em 1991, teve início a primeira etapa de implantação do Programa Saúde da
Família (PSF) no Brasil, com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Posteriormente, em 1994, as primeiras equipes de saúde da família começaram a ser
formadas20.
a

As atividades da vida diária (AVD) são didaticamente subdivididas em básicas (ABVD)
e instrumentais (AIVD). As atividades básicas referem-se a locomover-se , banhar-se, alimentarse, vestir-se e ter continência, por exemplo. Já as atividades instrumentais são mais complexas e
envolvem operações como usar o telefone, fazer compras, controlar o dinheiro, tomar remédios,
preparar refeições, arrumar a casa 15.
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No município de São Paulo, o PSF teve início somente em 1996, em razão da
gestão do então prefeito Paulo Maluf (1993 - 1996), que optou por implantar no
município um outro modelo de assistência, o Plano de Assistência à Saúde (PAS), que
não seguia as diretrizes do Sistema Único de Saúde.
De forma pioneira, o Projeto QUALIS – Qualidade Integral à Saúde, resultante de
convênio entre Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Casa de Saúde
Santa Marcelina (CSSM), foi responsável pela implantação das primeiras equipes de
saúde da família no distrito administrativo de Itaquera e depois nos distritos de Penha,
Vila Formosa, Itaim Paulista e Guaianases.
Apenas em 2001, com o fim da administração Celso Pitta (1997 – 2000),
sucessor político de Paulo Maluf, e o início da gestão da prefeita Marta Suplicy, é que o
município de São Paulo integrou-se ao SUS. Em 2003, o PSF paulistano contava com
641 equipes de saúde da família que atendiam cerca de 2.211.450 pessoas, o que
correspondia a 22% de cobertura.
Em âmbito nacional, dados de 2005 mostravam que 24.600 equipes de saúde da
família já haviam sido implantadas em 4.986 municípios, cobrindo 78,6 milhões de
pessoas ou 44,4% da população brasileira 21.
“O PSF visa à reversão do modelo assistencial vigente. Por isso, sua
compreensão só é possível através da mudança do objeto de atenção,
forma de atuação e organização geral dos serviços, reorganizando a
prática assistencial em novas bases e critérios.(...) A família passa a ser
o objeto precípuo de atenção, entendida a partir do ambiente onde
vive”. (Ministério da Saúde,1998)22.
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A estratégia PSF procura não apenas atuar nos resultados, ou seja, na doença, e
sim nos determinantes de saúde de uma dada população, melhorando assim a sua
qualidade de vida. Para Egry e Fonseca 23:
“o papel de instituições públicas como as de saúde é buscar a equidade
ou a diminuição das desigualdades, privilegiando o acesso das famílias,
especialmente das classes sociais menos favorecidas, às formas
qualitativamente mais elevadas de vida e trabalho. Portanto, ao construir
um setor dentro de um serviço público, deve privilegiar a população com
maiores riscos sociais de adoecer e morrer e com menores
potencialidades para o enfrentamento de tais riscos”.

A bases de ação das equipes é a abordagem integral da família. Os profissionais
devem compreender a família em seu espaço social e histórico onde são construídas as
relações intra e extrafamiliares e no qual ocorrem as lutas pela sobrevivência e pela
produção e reprodução social23.
Uma das principais atividades das equipes de saúde da família são as visitas
domiciliárias. Egry e Fonseca

23

definem a visita domiciliária como “um instrumento no

conjunto dos instrumentos (técnicas, procedimentos e saberes) de enfermagem em
saúde coletiva, utilizado para intervenção no processo saúde-doença familial, realizada
no local de moradia”. Consideram que a visita é um instrumento que toma a família
como objeto da atuação da enfermeira em saúde coletiva.
Com a implementação do PSF na Atenção Básica, os cuidados domiciliários de
saúde tornaram-se parte integrante das ações em saúde nesse nível de atenção. O
cadastramento das famílias feito pelos agentes comunitários de saúde levou-os aos
domicílios de usuários de Unidades Básicas de Saúde (UBS), tornando visíveis as
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necessidades de saúde de pacientes com perdas funcionais e dependência, antes
confinados em seus lares, e de seus cuidadores.

1.4

Qualidade de Vida

Nos últimos anos, o cuidador familiar vem sendo objeto de inúmeras
investigações

24,25,26,27,28

no Brasil e no mundo

29,30,31,32

, que comprovam o impacto do

ato de cuidar sobre suas condições de vida e saúde. As tarefas atribuídas ao cuidador,
muitas vezes sem a orientação adequada e o suporte das instituições de saúde, a
alteração das rotinas e o tempo despendido no cuidado podem afetar a sua qualidade
de vida (QV). Alguns autores consideram os cuidadores como pacientes “ocultos” ou
“desconhecidos”, que necessitam de diagnóstico precoce de sua enfermidade e de
intervenção imediata 29.
Álamo35 admite que os cuidados domiciliários de saúde têm aspectos
indiscutivelmente positivos, já que o paciente é assistido no seu ambiente, rodeado por
seus objetos pessoais e entes queridos. Ressalta, entretanto, que:
“a face obscura dessa questão habita no abandono das responsabilidade
por parte do Estado e do Sistema Sanitário, a sobrecarga de tarefa que
vai se acumulando sobre a família, a fonte de conflitos que isso pode
acarretar, o esgotamento econômico dos recursos familiares e o possível
burn-out do cuidador familiar principal”.

Uma meta-análise de estudos com cuidadores de pacientes com demência e
não-cuidadores (demograficamente similares) constatou que os cuidadores tinham 23%
a mais de hormônios do stress e 15% a menos de resposta imunológica do que os não-
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cuidadores

30

, uma evidência do impacto do processo de cuidar sobre sua qualidade de

vida.
A qualidade de vida (QV) é um dos termos mais utilizados atualmente em todas
as esferas cotidianas, tais como política, publicidade, economia, comunicação, saúde
lazer. Milhares de produtos são vendidos, candidatos eleitos, lugares são habitados
graças à promessa de melhor qualidade de vida. E o que é ‘qualidade de vida’? É
possível mensurá-la?
Embora não exista uma definição consensual36,37, muito se avançou na sua
compreensão. O conceito começou a ser difundido após a 2ª Guerra Mundial, referindose à conquista e posse de bens materiais: possuir a casa própria carro,
eletrodomésticos, um bom salário, boa aposentadoria. Com o passar dos anos, o
conceito foi se ampliando para algo mais estrutural, como o desenvolvimento
econômico, cujos indicadores eram medidos através de Produto Interno Bruto (PIB),
taxa de crescimento, taxa de desemprego, entre outros38.
Só posteriormente foram incorporados à avaliação da QV indicadores que levam
em conta o desenvolvimento social e não apenas o crescimento econômico, como
escolaridade, taxa de mortalidade infantil, condições de vida, condições de trabalho,
transporte, saneamento básico etc 38.
A partir da década de 60, começou-se a perceber que mais que inferir sobre a
QV por meio de indicadores objetivos era preciso conhecer a percepção das pessoas a
respeito desses indicadores em suas vidas, ou seja, a dimensão subjetiva da QV38. A
avaliação subjetiva está relacionada ao modo como as pessoas sentem ou pensam
sobre suas vidas, o valor que atribuem a determinados aspectos físicos, sociais e
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emocionais de si próprios. Ambas as abordagens oferecem dados importantes e
complementares.
Nas últimas décadas, a QV tornou-se um conceito amplamente difundido em
diversas áreas, principalmente no meio acadêmico, através de estudos científicos
relacionados à saúde. Há diversas concepções associando a QV a ‘boa vida’ (visão
aristotélica); desenvolvimento humano; bem-estar psicológico; felicidade e satisfação
das necessidades 38,39.
O interesse por sua avaliação também vem crescendo e muitos trabalhos têm
sido realizados internacionalmente com esse objetivo. A grande maioria dos estudos é
originária de países da Europa e dos Estados Unidos, onde diversos instrumentos
foram desenvolvidos. Em uma revisão da literatura realizada por Gill e Feinstein36 em
1994 foram identificados 159 instrumentos usados em 75 artigos sobre QV, sendo que
apenas 11 (15%) definiam o conceito qualidade de vida.
Alguns estudos sobre QV têm sido muito criticados por diversos autores36,37,40
que alegavam que os instrumentos criados para medi-la, na verdade avaliavam
diferentes fenômenos.
A QV tem sido utilizada para medir a intervenção de saúde, comparar diferentes
pacientes e grupos de pacientes, prever resultados. Na literatura médica, muitos
pesquisadores parecem substituir o termo QV por “health status”, “functional status”,
“well-being”, “life satisfaction” ou “mental state” 36,37,40.
Anderson e Burckhardt37 consideram que nenhum conceito ou variável gera tanta
confusão e controvérsia como a QV e exemplificam da seguinte maneira: se três
pesquisadores decidem de estudar o efeito da reabilitação pulmonar na QV de
pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), um deles pode selecionar
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um instrumento que mede sintomas e comportamento (Chronic Respiratory Disease
Questionnaire). Outro poderá escolher o questionário de medida de status funcional
(Sickness Impact Profile) e o terceiro pode decidir avaliar a qualidade de vida por meio
de um instrumento que mede a satisfação com a vida em diferentes domínios - físico,
afetivo e cognitivo (Perceived Quality of Life Scale). Ainda que todos eles intitulem seus
estudos de ‘O efeito da reabilitação pulmonar na qualidade de vida de pacientes com
DPOC’, o que seria mais correto: dizer que os estudos estão medindo QV ou que estão
medindo os efeitos nos sintomas, a capacidade funcional, o comportamento?
Hunt40 radicaliza e avalia que qualidade de vida é um construto hipotético e não
uma realidade sobre a qual é possível construir um consenso. Para o autor, se o
consenso não pode ser alcançado, cabe considerar seriamente se a noção de QV e a
necessidade de medida são compatíveis.
Tamaki 41 destaca o quanto é difícil avaliar e quantificar a qualidade de vida, uma
vez que qualquer método que tenha essa finalidade será reducionista, tendo em vista a
complexidade do fenômeno.
Jurado e Figueroa

42

consideram que um dos problemas metodológicos na

medição da qualidade de vida é a falta um “padrão-ouro” de referência que permita
comparações. Minayo, Hartz e Buss 43 explicam o porquê da dificuldade na definição do
conceito:
“O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos,
experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam
em variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma
construção social com a marca da relatividade cultural”.
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Já que não há uma definição operacional bem aceita, Gill e Feinstein36
consideram que o pesquisador expressar claramente o que entende por QV e identificar
os componentes particulares (dimensões) a serem incluídos e mensurados, justificando
assim a escolha do instrumento.
Muitos pesquisadores na área da saúde entendem que a QV é influenciada ou
constituída por vários domínios e, portanto, deve ser medida por instrumentos que
perguntem às pessoas sobre a sua satisfação com a vida em diferentes domínios
identificados como importantes pela maioria.
No campo da Saúde Coletiva a QV é definida como
“a condição de existência relativa ao modo de viver em sociedade,
articulando o momento histórico e a estruturação no cotidiano que está
estreitamente relacionada ao grau de liberdade social e à capacidade de
usufruto das conquistas técnico-científicas pelos indivíduos e grupos
sociais” 44.

Neste estudo, optou-se por utilizar o questionário de avaliação subjetiva de QV
desenvolvido pela OMS, o WHOQOL – BREF (versão abreviada do WHOQOL-100) por
adotar um conceito multidimensional de QV, ser amplamente utilizado no Brasil e em
outros países e ter sido construído por meio de um levantamento sobre o que as
pessoas consideram importante abordar ao medir QV45.
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1.5

Cuidadores familiares e qualidade de vida

Historicamente, no âmbito domiciliar, o cuidado às pessoas com dependência é
realizado essencialmente por seus familiares, chamados de cuidadores informais. O
cuidador informal é qualquer pessoa adulta e capaz, membro da família ou da
comunidade, cuja principal função é cuidar de alguém que, por sua faixa etária ou
condição física é mental, é incapaz, total ou parcialmente, de se cuidar sozinho,
provisória ou definitivamente8,17.
O cenário de cuidado domiciliar prestado por familiares vem mudando nos
últimos anos devido a mudanças sociais, históricas e políticas. Karsh46 identifica
algumas causas dessas mudanças:
 Aumento do número de separações, divórcios e novas uniões, o que
poderá acarretar, no futuro, um grande número de idosos sozinhos ou
com estruturas familiares complexas que dificultam a identificação do
cuidador e a organização do cuidado a ele prestado.
 Instabilidade do mercado de trabalho e movimentos migratórios
nacionais e internacionais em busca de oportunidades de trabalho,
levando a que muitas pessoas envelheçam sem a presença de seus
filhos por perto.
 Participação crescente da mulher no mercado de trabalho, o que
modifica a sua condição de cuidadora em razão dos serviços que
habitualmente realiza no domicílio.
Em 1999, foi promulgada pelo então Ministro da Saúde, Sr. José Serra, a
‘Política Nacional de Saúde do Idoso’ (PNSI), que recomenda que os cuidadores
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também devem receber cuidados especiais, considerando que "a tarefa de cuidar de
um adulto dependente é desgastante e implica riscos de tornar doente e igualmente
dependente o cuidador"

47

. Contudo, o que há de concreto são programas para

orientação e treinamento de cuidadores dirigidos a prepará-lo para o cuidado.
Corroborado pela Portaria Interministerial nº 5153/99 que instituiu o Programa Nacional
de Cuidadores de Idosos pelos Ministérios da Saúde e Previdência e Desenvolvimento
Social, com o objetivo promover a melhoria das condições de atenção ao idoso
mediante a capacitação de cuidadores domiciliares, familiares ou não, e institucionais,
com ênfase na promoção da saúde, prevenção de incapacidades e manutenção, pelo
maior tempo possível, da capacidade funcional do idoso48.
Tendo em vista os impactos que o cuidar de um paciente dependente acarreta
sobre o núcleo familiar, é de se esperar que a QV do cuidador familiar principal seja
afetada negativamente por tais circunstâncias, o que é corroborado por vários estudos
30,33,34,35,49

. No entanto, as necessidades de saúde dos cuidadores são freqüentemente

negligenciadas pelos serviços de saúde. Apenas algumas organizações isoladas,
geralmente vinculadas a Universidades e Associações, dão apoio aos cuidadores com
o intuito de preservar sua QV.
Em revisão bibliográfica sobre a sobrecarga de cuidadores de pacientes
psiquiátricos, Banderia e Barroso

50

relatam que o termo sobrecarga da família foi

introduzido por Hoenig e Hamilton em 1966, que a conceituaram levando em conta
duas dimensões: objetiva e subjetiva.
A sobrecarga objetiva refere-se às conseqüências negativas concretas e
observáveis resultantes da presença do doente na família, tais como perdas
financeiras, perturbações da rotina, da vida social e profissional dos familiares;
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interferências

nas

tarefas

cotidianas

como

higiene,

transporte,

controle

dos

medicamentos e alimentação, além de alterações nas relações entre os membros da
família.
O aspecto subjetivo da sobrecarga diz respeito à percepção ou avaliação
pessoal do familiar sobre a situação, envolvendo ainda a reação emocional e o
sentimento de ser vítima de sobrecarga. Diz respeito, portanto, ao grau com que os
familiares percebem a presença, os comportamentos ou a dependência dos pacientes
como uma fonte de pensamentos e sentimentos negativos, preocupações ou tensão
psicológica

50

. Envolve sentimentos de desamparo, tristeza e culpa semelhante aos

encontrados no luto.
A avaliação subjetiva da sobrecarga é muitas vezes relacionada com aspectos
negativos. Esse tipo de conceituação é compartilhado por vários estudos que avaliam a
QV do cuidador.
Um levantamento sobre o tema qualidade de vida e cuidadores familiares nas
bases de dados MEDLINE, LILACS e DEDALUS, no período de 1995 a 2005,
encontrou 50 artigos, com franco predomínio de estudos com ênfase no ônus e na
sobrecarga dos cuidadores (44 artigos) e poucos estudos sobre os aspectos positivos
(seis artigos).
Dentre os poucos trabalhos que enfatizam os aspectos positivos do cuidar,
destaca-se o de Mitani et al51, um estudo com cuidadores de idosos no Japão, realizado
com o objetivo de verificar se a avaliação positiva do cuidado afeta a QV de cuidadores.
Para isso desenvolveram duas escalas, a Positive Appraisal Care (PAC) e a Negative
Appraisal Care (NAC), além de utilizarem o questionário de avaliação subjetiva de
qualidade de vida, o WHO/QL-26. As hipóteses do estudo eram que cada domínio do
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PAC tinha uma relação positiva significativa com a QV física e psicológica. Entre os
resultados, destaca-se que o item ‘sentimento de confiança/ domínio’ (‘role confidence’)
teve um impacto positivo tanto na QV física como psicológica dos cuidadores. Também
constataram que a ‘satisfação de forma aceitável do cumprimento do seu papel’
(‘normative fulfillment’) apresentou um impacto negativo na QV física e nenhum impacto
significativo na QV psicológica. Enfatizaram a necessidade de estudos sobre os
aspectos positivos do cuidar para identificar intervenções capazes de promover a
melhoria da QV dos cuidadores51.
Uma pesquisa realizada com cuidadores de pacientes inscritos e em
atendimento no Programa de Assistência Domiciliária do HU-USP52 procurou avaliar a
percepção subjetiva dos cuidadores acerca de sua qualidade de vida utilizando o
questionário genérico WHOQOL-bref. O estudo revelou altos escores em cada domínio
e na QV geral. Ou seja, em que pese o desgaste físico e emocional decorrente do
cuidado,

observou-se

que

os

cuidadores

manifestavam

auto-reconhecimento

significativo e satisfação consigo próprios em decorrência de sua polivalência em cuidar
do enfermo, da casa e, por vezes, trabalhar. Além disso, por ter sido utilizado um
instrumento de avaliação subjetiva da qualidade de vida, o WHOQOL-bref, muitos
aspectos da vida do cuidador objetivamente negativos foram avaliados pelos mesmos
como subjetivamente positivos.
Somnerhalder53 também se preocuparam em investigar a avaliação subjetiva de
cuidadores por meio de percepções positivas e negativas com relação ao cuidado. Para
isso elaboraram um Inventário de ônus e benefícios associados ao cuidado.
Constataram que, apesar da sobrecarga de trabalho, problemas de saúde,
insônia, cansaço, falta de atividades de lazer, comprometimento da atividade
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profissional, falta de equipamentos sociais de apoio e outros, a percepção da QV foi
elevada por aspectos subjetivos como senso de auto-realização e auto-reconhecimento
pela polivalência, sentimento de utilidade e significado existencial. Na sua avaliação,
“diferenças individuais em variáveis atitudinais e em habilidades de
enfrentamento ajudam a explicar por que uma pessoa pode avaliar a
situação como onerosa e como fonte de desprazer, e outra, como fonte de
gratificação e reconhecimento” 53.

O estudo realizado no PAD/HUUSP52 revelou claramente a diferença entre uma
abordagem subjetiva e objetiva da qualidade de vida. Por exemplo, 81,6% das
cuidadoras referiram alguma morbidade, porém se disseram satisfeitas com a própria
saúde. Ou seja, a despeito da morbidade referida, as cuidadoras não se consideram
insatisfeitas com sua saúde.
Em relação à energia suficiente para o dia-a-dia, apesar de sentirem
desgastadas e cansadas, 53,0% das cuidadoras responderam ter muita ou
completamente energia, uma vez que não tinham escolha, pois os afazeres da casa e o
cuidado precisavam ser cumpridos.
Em seu estudo, Laham

54

também destacou ganhos subjetivos entre os

cuidadores de pacientes atendidos em um programa de assistência domiciliar, entre
eles o ganho narcísico, o aprendizado e o encontro de um sentido para vida. Segundo a
autora, a superação dos ganhos com o cuidado em relação às perdas existentes para
os cuidadores explica o fato de que em uma família com vários membros apenas um se
interesse por cuidar do parente enfermo.
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Muitos aspectos analisados como insatisfatórios por meio de indicadores
objetivos podem ser subjetivamente considerados satisfatórios pelos indivíduos em
questão. Tanto a dimensão objetiva quanto a subjetiva são importantes para o
enriquecimento das informações coletadas com a finalidade de avaliar a QV
cuidadores, permitindo melhor interpretar sua realidade de vida e saúde.
O presente estudo buscou avaliar a QV por meio das percepções subjetivas dos
cuidadores com relação às diversas dimensões da vida. Abordou os indicadores sociais
e de saúde e a sobrecarga percebida pelo cuidador em decorrência do cuidar para
investigar como vivem e o que pensam sobre a vida e sua condição de cuidadores.
Avaliar a qualidade de vida não é uma tarefa nada fácil e não se esgota na
aplicação de um instrumento de medida. Partindo dessa premissa, buscou-se medir a
QV não apenas como um retrato de cuidadores familiares de pacientes dependentes,
mas, principalmente, com o intuito de subsidiar a formulação de políticas públicas
sociais e de saúde, propondo novos rumos para o planejamento de serviços por meio
de ações que considerem os potenciais de fortalecimento e desgaste dessa população.
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Objetivos
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2. OBJETIVOS

Geral

 Analisar a associação entre a qualidade de vida dos cuidadores familiares de
pacientes com dependência atendidos pelo Programa de Saúde da Família e
as características sóciodemográficas, a condição de saúde dos cuidadores,
características do paciente e o escore da sobrecarga.

Específicos

 Descrever as características sociodemográficas dos cuidadores familiares.
 Determinar os índices gerais e multidimensionais de qualidade de vida e
sobrecarga percebida pelo cuidador familiar.
 Determinar os níveis de dependência das pessoas objeto do cuidado.
 Relacionar a qualidade de vida do cuidador familiar com as suas
características sociodemográficas, sobrecarga referida, condição de saúde,
características e nível de dependência funcional do paciente.

Material e
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3. MATERIAL E MÉTODO
3.1 Tipo de pesquisa
Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal, de abordagem
quantitativa.
Entrevistas domiciliárias foram realizadas por meio de questionários estruturados
e escalas padronizadas e validadas no Brasil foram administrados por três
entrevistadores (dois enfermeiros e uma estudante de graduação em enfermagem) a
cuidadores e pacientes ou familiares cadastrados e atendidos pelas equipes de saúde
da família do Programa de Saúde da Família - Associação Congregação Santa Catarina
(PSF-ACSC) nos meses de dezembro de 2006 a março de 2007.

3.2 Local do estudo
O cenário escolhido para este estudo foi o Programa Saúde da Família Associação Congregação Santa Catarina (PSF-ACSC). Fundada em 1922, a ACSC é
uma entidade civil filantrópica que tem por objetivo atender à população nas áreas de
saúde, educação, assistência social e pastoral. Atua há 454 anos em todo o mundo e
há 109 anos no Brasil. O PSF da ACSC foi um dos primeiros a ser implantado na
cidade de São Paulo, em razão de convênio firmado com a Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo em junho de 2000.
Em 2001, na gestão da prefeita Marta Suplicy, no processo de municipalização
das ações de saúde, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo adotou o
PSF como modelo para a Atenção Básica no município e contratos de parceria foram
feitos para a implantação do Programa.
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Em setembro de 2001, a SMS firmou contrato de parceria com a ACSC para
implantação e implementação do PSF nos Distritos de Cidade Ademar e Pedreira. A
Congregação Santa Catarina ficou incumbida de selecionar, contratar e capacitar
trabalhadores da saúde, bem como de gerenciar e manter as Unidades Básicas de
Saúde a ela subordinadas.
Atualmente, o PSF/ACSC conta com 60 equipes de saúde da família, distribuídas
em 12 Unidades de Saúde: Jardim Apurá, Mar Paulista, Vila Aparecida, Jardim Niterói,
São Carlos, São Jorge, Laranjeiras, Vila Guacurí, Vila Império, Cidade Júlia, Mata
Virgem e Vila Arriete (ver Figura 1).
Essas Unidades são responsáveis por 44.686 famílias cadastradas, o que
corresponde a aproximadamente 127.882 pessoas, conforme dados do Sistema de
Atenção Básica (SIAB), de agosto de 2006. Cada equipe é formada por um médico, um
enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem, quatro a seis agentes comunitários de
saúde (ACS), além de pessoal de apoio administrativo, totalizando cerca de 750
colaboradores55.
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Figura 1 – Mapa da Distribuição das Unidades Básicas de Saúde sob a Coordenação do PSF –
ACSC no Município de São Paulo. São Paulo, 2007. Fonte: Associação Congregação Santa
Catarina. Disponível em: http://www.psfacsantacatarina.org.br/SITE/NBI/per/INI/default.asp .

O PSF-ACSC localiza-se na zona sul da capital paulista e pertencem à
Coordenadoria de Saúde Sul, composta pelas subprefeituras de Campo Limpo, Capela
do Socorro, Cidade Ademar, M’Boi Mirim, Parelheiros e Santo Amaro. O local
selecionado para coleta de dados foi a Subprefeitura da Cidade Ademar, localizada na
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porção leste da zona sul e composto pelos Distritos Administrativos de Pedreira e
Cidade Ademar, totalizando 30,7 km2 de extensão (Figuras 2 e 3).

Subprefeitura da
Cidade Ademar

Figura 2 – Mapa da divisão do Município de São Paulo, segundo Subprefeituras. São Paulo, 2007.
Fonte:

Prefeitura

de

São

Paulo.

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/spad/dados/0001

Disponível

em:
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Figura 3 – Mapa das Coordenadorias Regionais de Saúde e Supervisões Técnicas de Saúde do
Município de São Paulo. São Paulo, 2007. Fonte: Prefeitura de São Paulo. Disponível em:
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/spad/dados/0001
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Trata-se de uma região carente (IDH/Pedreira – 0,438 e IDH/Cidade Ademar 0,458), densamente povoada (12.078,0 habitantes/km2), com uma população total de
370.797 habitantes, composta predominante por pessoas com baixo poder aquisitivo.
O rendimento médio dos chefes de família é de R$ 709,92, o que representa
aproximadamente 1/3 do rendimento médio dos chefes de família do Município de São
Paulo.
A taxa de 7,03% analfabetismo está acima da média do restante do município,
em torno de 4,88%

56

. Com relação à escolaridade, 8,4% da população têm menos de

um ano de escolaridade, 53,5%, de 1 a 7 anos (primeiro grau incompleto), 19,7% de 8 a
10 anos (primeiro grau incompleto), 13,4% de 11 a 14 anos (segundo grau completo),
3,4% de 15 anos ou mais (terceiro grau completo) e 1,6% indeterminado.
Na região da Subprefeitura de Cidade Ademar existem 22 creches, 17 das quais são públicas e
cinco particulares. Há também 19 escolas de educação infantil, sendo cinco públicas e 14 particulares e 43 escolas de
ensino fundamental (24 estaduais, seis municipais e 13 particulares).

A média do número de moradores por domicílio é de 3,70, acima do restante do
Município, que é de 3,43. Quase todas as moradias dispõem de rede de água e coleta
de lixo (98,92% e 98,62% respectivamente), a cobertura de esgotamento sanitário é
menor, com 71,12% dos domicílios conectados à rede.
Dos 370 mil habitantes da região, 77,5 mil (20,90%) residem nas 198 favelas da
região

56

. As invasões começaram na década de 70 e ocuparam áreas de florestas,

mananciais e morros, com construções erguidas precariamente sobre morros e
córregos.
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Não há equipamentos sociais de cultura e os equipamentos de esporte
restringem-se a quatro clubes desportivos municipais, o que permite dizer que se trata
de uma região muito carente desse tipo de investimento social 56.
A faixa etária predominante situa-se entre 25 e 59 anos, com 85.993 homens e
94.619 mulheres. O número de idosos com 60 anos ou mais é de 10.653 homens e
14.551 mulheres 57.
Segundo o Boletim da Coordenação de Epidemiologia e Informação da
Secretaria de Saúde da Cidade de São Paulo57, em 2004 as cinco principais causas de
morte na região foram: doenças isquêmicas do coração (214 óbitos), homicídios (186) e
doenças cerebrovasculares (168 mortes), seguidas por pneumonias (116) e bronquite,
enfizema e asma (64). Portanto, o homicídio é a segunda maior causa de morte.
Os dados de mortalidade permitem inferir o perfil de morbidade dessa população,
com predominância de doenças crônicas e que causam incapacidades. O alto índice de
homicídios pode indicar jovens com algum grau de dependência em decorrência da
violência.
A Subprefeitura da Cidade Ademar é composta por 16 Unidades Básicas de
Saúde, três Unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA’s), dois Ambulatórios
de Especialidades e um Hospital Geral. A taxa de cobertura do Programa de Saúde da
Família é de 43,48% da população total56.
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3.3 População de estudo
A população do estudo foi composta por cuidadores familiares de pacientes com
algum grau de dependência atendidos por equipes de Saúde da Família da
Subprefeitura da Cidade Ademar.
Neste estudo definiu-se cuidador familiar como a pessoa que assume o papel de
assistir a um familiar em situação de dependência que necessita de ajuda no
desempenho de suas atividades básicas da vida diária, como se alimentar, locomoverse, banhar-se entre outros. Considera-se dependência como um estado cuja existência
está relacionada a algo ou alguém, ou seja, dependente de algo ou alguém para
realizar determinada tarefa 25.
Levantamento realizado por Duayer e Oliveira8 em 2003 constatou que, na
Subprefeitura da Cidade Ademar, 370.797 pessoas eram atendidas pelas Unidades
Básicas de Saúde e pelo Programa de Saúde da Família. Foram encontradas 218
pessoas com perdas funcionais e dependência que necessitavam de cuidados
domiciliários de saúde, o que corresponde a aproximadamente 0,06% da população
local.
Todas as 12 Unidades Básicas de Saúde PSF-ACSC foram convidadas a
participar do estudo, com exceção de uma, a UBS Vila Arriete, que não pertence à
Subprefeitura da Cidade Ademar e sim à de Santo Amaro.
Para identificar quais os sujeitos a incluir no estudo, foi enviada às 11 Unidades
de Saúde uma carta informando os objetivos da pesquisa e solicitando o preenchimento
de um instrumento (ANEXOS) relacionando os pacientes com algum grau de
dependência e que contavam com um cuidador familiar.
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Os critérios de inclusão utilizados na seleção dos sujeitos da pesquisa foram:
familiares com idade igual ou maior de 16 anos, não remunerados, prestando cuidados
há mais de dois meses a pessoa com dependência para as atividades da vida diária.
Foram excluídas do estudo as famílias em que não foi possível identificar o cuidador
principal.
No trabalho desenvolvido por Peñaranda, Ortiz e Góngora32, a maioria dos
coeficientes de correlação entre as caraterísticas sociodemográficas e de saúde e os
escores do QOL e seus domínios foram superiores a 0,35. Com base nesse achado e
assumindo um erro do tipo I de 5% e um poder de 80%, estimou-se que seriam
necessários pelo menos 62 cuidadores.
Dentre as 11 Unidades Básicas de Saúde que receberam a carta-convite para
participar do estudo, quatro não responderam à solicitação. Nas sete restantes, foram
identificados 95 cuidadores, dos quais foram excluídos dez que não se encaixavam nos
critérios de inclusão. Houve uma recusa à participação, dois falecimentos e três
mudanças de residência. Outras 13 entrevistas não puderam ser realizadas porque o
cuidador não pôde ser encontrado em casa ou por incompatibilidade de horário na
coleta de dados com os ACS, totalizando, por fim, uma amostra de 66 cuidadores.

3.4. Procedimento
Os dados foram coletados em visitas domiciliárias realizadas pela pesquisadora
e outros dois entrevistadores (um enfermeiro e uma estudante da graduação em
enfermagem) treinados para aplicação dos instrumentos.
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Para possibilitar a aplicação da MIF, a estudante de enfermagem realizou um
curso de capacitação na Divisão de Medicina e Reabilitação do Hospital das Clínicas
(DMR HC-FMUSP) e, posteriormente, treinou os outros dois entrevistadores para
aplicação do instrumento.

3.4.1 Etapas da pesquisa
Etapa 1: levantamento das Unidades Básicas de Saúde pertencentes ao Programa de
Saúde da Família parceiro da Associação Congregação Santa Catarina na região da
Subprefeitura da Cidade Ademar, tendo sido identificadas 11 Unidades de Saúde com
equipes de saúde da família nessa região.
Etapa 2: divulgação da pesquisa por meio de contato telefônico e realização de reunião
com os representantes técnicos - enfermeiros de cada Unidade.
Etapa 3: entrega das cartas-convite, pessoalmente ou por fax, malote ou e-mail,
explicando os objetivos do estudo e dando orientações para o preenchimento do
instrumento para a identificação dos pacientes e seus cuidadores familiares em cada
uma das 11 Unidades de Saúde da Família selecionadas.
Etapa 4: distribuição das visitas entre os pesquisadores e agendamento com os
representantes técnicos - enfermeiros das Unidades para a coleta de dados.
Etapa 5: entrevistas domiciliárias com os cuidadores familiares, acompanhadas pelos
ACS de cada família. Os cuidadores foram informados sobre os objetivos da pesquisa e
a confidencialidade dos dados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
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Os ACS desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da
pesquisa por serem trabalhadores de saúde que mantém um contato continuado e
próximo da população assistida. Participaram ativamente do levantamento dos
pacientes com dependência e seus cuidadores familiares na sua micro-área e foram
essenciais na coleta de dados, mediando a aproximação entre os entrevistadores e os
entrevistados.

3.4.2 Teste piloto
Os instrumentos formam submetidos a um teste piloto com 03 cuidadores e
nenhum item do instrumento de caracterização foi modificado.

Com relação ao

entendimento dos itens dos instrumentos de medida de sobrecarga, qualidade de vida e
avaliação da independência funcional, os cuidadores não apresentaram dificuldades.
Por vezes era preciso repetir a pergunta ou exemplificá-la, no caso da MIF.

3.5 Aspectos éticos
O estudo obteve aprovação dos Comitês de Ética da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo (nº488-2005/CEP-EEUSP) e da Secretaria Municipal de
Saúde de São Paulo (nº 041/06 – CEP/SMS), além de um parecer favorável do
Programa de Saúde da Família – ACSC (ANEXOS) .
A pesquisa, inicialmente, realizar-se-ia na Subprefeitura do Itaim Paulista, mas,
por conveniência e maior facilidade de acesso para coleta de dados por parte da
pesquisadores na região da Subprefeitura da Cidade Ademar, o local do estudo foi
mudado antes do início da coleta de dados.
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Como a Folha de Rosto da Comissão Nacional de ética em Pesquisa – CONEP
foi assinada pelo Coordenador de Saúde da Coordenadoria Leste, foi necessário
realizar um adendo e anexar uma outra folha em substituição à anterior, dessa vez com
a assinatura da Coordenadoria de Saúde Sul, que autorizou a realização da pesquisa
(ANEXO).
Considerando o aspecto salientado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SMSCEP/SMS, procurou-se garantir a privacidade do entrevistado no momento da coleta de
dados, de maneira que outras pessoas não ouvissem o conteúdo da entrevista.
Os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e a
confidencialidade dos dados, nos termos da Resolução 196/96 e assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A).

3.6 Instrumentos de Medida
3.6.1 Descrição dos instrumentos


Instrumento 1: dados de caracterização da amostra e questões sobre as
condições de saúde do cuidador e do paciente (APÊNDICE B).

•

Instrumento 2: WHOQOL-bref

O WHOQOL-bref é instrumento genérico de avaliação subjetiva de qualidade de
vida (APÊNDICE C). Foi desenvolvido pelo Grupo de Qualidade de Vida da Divisão de
Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde (OMS) que definiu qualidade de vida
como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e
sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas,
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padrões e preocupações”

(45,58,59,60,61,62)

. Esse questionário, de uso internacional e

disponível em 20 idiomas, baseia-se na premissa de que “qualidade de vida é um
construto subjetivo (percepção do indivíduo em questão), multidimensional e composto
por dimensões positivas (p.ex. mobilidade) e negativas (por exemplo, dor)” (45,60).
A versão em português do WHOQOL foi desenvolvida e validada no Centro
WHOQOL para o Brasil, do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a
coordenação do Dr. Marcelo Pio de Almeida Fleck. (58,60,62).
O WHOQOL-bref contém 26 questões, sendo duas gerais e as demais
representando cada uma das 24 facetas englobadas em 4 domínios: (1) Físico; (2)
Psicológico; (3) Relações Sociais e (4) Meio Ambiente (Quadro 1).
Análise da qualidade de vida mediante o cálculo dos escores para cada domínio do
WHOQOL-bref. Como o instrumento foi desenvolvido com base na premissa de que a
QV é um construto multidimensional

45

, não há um escore único total para avaliá-la e

sim um escore para cada domínio individualmente.
O questionário apresenta duas questões (1 e 2) sobre QV geral que são calculadas
em conjunto para gerar um único escore independente dos outros escores dos
domínios. Essas questões são denominadas “overall” ou “Índice Geral de Qualidade de
Vida (IGQV)”.
As respostas por faceta do WHOQOL-bref são obtidas por uma escala do tipo Likert,
com cinco pontos (1 a 5), invertidos unicamente nas questões 3, 4 e 26, nas quais 1=5,
2=4, 3=3, 4=2 e 5=1. Quando um item não é preenchido, ele é substituído pela média
das outras facetas que compõem o mesmo domínio.
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Tanto os domínios como a QV geral são medidos em direção positiva, ou seja, os
escores mais altos significam melhor QV 45. O escore final obtido em cada domínio e na
QV geral pode se transformar em dois tipos de escalas: uma de 4 a 20 e a outra de 0 a
100. Neste estudo utilizou-se a escala de 0 a 100, por ser mais facilmente interpretável,
dadas a associação com percentuais.
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Quadro 1 - Domínios e facetas do instrumento de avaliação de qualidade de vida da
OMS –WHOQOL-bref.
Domínios

Facetas
Questões

Físico (F)

Dor e desconforto

Q3

Dependência de medicação ou de Q4
tratamentos

Psicológico (P)

Energia e fadiga

Q10

Mobilidade

Q15

Sono e repouso

Q16

Atividades da vida cotidiana

Q17

Capacidade de trabalho

Q18

Sentimentos positivos

Q5

Espiritualidade,

religião,

crenças Q6

pessoais.
Pensar,

aprender,

memória, Q7

concentração.

Relações Sociais (RS)

Meio ambiente (MA)

Auto-imagem e aparência

Q11

Auto-estima

Q19

Sentimentos negativos

Q26

Relações pessoais

Q20

Atividade Sexual

Q21

Suporte (Apoio) social

Q22

Segurança física e proteção

Q8

Ambiente físico (poluição, barulho, Q9
trânsito, clima)
Recursos financeiros

Q12

Oportunidades para adquirir novas Q13
informações e habilidades
Participação em e oportunidades de Q14
recreação/lazer
Ambiente no lar
Cuidados

de

Q23
saúde

e

sociais: Q24

disponibilidade e qualidade
Transporte

Q25
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Fonte: Adaptado de Fleck MPA et al. Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de
avaliação de qualidade de vida “WHOQOL-BREF”. Rev Saúde Pública 2000; 34(2): 179.

•

Instrumento 3: Zarit Caregiver Burden Interview (ZBI)

Em 1985, Zarit e colaboradores desenvolveram o Inventário de Sobrecarga do
Cuidador (Zarit Burden Interview –ZBI) (APÊNDICE D). Traduzido em muitas línguas e
utilizado em muitos países, é atualmente a escala mais utilizada para avaliação da
sobrecarga em cuidadores de idosos com demência. Tem sido aplicado ainda em
cuidadores de pacientes idosos com outras doenças físicas, tais como AVC, doenças
crônicas, câncer, além de transtornos psiquiátricos.
O ZBI é um instrumento composto por 22 itens em que as questões referem-se à
relação cuidador-paciente, avaliação da condição de saúde, bem-estar psicológico,
finanças e vida social. A escala de respostas varia de 0 a 4, de acordo com a presença
ou a intensidade de uma resposta afirmativa (0= nunca, 1= raramente, 2= algumas
vezes, 3= freqüentemente e 4= sempre). A exceção é o último item da escala, no qual o
entrevistado é questionado se está se sentindo sobrecarregado no papel de cuidador e
as possíveis respostas são: 0= nem um pouco, 1= um pouco, 2= moderadamente, 3=
muito, 4= extremamente. Todos os itens devem ser pontuados. O escore total da escala
é obtido adicionando todos os itens e devem variar de 0 a 88. Quanto maior o escore
maior a sobrecarga.
A escala foi construída para ser auto-aplicada, mas também pode ser administrada
por um entrevistador. Nesse caso, o entrevistador lê cada item e pede ao entrevistado
para escolher a resposta que considerar correta. As instruções para o uso a escala
devem ser lidas antes da sua aplicação.
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Estudos que utilizaram a versão original da escala e que incluíram a avaliação da
consistência interna obtiveram bons resultados, com o índice alpha de Cronbach de
0,79 e 0,89 (29,30).
No Brasil, em 2001, a escala foi traduzida para o português e validada por
Scazufca65 em seu estudo com cuidadores informais de indivíduos com doenças
mentais. Nesse estudo, o instrumento obteve uma boa consistência interna (alpha de
Cronbach=0,87) e boa validade de construção. Taub, Andreoli e Bertolucci66 avaliaram
a confiabilidade da versão brasileira do ZBI em familiares de pacientes com demência,
indicando um coeficiente intra-classe de 0,8 e Alpha de Cronbach de 0,77 e 0,80 no
teste e no reteste, resultados comparáveis aos do estudo original.



Instrumento 4: Medida de Independência Funcional (MIF)
A Medida de Independência Funcional (MIF) foi desenvolvida em 1983 por uma

força-tarefa norte-americana organizada pela Academia Americana de Medicina Física
e Reabilitação e pelo Congresso Americano de Medicina de Reabilitação67 (APÊNDICE
E). É um instrumento amplamente utilizado internacionalmente e tem como diferencial a
incorporação da avaliação cognitiva, através da comunicação e cognição social.
O instrumento é composto por 18 categorias, agrupadas em seis dimensões:
autocuidado, controle de esfíncteres, transferências, locomoção, comunicação e
cognição social (Quadro 2).
A versão brasileira da Medida de Independência Funcional (MIF) foi desenvolvida
por meio de um processo de tradução para o português do Brasil realizado por Riberto
et al68, que também verificaram sua reprodutibilidade. As sub-escalas da MIF
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apresentaram boa correlação no teste/reteste (Pearson: 0,91 – 0,98; ICC: 0,91 – 0,98);
e boa reprodutibilidade inter-observadores (Pearson: 0,87 – 0,98; ICC: 0,87 – 0,98). A
análise de variância mostrou boa concordância entre as médias dos resultados de dois
avaliadores na primeira avaliação e na medida realizada após uma semana. Portanto, a
versão brasileira da MIF tem boa equivalência cultural e boa reprodutibilidade.
Quadro 2 – Dimensões e categorias da Medida de Independência Funcional (MIF).
Medida de Independência Funcional (MIF)
Dimensões

Categorias

Auto cuidado

Alimentação
Higiene pessoal
Banho
Vestir-se acima da cintura
Vestir-se abaixo da cintura
Uso do vaso sanitário

Controle de esfíncteres

Controle de urina
Controle das fezes

Transferências

Transferência: leito – cadeira
Transferência: vaso sanitário
Transferência: chuveiro

Locomoção

Locomoção
Escadas

Comunicação

Compreensão
Expressão

Cognição Social

Interação Social
Resolução de problemas
Memória

Cada item englobado nas dimensões tem uma pontuação de 1 a 7, sendo que 1
corresponde à dependência total e 7, à independência completa. Cada dimensão é
analisada pela soma dos itens que a compõem.
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O escore total da MIF é obtido somando-se os escores de cada dimensão. Obtémse escore total mínimo de 18 e máximo de 126 pontos que caracterizam os níveis de
dependência pelos sub-escores descritos a seguir:
•

18 pontos: dependência completa (assistência total)

•

19-60 pontos: dependência modificada (assistência de até 50% na tarefa)

•

61-103 pontos: dependência modificada (assistência de até 25% na tarefa)

•

104-126 pontos: independência completa / modificada.

Em revisão bibliográfica dos estudos conduzidos no período de 1993 a 2003 que
utilizaram a MIF em pacientes idosos, Kawasaki, Cruz e Diogo69 constataram que 85%
haviam sido realizados em centros e unidades de reabilitação com pacientes pós AVC
ou fratura de quadril. Até 2003, havia apenas uma publicação em âmbito nacional. Na
revisão bibliográfica realizada para este estudo foram encontradas três publicações em
âmbito nacional, sendo que as propriedades psicométricas do instrumento foram
analisadas em duas. Nenhum utilizou a MIF em pacientes atendidos na Atenção
Básica.

3.7 Variáveis do estudo
Relacionadas ao cuidador:
Idade: na data da entrevista (em anos).
Sexo: feminino e masculino.
Grau de parentesco em relação ao paciente: esposa / filha / mãe, marido / filho/ pai/
outros.
Trabalho remunerado: Sim (exercendo ou afastado por doença há mais de 15 dias) e
não (aposentado, pensionista, estudante, dona-de-casa).
Ocupação: principal ocupação remunerada atual.
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Tipo de vínculo: empregado (assalariado, que só recebe por comissão ou produção de
serviços, empregado que presta serviço militar obrigatório, assistencial ou religioso com
alguma remuneração, empregador, profissional liberal autônomo, por conta própria ou
autônomo que trabalha exclusivamente para firmas ou empresas).
Ocupação que trabalhou a maior parte da vida: segundo a Classificação Brasileira de
Ocupações.
Estado civil: casado / união consensual e viúvo (a) / separado (a) / divorciado (a) /
solteiro (a).
Escolaridade: não sabe ler e escrever, fundamental incompleto e fundamental completo
ou mais.
Renda familiar total: líquida, em reais (R$).
Número de pessoas que moram no domicílio:
Renda per capita: renda total familiar / número de pessoas que moram no domicílio
Residência: própria,quitada e não quitada, alugada, cedida, outra.
Presença de doença: sim ou não
Diagnóstico da doença: segundo Classificação Internacional de Doenças (CID 10)
Tratamento de saúde: sim ou não
Utilização de psicofármacos: sim ou não
Tempo como cuidador: desde quando o familiar/paciente começou a ficar dependente
até os dias atuais (em meses).
Presença de dor: sim ou não
Localização da dor: parte do copo
Intensidade da dor: fraca, moderada, intensa, insuportável
Atividades sociais: esporte/atividade física, religião, cultural, visitar parentes e amigos,
outros.
Religião: não tem, católicos, espíritas / evangélicas
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Condições de moradia:
•

Abastecimento de água: rede pública poço ou nascente.

•

Tratamento de água no domicílio: filtração, fervura, cloração, sem tratamento e
comprada.

•

Tipo de casa: tijolo / adobe, taipa revestida, taipa não-revestida, madeira e
material aproveitado.

•

Destino do lixo: coleta pública, queimado / enterrado e céu aberto

•

Destino fezes / urina: sistema de esgoto, fossa, céu a aberto

•

Energia elétrica: sim ou não

Horas de sono por dia: < de 8 horas e > de 8 horas
Tipo de sono: contínuo ou interrompido
Atividade sexual: sim ou não
Ajuda recebida: ninguém ou alguém
Serviço de saúde utilizado: público, convênio, particular.
Qualidade de vida: geral, domínio Físico, domínio Psicológico, domínio Relações
Sociais e domínio Meio Ambiente, avaliada por meio da aplicação do questionário de
avaliação subjetiva WHOQOL-bref.
Sobrecarga: avaliada por meio da aplicação do Inventário de Sobrecarga do Cuidador –
Zarit.

Relacionadas ao paciente:
Idade: na data da entrevista
Sexo: feminino ou masculino
Diagnóstico: referido pelo cuidador

MATERIAL E MÉTODO 43
___________________________________________________________________________
Dependência funcional: avaliada por meio da aplicação do instrumento de Medida de
Independência Funcional (MIF).

3.8 Tratamento e análise dos dados
O tratamento dos dados foi feito utilizando-se o Software SPSS 12.0 (Statistical
Package for the Social Sciences).
Foram feitas análises descritivas das variáveis contínuas mediante o cálculo dos
valores mínimos e máximos, médias, desvios padrão e medianas. As variáveis
qualitativas foram analisadas através de freqüências absolutas e relativas.
Utilizou-se o coeficiente Alfa de Cronbach para a análise da consistência interna
dos itens, dos questionários WHOQOL-bref, Zarit Burden Interview e MIF.
A análise da associação entre a QV dos cuidadores familiares e as
características sociodemográficas, a condição de saúde dos cuidadores e as
características do paciente foi feita pela comparação das médias do escore ‘Qualidade
de vida geral’ e dos domínios.
Foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov para avaliar a adesão à distribuição
normal das variáveis. Como algumas variáveis não apresentaram distribuição normal,
foram utilizados testes não paramétricos. Para as variáveis qualitativas utilizou-se o
teste de diferenças de médias Mann-Whitney para duas médias e Kruskal Wallis para
três médias ou mais, sendo nestas situações também aplicado o teste de múltiplas
comparações de Tukey, visando identificar entre quais dos três ou mais grupos estava a
diferença estatisticamente significativa.
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Para avaliar a correlação das variáveis quantitativas do cuidador e do paciente
com a QV do cuidador utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman. As variáveis
quantitativas utilizadas foram: idade do cuidador e do paciente, renda per capita,
número de pessoas no domicílio, tempo como cuidador e as escalas Zarit e MIF.
Por fim, foi estimado um modelo de regressão linear múltipla, tendo como
variável dependente o escore de qualidade de vida geral e, como variáveis
independentes, as características sociodemográficas, a condição de saúde dos
cuidadores, as características do paciente e o escore de sobrecarga.
Foram selecionadas para o processo de modelagem múltipla aquelas variáveis
com p<0,20 tanto no teste de diferença de médias quanto na análise dos coeficientes
de correlação. O processo de seleção foi o stepwise forward e a variável independente
permaneceu no modelo múltiplo quando p<0,05. Optou-se por fazer um modelo múltiplo
só para o “Índice Geral de Qualidade de Vida” (IGQV), por considerá-lo um indicador
mais abrangente e adequado aos objetivos do estudo.
O nível de significância adotado para o estudo foi de 5%.

Resultados
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4. Resultados
4.1 Caracterização dos pacientes

Entre os pacientes cuidados por seus familiares, 38 eram do sexo feminino
(57,6%) e 28, do masculino (42,4%), com idades que variaram de 18 a 98 anos, com
média de 63,45 (dp= 22,5 anos) e mediana de 63,5 anos.
A Tabela 1 mostra a distribuição dos diagnósticos dos pacientes referidos pelos
cuidadores. Ao entrevistar os cuidadores, os entrevistadores já dispunham do
diagnóstico do paciente obtido do instrumento preenchido previamente pelos
profissionais responsáveis pelo atendimento, na etapa de levantamento da população
estudada. No momento da entrevista, os entrevistadores confirmavam o diagnóstico ou
acrescentavam alguma informação, sempre que necessário.
Os diagnósticos primeiramente foram codificados por patologias e depois
agrupados por grupos de doenças, conforme o CID 10. Optou-se, então, por mostrar a
distribuição das patologias em grandes grupos e descrever as mais citadas. Como cada
paciente pode ter mais de um diagnóstico, não há um total de 100,0% e a porcentagem
é calculada em referência aos 66 pacientes. Os principais diagnósticos dos pacientes
referidos pelos cuidadores familiares foram: doenças do aparelho circulatório (75,8%),
lesões resultantes de causas externas (22,7%), doenças do sistema nervoso (21,2%),
doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (19,7%) e doenças dos olhos e anexos
(16,6%).
Dentre as patologias mais citadas estavam o acidente vascular encefálico
(39,4%), a amputação de membros inferiores (em variados níveis) (16,7%), os
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distúrbios visuais (13,6%) - incluindo retinopatia diabética, cegueira, glaucoma – e a
doença de Alzheimer e outras demências (12,1%).

Tabela 1 - Número e porcentagem dos pacientes, segundo diagnósticos referidos por seus
cuidadores. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Diagnóstico

N

%*

D. aparelho circulatório

50

75,8

15

22,7

D. sistema nervoso

14

21,2

D. endócrinas, nutricionais e

13

19,7

D. olhos e anexos

11

16,6

Outros

38

57,6

Lesões

(conseqüências

de

causas externas)

metabólicas

* % calculada em relação aos 66 pacientes.

4.2 Caracterização dos cuidadores

A idade média dos cuidadores estudados foi de 50,47 anos (dp= 14,84), com
mediana de 51 anos, sendo 17 anos a idade mínima e 85, a máxima. O tempo como
cuidador variou de três meses a 42 anos, com uma média de 9,8 anos cuidando de seu
familiar (dp= 9,6 anos) e mediana de 6 anos.
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A média da renda familiar total foi de R$ 984,84 (~2,81 SM)a (dp = 743,37) e
mediana de R$ 700,00 reais. A renda per capita média foi de R$ 273,17 ou 0,78 SM1
(dp = 161,38) e mediana de R$ 233,33.
A maioria dos cuidadores eram filhas (37,9%) e esposas (24,2%), que
totalizaram mais da metade da amostra estudada (62,1%), conforme apresentado na
Tabela 2. Predominaram cuidadoras do sexo feminino (83,3%), casadas (62,2%)
seguidas das solteiras (22,7%), católicas (45,5%) e com menos de oito anos de estudo,
ou seja, ensino fundamental incompleto (35,0%). Vale ressaltar que 14 dos cuidadores
entrevistados (21,2%) não sabiam ler, nem escrever e 16 (24,2%) referiram não ter
religião (Tabela 3).

Tabela 2 – Número e porcentagem dos cuidadores, segundo grau de parentesco com o
paciente. São Paulo. Programa de Saúde da Família, 2006/2007.
Grau de parentesco

N

%

Filho/filha

25

37,9

Marido/esposa

16

24,2

Pai/mãe

8

12,1

Irmão/irmã

5

7,6

Sobrinho/sobrinha

4

6,1

Neto/neta

2

3,0

Tio/tia

1

1,5

Outros

5

7,6

Total

66

100

a

Salário mínimo (SM) no período de R$ 350,00.
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Tabela 3 – Número e porcentagem de cuidadores, segundo características sócio-demográficas.
São Paulo, Programa de Saúde da Família, 2006/2007.
Variáveis

N

%

Feminino

55

83,3

Masculino

11

16,7

Casado/união consensual

41

62,2

Solteiro

15

22,7

Separado/divorciado

6

9,1

Viúvo

4

6,1

Não sabe ler/ escrever

14

21,2

Ens. Fundamental incompleto

23

35,0

Ens. Fundamental completo

9

13,6

Ens. Médio incompleto

9

13,6

Ens. Médio completo

9

13,6

Superior completo

2

3,0

Católica

30

45,5

Evangélica

19

28,8

Espírita

1

1,5

Não tem

16

24,2

Total

66

100

Sexo

Estado civil

Escolaridade

Religião
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A Tabela 4 mostra que 74,2% dos cuidadores não exerciam atividade
remunerada no momento da entrevista, sendo em geral donas de casa (43,9%),
aposentados (as) ou pensionistas (18,2%). A maioria (77,3%) já havia exercido trabalho
remunerado em algum momento da vida e a atividade a mais citada foi o serviço
doméstico (24,2%).
Dentre os 17 cuidadores exerciam atividade remunerada, 14 trabalhavam por
conta própria e recebiam por peça ou tarefa realizada ou recebiam comissão. As
principais atividades eram de vendedores(as) de artesanato, cosméticos ou gêneros
alimentícios.

Tabela 4 – Número e porcentagem dos cuidadores, segundo atividade remunerada. PSF ACSC. São Paulo, 2006/2007
Trabalho

N

%

Sim, exercendo atividade

17

25,8

Não, dona de casa

29

43,9

Não, aposentado ou

12

18,2

Não, desempregado

4

6,1

Não, estudante

3

4,5

Não, outro

1

1,5

Total

66

100

pensionista

Com relação à saúde (Tabela 5), 42 cuidadores referiram ter alguma doença
diagnosticada e, dentre esses, apenas um não fazia qualquer tratamento de saúde.
Para o acompanhamento de sua condição de saúde, utilizavam predominantemente
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serviços públicos (83,3%). Somente nove (13,6%) faziam uso de medicamentos para
depressão ou calmantes.
Dormiam em média sete horas por dia, porém 66,7% disseram que o sono era
interrompido ao longo da noite. Quarenta cuidadores (60,6%) declararam não ter
atividade sexual.
Tabela 5 – Número e porcentagem de cuidadores, segundo tratamento de saúde. PSF - ACSC.
São Paulo, 2006/2007
Questões sobre a

Respostas

N

%

Sim

42

63,6

Não

24

36,4

Sim

41

62,1

Não

25

37,9

Sim

9

13,6

Não

57

86,4

Contínuo

22

33,3

Interrompido

44

66,7

Sim

26

39,4

Não

40

60,6

Público

55

83,3

Convênio

11

16,7

66

100

saúde
Tem alguma doença?
Faz algum tratamento
de saúde?
Toma algum remédio
para
depressão/calmantes?

Tipo de sono

Têm atividade sexual?

Tipo de serviço de
saúde que utiliza
Total

Questionou-se se os cuidadores tinham alguma doença e qual o diagnóstico.
Como cada cuidador poderia referir mais de um diagnóstico, a porcentagem foi
calculada baseada nos 66 cuidadores.
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A distribuição dos agravos referidos pelos cuidadores em grandes grupos de
doenças da CID 10 resultou na Tabela 6.
Tal como ocorreu com os pacientes, entre os cuidadores predominaram doenças
do aparelho circulatório (46,0%), seguidas por doenças endócrinas, nutricionais e
metabólicas (19,0%). Isoladamente, os principais diagnósticos referidos foram
hipertensão arterial (39,4%), dislipidemias e diabetes (13,6%), problemas nas
articulações (7,6%) e distúrbios da glândula tireóide (4,5%).

Tabela 6 – Número e porcentagem dos cuidadores, segundo diagnósticos referidos. Programa
de Saúde da Família. São Paulo, 2006/2007.
Diagnóstico

N

%*

D. aparelho circulatório

29

46,0

D. endócrinas, nutricionais e

12

19,0

7

11,0

15

22,7

metabólicas
D. sistema osteomuscular e
tecido conjuntivo
Outros

* % calculada em relação aos 66 cuidadores.
A maioria dos cuidadores referiu sentir algum tipo de dor de intensidade
moderada a intensa (45,4%). Quando questionados sobre a localização da dor, as
partes do corpo mais citadas foram costas/coluna (32,7%) e joelhos (18,4%). Pernas,
ombros e cabeça foram igualmente referidos por seis cuidadores cada um (Tabelas 7 e
8).
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Tabela 7 – Número e freqüência de cuidadores, segundo presença de dor referida. PSF ACSC. São Paulo, 2006/2007
Características da dor

N

%

Ausente

24

36,4

Fraca

6

9,1

Moderada

16

24,2

Intensa

14

21,2

Insuportável

6

9,1

Total

66

100

Intensidade da dor

Tabela 8 – Número e freqüência de cuidadores, segundo localização da dor referida. São Paulo,
Programa de Saúde da Família, 2006/2007.
Localização da dor

N

%

Costas/coluna

16

38,1

Joelho

9

21,4

Pernas

6

14,3

Ombros

6

14,3

Cabeça

6

14,3

Braços

4

9,5

Outros

2

4,8

* % calculada em relação aos 42 cuidadores que referiram ter dor.
Os cuidadores entrevistados moravam nos bairros periféricos da cidade de São
Paulo, 75,7% em residências próprias e quitadas, 9,1% em imóveis alugados e 6,1%
em domicílios construídos em terrenos invadidos da prefeitura. A quase totalidade das
casas (98,5%) era feita de tijolos ou adobe, exceto uma que era de madeira.
O abastecimento de água era feito pela rede pública (100,0%) e o principal tipo
de tratamento dado à água em domicílio era a filtração (60,6%). Cabe ressaltar que em
15 domicílios não havia tratamento de água na casa. Em todas as casas havia energia
elétrica. O lixo era recolhido por coleta pública (98,5%), sendo que em apenas um
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domicílio o lixo era desprezado a céu aberto. Em 50 domicílios havia sistema de esgoto
(75,8%), embora em 16 deles fosse despejado a céu aberto (Tabela 9).
A média de pessoas por domicílio foi de 3,74 (dp= 1,6 pessoas) e a mediana de
3,0,variando de duas a oito pessoas por residência.

Tabela 9 – Número e freqüência do cuidador, segundo condições de moradia. Programa de
Saúde da Família. São Paulo, 2006/2007.
Condições de moradia

N

%

Própria - quitada

50

75,7

Alugada

6

9,1

Cedida

4

6,1

Própria não quitada

1

1,5

Outro

5

7,6

Tijolo/adobe

65

98,5

Madeira

1

1,5

Filtrada

40

60,6

Sem tratamento

15

22,7

Comprada

11

16,7

Coleta pública

65

98,5

Céu aberto

1

1,5

Sistema de esgoto

50

75,8

Céu aberto

16

24,2

Total

66

100

Tipo de residência

Tipo de casa

Tratamento de água no
domicílio

Lixo

Destino fezes/ urina

RESULTADOS 54
___________________________________________________________________________
A Tabela 10 mostra que a freqüência a cultos religiosos foi a atividade social
mais citada entre os entrevistados (39%), seguida de visitar parentes/amigos (14,2%).
Dentre os 66 entrevistados, 27 (35,1%) disseram não ter nenhuma atividade social
exceto as que ocorriam no domicílio. A maioria referiu receber alguma ajuda para
realizar o cuidado, em geral dos próprios parentes (57,8%), seguida por aqueles que
referiram não receber qualquer ajuda (26,8%).
Tabela 10 – Número e porcentagem de cuidadores, segundo rede social de apoio. São Paulo,
Programa de Saúde da Família, 2006/2007.
Rede social de apoio

N

%*

Religião

30

39

Visitar parentes/amigos

11

14,2

Atividade física / esporte

5

6,5

Cultural (cinema/teatro)

2

2,6

Outros

2

2,6

Não têm atividades

27

35,1

Parentes

41

58,5

Ninguém

19

27,1

Profissionais

3

4,3

Igreja

2

2,9

Amigos

2

2,9

Unidade de Saúde

2

2,9

Vizinhos

1

1,4

Atividades fora do cuidado

De quem recebe ajuda?

* % calculada em relação aos 66 cuidadores.
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4.3 Descrição da Escala de Medida de Independência Funcional (MIF)
A média da pontuação em cada domínio e da escala total está demonstrada na
Tabela 11, assim como a análise da consistência interna dos domínios através do Alpha
de Cronbach.
Como já descrito, quanto menor a pontuação na Escala, maior o grau de
dependência. Todos os domínios apresentaram médias baixas indicando de média a
alta dependência. As pontuações mais baixas foram encontradas nos domínios autocuidado (17,45), transferência (8,73) e locomoção (4,76).
A média total da Escala (MIF total) foi de 57,82 (dp = 30,28) e a mediana de 53,0,
classificando a amostra em dependência modificada (a pessoa necessita de assistência
em até 50% na realização das tarefas).
O valor de Alpha de cada domínio e da Escala total foi bastante satisfatório em
todos os domínios (acima de 0,70). O domínio que apresentou índice mais elevado de
consistência interna foi o ‘transferência’ e o valor mais baixo ficou com o domínio
‘locomoção’.
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Tabela 11 - Descrição da Escala de Medida de Independência Funcional (MIF) . São Paulo,
Programa de Saúde da Família, 2006/2007.
Domínios

Nível de

Média (dp)

Min-max

Mediana

pontuação

Alpha de
Cronbach

das
dimensões
Auto-cuidado

6 - 42

17,45 (10,93)

6 – 40

13,5

0,95

Controle de

2 - 14

8,62 (5,39)

2 – 14

10,0

0,93

Transferência

3 – 21

8,73 (6,20)

3 – 21

6,0

0,97

Locomoção

2 – 14

4,76 (3,04)

2 – 11

4,0

0,72

Comunicação

2 – 14

8,21 (4,38)

2 – 14

8,0

0,89

Cognição social

3 – 21

10,73 (6,43)

3 – 21

9,0

0,94

18 –126

57,82 (30,28)

18 - 120

53,0

0,87

esfíncteres

MIF total

A classificação dos pacientes segundo o grau de dependência, com base na
MIF, resultou que a amostra concentrou-se na ‘dependência modificada’, o que significa
que 43,9% dos pacientes necessitavam de ajuda em até 50% para realizar tarefas
básicas da vida diária e 37,9% em até 25% (tabela 12).
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Tabela 12 – Número e freqüência dos pacientes, segundo o grau de dependência. PSF - ACSC.
São Paulo, 2006/2007.
Classificação

N

%

Dependência completa

7

10,6

Dependência Modificada

29

43,9

25

37,9

5

7,6

66

100,0

(assistência de até 50% da
tarefa)
Dependência Modificada
(assistência de até 25% da
tarefa)
Independência completa /
modificada
Total

A descrição de todos os itens da Escala está sintetizada na Tabela 13c. Com
relação à alimentação, a maioria dos pacientes (62,1%) necessitava, no máximo,
supervisão ou preparação (sem contato físico), ou seja, alguém ao lado, incentivo,
aplicação de órtese para comer, ajuda para abrir embalagens, cortar carnes etc.
Para a higiene pessoal, 43,9% dos pacientes necessitavam de assistência total
para realização de atividades como fazer a barba, higiene oral e pentear o cabelo. Da
mesma forma, 29 pacientes (43,9%) requeriam assistência total para o banho, o que
incluía lavar e secar o corpo do pescoço para baixo (excluindo as costas).

c

A explicação referente ao conteúdo abordado em cada item da escala foi retirada do Manual de Orientação Funcional para a

utilização da MIF, traduzido e adaptado por Marcelo Riberto da Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP.
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A maioria tinha muita dificuldade para se vestir sozinha, tanto da cintura para
cima (56,0%) como da cintura para baixo (59,1%), necessitando de assistência total
para realização da tarefa.
Metade dos pacientes estudados precisava de ajuda superior a 75% para fazer a
higiene íntima e ajustar as roupas antes e após o uso do vaso sanitário ou então não o
utilizavam por serem acamados.
Com relação ao controle de urina, os pacientes praticamente se dividiram entre a
independência completa (41,0%) e a assistência total (39,4%). Já com relação ao
controle das fezes, a maioria (53,1%) apresentava independência completa, embora
muitos (36,4%) necessitassem de assistência total por ter acidentes quase que
diariamente. Esses itens relacionavam-se tanto com o nível de assistência para o
controle da bexiga / intestino quanto com a freqüência de incontinência (ou nível de
sucesso de controle da bexiga / intestino).
Para se transferir da cama para cadeira (ou cadeira de rodas) ou para ficar em
pé, a maioria dos pacientes (62,1%) necessitava de, no mínimo, assistência moderada
(executavam no mínimo 75% da tarefa). Para se sentar e levantar-se do vaso sanitário,
60,6% dos pacientes necessitavam de ajuda em, pelo menos, 50% da tarefa. A maioria
(73,0%) requeria assistência máxima (colaboravam entre 25 e 49% da tarefa) para
entrar ou sair de um boxe ou banheira.
Para se locomover (andar estando de pé ou em uma cadeira de rodas) 43,9%
dos pacientes precisavam de assistência total, o que significa que executavam menos
de 25% do esforço necessário, requerendo a ajuda de duas pessoas para se
locomover, ou não andavam, pelo menos, 17 metros.
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Em uma comunicação (sonora ou visual), 51,6% precisavam de, no máximo,
facilitações (falar mais lentamente, repetir, realçar palavras, sugerir por gestos e etc.)
para compreender o que é dito, em menos de 10% do tempo de comunicação.
A amostra dividiu-se entre aqueles que conseguiam se expressar com clareza,
oralmentel ou não, requerendo facilitação em menos de 10% do tempo (46,9%), e os
que requeriam facilitação no mínimo em 25% do tempo, não conseguindo exprimir de
forma apropriada as suas necessidades básicas. Por facilitação entende-se, por
exemplo, a repetição freqüente para ser entendido (48,4%).
Com relação à interação social, relativa à capacidade da pessoa lidar com suas
próprias necessidades em conjunto com as necessidades dos outros, os pacientes
dividiram-se entre aqueles que interagiam inadequadamente entre 25 e 50% do tempo
(51,6%) e aqueles que requeriam algum tipo de supervisão, por não mais que 10% do
tempo (46,9%). Este item refere-se principalmente ao comportamento social do
paciente, classificado como adequado ou inadequado em relação a acessos de raiva,
altura da voz, riso ou choro; linguagem chula ou abusiva, agressões físicas,
comportamento retraído ou não interativo.
No que se refere à resolução de problemas da vida diária (assuntos financeiros,
sociais e pessoais), 50,0% dos pacientes conseguiam resolver seus problemas em não
mais que 49% do tempo.
A

avaliação

da

memória demonstrou que

30,3%

dos pacientes

não

apresentavam dificuldades para reconhecer pessoas e lembrar das rotinas diárias
(independência completa), porém 24,2% não eram capazes de lembrar e/ou reconhecer
pessoas ou o faziam em menos de 25% do tempo.
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Tabela 13 - Estatística descritiva da Escala de Medida de Independência Funcional (MIF). PSF - ACSC. São
Paulo, 2006/2007.
Assistência
total

Assistência
máxima

Assistência
moderada

Supervisão
ou
Preparação

Independên
cia
modificada

Independên
cia
completa

Total

N(%)
3 (4,5)

Assistência
com
contato
mínimo
N(%)
3 (4,5)

Alimentação

N (%)
17 (25,8)

N(%)
2 (3,0)

N(%)
28 (42,5)

N(%)
8 (12,1)

N(%)
5 (7,6)

6 (9,1)

6 (9,1)

7 (10,6)

5 (7,6)

8 (12,1)

5 (7,6)

29 (43,9)

9 (13,6)

5 (7,6)

12 (18,2)

4 (6,1)

4 (6,1)

3 (4,5)

Vestir-se acima da
cintura

37 (56,0)

4 (6,1)

4 (6,1)

7 (10,6)

2 (3,0)

7 (10,6)

5 (7,6)

N(%)
66
(100,0)
66
(100,0)
66
(100,0)
66
(100,0)

Higiene pessoal

29 (43,9)

Banho

Vestir-se abaixo da
cintura

39 (59,1)

2 (3,0)

6 (9,1)

10 (15,2)

1 (1,5)

7 (10,6)

1 (1,5)

66
(100,0)

Uso do vaso sanitário

33 (50,0)

4 (6,0)

3 (4,5)

10 (15,2)

1 (1,5)

10 (15,2)

5 (7,6)

Controle da urina

26 (39,4)

1 (1,5)

3 (4,5)

6 (9,1)

2 (3,0)

1 (1,5)

27 (41,0)

Controle das fezes

24 (36,4)

0

1 (1,5)

1 (1,5)

3 (4,5)

2 (3,0)

35 (53,1)

Transferência: leito –
cadeira

26 (39,4)

8 (12,1)

7 (10,6)

9 (13,6)

1 (1,5)

11 (16,7)

4 (6,1)

66
(100,0)
66
(100,0)
66
(100,0)
66
(100,0)

Transferência: vaso
sanitário

33 (50,0)

7 (10,6)

4 (6,1)

5 (7,6)

3 (4,5)

11 (16,7)

3 (4,5)

66
(100,0)

Transferência:
chuveiro

29 (43,9)

6 (9,1)

5 (7,6)

7 (10,6)

4 (6,1)

12 (18,2)

3 (4,5)

66
(100,0)

Locomoção

29 (43,9)

4 (6,1)

5 (7,6)

11 (16,7)

6 (9,1)

10 (15,2)

1 (1,5)

Escadas

45 (68,2)

6 (9,1)

2 (3,0)

7 (10,6)

6 (9,1)

0

0

Compreensão

14 (21,2)

5 (7,6)

8 (12,1)

5 (7,6)

11 (16,7)

6 (9,1)

17 (25,8)

Expressão

15 (22,7)

9 (13,6)

7 (10,6)

3 (4,5)

9 (13,6)

8 (12,1)

15 (22,7)

Interação Social

18 (27,4)

7 (10,6)

9 (13,6)

1 (1,5)

15 (22,7)

7 (10,6)

9 (13,6)

Resolução de
problemas

29 (43,9)

4 (6,1)

10 (15,2)

3 (4,5)

9 (13,6)

4 (6,1)

7 (10,6)

66
(100,0)
66
(100,0)
66
(100,0)
66
(100,0)
66
(100,0)
66
(100,0)

Memória

16 (24,2)

8 (12,1)

5 (7,6)

8 (12,1)

5 (7,6)

4 (6,1)

20 (30,3)

Itens

66
(100,0)

RESULTADOS 61
___________________________________________________________________________

4.4 Descrição do Inventário de Sobrecarga do Cuidador – Zarit Caregiver
Burden Interview (ZBI)
Os resultados da análise descritiva, em número e porcentagem, de cada item do
ZBI encontram-se na tabela 14. O questionário avalia a sobrecarga do cuidador por
meio de questões relativas à freqüência de sentimentos, em diversos aspectos,
manifestos pelo cuidador para com o familiar que é objeto de seu cuidado.
A maioria dos entrevistados (63,7%) não pensa que seus familiares pedem mais
ajuda do que necessitam. A amostra apresentou-se bastante dividida quando os
cuidadores foram inquiridos se sentem que deixam de ter tempo suficiente para si
mesmos em conseqüência do tempo gasto no cuidado ao familiar, já que 45,4%
relataram que têm esse sentimento freqüentemente ou sempre e 39,4%, nunca ou
raramente. As opiniões também se dividiram em relação a se sentirem estressados
entre cuidar do familiar e suas outras responsabilidades com a família e o trabalho:
45,5%

manifestaram

sentir-se

estressados

nunca

ou

raramente

e

40,9%,

freqüentemente ou sempre.
A maior parte dos cuidadores (84,9%) não se sente envergonhada com o
comportamento de seus familiares e nem irritada com a sua presença (83,4%).
Tampouco sente que o familiar afeta negativamente seus relacionamentos com outros
membros da família ou amigos (81,8%) e não se importa de receber visitas em sua
casa (89,5%).
Pouco mais da metade receia pelo futuro de seus parentes (53,0%). A
dependência do paciente para com o cuidador é vivenciada freqüentemente ou sempre
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por 84,9% dos entrevistados, acompanhada do sentimento de ser a única pessoa de
quem seu familiar pode depender (72,7%).
A maioria (83,3%) relatou não se sentir tensa com a proximidade de seus
familiares por perto. Tampouco manifestaram sentimentos de que sua saúde havia sido
afetada pelo envolvimento com o paciente e que não tinham tanta privacidade como
gostariam.
Com relação à vida social, o sentimento de ser afetada por causa do cuidado
dividiu os cuidadores, já que 44,0% relataram que freqüentemente ou sempre tem esse
sentimento enquanto que 39,3% referiram nunca ou raramente.
A sensação de não ter dinheiro suficiente para cuidar do familiar, somando-se
com as outras despesas da casa, foi relatada como freqüente ou contínua por 54,6%
dos entrevistados.
Quando questionados se achavam que seriam incapazes de prestar cuidados
por muito mais tempo, a maioria revelou que nunca teve esta sensação (63,3%) e
nunca pensou em deixar os cuidados para outra pessoa (63,7%). Muitos referiram que
nunca sentiram que perderam o controle de sua própria vida após o adoecimento do
familiar, mas 48,5% referiram que pelo menos alguma vez já haviam tido esta
sensação.
Dos 66 cuidadores entrevistados, 39 (59,1%) referiram nunca sentir dúvidas
sobre o que fazer pelos seus familiares; 43 (65,1%) cuidadores chegaram a manifestar
que deveriam estar fazendo mais por seus familiares. Apenas 24,3% dos cuidadores
sentiam que poderiam estar cuidando melhor.
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Para 57 (86,4%) dos cuidadores, o sentimento de estar sobrecarregado esteve
presente pelo menos alguma vez, sendo que desses, 39 (59,1%) convivem com este
sentimento freqüentemente ou sempre.

Tabela 14 – Tabela descritiva da escala Zarit. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Questão

Nunca
N (%)

Raramente
N(%)

Frequentemente
N(%)

Sempre
N(%)

Total
N(%)

5(7,6)

Algumas
vezes
N(%)
8(12,1)

1.O Sr/Sra sente que S* pede
mais ajuda do que ele (ela)
necessita?

42(63,7)

3(4,5)

8(12,1)

66 (100,0)

2. O Sr/Sra sente que por causa
do tempo que o Sr/Sra gasta
com S*, o Sr/Sra não tem tempo
suficiente para si mesmo (a)?

19(28,8)

7(10,6)

10(15,2)

14(21,2)

16(24,2)

66 (100,0)

3. O Sr/Sra se sente estressado
(a) entre cuidar de S* e suas
outras responsabilidades com a
família e o trabalho?

28(42,5)

2(3,0)

9(13,6)

11(16,7)

16(24,2)

66 (100,0)

4. O Sr/Sra se sente
envergonhado (a) com o
comportamento de S*?

56(84,9)

0

8(12,1)

1(1,5)

1(1,5)

66 (100,0)

5. O Sr/Sra se sente irritado (a)
quando S* está por perto?

50(75,8)

5(7,6)

6(9,1)

3(4,5)

2(3,0)

66 (100,0)

6. O Sr/Sra sente que S* afeta
negativamente seus
relacionamentos com outros
membros da família ou amigos?

52(78,8)

2(3,0)

3(4,5)

5(7,6)

4(6,1)

66 (100,0)

7. O Sr/Sra sente receio pelo
futuro de S*?

17(25,8)

0

14(21,2)

11(16,6)

24(36,4)

66 (100,0)

6(9,1)

1(1,5)

3(4,5)

11(16,7)

45(68,2)

66 (100,0)

9. O Sr/Sra se sente tenso
quando S* está por perto?

55(83,3)

1(1,5)

4(6,1)

5(7,6)

1(1,5)

66 (100,0)

10. O Sr/Sra sente que a sua
saúde foi afetada por causa do
seu envolvimento com S*?

35(53,0)

7(10,6)

6(9,1)

10(15,2)

8(12,1)

66 (100,0)

8. O Sr/Sra sente que S*
depende da Sra?
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11. O Sr/Sra sente que o Sr/Sra
não tem tanta privacidade como
gostaria, por causa de S*?

41(62,1)

1(1,5)

11(16,7)

5(7,6)

8(12,1)

66 (100,0)

12. O Sr/Sra sente que a sua
vida social tem sido prejudicada
porque o Sr/Sra está cuidando
de S*?

21(31,8)

5(7,5)

11(16,7)

17(25,8)

12(18,2)

66 (100,0)

13. O Sr/Sra não se sente à
vontade de ter visitas em casa,
por causa de S*?

59(89,5)

3(4,5)

1(1,5)

1(1,5)

2(3,0)

66 (100,0)

14. O Sr/Sra sente que S*
espera que o Sr/Sra cuide
dele/dela, como se o Sr/Sra
fosse a única pessoa de quem
ele/ela pode depender?

11(16,7)

4(6,1)

3(4,5)

12(18,2)

36(54,5)

66 (100,0)

15. O Sr/Sra sente que não tem
dinheiro suficiente para cuidar
de S, somando-se as suas
outras despesas?

9(13,6)

6(9,1)

15(22,7)

15(22,7)

21(31,9)

66 (100,0)

16. O Sr/Sra sente que será
incapaz de cuidar de S* por
muito mais tempo?

42(63,6)

5(7,6)

12(18,2)

3(4,5)

4(6,1)

66 (100,0)

17. O Sr/Sra sente que perdeu o
controle de sua vida desde a
doença de S*?

31(47,0)

3(4,5)

12(18,2)

14(21,2)

6(9,1)

66 (100,0)

18. O Sr/Sra gostaria de
simplismente deixar que outra
pessoa cuidasse de S*?

42(63,7)

8(12,1)

7(10,6)

6(9,1)

3(4,5)

66 (100,0)

19. O Sr/Sra se sente em dúvida
sobre o que fazer por S?

39(59,1)

5(7,6)

17(25,8)

4(6,0)

1(1,5)

66 (100,0)

20. O Sr/Sra sente que deveria
estar fazendo mais por S*?

14(21,2)

5(7,5)

24(36,4)

11(16,7)

12(18,2)

66 (100,0)

21. O Sr/Sra sente que poderia
cuidar melhor de S*?

22(33,3)

8(12,1)

20(30,3)

11(16,7)

5(7,6)

66 (100,0)

5(7,6)

4(6,0)

18(27,3)

26(39,4)

13(19,7)

66 (100,0)

22. De uma maneira geral,
quanto o Sr/Sra se sente
sobrecarregado (a) por cuidar de
S*?

No ZBI a escala total pode variar de 0 a 88, sendo que quanto maior o escore,
maior a sobrecarga. Nesta amostra, a escala variou de 0 a 67, com média de 32,12
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(dp=14,7) e mediana de 31,0, o que indica que os cuidadores estudados, em média,
não referiram altos índices de sobrecarga. O alpha de Cronbach para a escala foi de
0,86, portanto, o ZBI demonstrou bom índice de consistência interna quando aplicado a
esta amostra.

4.5 Qualidade de vida do cuidador
4.5.1 Descrição do instrumento de qualidade de vida - WHOQOL-BREF
A Tabela 15 apresenta a média dos escores dos domínios, calculada em uma
escala de 0 a 100, de acordo com as orientações do WHOQOL-group. Os domínios
Físico e Relações Sociais apresentaram os maiores escores (66,72 e 60,86,
respectivamente), enquanto que o domínio Meio Ambiente apresentou o menor (52,51).
Muitos autores consideram que o ponto de corte aceitável para uma boa
avaliação da consistência interna situa-se acima de 0,70. Já Bowling70 considera o valor
de 0,50 como ponto de corte para uma boa consistência interna. Na Tabela 15, é
possível verificar que a confiabilidade do instrumento, avaliada através do alpha de
Cronbach, mostrou bom índice de consistência interna nos domínios Físico e
Psicológico (0,82 e 0,74, respectivamente) e baixo índice de consistência interna nos
domínios Relações Sociais e Meio Ambiente (0,49 e 0,45, respectivamente).
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Tabela 15 - Estatística descritiva da Qualidade de vida Geral e dos domínios do WHOQOL-bref.
PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Domínios

Média (dp)

Min-max

Mediana

Alpha de
Cronbach

IGQV

54,55 (21,44)

0,00 – 87,50

62,50

0,58

Físico

66,72 (17,75)

21,43 – 96,43

67,86

0,82

Psicológico

57,77 (14,80)

25,00 – 87,50

58,33

0,74

Relações Sociais

60,86 (13,63)

25,00 – 100,00

58,33

0,49

Meio Ambiente

52,51 (9,37)

31,25 – 75,00

53,13

0,45

4.5.2 Índice Geral de Qualidade de Vida (IGQV)
Quando questionados sobre o que achavam de sua qualidade de vida e de sua
saúde, os cuidadores dividiram-se entre nem ruim nem boa (37,8%) e boa ou muito boa
(39,4%). Indagados sobre a sua satisfação com a saúde, 31,8% disseram-se nem
satisfeitos nem insatisfeitos e 47,0%, satisfeitos ou muito satisfeitos (tabela 16).
Tabela 16 - Tabela descritiva, em número e porcentagem de cuidadores, segundo as questões de
qualidade de vida geral e satisfação com a saúde. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Questões

Q1 “Como você avaliaria sua
qualidade de vida”

Q2 “Quão satisfeito(a) você
está com a sua saúde?”

Muito ruim

Ruim

N
%

N
%

5
7,6

10
15,2

Muito
insatisfeito

Nem ruim
nem boa
N
%

Boa

Muito boa

Total

N
%

N
%

N
%

25
37,8

21
31,8

5
7,6

66
100,0

Insatisfeito

Nem satisfeito
nem insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

Total

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

6
9,1

8
12,1

21
31,8

29
44,0

2
3,0

66
100,0
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4.5.3 Domínio Físico
Os dados relacionados ao domínio físico estão demonstrados na Tabela 17.
Quando questionados sobre se tinham energia suficiente para o seu dia-a-dia, as
respostas dividiram-se em médio (40,9%) e completamente/muito (45,5%). A maioria
dos entrevistados referiu que se locomove bem ou muito bem (82,0%) e acha que a dor
física impede nada ou muito pouco (68,2%) de fazer o que precisa. Referiu ainda
precisar nada ou muito pouco de tratamento médico para levar a vida diária (56,1%).
Os cuidadores manifestaram-se satisfeitos com seu sono e com a capacidade de
desempenhar as atividades do dia-a-dia (65,2% e 54,6%, respectivamente). Já com
relação à satisfação com a capacidade para o trabalho, 48,5% disseram-se nem
satisfeitos e nem insatisfeitos.

Tabela 17 - Tabela descritiva, em freqüência e porcentagem, das questões do domínio físico. PSF - ACSC.
São Paulo, 2006/2007.
Nada

Muito pouco

N
%

Q3 “Em que medida você acha
que a sua dor (física) impede
você de fazer o que você
precisa?”

Bastante

Extremamente

Total

N
%

Mais ou
menos
N
%

N
%

N
%

N
%

34
51,5

11
16,7

8
12,1

11
16,7

2
3,0

66
100,0

Q4 “O quanto você precisa de
algum tratamento médico para
levar sua vida diária?”

31
47,0

6
9,1

14
21,2

13
19,7

2
3,0

66
100,0

Q10 “Você tem energia
suficiente para seu dia-a-dia?”

1
1,5

8
12,1

27
40,9

24
36,4

6
9,1

66
100,0

Questões
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Boa

Muito boa

Total

N
%

N
%

N
%

9
13,5

27
41

27
41

66
100,0

Insatisfeito

Nem satisfeito
nem insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

Total

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

Q16 “Quão satisfeito(a) você
está com seu sono?”

3
4,5

9
13,6

11
16,7

33
50,0

10
15,2

66
100,0

Q17 “Quão satisfeito(a) você
está com sua capacidade de
desempenhar as atividades do
seu dia-a-dia?”

2
3,0

6
9,1

22
33,3

32
48,5

4
6,1

66
100,0

Q18 “Quão satisfeito(a) você
está com a sua capacidade de
trabalho?”

2
3,0

5
7,6

32
48,5

23
34,8

4
6,1

66
100,0

Q15 “Quão bem você é capaz
de se locomover?”

Muito ruim

Ruim

N
%

N
%

0
0

3
4,5

Muito
insatisfeito

Nem ruim
nem boa
N
%

4.5.4 Domínio Psicológico
Quando questionados sobre o quanto aproveitam a vida, 50% responderam que
aproveitam nada ou muito pouco; apenas 11 (16,7%) responderam que aproveitam
bastante. Para 62,1% dos cuidadores a vida tem sentido, bastante ou extremamente, e
57,6% consideraram que conseguem se concentrar bastante ou extremamente.
A maioria aceita muito ou completamente a sua aparência física (51,6%) e está
muito ou completamente satisfeita consigo mesma (59,1%). Dos 66 cuidadores
entrevistados, 45 (68,2%) relataram ter sentimentos negativos freqüentemente ou muito
freqüentemente e apenas quatro (6,1%) referiram nunca apresentar tais sentimentos.

RESULTADOS 69
___________________________________________________________________________
Tabela 18 - Tabela descritiva, em freqüência e porcentagem, das questões do domínio psicológico. PSF ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Nada

Muito pouco

Bastante

Extremamente

Total

N
%

Mais ou
menos
N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

Q5 “O quanto você aproveita
a vida?”

15
22,7

18
27,3

22
33,3

11
16,7

0
0

66
100,0

Q6 “Em que medida você
acha que a sua vida tem
sentido?”

3
4,5

5
7,6

17
25,8

32
48,5

9
13,6

66
100,0

Q7 “O quanto você consegue
se concentrar?”

2
3,0

4
6,1

22
33,3

32
48,5

6
9,1

66
100,0

Q11 “Você é capaz de
aceitar sua aparência física?”

1
1,5

3
4,5

28
42,1

31
47,0

3
4,5

66
100,0

Muito
insatisfeito

Insatisfeito

Nem satisfeito
nem insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

Total

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

0
0

3
4,5

24
36,4

33
50,0

6
9,1

66
100,0

Nunca

Algumas
vezes

Frequentemente

Muito
frequentemente

Sempre

Total

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

4
6,1

15
22,7

15
22,7

30
45,5

2
3,0

66
100,0

Questões

Q19 “Quão satisfeito(a) você
está consigo mesmo?”

Q26 “Com que freqüência
você tem sentimentos
negativos tais como mau
humor, desespero,
ansiedade, depressão?”

4.5.5 Domínio Relações Sociais
Na tabela 19, relativa ao Domínio Relações Sociais, quando perguntados se
estavam satisfeitos com suas relações pessoais, 75,8% dos cuidadores relataram que
estavam satisfeitos ou muito satisfeitos. Apenas dois disseram estar insatisfeitos ou
muito insatisfeitos. Com relação à vida sexual, a maioria referiu estar nem satisfeito
nem insatisfeito (68,2%). Dentre os 66 cuidadores, 25 (37,9%) referiram estar nem
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satisfeitos nem insatisfeitos com o apoio que recebem de amigos ou parentes e 31
(47%), satisfeitos ou muito satisfeitos.
Tabela 19 - Tabela descritiva, em freqüência e porcentagem, das questões do domínio Relações Sociais.
PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Muito
insatisfeito

Insatisfeito

Nem satisfeito
nem insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

Total

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

Q20 “Quão satisfeito(a) você
está com suas relações
pessoais (amigos, parentes,
conhecidos, colegas)?”

1
1,5

1
1,5

14
21,2

45
68,2

5
7,6

66
100,0

Q21 “Quão satisfeito(a) você
está com sua vida sexual?”

1
1,5

4
6,1

45
68,2

14
21,2

2
3,0

66
100,0

Q22 “Quão satisfeito(a) você
está com o apoio que você
recebe de seus amigos?”

4
6,0

6
9,1

25
37,9

26
39,4

5
7,6

66
100,0

Questões

4.5.6 Domínio Meio Ambiente
No Domínio Meio Ambiente (tabela 20), questionada se sente segurança na vida
diária, a maioria respondeu entre mais ou menos e bastante (72,7%). Com relação ao
ambiente físico (clima, barulho, poluição), pouco mais da metade (51,6%) disse estar
mais ou menos satisfeita, mostrando-se satisfeita com as condições do local onde
moram (62,2%). Questionados se tinham dinheiro suficiente para satisfazer suas
necessidades, 84,8% referiram ter entre muito pouco e médio. As informações estão
entre mais ou menos e muito disponíveis para 84,9% dos cuidadores.
Ter nada ou muito poucas oportunidades de atividades de lazer foi a resposta de
62,1% dos cuidadores. Apenas seis cuidadores responderam ter muita oportunidade de
atividade de lazer. Revelaram-se satisfeitos com o acesso aos serviços de saúde e com
o meio de transporte utilizado 69,7% e 56,1%, respectivamente.
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Tabela 20 - Tabela descritiva, em freqüência e porcentagem, das questões do domínio meio ambiente.
PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Nada

Muito pouco

Bastante

Extremamente

Total

N
%

Mais ou
menos
N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

Q8 “Quão seguro (a) você se
sente em sua vida diária?”

6
9,1

10
15,2

20
30,3

28
42,4

2
3,0

66
100,0

Q9 “Quão saudável é o seu
ambiente físico (clima, barulho,
poluição, atrativos)?”

2
3,0

7
10,6

34
51,6

22
33,3

1
1,5

66
100,0

Q12 “Você tem dinheiro
suficiente para satisfazer suas
necessidades?”

6
9,1

33
50,0

23
34,8

4
6,1

0
0

66
100,0

Q13 “Quão disponíveis estão
as informações que precisa no
seu dia-a-dia?”

1
1,5

8
12,1

30
45,5

26
39,4

1
1,5

66
100,0

Q14 “Em que medida você tem
oportunidades de atividade de
lazer?”

20
30,3

21
31,8

19
28,8

6
9,1

0
0

66
100,0

Muito
insatisfeito

Insatisfeito

Nem satisfeito
nem insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

Total

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

Q23 “Quão satisfeito você está
com as condições do local
onde você mora?”

0
0

9
13,6

14
21,2

41
62,2

2
3,0

66
100,0

Q24 “Quão satisfeito (a) você
está com o seu acesso aos
serviços de saúde?”

2
3,0

5
7,6

13
19,7

43
65,2

3
4,5

66
100,0

Q25 “Quão satisfeito (a) você
está com seu meio de
transporte?”

0
0

6
9,1

23
34,8

36
54,6

1
1,5

66
100,0

Questões
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4.5.7 Comparação das médias do escore de qualidade de vida do cuidador segundo as
variáveis qualitativas
Os escores médios obtidos nos diferentes domínios e no IGQV foram
comparados de acordo com as variáveis qualitativas do cuidador: sexo, estado civil,
grau de parentesco, escolaridade, religião, trabalho, ajuda recebida, presença de
doença, uso de psicofármacos e presença de dor. Dentre essas, somente ‘trabalho’ e
‘estado civil’ não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos nos distintos domínios e no IGQV.
Os dados referentes à comparação das médias dos escores, para cada uma das
variáveis são apresentados nas Tabelas 21 a 30, a seguir.
Na Tabela 21 verifica-se que apenas no domínio ‘Relações Sociais’ houve
diferença estatisticamente significativa das médias entre cuidadores do sexo feminino e
masculino. Nesse domínio, os homens apresentaram médias menores do que as
mulheres (53,03 x 62,42; p= 0,038).

Tabela 21 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o sexo do
cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Domínios do WHOQOL-bref

Sexo do cuidador
Feminino

p#

Masculino

Média

dp

Média

dp

IGQV

53,86

22,55

57,95

15,08

0,650

Físico

66,69

18,62

66,88

13,28

0,809

Psicológico

57,58

15,82

58,71

8,43

0,836

Relações Sociais

62,42

13,21

53,03

13,58

0,038*

Meio Ambiente

52,61

9,90

51,99

6,45

0,598

# Teste de Mann-Whitney
* diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
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A Tabela 22 mostra que, entre os cuidadores com companheiro (a) e sem
companheiro(a), houve diferença estatisticamente significativa nas médias no IGQV.
Aqueles que tinham companheiros apresentaram escore médio maior do que os que
não tinham companheiros.
Tabela 22 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o estado civil do
cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Situação conjugal

Domínios do WHOQOL-bref

Com companheiro

p#

Sem companheiro

Média

dp

Média

dp

IGQV

58,23

22,98

48,50

17,43

0,037*

Físico

66,99

17,73

66,38

18,10

0,462

Psicológico

60,02

15,36

54,89

13,78

0,144

Relações Sociais

62,39

15,42

58,91

10,90

0,261

Meio Ambiente

51,77

9,51

53,45

9,28

0,826

# Teste de Mann-Whitney
* diferença estatisticamente significativa (p<0,05)

Ao comparar as médias dos escores de qualidade de vida dos cuidadores
segundo grau de parentesco. Observou-se diferença significativa apenas no domínio
Meio Ambiente. Os cuidadores que eram esposas/filhas ou mães apresentaram melhor
QV no domínio Físico que os outros com diferentes graus de parentesco (54,34 x 53,52;
p=0,009). Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre
esposas/filhas e mães e cuidadores que eram marido/filho/pai (Tabela 23).
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Tabela 23 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o grau de
parentesco do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Grau de parentesco
Domínios do
WHOQOL-bref

Esposa / filha / mãe

Marido / filho / pai

p (correção de

Outros

Tukey)

Média

dp

Média

dp

Média

dp

IGQV

53,35

22,71

59,38

17,36

55,15

20,76

0,770

Físico

66,38

18,85

65,63

12,51

68,07

17,92

0,867

Psicológico

58,74

16,02

59,38

9,38

54,66

13,97

0,696

Relações Sociais

63,01

12,78

55,21

10,85

58,33

16,14

0,134

54,34

10,31

53,52

6,56

47,61

6,10

Meio Ambiente

0,009* (1 > 3
p=0,032)

# Teste de Mann-Whitney
* diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre esposa / filha / mãe=1 e outros=3 pelo
Teste de Tukey HSD.
Na Tabela 24 observa-se que houve diferença estatisticamente significativa nas
médias do domínio Físico entre os cuidadores que não sabiam ler ou escrever e
aqueles com ensino fundamental completo ou mais (57,65 x 73,52; p=0,015), mas não
houve diferença entre os que não sabiam ler ou escrever e aqueles com ensino
fundamental incompleto.
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Tabela 24 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a escolaridade do
cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Escolaridade

Domínios do
WHOQOLbref

Não sabe ler /

Fundamental

Fundamental completo

p# (correção de

escrever

incompleto

ou mais

Tukey)

Média

dp

Média

dp

Média

dp

51,79

25,88

51,63

22,39

58,19

18,38

IGQV
Físico

0,470
0,020* (3 > 1,

Psicológico

57,65

21,10

63,66

17,05

73,52

14,14

p=0,015)

51,79

16,88

56,70

13,22

61,49

14,33

0,125

56,55

11,87

60,87

13,16

62,93

14,70

0,269

52,23

10,99

52,17

11,82

52,91

6,13

0,988

Relações
Sociais
Meio
Ambiente

# Teste de Mann-Whitney
* diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre não sabe ler/escrever= 1 e fundamental
completo=3 pelo Teste de Tukey HSD.

No

domínio

Físico,

os

católicos

apresentaram

escore

médio

maior,

estatisticamente significativo (p=0,055), que aqueles que referiram serem evangélicos
ou espíritas (Tabela 25).

Os cuidadores que referiram não ter religião não

apresentaram diferença estatisticamente significativa em relação aos que referiram
alguma religião.
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Tabela 25 - Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a religião do
cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Religião
Domínios do

Não tem

Católico

WHOQOL-bref

Evangélico/Espírita

p# (correção
de Tukey)

Média

dp

Média

dp

Média

dp

49,22

23,03

58,75

19,74

52,50

22,43

62,50

21,19

72,74

14,72

61,07

16,95

Psicológico

52,08

12,82

61,67

14,57

56,46

15,56

0,311

Relações Sociais

58,33

7,45

63,61

16,45

58,75

12,53

0,094

Meio Ambiente

53,71

8,93

54,27

9,05

48,91

9,63

0,070

IGQV
Físico

0,293
0,017* (2 > 3
p=0,04)

# Teste de Mann-Whitney
* diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os católicos= 2 e os evangélicos/espírita=3 pelo
Teste de Tukey HSD.

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os escores médios
daqueles que exerciam atividades remuneradas e as donas de casa, desempregados
ou aposentados (Tabela 26).
Tabela 26 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o trabalho do
cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Trabalho

Domínios do
WHOQOL-bref

p

Sim, exercendo

Não, dona de

atividade

casa

Não outros

Média

dp

Média

dp

Média

dp

IGQV

58,82

24,11

53,45

22,38

52,50

17,95

0,446

Físico

71,01

18,47

67,00

16,90

62,68

18,34

0,347

Psicológico

59,56

15,57

57,47

16,19

56,67

12,42

0,795

Relações Sociais

63,24

13,52

61,49

14,84

57,92

11,93

0,482

Meio Ambiente

52,21

10,47

52,05

10,34

53,44

7,02

0,993
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Os cuidadores que recebiam algum tipo de ajuda tiveram piores médias no
Domínio Físico (73,50 x 63,98; p=0,050) e melhores escores no Domínio Relações
Sociais (55,26 x 63,12; p=0,038), ambos estatisticamente significativos.
Tabela 27 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a ajuda recebida
pelo cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Ajuda recebida
Domínios do WHOQOL-bref

Ninguém

p#
Alguém

Média

dp

Média

dp

Físico

54,61
73,50

21,73
15,17

54,52
63,98

21,56
18,13

0,971
0,050*

Psicológico

58,99

13,91

57,27

15,26

0,579

Relações Sociais

55,26

12,49

63,12

13,54

0,038*

Meio Ambiente

51,64

11,52

52,86

8,47

0,535

IGQV

# Teste de Mann-Whitney

* diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
A Tabela 28 mostra que os cuidadores que não referiram doenças tiveram
escore médio maior no Domínio Físico (77,53 x 60,54; p<0,001), estatisticamente
significativo. Nos demais domínios, as médias dos escores foram semelhantes.
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Tabela 28 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a presença de
doença do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Presença de doença

Domínios do WHOQOL-bref
Sim

p#
Não

Média

dp

Média

dp

IGQV

50,89

(23,16)

60,94

(16,61)

0,091

Físico

60,54

(17,48)

77,53

(12,44)

< 0,001*

Psicológico

56,35

(14,99)

60,24

(14,43)

0,356

Relações Sociais

59,92

(14,40)

62,50

(12,29)

0,227

Meio Ambiente

52,90

(9,55)

51,82

(9,21)

0,804

# Teste de Mann-Whitney

* diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
Entre os cuidadores que faziam uso de psicofármacos, não houve diferença
estatisticamente significativa entre as médias em nenhum dos domínios e nem na
qualidade de vida geral (Tabela 29).
Tabela 29 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o uso de
psicofármacos do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Domínios do WHOQOL-bref

Uso de psicofármacos
Sim

p
Não

Média

dp

Média

dp

IGQV

47,22

(13,66)

55,70

(22,29)

0,126

Físico

57,14

(17,77)

68,23

(17,43)

0,092

Psicológico

58,80

(11,11)

57,60

(15,37)

0,807

Relações Sociais

65,74

(9,72)

60,09

(14,06)

0,210

Meio Ambiente

56,60

(10,30)

51,86

(9,15)

0,156

Os cuidadores que referiram presença de dor em alguma parte do corpo
apresentaram escore médio estatisticamente significativo no domínio Físico (78,27 x
60,12; p<0,001), maiores do que os que não referiram ter dor (Tabela 30).
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Tabela 30 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a presença de dor
do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Presença de dor

Domínios do WHOQOL-bref

p#

Sim

Não

Média

dp

Média

dp

IGQV

53,75

(22,98)

65,91

(15,90)

0,157

Físico

78,27

(9,12)

60,12

(18,18)

<0,001*

Psicológico

59,03

(11,70)

57,04

(16,40)

0,556

Relações Sociais

60,42

(9,91)

61,11

(15,47)

0,891

Meio Ambiente

55,34

(7,28)

50,89

(10,10)

0,126

# Teste de Mann-Whitney
* diferença estatisticamente significativa (p<0,05).

Verifica-se na Tabela 31 que os cuidadores que referiram dormir mais de oito
horas por dia apresentaram maiores médias nos domínios Físico (72,91 x 61,87;
p=0,028) e Meio Ambiente (56,03 x 49,75; p=0,012), estatisticamente significativas, do
que aqueles com menos de oito horas de sono por dia.
Tabela 31 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo as horas de sono
do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Horas de sono

Domínios do WHOQOL-bref
< 8 horas

p#
≥ 8 horas

Média

dp

Média

dp

IGQV

50,00

24,47

60,34

15,33

0,117

Físico

61,87

19,27

72,91

13,55

0,028*

Psicológico

56,08

16,33

59,91

12,52

0,270

Relações Sociais

58,11

15,40

64,37

10,18

0,074

Meio Ambiente

49,75

10,24

56,03

6,78

0,012*

# Teste de Mann-Whitney
*diferença estatisticamente significativa (p<0,05).

RESULTADOS 80
___________________________________________________________________________
O IGQV e os domínios Físico e Social tiveram maiores médias de escores,
estatisticamente significativas, nos cuidadores que referiram ter atividade sexual contra
aqueles que referiram não ter. Esses cuidadores também apresentaram escores
maiores no domínio Psicológico (Tabela 32).

Tabela 32 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo a atividade sexual
do cuidador. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Domínios do WHOQOL-bref

Atividade sexual
Sim
Média

p#
Não

dp

Média

dp

IGQV

62,98

18,19

49,06

21,81

0,017*

Físico

76,10

10,87

60,63

18,79

0,001*

Psicológico

62,34

14,93

54,79

14,11

0,065

Relações Sociais

66,03

16,32

57,50

10,47

0,006*

Meio Ambiente

52,88

9,88

52,27

9,14

0,673

# Teste de Mann-Whitney
* diferença estatisticamente significativa (p<0,05).

4.5.8 Comparação das médias dos escores de qualidade de vida do cuidador
segundo as variáveis qualitativas
Os escores médios obtidos nos diferentes domínios e no IGQV foram
comparados com as variáveis qualitativas do paciente, sexo e grau de dependência.
Nenhum grupo dessas variáveis apresentou diferença estatisticamente significativa na
qualidade de vida do cuidador. Na Tabela 33 verifica-se que não houve diferença
estatisticamente significativa nas médias da QV dos cuidadores em relação ao sexo dos
pacientes.
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Tabela 33 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF, segundo sexo do paciente.
PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Sexo do paciente

Domínios do WHOQOL-bref
Feminino

p#
Masculino

Média

dp

Média

dp

Físico

53,29
66,54

(18,54)
(16,20)

56,25
66,96

(25,12)
(19,98)

0,475
0,603

Psicológico

58,22

(14,15)

57,14

(15,87)

0,810

Relações Sociais

59,87

(11,27)

62,20

(16,43)

0,453

Meio Ambiente

51,89

(7,74)

53,35

(11,31)

0,469

IGQV

Os diferentes graus de dependência dos pacientes não determinaram médias
diferentes estatisticamente significativas em nenhum dos domínios do WHOQOL-bref
(Tabela 34), o que equivale dizer que entre os diferentes graus de incapacidade não
houve diferença entre a percepção subjetiva da qualidade de vida nos diferentes
domínios.
Tabela 34 – Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-BREF segundo o grau de
dependência do paciente. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Grau de dependência

Domínios do
WHOQOL-bref

p

Dependência

Dependência

Dependência

Independência

completa

modificada 50%

modificada 25%

completa /
modificada

Média
IGQV

48,21

dp
20,95

Média
55,17

dp
22,79

Média
55,00

dp
21,35

Média
57,50

dp
18,96

0,405

Físico

63,27

16,59

64,53

19,84

67,57

15,84

80,00

13,02

0,304

Psicológico

55,95

18,92

56,75

14,79

59,50

13,63

57,50

13,63

0,891

Relações

58,33

15,21

63,79

13,23

58,00

14,53

61,67

7,45

0,550

48,21

9,17

52,37

8,63

52,25

9,90

60,63

8,73

0,241

Sociais
Meio Ambiente

RESULTADOS 82
___________________________________________________________________________
4.5.9 Correlação entre os escores de qualidade de vida dos cuidadores e as
demais variáveis quantitativas
A Tabela 35 mostra a correlação da qualidade de vida do cuidador com as
variáveis quantitativas do cuidador e do paciente, através da correlação de Spearman.
Houve apenas correlação negativa estatisticamente significativa entre o IGQV e a
escala Zarit (r = - 0,35; p=0,005), indicando que quanto maior o escore médio do IGQV
menor o escore médio do Zarit , ou seja, maior a sobrecarga percebida do cuidador.
No domínio Físico, houve correlação negativa estatisticamente significativa com
a idade do paciente (r = - 0,28; p=0,023). Quanto mais velho o paciente, menor o
escore médio no domínio Físico. Houve também correlação negativa estatisticamente
significativa com a idade do cuidador (r = -0,47; p<0,001), ou seja, quanto mais velho o
cuidador, menor o escore no domínio Físico da QV. Nesse mesmo domínio também foi
encontrada correlação negativa estatisticamente significativa com a escala Zarit (r = 0,29; p= 0,018), revelando que, quanto maior a sobrecarga sentida pelos cuidadores,
menores o escore médio no domínio Físico.
No domínio Psicológico, houve correlação estatisticamente significativa apenas
com a escala de avaliação de sobrecarga do cuidador, Zarit (r = - 0,39; p=0,001),
indicando que quanto maior a sobrecarga menor o escore médio do domínio
Psicológico.
Com relação ao domínio ‘Relações Sociais’, o número de pessoas que moram no
domicílio apresentou correlação estatisticamente significativa (r = 0,30; p=0,014), sendo
que quanto maior o número de pessoas no domicílio, maior o escore nesse domínio. A
escala de Zarit também apresentou correlação estatisticamente significativa (r = - 0,26;
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p=0,033), ou seja, quanto maior a sobrecarga menor o escore médio em ‘Relações
Sociais’.
Finalmente, o domínio Meio Ambiente obteve correlação estatisticamente
significativa com três variáveis: idade do paciente, tempo como cuidador e a escala
Zarit.
A idade do paciente obteve correlação negativa estatisticamente significativa (r =
- 0,32; p=0,008), sendo que quanto maior a idade do paciente, menor o escore médio
do domínio. O tempo como cuidador apresentou correlação estatisticamente
significativa (r = 0,26 e p=0,038) indicando que quanto maior o tempo cuidando do
familiar, maior o escore no domínio Meio Ambiente.
Para a escala de Zarit, há correlação negativa estatisticamente significativa (r =
0,35 e p=0,004), portanto, no domínio Meio Ambiente, quanto maior a sobrecarga,
menor o seu escore médio.
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Tabela 35 – Coeficientes de correlação de Spearman (rsp) entre os domínios WHOQOL-bref e as
demais variáveis. PSF - ACSC. São Paulo, 2006/2007.
Nº de
pessoas
Domínios

Idade

Idade

Renda per

que

Tempo

WHOQOL-

paciente

cuidador

capita

moram no

como

bref

rsp

rsp

rsp

domicílio

(p)

(p)

(p)

QV geral

Zarit

MIF total

cuidador

rsp

rsp

rsp

rsp

(p)

(p)

(p)

(p)

-0,10

-0,07

0,20

-0,04

0,19

-0,35*

0,03

(0,420)

(0,565)

(0,113)

(0,746)

(0,134)

(0,005)

(0,831)

-0,28*

-0,47*

0,08

0,12

-0,12

-0,29*

0,22

(0,023)

(<0,001)

(0,517)

(0,359)

(0,352)

(0,018)

(0,081)

-0,07

-0,06

0,18

0,07

0,15

-0,39*

0,05

(0,587)

(0,660)

(0,168)

0,580

0,246

0,001

0,691

Relações

-0,21

-0,16

0,09

0,30*

0,20

-0,26*

-0,09

Sociais

(0,096)

(0,187)

(0,466)

(0,014)

(0,103)

(0,033)

(0,485)

Meio

-0,32*

0,03

0,06

0,04

0,26*

-0,35*

0,11

Ambiente

(0,008)

(0,793)

(0,649)

(0,741)

(0,038)

(0,004)

(0,382)

Físico

Psicológico

*correlação estatisticamente significativa (p<0,05)

4.5.10 Modelo de regressão linear múltipla final para a ‘Qualidade de vida geral’
A Tabela 34 apresenta o modelo de regressão linear múltipla final. As variáveis
independentes estatisticamente relacionadas com o IGQV foram a escala de Zarit (β= 0,542; p= 0,001), ter companheiro(a) (β = +10,355; p=0,039) e a presença de doença
no cuidador (β= -11,701; p=0,021). Conclui-se que para cada ponto do Zarit, há, em
média, uma diminuição de 0,542 no IGQV. O cuidador casado ou em união consensual
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(com companheiro) tem, em média, mais 10,355 pontos no IGQV. O cuidador que
apresenta alguma doença tem, em média, menos 11,701 pontos no IGQV quando
comparado àquele que não refere doenças. Feita a análise de resíduos, verificou-se
que, do ponto de vista estatístico, o modelo final não apresenta viés.
Tabela 36 – Modelo de regressão linear múltiplo final para o IGQV. PSF - ACSC. São Paulo,
2006/2007.
Variável

Coeficiente de regressão β

p

Zarit

- 0,542

0,001

Com companheiro (a)

+10,355

0,039

Presença de doença

- 11,701

0,021

r 2 ajustado = 0,23;

p (modelo) < 0,001

Discussão
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5. Discussão
Neste estudo, que investigou a qualidade de vida de cuidadores de pacientes
com dependência atendidos na Atenção Básica, a qualidade de vida foi tomada como a
variável dependente e as demais, como variáveis independentes, tanto as relativas aos
cuidadores quanto as referentes aos pacientes.
Considerando a complexidade do fenômeno a ser avaliado, foram utilizados três
instrumentos, com diferentes abordagens, para que a aproximação ao fenômeno fosse
realizada sob a perspectiva adotada, ou seja, a qualidade de vida como um construto
multidimensional, de natureza objetiva e subjetiva, determinado socialmente pelas
condições de vida e trabalho dos indivíduos e relativizado pelo contexto histórico e
cultural no qual se inserem.
Os instrumentos de medida utilizados procuraram captar dados objetivos,
subjetivos, específicos do cuidado e das diversas dimensões da vida, comuns a
pacientes e cuidadores. O instrumento de avaliação da sobrecarga do cuidador (ZBI) e
o de avaliação funcional do paciente (MIF) são recomendados pelo Ministério da Saúde
e constam do “Caderno de Atenção Básica - Envelhecimento e Saúde da Pessoa
Idosa”, de 200671.
Foi enfocada a qualidade de vida de cuidadores familiares de pacientes
vinculados à Atenção Básica, um recorte que privilegia o modelo da atenção. Os
cuidadores familiares foram selecionados não em função da doença do paciente, mas
sim pela inserção de ambos em um determinado nível de atenção do sistema de saúde,
como é o caso do Programa Saúde da Família, que integra a Atenção Básica.
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No Brasil, poucos são as pesquisas que avaliam a QV de cuidadores na Atenção
Básica72,73, sendo preponderante a investigação de pacientes e cuidadores atendidos
por serviços de assistência domiciliária vinculados a hospitais

27,54,74

ou ainda estudos

que avaliam a qualidade de vida do cuidador em função da doença do
paciente75,76,77,78,79.

5.1 Caracterização dos pacientes
Não foram encontrados estudos que permitissem comparar as características
dos pacientes assistidos na Atenção Básica, porque os trabalhos disponíveis são
específicos para pacientes idosos72,73. Entretanto, comparando os resultados
encontrados com os de estudos realizados com pacientes atendidos por Programas de
Assistência Domiciliária do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e
do Hospital Universitário da USP27,54, que não atendem somente pacientes idosos,
houve semelhanças tanto na média de idade quanto nos diagnósticos principais.
A maioria dos pacientes era do sexo feminino (57,6%), com idades entre 18 e 98
anos e média de 63,4 anos (dp=22,5 anos). Trata-se, portanto, de uma amostra
composta predominantemente por idosos, haja vista que o estudo abrangia todos os
cuidadores de pacientes adultos (igual ou maior de 18 anos).
Duayer e Oliveira8, ao caracterizar o perfil das pessoas com perdas funcionais e
dependência atendidas por equipes de PSF no Município de São Paulo, encontraram
média de idade de 63 anos.
Com relação aos diagnósticos, 75,8% dos pacientes apresentavam doenças do
aparelho circulatório, sendo 39,4% AVC, porcentagem semelhante à encontrada por
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Garcia et al73. O AVC pode ser uma seqüela da HAS não controlada, corroborando os
resultados de outros estudos que consideram as doenças crônicas uma das principais
causa de dependência e incapacidade19.
A avaliação do desempenho funcional dos pacientes foi realizada por meio da
MIF. Em revisão bibliográfica feita por Kawasaki, Cruz e Diogo69, entre 35 trabalhos, 21
foram realizados com a população idosa, principalmente para avaliar a reabilitação
após trauma ou AVC. Não foram encontrados estudos aplicados a pacientes atendidos
na Atenção Básica.
Até 2004, apenas dois estudos foram publicados no Brasil utilizaram a MIF, um
instrumento bastante extenso, recomendado para a avaliação de pacientes que
sabidamente têm algum grau de incapacidade. A MIF ajuda a “quantificar” a
necessidade de ajuda para a realização das atividades básicas da vida diária. Portanto,
não deve ser utilizada para o levantamento inicial das pessoas com perdas funcionais e
dependência.
A média de pontuação da MIF mostrou que os pacientes atendidos pelas equipes
de saúde da família têm, em média, uma dependência modificada em até 50%, ou seja,
conseguem realizar as tarefas básicas da vida diária em até 50%, necessitando da
ajuda de outra pessoa para completá-las.
O estudo realizado por Duayer e Oliveira8, que utilizou a Escala da Cruz
Vermelha Espanhola para avaliar o grau de dependência, constatou que cerca de um
terço dos pacientes apresentava alto grau de dependência, ou seja, não realizavam
nenhuma tarefa sem ajuda ou estavam acamados. No presente estudo, 54,4% da
amostra foi classificada entre dependência moderada (dependência modificada em até
50%) a grave (dependência completa). Esse perfil corrobora a afirmação de Duayer e
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Oliveira8, de que a maioria dos pacientes atendidos por equipes de família no município
de São Paulo apresenta necessidades de cuidado compatíveis com a Atenção Básica.
Entretanto, essas pessoas não conseguem realizar atividades da vida sem a ajuda de
um cuidador.

5.2 Perfil do cuidador familiar
Segundo Karsh46, a literatura internacional identifica quatro condições que se
fazem presentes na escolha do cuidador principal: parentesco, gênero, proximidade
física e proximidade afetiva.
Nesta amostra, os cuidadores tinham 50,5 anos em média (dp=14,84), variando
de 17 a 85 anos. Como esperado, houve predomínio de mulheres cuidadoras (83,3%),
divididas entra filhas (37,9%) e esposas (24,2%), casadas (62,2%) e que não exerciam
atividades remuneradas (74,2%), sendo que 43,9% eram donas de casa. Essas são as
características mais freqüentemente encontradas em diversos estudos, seja no âmbito
nacional ou internacional

24,27,54,80,31,32

. Os achados reforçam o papel social da mulher,

historicamente determinado, de cuidadora principal e também que o cuidado a pessoas
dependentes fique a cargo dos parentes mais próximos, a família nuclear.
Apenas em um estudo com cuidadores de pacientes com artrite reumatóide (AR)
observou-se o predomínio de cuidadores do sexo masculino (73,9%)79. Isso se deve
principalmente à prevalência de AR em mulheres. Em outra investigação, envolvendo
cuidadores de pacientes com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), a amostra
mostrou-se dividida, com 58,7% de cuidadores do sexo feminino e 41,3% do masculino,
também em razão das características da doença75.
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É interessante destacar que o modelo familiar baseado na divisão sexual do
trabalho, ou seja, em que o homem é o provedor e a mulher é encarregada das tarefas
reprodutivas e assistenciais, permanece dominante não só no Brasil como em todo o
mundo, haja vista a similaridade das características sociodemográficas dos cuidadores
nos diversos estudos. Porém, há previsão que no futuro esse perfil seja modificado pela
inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho e pelas mudanças na
organização e na estrutura familiar 31,46.
Rodríguez31 ressalta que o modelo de apoio informal provido pelas famílias
incide de maneira particularmente perversa sobre as mulheres, afetando negativamente
seu bem-estar e desenvolvimento profissional.
Outra questão de gênero é a longevidade feminina. Na Espanha, dentre os
idosos com algum grau de dependência, 55,7% dos pacientes homens eram casados,
enquanto que 66,2% das pacientes mulheres eram viúvas31. Resultado semelhante
também foi encontrado por Garcia et al73.
A maior parte dos cuidadores (75,8%) referiu ter alguma religião, mesmo que
alguns dissessem que não eram praticantes. O fato de assumirem ter alguma religião
possivelmente indica que acreditam em algo transcendente, o que denota alguma
espiritualidade.
Estudo realizado com cuidadores de paciente com Alzheimer81 observou
correlação negativa estatisticamente significativa entre o escore total do questionário
“Spiritual Well-Being Scale”, que avalia a percepção individual do bem-estar espiritual, e
o Zarit Burden Interview, ou seja, quanto maior a sobrecarga percebida, menor o bemestar espiritual relatado.
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Chang, Noonan, Tennstedtl82 mostraram que cuidadores que utilizavam a religião
e a crença espiritual para enfrentar a tarefa de cuidar tinham melhor relação com a
pessoa cuidada e menores níveis de depressão. Murray-Swank et al83 também
encontraram associação entre religiosidade e menor grau de depressão, melhor autoestima e auto-cuidado entre cuidadores. Outros estudos também mostraram que a
religiosidade e a espiritualidade ajudam nas estratégias de enfrentamento do papel de
cuidador e reduzem os casos de depressão84.
A escolaridade é predominantemente baixa em diversos estudos com
cuidadores, tanto no âmbito nacional25,27,28,73 como internacional

31,77

. O baixo nível de

escolaridade pode contribuir para que o papel de cuidador seja atribuído a essas
pessoas, dado que a inserção no mercado de trabalho formal é mais difícil para
indivíduos com baixa escolaridade. Sendo assim, é provável que essas pessoas
dediquem-se aos serviços domésticos e que tarefa de cuidar do familiar dependente
tenha se tornado uma extensão dessa atividade.
Nesta amostra, 74,2% dos cuidadores não trabalhavam e, dentre os 77,3% que
já haviam exercido algum trabalho remunerado durante sua vida, 24,2% haviam se
dedicado a serviços domésticos (diarista, arrumadeira, passadeira, empregada
doméstica). Esse perfil é corroborado por outras investigações31,54,79,87,89, nas quais
também prevaleceram cuidadores que não exerciam atividade remunerada, na maioria
das vezes, donas-de-casa.
Com relação às condições de saúde dos cuidadores, 63,6% referiram ter alguma
doença diagnosticada; principalmente do aparelho circulatório (46%) e doenças
endócrinas (19). De fato, enfermidades cardiovasculares e as osteoarticulares são as
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mais encontradas27,54. Os principais diagnósticos foram hipertensão (39,4%), diabetes e
dislipidemia (13,6%).
Para Medeiros, Ferraz e Quaresma89, os cuidadores são “vítimas ocultas” das
doenças crônicas, uma das principais causas de incapacidade e dependência nos entre
os pacientes. Podem vir a ser “vítimas visíveis”, uma vez que o estado emocional e a
sobrecarga vivenciada podem culminar no aparecimento de complicações relativas a
essas doenças.
É importante ressaltar que o aparecimento de doenças crônicas não pode ser
diretamente relacionado ao ato de cuidar, porém a sobrecarga decorrendo do cuidado
pode afetar a condição de saúde dos cuidadores. Em diversos estudos, a maioria dos
cuidadores referiu algum problema de saúde física ou mental87,90,91.
Em seu estudo, Llach, Suriñach e Gamisans87 encontrou 84% de cuidadores que
referiam algum problema físico e 94,4% com alguma condição psicológica relacionados
ao cuidado. Em revisão da literatura, Glozman80 encontrou diversos trabalhos com
cuidadores que sugeriram alto risco para depressão, ansiedade, mudanças no sistema
imunológico e piora na saúde física e mental.
O tempo como cuidador indica o caráter crônico da doença dos pacientes. Neste
estudo, o tempo médio como cuidador foi de 9,8 anos. Estudo realizado por Garrido e
Menezes74 observou correlação significativa entre o tempo de cuidado e a sobrecarga
do cuidador, indicando que quanto maior o tempo, maior a sobrecarga.
Garcia et al73, entretanto, verificou que quanto maior o tempo de cuidado,
menores as queixas psíquicas dos cuidadores, ou seja, que o tempo atuava como fator
protetor. Portanto, a correlação entre o tempo do cuidado e a sobrecarga do cuidador é
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bastante controversa e há necessidade de outras investigações para estabelecer sua
correlação com outras variáveis.
No presente estudo, o tempo como cuidador correlacionou-se com domínio Meio
Ambiente, indicando que quanto maior o tempo cuidando, maior o escore nesse
domínio que engloba oportunidades de atividade de lazer, satisfação com o ambiente
físico e as condições de moradia, assim como recursos financeiros e satisfação com o
serviço de saúde utilizado e o transporte. Uma possível explicação é que pessoas que
cuidam há mais tempo tem melhores condições ambientais para prover o cuidado,
melhorando a sobrevida do paciente e assim aumentando o tempo de cuidado.
As condições de moradia e saneamento básico estão de acordo com as
encontradas no restante do Distrito. A única variável que destoou significativamente foi
escolaridade, com uma taxa de 21,2% analfabetos entre os cuidadores contra 7,0% da
população geral local.
As condições de vida encontradas no estudo retratam não só as características
da região, uma das mais carentes da cidade, mas também o perfil da população
atendida pelo Programa Saúde da Família que, no município de São Paulo, foi
implantado prioritariamente nas áreas de maior exclusão social.

5.3 O cuidador e a sobrecarga percebida
O índice médio de sobrecarga dos cuidadores, avaliado pelo ZBI, foi de 32,12
pontos, o que permite dizer que estavam moderadamente sobrecarregados. Outros
estudos que utilizaram essa mesma escala apresentaram dados semelhantes, com
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escores de moderado a alto74,87,92,93. Cabe destacar que alguns estudos utilizaram
pontuações de 1 a 5 ao invés de 0 a 4, o que dificulta a comparação.
Schreiner, Marimoto e Zarit94 determinaram um ponto de corte, estatisticamente
válido, no escore da escala de Zarit para identificar cuidadores familiares em risco de
depressão. Cuidadores de pacientes com AVC, DPOC e incapacidades gerais
participaram do estudo que determinou seu ponto de corte entre 24 e 26.
Considerando a pontuação da média da amostra desse estudo, podemos dizer que,
através da avaliação da sobrecarga referida pelos cuidadores, há risco de
desenvolverem quadros depressivos.
Contudo, quando questionados, a maioria dos cuidadores relatou que se sentiam
sobrecarregados pelo menos algumas vezes (86,4%), porém isso não refletiu em
rejeição ao paciente, pois grande parte deles afirmou que nunca pensava em deixar
que outra pessoa cuidasse do paciente e que não se achava incapaz de cuidar por
muito mais tempo. Apesar de a maioria achar que deveria estar fazendo mais por seu
familiar, não achava que poderia cuidar melhor, porque considerava que o cuidado
prestado era o melhor que podia fazer.
O auto-reconhecimento e a sensação de ser capaz são chamados de ‘selfefficacy’ por alguns autores88. Há estudos que comprovam que quanto maior a selfefficacy, menores os sintomas depressivos. O auto-reconhecimento, os ganhos
emocionais envolvidos tarefa de cuidar e os aspectos positivos foram enfatizados em
alguns estudos nacionais e internacionais e devem ser destacados para melhor
compreensão da qualidade de vida dos cuidadores.
Vale destacar que 84,9% dos cuidadores referiram que freqüentemente sentem
que o paciente depende de seus cuidados e que são as únicas pessoas de quem o
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familiar pode depender (72,7%). Isso atribui ao cuidador uma carga muito alta de
responsabilidade e obrigação que pode ser avaliada como algo positivo (ganho
narcísico) ou negativo (perda da liberdade)54.
A escala de avaliação de sobrecarga do cuidador (ZBI) obteve correlação
estatisticamente significativa com todos os domínios do WHOQOL-BREF e com o
IGQV, ou seja, cuidadores que se disseram mais sobrecarregados pela tarefa de cuidar
apresentaram piores avaliações com relação a diversos aspectos da sua vida.
Muitos estudos correlacionam a qualidade de vida com a sobrecarga,
estabelecendo uma relação de causa e efeito: quanto maior a sobrecarga, pior a
qualidade de vida. Sequer utilizam instrumentos específicos de medida para
estabelecer essa correlação.

5.4 Qualidade de vida e cuidadores
O questionário de avaliação subjetiva, WHOQOL-bref, encontrou maiores
escores na dimensão Física (71,01) e Relações Sociais (63,24) e menor no domínio
Meio Ambiente (52,21). Estudo realizado por Amendola et al52 com cuidadores
familiares atendidos por uma equipe de assistência domiciliária encontrou resultados
semelhantes, com maiores escores nos domínios Físico (65,04) e Relações Sociais
(61,62) e menores no domínio Meio Ambiente (54,11).
Já um estudo conduzido na Alemanha75, com cuidadores familiares de pacientes
com TOC, constatou melhores escores no domínio Físico (76,19) e Meio Ambiente
(73,09) e menor no domínio Relações Sociais (67,00). Em outra insvestigação, com
cuidadores de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, os escores apresentados
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foram maiores nos domínios Físico (60,0) e Relações Sociais (58,3) e o piores no
domínio Psicológico (50,0)77.
Em todos os estudos citados, o maior escore foi no domínio Físico, que engloba
facetas relacionadas à satisfação com a mobilidade, a capacidade de desempenhar as
atividades do dia-a-dia e a capacidade para o trabalho, além de questões como o
quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária e o quanto
sua dor o impede de fazer o que você precisa. Essas questões estão ligadas à autosatisfação e o auto-reconhecimento pelo papel desempenhado e algumas delas, se
respondidas negativamente, são praticamente incompatíveis com o cuidado, o que
poderia explicar o alto escore encontrado nesse domínio em relação aos demais.
Não há uniformidade entre os escores dos domínios nos diferentes estudos. Isso
é extremamente positivo, já que se trata de um instrumento que avalia a qualidade de
vida subjetiva. Ainda que influenciada por questões culturais e por recursos pessoais,
verifica-se que as avaliações subjetivas podem ser favoráveis, a despeito das
condições objetivas desfavoráveis. Por exemplo, apesar de 54,5% dos cuidadores
referirem algum tipo de dor, também referiram que essa dor pouco ou em nada os
impedia de fazer o que precisavam (68,2%). Ou ainda: apesar das condições de vida
desfavoráveis, 62,2% disseram-se satisfeitos com as condições do local onde
moravam.

5.5 Características do paciente e qualidade de vida do cuidador
Entre as variáveis qualitativas relacionadas aos pacientes, sexo e grau de
dependência, não houve diferença estatisticamente significativa em nenhum dos
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domínios relacionados a QV do cuidador. Porém, entre as variáveis quantitativas, a
idade do paciente mostrou correlação com o domínio Físico, indicando que, quanto
mais velho o paciente, menor o escore médio nesse domínio, já que pacientes mais
velhos requerem cuidados que sobrecarregam fisicamente o cuidador.
Neste estudo, os diferentes graus de dependência do paciente não determinaram
escores médios diferentes em nenhum dos domínios do WHOQOL-bref, assim como a
MIF não se correlacionou significativamente com nenhum domínio. Esse dado reforça a
questão subjetiva da avaliação e o aspecto positivo do cuidado. Os atributos individuais
do cuidador e o significado que este atribui ao seu cuidado supera a sobrecarga
objetiva de cuidar de alguém com alto grau de dependência.
A idade do paciente também se correlacionou com o domínio Meio Ambiente, ou
seja, quanto maior a idade, menor o escore do domínio. O paciente idoso normalmente
demanda condições específicas para o seu cuidado devido à diminuição de algumas
capacidades ao longo dos anos. Talvez por isso os cuidadores de pacientes mais
velhos estejam menos satisfeitos com o ambiente físico, condições de moradia,
recursos financeiros, serviços de saúde e transporte.
Schestatsky et al76 também encontrou correlação inversa, estatisticamente
significativa, entre a qualidade de vida de cuidadores de pacientes com Parkinson no
domínio Relações Sociais e a idade do paciente, indicando que quanto mais velho o
paciente, menor a satisfação do cuidador com seus relacionamentos, apoio recebido e
atividade sexual.

98
DISCUSSÃO
___________________________________________________________________________

5.6 Qualidade de vida e características do cuidador
No domínio Físico, foram observadas diferenças estatisticamente significativas
entre: grau de escolaridade, religião, apoio social, presença de doença e presença de
dor.
Cuidadores analfabetos obtiveram menores escores no domínio Físico. Pessoas
com maior grau de instrução tendem aderir mais a tratamentos por terem maior
conhecimento geral e mais facilidade de compreensão das orientações, o que preserva
sua saúde física. Em estudo realizado por Golimbet e Trubnikov95, a escolaridade foi
uma variável estatisticamente relacionada com o domínio Psicológico, sendo que
quanto maior o nível de escolaridade há um aumento no escore desse domínio.
Os cuidadores católicos apresentaram maior média no domínio Físico que os
evangélicos e espíritas, porém não houve diferença em nenhum domínio entre os que
relataram ter religião e os sem religião (dados não demonstrados). A religião em si não
determina melhor ou pior escore, já que muitos cuidadores que se disseram católicos
não eram praticantes (dado não coletado).
Com relação à religião, Koening apud Panzini96 constatou que, na maioria das
pesquisas, práticas e crenças religiosas estão associadas com melhor saúde mental e
física. De 225 relatos de pesquisas envolvendo religião e saúde física, na maioria o
autor encontrou resultados positivos decorrentes do envolvimento religioso, em relação
à: dor, debilidade física, doenças do coração, pressão sangüínea, enfarto, função
imune, função neuro-endócrina, doenças infecciosas, câncer e mortalidade.
Os aspectos positivos encontrados entre religião e saúde não querem dizer que
todas as religiões ou alguma em particular sempre promovam emoções humanas
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positivas, relacionamentos satisfatórios ou estilos de vida saudáveis. Em certas
circunstâncias, a religião pode ser prejudicial à saúde se as crenças forem usadas para
justificar comportamentos de saúde negativos ou quando práticas religiosas são usadas
para substituir cuidados médicos tradicionais96.
Os cuidadores que referiram receber algum apoio informal apresentaram
melhores escores no domínio Relações Sociais, estatisticamente significativos com
relação aos demais, e piores escores no domínio Físico. No domínio Físico, parece
haver um caso de causalidade reversa, ou seja, não é por receber ajuda de alguém que
o cuidador apresenta pior escore no domínio e sim por ter pior escore nesse domínio é
que recebe ajuda de alguém. A ajuda mais citada foi a dos próprios familiares, portanto,
pode-se inferir que pessoas com mais problemas físicos necessitavam de mais ajuda
ou até de um revezamento mais constante no cuidado ao paciente.
No domínio Relações Sociais, que avalia a satisfação com os relacionamentos
interpessoais e o apoio que recebem de amigos e familiares, o fato de receberem ajuda
de alguém indicou melhor satisfação com relação a essas questões. O apoio informal
tem sido definido como “o cuidado e a atenção que se dispensa de maneira altruísta
àqueles

que

apresentam

algum

grau

de

incapacidade

ou

dependência,

fundamentalmente por seus familiares, mas também por outros agentes e redes
distintas de serviços formalizados de atenção”31. Muitos estudos têm mostrado que a
principal rede de apoio é a informal24,31,53 e que muitos cuidadores não recebem ajuda
de ninguém 24,54,97 tal como encontrado no presente estudo (26,8%).
Com relação ao sexo, cuidadores do sexo feminino mostraram escores médios
maiores no domínio Relações Sociais que os do sexo masculino. Como relatado por
diversos autores e comprovado por estudos científicos, a mulher é o principal cuidador
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familiar por motivos históricos e culturais. Homens que cuidam têm mais probabilidade
de o fazer por falta de opção, por não terem familiares próximos ou por afastamento
dos mesmos. Isso explicaria o maior descontentamento por parte dos mesmos com
suas relações sociais.
No estudo de Amendola et al52, os cuidadores do sexo masculino apresentaram
piores médias na ‘qualidade de vida geral’. Já em estudo realizado na Rússia95, as
mulheres apresentaram menores médias na ‘satisfação com a saúde’(questão 2) e no
domínio Físico e também se mostraram significativamente mais estressadas que os
homens cuidadores.
Em uma pesquisa qualitativa que investigou a experiência masculina de cuidar
de um familiar com Alzheimer, Parsons98 constatou que há uma visão positiva do
cuidador por trás dos sentimentos negativos, alterando a supremacia do conceito de
“sobrecarga” como um aspecto predominante do cuidado.
Tendo observado a prática diária de cuidados nos domicílios dos pacientes,
Laham54 acredita que os cuidados exercidos por homens não têm qualidade inferior aos
realizados por mulheres. Os homens também se mostraram preocupados com a boa
realização dos cuidados e demonstraram ser tão (ou mais) atenciosos e preocupados
que as mulheres que cuidam.
Os cuidadores com companheiros apresentaram escore médio maior no IGQV
que os sem companheiros. O fato de ter um cônjuge parece ter sido um fator de
fortalecimento, indicando boas relações com os mesmos.
O grau de parentesco apresentou maior escore médio no domínio Meio ambiente
entre as esposas/filha/mãe do que com os outros parentes (exceto maridos / filhos e
pai). Nos outros domínios, não foram observadas diferenças.
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No estudo realizado por Golimbet e Trubnikov95, os escores de todos os
domínios, exceto Meio Ambiente, foram significativamente menores nas filhas e
esposas do que no restante dos parentes-cuidadores. A relação de parentesco próximo
(“família nuclear”) apresentou correlação positiva estatisticamente significativa com a
sobrecarga do cuidador em estudo realizado por Garrido e Menezes74. Alguns autores53
consideram que a história do relacionamento entre o paciente e o cuidador, bem como
os recursos pessoais de enfrentamento, tem de ser levados em conta na avaliação da
sobrecarga percebida relacionada ao cuidado.
Neste estudo, não foram encontradas diferenças nas médias dos escores dos
domínios de QV entre os cuidadores que exerciam alguma atividade remunerada e
aqueles que não exerciam. Urizar e Maldonado93, entretanto, encontraram correlação
estatisticamente significativa entre o aumento da sobrecarga percebida e a ausência de
atividade laboral. Algumas cuidadoras chegaram a relatar no momento da entrevista
que atividades de artesanato desenvolvidas em domicílio eram muito terapêuticas e
ajudavam a diminuir o stress do dia-a-dia.
Os cuidadores que referiam não ter doenças apresentaram melhores escores no
domínio Físico, indicando que a ausência de doenças diagnosticadas os leva a avaliar
melhor a sua condição física. Golimbet e Trubnikov95 encontram associação
significativa entre a auto-avaliação da saúde do cuidador e os domínios Psicológico e
Relações Sociais. Aqueles que utilizavam psicofármacos não obtiveram nenhuma
diferença estatisticamente significativa em nenhum domínio da qualidade de vida, ou
seja, apesar da utilização de medicamentos para transtornos de humor, a avaliação da
sua qualidade e vida não foi afetada por esta condição de saúde.
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A presença de dor atribuiu maior escore ao domínio Físico. Esse achado parece
ilógico à primeira vista, mas, como o WHOQOL-bref avalia a percepção subjetiva da
qualidade de vida, é possível compreender que, em que pese a dor física referida, essa
não impede grande parte dos cuidadores (68,2%) de realizar as tarefas necessárias.
O sono, quando satisfatório (> 8 horas por dia), mostrou-se influente em relação
a melhores escores médios nos domínios Físico e Meio Ambiente. Carter99, em seu
estudo com cuidadores de pessoas com câncer, constatou que cuidadores que
passaram por uma intervenção relacionada ao sono apresentaram melhora nos
sintomas depressivos.
A atividade sexual, quando presente, elevou os escores médios no IGQV e nos
domínios Físico e Relações Sociais. Novamente, pode se tratar de causalidade reversa,
ou seja, não é porque mantinha atividade sexual que os cuidadores obtiveram melhores
escores nesses domínios e sim porque melhores condições nesses domínios os
levaram a ter atividade sexual. Ferrando et al97 verificaram que a atividade sexual dos
cuidadores é afetada pelo cuidado. Não há estudos aprofundados relacionados ao tema
que permitam discutir esse dado em profundidade.
A idade do cuidador parece ser uma variável importante na avaliação da
qualidade de vida do cuidador75,80,93,95,97 . No presente estudo, quanto maior a idade do
cuidador, menor o escore no domínio Físico. É sabido que o processo de
envelhecimento diminui a reserva funcional do organismo, reduzindo sua capacidade de
responder adequadamente a situações de estresse físico e psicológico, o que pode
levar a uma sobrecarga funcional e culminar em processos patológicos100.
Ao avaliar a saúde de idosos que cuidam de idosos, Rodrigues, Watanabe e
Derntl101 verificaram a presença de uma a quatro doenças crônicas associadas a
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alguma incapacidade funcional. Amendola et al52 encontraram que a idade do cuidador
foi o único preditor significativo da qualidade de vida geral, indicando que o aumento da
idade provoca diminuição do escore total de qualidade de vida.
Em outro estudo75, realizado por Wenzke et al75 todos os domínios do WHOQOLbref correlacionaram-se positivamente com a idade, exceto o domínio Meio Ambiente,
no qual a correlação foi negativa: quanto maior a idade, menor os escores dos domínios
do WHOQOL.
Urizar e Maldonado

93

verificaram que quanto maior a idade, maior a sobrecarga

percebida do cuidador. Já Ferrando et al97 encontraram justamente o contrário: quanto
menor a idade, mais a tarefa de cuidar afetava a vida do cuidador. Cuidadores mais
velhos parecem mais susceptíveis a sobrecarga, porém os mais jovens podem sofrer
mais isolamento e maiores restrições sociais, proporcionais a maiores possibilidades de
atividades de lazer e sociais de sua faixa etária80.
Foi encontrada correlação positiva entre o número de pessoas que moram no
mesmo domicílio e o domínio Relações Sociais. Essa variável também apresentou
correlação positiva estatisticamente significativa em outro estudo76, porém com relação
ao domínio Físico. O número de pessoas que residem no mesmo domicílio parece
significar também uma melhor rede de apoio, visto que há mais pessoas próximas que
podem ajudar e se revezar no cuidado.
Laham54 verificou que o número médio de pessoas que residiam com o paciente
era maior entre aqueles que referiram que tinham alguém que ajudava no cuidado, mas
ressaltou que ”um grande número de pessoas no domicílio não é garantia de que a
ajuda virá ou de que o paciente receberá maior atenção e será melhor cuidado”.
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5.7 Preditores da qualidade de vida
O escore total das questões 1 e 2 (IGQV) foi escolhido para analisar as variáveis
independentes estatisticamente relacionadas. No modelo de regressão linear múltipla
final, as variáveis preditoras do IGQV foram a escala de Zarit (β= - 0,542; p= 0,001), ter
companheiro(a) (β = +10,355; p=0,039) e a presença de doença no cuidador (β= 11,701; p=0,021). Portanto a sobrecarga e a presença de doença diminuíram a
pontuação do escore do IGQV, enquanto que o fato de ter algum companheiro
aumentou o escore do IGQV.
Os

cuidadores

que

referiram

maior

sobrecarga

avaliaram

menos

satisfatoriamente sua saúde e qualidade de vida, o que demonstra que a aplicação de
um

instrumento

específico

para

as

atividades

do

cuidador

correlacionou-se

satisfatoriamente com o instrumento de avaliação subjetiva de qualidade de vida geral,
o WHOQOL-bref. Além disso, mostrou ser um bom indicador da situação do cuidador,
podendo fornecer subsídios para o planejamento de ações e intervenções destinadas
àqueles que apresentam maior sobrecarga e que, portanto, tem a QV mais
comprometida. No presente estudo, verificou-se que indivíduos mais sobrecarregados
pela tarefa de cuidar apresentam diminuição na percepção de sua qualidade de vida.
A presença de um companheiro, que pode ser o próprio paciente ou não, pode
trazer benefícios com relação a menor número de sentimentos de solidão e maior
apoio. Muitos são os relatos de companheiros que deixaram suas esposas ao ter de
receber em suas casas pais ou parente das mesmas, que já não podiam viver sozinhos
e precisaram então recorrer às casas de seus filhos ou outros parentes. Nesta amostra,
a presença de companheiro pareceu favorável ao bem-estar dos cuidadores, o que
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necessariamente pode não ocorrer ou até ocorrer o contrário, ou seja, a presença do
companheiro pode ser um fator estressor para o cuidador.
A doença também se apresentou como preditor para menor satisfação com a
saúde e a qualidade de vida geral do cuidador. Algumas doenças provocam uma série
de sinais e sintomas que podem interferir na avaliação do cuidador de sua vida e
saúde. Antes de propor intervenções voltadas para a saúde dos cuidadores, as equipes
de saúde devem avaliar o grau de implicação das enfermidades existentes e como
essas podem interferir na tarefa de cuidar e na sua qualidade de vida.

Conclusão
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6. Conclusão
Com relação aos objetivos propostos, o presente estudo realizado com 66
cuidadores familiares, permitiu chegar às conclusões apresentadas a seguir:

Quanto às características dos pacientes:
•

57,6% dos pacientes eram do sexo feminino;

•

média de idade de 63,4 anos (dp= 22,5anos)

•

75,8% tinham doenças do aparelho circulatório;

•

o principal diagnóstico referido foi o acidente vascular cerebral (39,4%),
seguido de amputação de membros inferiores (16,7%).

Quanto à avaliação da independência funcional dos pacientes - MIF:
•

o escore médio da amostra foi 57,82, o que equivale dizer que os pacientes
apresentavam ‘dependência modificada em até 50% da realização das
tarefas’;

•

as médias mais baixas entre os domínios do instrumento foram encontradas
em: auto-cuidado (17,45), transferência (8,73) e locomoção (4,76);

•

43,9% dos pacientes eram dependentes em até 50% na realização das
tarefas e 37,9% dependentes em até 25%.
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Quanto às características dos cuidadores:
•

83,3% eram do sexo feminino;

•

a idade média foi de 50,5 anos (dp=14,84);

•

o tempo como cuidador variou de três meses a 42 anos, com uma média de
9,8 anos;

•

a renda familiar média foi de R$984,84 (~2,8 SM), sendo a renda per capita
de R$273,17;

•

37,9% das cuidadoras eram filhas, seguidas pelas esposas (24,2%);

•

62,2% eram casadas;

•

75,8% professavam alguma religião, sendo 45,5% católicas;

•

a maioria tinha baixa escolaridade (35% com ensino fundamental incompleto
e 21,2% analfabetos);

•

74,2% não trabalhavam, sendo que 43,9% eram donas de casa;

•

77,3% já haviam exercido trabalho remunerado; 24,2% em trabalhos
domésticos;

•

dentre os que trabalhavam, 82,4% não eram assalariados, ou seja
trabalhavam por conta própria

•

63,6% referiram ter alguma doença diagnosticada, sendo 46% doenças do
aparelho circulatório e 19% doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas,
conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10);

•

a morbidade mais referida foi a HAS (39,4%), seguida de DM e dislipidemias
(13,6%);
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•

A maioria dos cuidadores referiu algum tipo de dor, de moderada a intensa
(45,4%);

•

a dor afetava principalmente as costas / coluna (32,7%);

•

13,6% tomavam calmantes;

•

a média de sono foi de 7 horas/dia, sendo que para 66,7% dos cuidadores o
sono era interrompido durante a noite;

•

60,6% não tinham atividade sexual;

•

83,3% usavam o serviço público de saúde;

•

75,7% tinham residência própria feita de tijolos (98,5%), com abastecimento
de água (100%), energia elétrica (100%), coleta pública de lixo (98,5%) e
75,8% com sistema de esgoto;

•

a média de pessoas por domicílio foi de 3,7, variando de 2 a 8 pessoas.

•

as atividades mais referidas estavam relacionadas à religião (39%) e à visita a
parentes e amigos (14,2%);

•

35,1% referiram não ter atividade social;

• o tipo de apoio mais citado foi a ajuda informal de parentes (57,8%), sendo
que 26,8% disseram não receberem ajuda de ninguém.

Quanto à sobrecarga do cuidador - ZBI:
•

o escore médio foi de 32,12 (0 a 88), variando de 0 a 67;

•

84,9% dos cuidadores sentiam que o paciente dependia deles;

•

72,7% sentiam que eram a única pessoa de quem o paciente podia depender;
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•

63,6% não sentiam que a sua saúde havia sido afetada pelo envolvimento
com o paciente;

•

63,3% não sentiam que não poderiam cuidar por muito mais tempo;

•

63,7% não pensavam em deixar os cuidados de outra pessoa;

•

71,3% sentiam que deveriam estar fazendo mais pelo seu familiar;

•

apenas 24,3% achavam que poderiam estar cuidando melhor;

•

86,4% dos cuidadores sentiam-se sobrecarregados, sendo que 59,1%
vivenciavam esse sentimento frequentemente ou sempre.

Quanto à qualidade de vida dos cuidadores – WHOQOL-bref:
•

os maiores escores foram encontrados nos domínios Físico e Relações
Sociais (66,72 e 60,86, respectivamente) e o menor, no domínio Meio
Ambiente (52,51);

No IGQV:
•

37,8% consideravam sua QV nem ruim, nem boa e 39,4%, boa ou muito boa;

•

47% dos cuidadores estavam satisfeitos com a sua saúde.

No domínio Físico:
•

45,5% dos cuidadores referiram ter muita energia no dia-a-dia;

•

82% referiram locomover-se bem;

•

68,2% relataram que a dor física os impedia nada ou muito pouco de fazer
aquilo que necessitam;
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•

56,1% referiram precisar de nada ou muito pouco tratamento médico para
levar a vida diária;

•

65,2% estavam satisfeitos com o sono;

•

54,6% estavam satisfeitos com capacidade de desempenhar as atividades do
dia-a-dia;

No domínio Psicológico:
•

50% achavam que aproveitavam nada ou muito pouco a vida;

•

62,1% consideravam que a vida tinha bastante sentido ou extremamente;

•

51,6% aceitavam sua aparência física e 59,1% estavam satisfeitos consigo
mesmos;

•

68,2% relataram sentimentos negativos como depressão, tristeza, ansiedade
e mau humor, frequentemente ou muito frequentemente.

No domínio Relações Sociais:
•

75,8% estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com suas relações sociais;

•

68,2% estavam nem satisfeitos nem insatisfeitos com a vida sexual;

•

37,9% estavam nem satisfeitos nem insatisfeitos com o apoio que recebem
dos amigos ou parentes e 47% estavam satisfeitos ou muito satisfeitos.

No domínio Meio Ambiente:
•

62,2% estavam satisfeitos com o local onde moravam;

•

84,8% referiram ter entre muito pouco e médio dinheiro suficiente para
satisfazer suas necessidades;

•

62,1% tinham nada ou muito poucas oportunidades de lazer.
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Quanto à qualidade de vida e as variáveis qualitativas do cuidador:
Sexo:
•

cuidadores do sexo masculino apresentaram escore médio menor do que as
mulheres no domínio Relações Sociais (p=0,038)

Situação conjugal:
•

cuidadores com companheiros obtiveram escore médio maior que os sem
companheiros no IGQV (p=0,037);

Grau de parentesco
•

esposas, filhas e mães tinham maior escore que os outros parentes no
domínio Meio Ambiente (p=0,009), mas não houve diferença entre maridos,
filhos e pai;

Escolaridade
•

cuidadores com escolaridade maior (ensino fundamental completo ou mais)
alcançaram maiores escores médios em relação aos analfabetos no domínio
Físico (p= 0,015);

Religião
•

cuidadores católicos apresentaram maior escore médio no domínio Físico
(p=0,040) do que os evangélicos e espíritas. Não houve diferença entre
aqueles que não tinham religião.
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Ajuda recebido
•

os que recebiam ajuda tiveram pior escore médio no domínio Físico (p=0,050)
e melhores escores no domínio Relações Sociais (p= 0,038);

Presença de doença:
•

maior escore médio entre aqueles que referiram não ter doenças no domínio
Físico (p= <0,001);

Presença de dor:
•

cuidadores que referiram alguma dor apresentaram escores maiores no
domínio Físico (p<0,001) do que aqueles que referiram não ter nenhuma dor;

Horas de sono:
•

cuidadores com mais de oito horas de sono apresentaram melhor escore
médio nos domínios Físico (p=0,028) e Meio Ambiente (p=0,012)

Atividade sexual:
•

cuidadores que referiram atividade sexual apresentaram escore médio maior
do que os que relataram não ter, nos domínios IGQV (p=0,017), Físico
(p=0,001) e Relações Sociais (p=0,006).

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos
domínios com as variáveis atividade remunerada e uso de psicofármacos.
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Quanto à qualidade de vida do cuidador e as variáveis qualitativas do
paciente:
Com relação as variáveis qualitativas sexo e os diferentes graus de incapacidade
funcional do paciente, não houve diferenças significativas entre as médias em nenhum
domínio do WHOQOL-bref.

Quanto à qualidade de vida e as variáveis quantitativas:
•

IGQV:
Zarit: quanto maior o grau de incapacidade do paciente, menor o escore
médio do IGQV (p=0,005);

•

Domínio Físico
Idade do paciente: quanto maior a idade do paciente, menor o escore médio
nesse domínio (p=0,023);
Idade do cuidador: quanto maior a idade do cuidador, menor o escore médio
nesse domínio (p<0,001);
Zarit – quanto maior a sobrecarga, menor o escore médio nesse domínio
(p=0,018).

•

Domínio Psicológico
Zarit – quanto maior a sobrecarga menor o escore médio nesse domínio
(p=0,001).

•

Relações Sociais
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Número de pessoas no domicílio: quanto mais pessoas no domicílio, maior o
escore médio (p=0,014);
Zarit: quanto maior a sobrecarga, menor o escore médio do domínio
(p=0,033).
•

Meio Ambiente
Idade do paciente: quanto maior a idade do paciente,menor o escore do
domínio (p=0,008);
Tempo como cuidador: quanto maior o tempo cuidando, maior o escore médio
(=0,038);
Zarit: quanto maior a sobrecarga menor o escore médio (p=0,004).

Quanto às variáveis independentes relacionadas com o IGQV:
•

Zarit (β= - 0,542; p= 0,001): para cada ponto do Zarit há, em média, uma
diminuição de 0,542 no IGQV;

•

Presença do companheiro (β = +10,355; p=0,039): o cuidador casado ou em
união consensual (com companheiro) tem, em média, mais 10,355 pontos no
IGQV;

•

Presença de doença do cuidador (β= -11,701; p=0,021): o cuidador que
apresenta alguma doença tem, em média, menos 11,701 pontos no IGQV
quando comparado àquele que não refere doenças.

onsiderações
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7. Considerações finais
O estudo indicou que os cuidadores familiares de pacientes com perda funcional
e dependência, atendidos por equipes de saúde da família no Município de São Paulo,
estão cuidando de pessoas predominantemente idosas, com graus moderados de
incapacidade funcional e que a sobrecarga decorrente do cuidado afeta diretamente
sua qualidade de vida. Somando-se a isso, trata-se de uma população carente social e
economicamente, com pouca oferta de área de lazer e cultura, com baixo nível de
escolaridade, acometida por doenças crônicas e que conta quase que exclusivamente
com uma rede de apoio informal familiar.
A partir dos anos 90, foram regulamentados diversos dispositivos constitucionais
referentes às políticas de proteção aos idosos. Em 2003 foi sancionado o Estatuto do
Idoso. Dentre as principais diretrizes norteadoras da Política Nacional do Idoso (PNI)
está a priorização do atendimento das pessoas com 60 anos ou mais e em condição de
vulnerabilidade por parte de suas próprias famílias, em oposição ao atendimento asilar.
Para Camarano e Pasinato102 “em um contexto de baixa cobertura dos
programas de cuidados institucionais, como o Brasil, a preparação da família para o
cuidado dos idosos destaca-se como uma alternativa mais viável, principalmente, em
virtude da escassez de recursos financeiros”.
Tanto a PNI quanto a Política Nacional de Saúde do Idoso recomendam que os
cuidadores informais recebam treinamentos básicos referentes ao auxílio nas atividades
básicas da vida diária e salientam a necessidade de núcleos de apoio que permitam a
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troca de experiências entre os cuidadores, com vistas a evitar seu isolamento e dos
idosos sob seus cuidados102.
Baltar e Cerrato103 elencam um conjunto de intervenções destinadas a assegurar
e melhor a qualidade de vida dos cuidadores: grupos de apoio mútuo ou auto-ajuda;
intervenções psicoeducativas, programas de intervenções clínicas e serviços de
“respiro”, definidos como serviços comunitários de duração limitada com a função de
“aliviar temporariamente a carga do cuidado aos cuidadores e que permite tirar umas
férias, visitar a família, receber cuidados médicos, atender necessidades pessoais,
realizar uma atividade laboral ou simplesmente descansar”103. Este último não
encontrado na realidade brasileira, porém é bastante utilizado na Espanha.
Rodriguéz31 procurou identificar que tipo de ajuda formal que os cuidadores
familiares gostariam de receber, tendo constatado as seguintes: ampliação dos serviços
de atenção no domicílio (39,1%); apoio econômico em forma de salário mensal (31,9%);
maior número de centros-dia (7,2%); teleassistência (3,3%); orientação e formação para
enfrentar melhor a situação de cuidado (3,0%) e habitações temporárias em casas de
repouso (2,8%).
No Brasil, não existem apoios formais a serem oferecidos aos cuidadores e não
há uma definição clara sobre o que cabe ao cuidador e aos serviços de saúde em
relação ao cuidado domiciliário. O Estado apresenta-se como um parceiro inconstante e
com responsabilidades limitadas na assistência a pessoa com perdas funcionais e
dependência e no suporte a seus familiares.
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Em alguns países, os cuidados domiciliários de saúde são da responsabilidade
estatal; em outros as responsabilidades são divididas em graus variados entre o setor
público e o privado (Lechener e Neal apud Karsh)46.
Nos EUA, mulheres que trabalham e que cuidam de alguém dependente podem
ter sua jornada de trabalho reduzida e receber ajuda em dinheiro para suprir os gastos
com a assistência prestada ao idoso. Karsh46 relata que nos países desenvolvidos,
entre as modalidades de assistência ao cuidador, há um serviço que o substitui por um
profissional para alternar os cuidados e também um outro chamado “comida sobre
rodas”, que produz e distribui as refeições programadas para as pessoas incapacitadas
e dependentes, poupando o cuidador dessa tarefa.
Muitos autores têm defendido que o Programa Saúde da Família pode ser um
poderoso instrumento para atender as necessidades de saúde de pacientes com
perdas funcionais e dependência e seus cuidadores101,104. O trabalho no território e a
proximidade da comunidade conferem às equipes uma visão mais ampla da realidade
local, por meio de dados relacionados às condições de vida e trabalho e ao perfil
saúde-doença da população atendida. Permite-lhes ainda maior facilidade para
identificar equipamentos sociais e a rede social de apoio. Para Caldas104 o PSF
também pode ser uma estratégia eficiente para atender os idosos independentes a fim
de prevenir a dependência.
Em outras palavras, o PSF é estruturado de uma forma que favorece a vigilância
à saúde das pessoas com incapacidades e dependência e seus cuidadores, assim
como a prestação de cuidados em domicílio. Contudo, a assistência prestada pelas
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equipes de saúde da família apresenta-se limitada e acabam se restringindo à ações
curativas, desenvolvidas em âmbito individual, focadas na tarefa do cuidado e na
doença do paciente. Isso se deve a vários condicionantes, desde o despreparo dos
profissionais para identificar e atender as necessidades dessas pessoas, até a ausência
de uma rede de suporte formal adequada para fornecer o apoio necessário aos
cuidadores.
Para uma mudança efetiva nesse cenário, os cuidados domiciliários a pessoas
com perdas funcionais e dependência deveriam configurar um programa específico,
ainda que articulado ao PSF, incluindo a previsão de financiamento das ações e o
estabelecimento de uma rede de suporte institucional104, além de investimento na
capacitação dos profissionais da Atenção Básica.
Com isso, seria possível operacionalizar os princípios de universalidade e
eqüidade, fundamentais no Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando uma
intervenção mais efetiva para a mudança do perfil de saúde e doença dessa população.
Ações intersetoriais e com a participação da comunidade deveriam ser inseridas no
planejamento do cuidado domiciliário, visando à melhoria da qualidade de vida das
pessoas dependentes e seus cuidadores.
Na ausência de um programa específico, cabe às equipes de saúde da família
realizar ações assistenciais, de apoio físico e emocional aos cuidadores. Para isso,
sugerem-se as seguintes ações:
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 Investir e melhorar a estrutura social com a participação da comunidade
(“empoderamento”) com o objetivo de discutir como melhorar a qualidade
de vida;
 Identificar os recursos da comunidade (suporte social) para propor
medidas alternativas para os cuidados domiciliários, com a possibilidade
de criar serviços piloto, como centros-dia, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida de pacientes e dos cuidadores;.
 Utilizar de forma efetiva dos instrumentos de avaliação descritos nos
cadernos de Atenção Básica do próprio Ministério da Saúde para
identificar os pacientes dependentes funcionalmente e avaliar seu grau de
comprometimento, assim como identificar a possível sobrecarga do
cuidador. Para isso, é necessário identificar quais os recursos
necessários, respondendo as seguintes questões: A atividade requer
maior número de profissionais (médicos e enfermeiros)? Requer somente
treinamento e capacitação para sua implantação? Seria viável a aplicação
desses instrumentos pelos Agentes Comunitários de Saúde?
 Capacitação para os cuidadores (principal e outros familiares da rede de
suporte familiar) em relação às necessidades e problemas de saúde dos
pacientes,

com

o

intuito

de

melhorar

o

cuidado

conseqüentemente, a qualidade de vida dos assistidos.

prestado

e,

120
CONSIDERAÇÕES FINAIS
___________________________________________________________________________
Neste estudo foram identificadas algumas variáveis que podem influenciar a
qualidade de vida dos cuidadores. Diferentes motivações pessoais, sentimentos e
percepções subjetivas levaram os cuidadores a responder satisfatoriamente ou
insatisfatoriamente sobre suas condições objetivas de vida. Os dados obtidos,
submetidos a comprovação estatística, dão subsídios para a identificação dos
potenciais de fortalecimento e desgaste associados à percepção de qualidade de vida.
A utilização da escala de sobrecarga (ZBI) parece ser um poderoso instrumento
para identificar potenciais de desgaste. A presença de doença por si só já torna o
cuidador mais vulnerável. Essa vulnerabilidade, associada à sobrecarga decorrente do
ato de cuidar, torna o cuidador mais susceptível a desenvolver ele próprio
incapacidades e dependência com o passar dos anos.
A escala de sobrecarga, a presença de companheiro e a presença de doença
mostraram ser preditores na percepção da qualidade de vida geral e da satisfação com
a saúde dos cuidadores.
A presença de um companheiro como preditora de uma melhor qualidade de vida
indica que as relações afetivas e familiares são primordiais na vida de qualquer pessoa.
Atualmente, com as transformações nos núcleos familiares, em que se destacam o
processo de migração e a redução do tamanho das famílias, a presença do
companheiro parece ser fundamental e pode indicar que o cuidado não afeta
demasiadamente as relações conjugais que, por sua vez, auxiliam no enfrentamento da
tarefa de cuidar.
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Quando se compara os estudos que procuraram avaliar as variáveis relacionas à
QV medida pelo WHOQOL-bref, observa-se algumas discordâncias. Há investigações
em que a idade do cuidador relaciona-se com o domínio Físico, enquanto que em
outros, com o domínio Relações Sociais. O mesmo ocorre em relação ao tempo de
cuidado. Isso comprova a complexidade do construto que se pretende avaliar e permite
reafirmar que a avaliação da qualidade de vida de determinada população deve ser
relativizada, considerando as questões sociais, econômicas, culturais e pessoais em
determinado momento histórico.
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APÊNDICE A
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENFERMAGEM

Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – Cerqueira César - CEP 05403-000
Tel.: (11) 3066-7652 - FAX (11) 3066-7662 - Cx. Postal: 41633 CEP 05422-970
e-mail: enssecre@edu.usp.br

Termo de consentimento livre e esclarecido

Eu, Fernanda Amendola, aluna do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem em
Saúde Coletiva da Universidade de São Paulo (EEUSP), estou realizando uma pesquisa,
cujo título é Qualidade de vida de cuidadores de pacientes com perdas funcionais e
dependência atendidos em domicílio pelo Programa Saúde da Família do município
de São Paulo.
A pesquisa tem por finalidade conhecer as condições de vida e trabalho dos
cuidadores, além de avaliar sua qualidade de vida, para melhor atender suas
necessidades e de seus familiares. Para realizá-la, conto com a orientação da Profª Dra.
Maria Amélia de Campos Oliveira, do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva
da EEUSP.
Sua participação é muito importante. Caso concorde em participar, você deverá
assinar um este Termo de consentimento, responder a um questionário sobre sua
qualidade de vida e fornecer informações que permitam caracterizar seu perfil.
Gostaria de ressaltar que todas as informações obtidas serão mantidas em sigilo e
serão utilizadas somente para este estudo. Você poderá ter acesso, a qualquer tempo, às
informações sobre o andamento e as conclusões da pesquisa. Caso não queira participar
ou queira retirar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, não haverá nenhum
problema ou prejuízo dos cuidados prestados pela equipe de saúde a você e a seu
familiar. Em caso de dúvidas, estou à sua disposição através do telefone do
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva, que é 3066-7652 ou através da
Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa no tel: 3066-7548.
Data:

/

/

Nome do entrevistado:
Assinatura:
Nome do entrevistador:
Assinatura
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APÊNDICE B: Dados de identificação
1. Nome:

Idade:

2. Estado civil:1- casado 2- união consensual 3- viúvo 4- separado 5- divorciado 6- solteiro
3. Sexo: 1- Feminino 2- Masculino
4. Grau de parentesco em relação ao paciente:

1 – filho(a)

4 – irmão/irmão 5- tio/tia

7- sobrinho/sobrinha

6 – neto/neta

2 - marido/esposa

3–

5. Diagnóstico do paciente:____________________
6. Idade paciente:__________________________
7. Grau de escolaridade:
7a. Sabe ler? 1-Não 2- sim

7b. Sabe escrever? 1- Nada 2- só o nome 3- sim

7c. 1- Ensino fundamental incompleto 2- Ensino fundamental completo 3- Ensino médio incompleto
4- Ensino médio completo 5- Ensino Superior incompleto 6- Ensino Superior completo
7- Pós-graduação incompleta 8- Pós-graduação completa
8. Exerce trabalho remunerado atualmente?
1.

Sim, exercendo atividade

2.

Sim, afastado por doença há mais de quinze dias

3.

Não, aposentado ou pensionista da previdência

4.

Não, desempregado

5.

Não, estudante

6.

Não, dona de casa

7.

Não, outro

pai/mãe

8-outros____________

9. Qual a sua principal ocupação remunerada atual?

0- Não se aplica
10. Em que ocupação você trabalhou a maior parte da sua vida profissional?
-----------------------------------------------------------------------------------0- Não se aplica
11. No seu trabalho remunerado principal você é:
1-

empregado assalariado

2-

empregado que só recebe por comissão, produção de serviço, peças, tarefas
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3-

empregado que presta serviço militar obrigatório, assistencial ou religioso com alguma remuneração

4-

empregador

5-

profissional liberal autônomo

6-

conta-própria ou autônomo que trabalha exclusivamente para firmas ou empresas

7-

não se aplica

12. Qual foi a renda familiar total no último mês?
Renda líquida:__________________________
13. Contando com você, quantas pessoas no total moram neste domicílio? _________pessoas
14. A residência em que você vive é: 1. própria, quitada 2. própria, não-quitada 3. alugada
4. cedida 5. outro:_________________
15. Você faz algum tratamento de saúde?
16. Você tem alguma doença?

1- Sim

2- Não

Qual?__________________________

17. Você toma algum remédio para depressão ou calmantes? 1- Sim

2- Não

18. Há quanto tempo é cuidador? _________ meses
19. Você tem dor? 1-Sim

2- não Onde?______________________________

20. Qual a intensidade?

1- Fraca

2- Moderada

3- Intensa

4- Insuportável

5- Não se aplica

21. Que tipo de atividades você realiza fora o cuidado com o familiar?
1- esporte

2- religião

3- cultural (cinema, teatro)

4- visitar parentes/amigos

23. Qual a sua religião? __________________________________

5- não se aplica

0- Não se aplica

24. Condição de moradia:
24a. Abastecimento de água: 1 - Rede pública
24b. Tratamento de água no domicílio:
24c. Tipo de casa:

1- tijolo/adobe

2- Poço ou nascente

1- filtração

2- fervura

2- taipa revestida

3- Outros

3- cloração

3- taipa não revestida

4- sem tratamento
4- madeira

5- material

aproveitado 6- outros
24d. Destino do lixo: 1- Coleta pública 2- Queimado/enterrado 3- Céu aberto
24e. Destino fezes/urina: 1- sistema de esgoto
24f. Energia elétrica:

1- sim

2- fossa

3- céu aberto

2- não

25. Quantas horas, em média, você dorme por dia? __________hs
26. O seu sono é: 1- contínuo 2- interrompido
27. Você tem atividade sexual? 1- sim

2- não

28. De quem você recebe ajuda? 1- amigos
qual?___________

5- outros___________

29. Que tipo de serviços de saúde você utiliza?

2- parentes

3- vizinhos

4- profissionais, 5- instituições,

6- ninguém
1- Público

2- privado (convenio)

3- privado (particular)
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APÊNDICE C: WHOQOL-BREF
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número que lhe parece a melhor
resposta.
Muito ruim

Ruim

1

2

Nem ruim

Boa

Muito boa

4

5

nem boa
1

Como você avaliaria sua qualidade de

3

vida?

Muito

Insatisfeito

Nem satisfeito

insatisfeito
2

Quão satisfeito(a) você está

Satisfeito

nem insatisfeito

1

2

Muito
satisfeito

3

4

5

com a sua saúde?
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas.
Nada

3

Muito

Mais ou

pouco

menos

1

2

1

O quanto você aproveita a vida?
Em que medida você acha que a sua vida

Em que medida você acha que sua dor

Bastante

Extremamente

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(física) impede você de fazer o que você
precisa?
4

O Quanto você precisa de algum tratamento
médico para levar sua vida diária?

5
6

tem sentido?
7

O quanto você consegue se concentrar?

1

2

3

4

5

8

Quão seguro(a) você se sente em sua vida

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

diária?
9

Quão saudável é o seu ambiente físico
(clima, barulho, poluição, atrativos)?

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas
coisas nestas duas últimas semanas.
Nada

Muito

Médio

Muito

Completamente

pouco
10

Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia?

1

2

3

4

5

11

Você é capaz de aceitar sua aparência física?

1

2

3

4

5

12

Você tem dinheiro suficiente para satisfazer

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

suas necessidades?
13

Quão disponíveis estão as informações que
precisa no seu dia-dia?
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14

Em que medida você tem oportunidades de

1

2

3

4

5

atividade de lazer?
As questões seguintes perguntam sobre quão bem satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos
de sua vida nas últimas duas semanas.
Muito ruim

Ruim

1

2

Nem ruim nem

Bom

Muito bom

4

5

bom
15

Quão bem você é capaz de se

3

locomover?

Muito

Insatisfeito

insatisfeito
16

Quão satisfeito(a) você está com

Nem satisfeito

Satisfeito

nem insatisfeito

Muito
satisfeito

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

está

1

2

3

4

5

Quão satisfeito(a) você está com

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

seu sono?
17

Quão satisfeito(a) você está com
sua capacidade de desempenhar
as atividades do seu dia-a-dia?

18

Quão satisfeito(a) você está com
sua capacidade de trabalho?

19

Quão

satisfeito(a)

você

consigo mesmo?
20

suas

relações

(amigos,parentes,

pessoais
conhecidos,

colegas)?
21

Quão satisfeito(a) você está com
sua vida sexual?

22

Quão satisfeito(a) você está como
o apoio que você recebe de seus
amigos?

23

Quão satisfeito você está com as
condições de local onde mora?

24

Quão satisfeito(a) você está com
o seu acesso aos serviços de
saúde?

25

Quão satisfeito(a) você está com
seu meio de transporte?

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou certas coisas
nas últimas duas semanas.
Nunca

Algumas

Freqüentemente

vezes
26

Com que freqüência você tem
sentimentos

negativos

tais

1

2

Muito

Sempre

freqüentemente
3

4

5
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como mau humor, desespero,
ansiedade, depressão?

APÊNDICE D: Burden Interview ZARIT
(Zarit & Zarit, 1987; tradução para o português: Márcia Scazufca)
INSTRUÇÕES: A seguir encontra-se uma lista de afirmativas que reflete como as pessoas algumas vezes
sentem-se quando cuidam de outra pessoa. Depois de cada afirmativa, indique com que freqüência o Sr/Sra
se sente daquela maneira. Não existem respostas certas ou erradas.

nunca=0, raramente=1, algumas vezes= 2, freqüentemente= 3, ou sempre= 4

1.

O Sr/Sra sente que S* pede mais ajuda do que ele (ela) necessita?

2.

O Sr/Sra sente que por causa do tempo que o Sr/Sra gasta com

S*, o Sr/Sra não tem tempo

suficiente para si mesmo (a)?
3.

O Sr/Sra se sente estressado (a) entre cuidar de S* e suas outra responsabilidades com a família e
o trabalho?

4.

O Sr/Sra se sente envergonhado (a) com o comportamento de S*?

5.

O Sr/Sra se sente irritado (a) quando S* está por perto?

6.

O Sr/Sra sente que S* afeta negativamente seus relacionamentos com outros membros da família
ou amigos?

7.

O Sr/Sra sente receio pelo futuro de S*?

8.

O Sr/Sra sente que S depende do Sr/Sra?

9.

O Sr/Sra se sente tenso (a) quando S está por perto?

10. O Sr/Sra sente que a sua saúde foi afetada por causa do seu envolvimento com S?
11. O Sr/Sra sente que o Sr/Sra não tem tanta privacidade como gostaria, por causa de S?
12. O Sr/Sra sente que a sua vida social tem sido prejudicada porque o Sr/Sra está cuidando de S?
13. O Sr/Sra não se sente à vontade de ter visitas em casa, por causa de S?
14. O Sr/Sra sente que S espera que o Sr/Sra cuide dele/dela, como se o Sr/Sra fosse a única pessoa
de quem ele/ela pode depender?
15. O Sr/Sra sente

que não tem dinheiro suficiente

para cuidar de S, somando-se as suas outras

despesas?
16. O Sr/Sra sente que será incapaz de cuidar de S por muito mais tempo?
17. O Sr/Sra sente que perdeu o controle de sua vida desde a doença de S?
18. O Sr/Sra gostaria de simplesmente deixar que outra pessoa cuidasse de S?
19. O Sr/Sra se sente em dúvida sobre o que fazer por S?
20. O Sr/Sra sente que deveria estar fazendo mais por S?
21. O Sr/Sra sente que poderia cuidar melhor de S?
22. De uma maneira geral, quanto o Sr/Sra se sente sobrecarregado (a) por cuidar de S**?
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APÊNDICE E: MIF
PONTUAÇÃO
Dependência (outra pessoa)
Completa 1 ASSISTENCIA TOTAL (faz menos de 25%) 2 ASSISTENCIA MAXIMA (faz pelo menos 25%)
Moderada 3
ASSISTENCIA MODERADA (faz de 50% a 74%) 4
ASSISTENCIA CONTATO MINIMO (faz
75% ou mais)
5
SUPERVISAO PREPARAÇAO(apenas presença física:sugerir/preparar itens
necessários/aplicar órteses – s/ contato)
Independente
6 INDEPENDENCIA MODIFICADA (dispositivo de ajuda/tempo superior/riscos de segurança)
7 INDEPENDENCIA COMPLETA (tempo razoável/sem alterações/segurança)
Autocuidados (

)

Alimentação

1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)

Higiene pessoal
Banho
1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
6( )
7( )

1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)

Vestir-se acima da cintura 1 (

)2(

Vestir-se abaixo da cintura
Uso do vaso sanitário

)3(

1(
1(

)2(

)4(

)2(

)3(

)5(

)3(

)4(

)6(

)4(

)5(

)5(

)6(

Controle de esfíncteres (
Controle da urina

)7(

)6(

)7(

)7(

)

)

)

1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)

Controle das fezes 1 (

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)

Transferências (

)

)

Transferência leito-cadeira-cadeira de rodas-marcha 1 (

)2(

)3(

)4(

)5(

Transferência vaso sanitário

)5(

)6(

)7(

)

Transferência chuveiro

1(

1(

)2(

)2(

)3(

)3(

)4(

)4(

)5(

Mobilidade (
Locomoção m(

) c(

Escadas

)2(

1(

)

1(

)3(

)2(

)4(

)3(

)5(

)4(

)6(

)5(

)7(

Expressão vocal(

) visual(

) não-vocal(

)
)

)7(

)

)6(

)7(

)

)

)

Comunicação (
Compreensão sonora(

)6(

)

1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)

1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)

)6(

)7(

)
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Cognição social (
Interação social 1 (

)2(

)3(

Resolução de problemas 1 (
Memória

1(

)2(

)3(

)4(

)2(

)4(

)5(

)3(

)5(

)6(

)4(

)6(

)7(

)5(

)7(

)

)
)

)6(

)7(

)

