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RESUMO 

 

Introdução: O envelhecimento populacional é ocasionado pela queda da fecundidade e 

pelo aumento da expectativa de vida. Com isso, o número de idosos com doenças 

crônico-degenerativas se expandiu, entre elas, a demência. Conforme a doença vai 

progredindo, o estado de dependência ocasionado pelas perdas cognitivas e funcionais 

desses idosos aumenta e a responsabilidade pelo o cuidado recai na grande maioria dos 

casos sobre a família que frequentemente é representada por um cuidador familiar. Este 

processo lento e gradual que traz muitas perdas não só para a pessoa com demência, 

mas também, ao cuidador familiar é denominado como luto antecipatório.  Objetivo: 

Avaliar a confiabilidade, através da consistência interna do Inventário de Luto do 

Cuidador de Marwit-Meuser/ Versão Reduzida Métodos: A pesquisa foi aprovada no 

Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da Universidade Federal de São 

Paulo. Foi realizada a divulgação nas redes sociais para alcançar indivíduos que se 

encaixassem nos seguintes critérios de inclusão:  ser cuidador familiar de uma pessoa 

idosa com demência e não ser remunerado. Os critérios de exclusão foram: ser cuidador 

profissional. para responder o Inventário de Luto do Cuidador de Marwit-Meuser/Versão 

reduzida. A partir dos dados obtidos foi realizada a avaliação da consistência interna pelo 

alfa de Cronbach. Resultados e Discussões: Participaram da pesquisa 86 cuidadores 

familiares de pessoas idosas com demência. Os valores do alfa de Cronbach foram 0,84, 

0,81 e 0,76 nos domínios A, B e C respectivamente. O valor do alfa de Cronbach geral 

do instrumento foi de 0,91 mostrando-se uma escala de alta confiabilidade.  O perfil dos 

participantes da pesquisa teve o grau de parentesco de filhos (62%) com maior 

percentual, seguido de cônjuges (15%). A idade variou entre 31 a 59 anos, com 67% dos 

cuidadores familiares nessa faixa etária. A escolaridade de 77, 9% dos cuidadores foi 

acima de 11 anos. 74% dos cuidadores são do sexo feminino. Considerações finais:  

O estudo disponibiliza dados de evidência de confiabilidade através da consistência 

interna do Inventário de Luto do Cuidador de Marwit-Meuser/Versão Reduzida e os 

valores de alfa de Cronbach apresentados mostram que a versão portuguesa apresenta 

alta confiabilidade. 

Palavras chaves: Envelhecimento, Demência, Cuidador familiar e Luto antecipatório. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

Introduction: Population aging is caused by a fall in fertility and an increase in life 

expectancy. As a result, the number of elderly people with chronic-degenerative diseases 

has expanded, including dementia. As the disease progresses, the state of dependence 

caused by the cognitive and functional losses of these elderly people increases and the 

responsibility for care falls in the vast majority of cases on the family, which is often 

represented by a family caregiver. That slow and gradual process that brings many losses 

not only to the person with dementia, but also to the family caregiver is called anticipatory 

grief. Objective: Assess reliability through the internal consistency of the Marwit-Meuser 

Caregiver Grief Inventory / Short Version. Method: The Human Research Ethics 

Committee of the Federal University of São Paulo approved the research. After this, was 

made on social networks to reach individuals who fit the following inclusion criteria: being 

a family caregiver for an elderly person with dementia and not being paid. The exclusion 

criteria were: being a professional caregiver. to answer the Marwit-Meuser Caregiver 

Grief Inventory / Reduced version. Based on the data obtained, Cronbach's alpha 

assessed internal consistency.. Results and Discussion: 86 family caregivers of elderly 

people with dementia participated in the research. Cronbach's alpha values were 0.84, 

0.81 and 0.76 in domains A, B and C respectively. The general Cronbach's alpha value 

of the instrument was 0.91, showing a highly reliable scale. The profile of the research 

participants had the degree of kinship of children (62%) with the highest percentage, 

followed by spouses (15%). Age ranged from 31 to 59 years, with 67% of family 

caregivers in this age group. The schooling of 77.9% of the caregivers was over 11 years 

old. 74% of caregivers are female. Final Considerations:  The study provides evidence 

of reliability data through the internal consistency of the Marwit-Meuser Grief Inventory / 

Reduced Version and the Cronbach's alpha values presented show that the Portuguese 

version has high reliability. 

Keywords: Aging, Dementia, Family caregiver and Anticipatory Grief. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Envelhecimento populacional 

       O envelhecimento populacional é ocasionado, sobretudo, pela queda da 

fecundidade, que leva a uma redução na proporção da população jovem e ao 

consequente aumento na proporção da população idosa, isto resulta num 

processo conhecido como envelhecimento pela base(CAMARANO; KANSO, 

2017). 

        Além disso, uma das maiores conquistas sociais das últimas décadas foi o 

aumento da expectativa de vida, como resultado da queda acentuada na 

mortalidade observada em todos os grupos etários. Além da redução nos seus 

níveis, a mortalidade apresentou mudanças em seu padrão por causas pela 

incorporação de novas tecnologias de saúde às políticas públicas 

(CHAIMOWICK, 2017). 

      Essas mudanças nos padrões das causas de mortalidade estão também 

relacionadas principalmente à substituição das doenças transmissíveis por 

doenças não-transmissíveis e causas externas. Com isso, o número de idosos 

com doenças crônico-degenerativas expandiu, dentre as quais se destaca a 

demência, sendo a mais comum a demência da doença de Alzheimer (BURLÁ, 

2015). 

1.2 A demência  

A demência, recentemente nomeada DSM-5 como transtorno 

neurocognitivo maior (TNM), é caracterizada por declínio cognitivo ou 

modificações comportamentais em relação a um nível prévio de desempenho que 

causa perda da independência para as atividades de vida diária (APA, 2014). 

         Um recente estudo realizado no Brasil mostrou as seguintes prevalências 

dos subtipos de demências: doença de Alzheimer (35,4%), demência vascular 

(21,2%), demência mista (13,3%) e outras causas de demência (30,1%) 

(MACHADO, 2017). 
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         Os sintomas clínicos da demência podem variar, segundo o DSM IV os 

critérios para a caracterização de demência são comprometimento de memória 

de fixação e evocação; Afasia; Apraxia; Agnosia; e prejuízo de funções 

executivas que interferem no funcionamento social e ocupacional. Já o DSM 5 

caracteriza o TNM com prejuízo em uma ou mais das seguintes áreas: Atenção; 

Funcionamento executivo; Aprendizado e memória; Linguagem; Percepção 

motora; Cognição social que interferem no funcionamento social e ocupacional. 

        A doença de Alzheimer se desenvolve em três fases: Inicial que dura em 

média de 2 e 3 anos e tem como característica o comprometimento da memória 

episódica, perda de objetos pessoais, desorientação progressiva no espaço e 

tempo, alterações de comportamento. Na fase intermediária a duração varia de 2 

a 10 anos, a perda da memória se intensifica e aparecem sintomas como  afasia, 

apraxia, agnosia, alterações visuoespaciais e visuoconstrutivas; A fase avançada 

dura em média de 8 a 12 anos e no estágio terminal, tem como características o 

agravamento das funções cognitivas comprometidas, a perda total da capacidade 

para realizar atividades da vida diária, dificuldades na comunicação até perderem 

totalmente a fala, ficam acamados e com complicações como incontinência 

urinaria e ulceras de pressão (MACHADO, 2017). 

         E conforme a doença vai progredindo, o estado de dependência pelas 

perdas cognitivas e funcionais aumenta, consequentemente elevando as 

demandas de cuidados e a sobrecarga física, emocional, social, econômica de 

quem cuida e da família (MENDES et al., 2019). 

 

 1.3. O cuidador familiar ou informal  

  

         As pessoas que cuidam de pessoas idosas são classificadas em cuidadores 

formais e informais. Os formais são os profissionais e os informais são os 

familiares e amigos. Além disso, esses cuidadores podem ser categorizados em 

cuidadores principais, secundários e terciários de acordo com as funções que 

desempenham (Kucmanski et al., 2016). 

         Kosberg (1992) aborda que o cuidado de idosos na família é uma tradição 

cultural mundial que se desenvolve pelo sistema de suporte informal no qual 
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geralmente os cônjuges, seguidos de filhos predominam como os cuidadores 

(MATTOS; KOVACS, 2020). 

         A responsabilidade pelo o cuidado da pessoa idosa com demência recai na 

grande maioria dos países sobre a família, este proporciona um suporte informal, 

pois não há remuneração.  A partir desse cuidado pode ser gerado sobrecargas 

e sintomas emocionais relacionados ao tempo diário gasto nesta posição de 

cuidador, a rede de suporte social que ele possui e as características pessoais 

do idoso (MENDES et al., 2019).  

         Segundo Mattos, Oliveira e Novelli (2020) fatores que comprometem a 

saúde física, emocional, qualidade de vida e bem-estar desses cuidadores estão 

relacionados  ao fato de  lidar com o declínio das habilidades cognitivas e 

funcionais de seu familiar com demência, lidar com sintomas, com as mudanças 

de personalidade e perda de comunicação. 

 

   1.4 O luto antecipatório 

 

       A definição de Luto Antecipatório foi feita pelo psiquiatra alemão Erich 

Lindemann, que observou durante a Segunda Guerra Mundial as esposas dos 

soldados que, ao retornarem da guerra, tinham dificuldades de inclusão ao seu 

núcleo familiar, pois suas esposas realizavam um processo de elaboração como 

se, realmente, eles tivessem morrido quando foram para a guerra. 

Há evidências de uma série de pequenas perdas vivenciadas pelos 

cuidadores familiares de pessoas com demência, como consequência do declínio 

cognitivo progressivo. Este processo faz com que o luto que é vivido após a morte 

de um ente querido, seja vivido antecipadamente. (MENDES et al., 2019). 

A forma como cada cuidador vivenciará o luto antecipatório dependerá de 

uma combinação de diversos fatores sociais, psicológicos e fisiológicos 

(SANTOS; YAMAMOTO; CUSTÓDIA, 2018). Estes autores apontam que  a parte 

mais crítica do processo de luto antecipatório consiste na redefinição, apagar a 

visão que se tinha do que a pessoa costumava ser, e desenvolver novas 

concepções a partir das limitações impostas pela doença e as mudanças físicas, 

emocionais e cognitivas. 

        Com a finalidade de mensurar o luto antecipatório e quais são os aspectos 

mais afetados na vida do cuidador, Meuser e Marwit propuseram o Marwit-
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Meuser Caregiver Grief Inventory  (MMCGI), um inventário de versão reduzida, 

originalmente americano. Ele foi o primeiro instrumento derivado empiricamente 

de uma versão expandida com 50 questões para medir o luto em cuidadores 

familiares de pessoas com demência (MARWIT; MEUSER, 2005). 

         O instrumento consiste em um questionário autoaplicável com 18 questões 

que abrange três dimensões do cuidador: sobrecarga pessoal; sentimento de 

tristeza e saudade; preocupação e sentimento de isolamento. Os itens estão 

distribuídos numa escala de Likert de cinco pontos, variando desde 1 (discordo 

fortemente) a 5 (concordo fortemente). Cada domínio avaliado pelo instrumento 

tem como pontuação mínima 6 e máxima 30.   

       Na parte da auto avaliação há um gráfico no instrumento no qual os 

cuidadores devem preencher com os valores da somatória da pontuação de cada 

domínio para encontrar seu nível de luto. Os níveis de luto de cada domínio no 

instrumento podem ser classificados como baixo os valores de 0 a 15, médio: 

entre 16 e 25 e alto acima de 25, eles foram definidos por Marwit e Meuser (2005) 

no instrumento original a partir do desvio padrão da média das respostas dos 

cuidadores que participaram do estudo de validação. 

      Diante da escassez de instrumentos de avaliação do luto antecipatório em 

cuidadores familiares de pessoas idosas com demência para a nossa cultura, o 

presente estudo teve como objetivo avaliar a confiabilidade, através da 

consistência interna do Inventário de Luto do Cuidador de Marwit-Meuser/ Versão 

Reduzida. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

        Este estudo foi desenvolvido em parceria com o Prof. Dr Thomas M. Meuser, 

pesquisador e docente na Universidade of New England, idealizador juntamente 

com o Samuel J. Marwit do MMGCI, que autorizou a adaptação transcultural do 

instrumento e seus estudos no Brasil. 

         O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

seres humanos da Universidade Federal de São Paulo via Plataforma Brasil sob 

parecer n º 4.230.618.  

         Trata-se de um estudo quantitativo. A aplicação do instrumento necessitou 

de adequação para o meio virtual diante do cenário da pandemia da COVID-19. 
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Assim sendo, foi realizada a divulgação nas redes sociais para alcançar 

indivíduos que se encaixassem nos seguintes critérios de inclusão:  ser cuidador 

familiar de uma pessoa idosa com demência e não ser remunerado. Os critérios 

de exclusão foram: ser cuidador profissional.  

        Todos os indivíduos que manifestaram interesse em colaborar, foram 

contactados e receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

disponibilizado via formulário Google Forms (receberam uma via original 

assinada pela pesquisadora responsável por e-mail) para que fossem informados 

sobre os objetivos do estudo, bem como, dos princípios éticos. Após aceitarem, 

receberam o link (https://forms.gle/yT9LDEviMVjKpjKY9) para responder o 

Inventário de Luto do Cuidador de Marwit-Meuser/Versão reduzida. 

       A partir dos dados coletados foi realizado a análise da confiabilidade do 

instrumento pela consistência interna através do coeficiente alfa de Cronbach. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES    

3.1 Avaliação da confiabilidade através da consistência interna, pelo 

coeficiente alfa de Cronbach. 

  

        A consistência do instrumento foi avaliada pelo Coeficiente alfa de Cronbach 

de acordo com a classificação proposta por Freitas e Rodrigues (2005). Os 

valores considerados são: muito baixa ≤ 0,30, baixa 0,30 ≥  a  ≤ 0,60, moderada 

0,60≥ a ≤ 0,75, alta 0,75≥ a ≤ 0,90 e muito alta ≥ 0,90.    

Tabela 1: Coeficientes alfa de Cronbach estimados para cada domínio do 
questionário e pontuação total 

 

    Fator 

                       

Coeficiente Alfa 

Versão Portuguesa                                  

Coeficiente Alfa                                   

MMCGI 

Domínio A – Sobrecarga 

pessoal                0,84                  0,85 

Domínio B – Sentimento 

de tristeza e saudade                0,81                        0,76 

Domínio C- Preocupação 

e sentimento de 

isolamento                 0,76                                              0,82 

Geral   0,91                    - 
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        Os valores de α obtidos com nossa amostra estão acima de 0,76, mostrando-

se uma escala de alta confiabilidade.  Na validação do instrumento original, 

realizada por Marwit e Meuser (2005) os coeficientes alfas de Cronbach foram 

0,85, 0,76 e 0,82, respectivamente para os domínios A, B e C, sendo também 

uma escala de alta confiabilidade.  

 

3.2 Perfil dos cuidadores  

     Participaram da pesquisa 86 cuidadores familiares de pessoas idosas com 

demência.  Entre eles, o grau de parentesco com maior percentual foi de filhos 

(62%), seguido de cônjuges (15%). A idade variou entre 31 a 59 anos, com 67% 

dos cuidadores familiares nessa faixa etária. A escolaridade de 77, 9% dos 

cuidadores foi acima de 11 anos, conforme mostra a tabela abaixo. 

Tabela 2: Perfil dos participantes 

Variáveis  Porcentagem 

Idade Entre 18 e 30 anos  8,1 

Entre 31 a 59 anos  67,4 

Entre 60 e 70 anos  22,1 

Acima e 70 anos  2,3 

Parentesco Cônjuge  15,1 

Filho  72,1 

Outros  12,8 

Escolaridade Até 8 anos  1,2 

Entre 8 e 11 anos  20,9 

Acima de 11 anos  77,9 

Sexo Feminino  74,4 

Masculino  25,6 

 

      Os dados deste estudo vão de acordo com o de Validação do MMCGI de 

Marwit e Meuser (2005) nos perfis dos cuidadores participantes, no qual a maior 

parte dos cuidadores também eram filhos (51,7%), seguido por cônjuges (42,4%). 

A escolaridade majoritariamente encontrada por eles foi acima do ensino médio, 

o que corresponde neste estudo há escolaridade acima de 11 anos. 

   Assim como no estudo original Marwit e Meuser (2005), no qual  os cuidadores 

foram predominantemente do sexo feminino com 76,4%, nessa amostra o sexo 

feminino também prevaleceu com 74%.  
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       Observa-se que o maior número de cuidadores são mulheres e isso chama 

a atenção para um cuidar culturalmente feminino, no qual as mulheres desde 

criança são ensinadas a realizar tarefas de cuidado, criando sobre elas a 

expectativa de que exerçam o papel de cuidadora quando necessário ao longo 

de suas vidas (FERREIRA; ISAAC; XIMENES, 2018). 

       Ferreira, Isaac e Ximenes (2018) apontam que as funções da mulher, por um 

longo tempo estiveram sempre voltadas às atividades domésticas e criação dos 

filhos. Por conta disso esse cuidado vai muito além do que uma atividade 

relacionada ao sexo mas se torna uma característica que define sua identidade e 

seu trabalho, até dos dias de hoje. Ainda assim, a participação dos homens nesse 

papel de cuidador vem aumentando nos últimos anos.   

        Moherdaui, Fernandes e Soares (2019) abordam duas motivações para 

esse crescimento: a obrigação e a reciprocidade. A obrigação de assumir esse 

papel pode se dar por exemplo devido ao fato de ser filho único, logo a 

responsabilidade recai sobre ele. E em relação a motivação pela reciprocidade 

os autores trazem a hipótese de que quando o grau de parente é “filho” essa 

tende a ter maior importância, pois eles acreditam de certa forma estar retribuindo 

os cuidados que receberam ao longo da vida. Em relação aos cônjuges essa 

motivação não foi percebida com a mesma intensidade, eles descrevem que a 

reciprocidade nesse caso está relacionada a influência da convivência. 

     Os resultados identificados no perfil desses cuidadores podem ser 

considerados um viés, devido a forma de recrutamento ter sido feito por meio 

virtual, o que pode estar mais acessível às pessoas com um maior nível de 

escolaridade, maior acesso aos recursos tecnológicos e melhor compreensão de 

sua utilização.   

 

3.3 Cuidadores familiares de idosos com demência e o luto antecipatório 

       Os cuidadores familiares de pessoas idosas com demência podem vivenciar 

o luto antecipatório devido às pequenas perdas como consequência do declínio 

cognitivo progressivo. Nessa amostra pode-se exemplificar a partir da análise da 

questão 8 do inventário que afirma “Eu sinto falta do que nós éramos, tivemos e 
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compartilhamos no passado. ” a média da pontuação nessa questão foi de 3,93 

considerada alta, visto que o máximo de pontuação em cada questão é 5.  

      A questão 11 traz a afirmação “É dolorido colocar ela/ele na cama à noite e 

perceber que ela/ele "se foi”, o valor da média de pontuação nessa questão 

também foi alto com 3,20. E o mesmo ocorreu na afirmação questão 15 “Eu já 

perdi outras pessoas próximas, mas as perdas que estou tendo agora são muito 

mais dolorosas. ” no qual o valor da média foi 3,03.  

             Conforme os dados da tabela abaixo, observa-se que o domínio mais 

pontuado, ou seja, aquele mais afetado pela vivência do luto antecipatório foi o 

Domínio A - Sobrecarga pessoal. Este achado demonstra que a maior parte dos 

cuidadores referiu uma ruptura nas atividades significativas previamente 

desempenhadas. Em seguida o Domínio B - Sentimento de profunda tristeza e 

saudade, no qual observa-se o impacto do cuidar sobre as emoções como por 

exemplo; ansiedade, medo, culpa, raiva, tristeza e saudade do que era antes. Por 

último, o menos pontuado foi o Domínio C - Preocupação e Sentimento de 

Isolamento, que se relaciona com a rede de suporte social, é importante a 

manutenção dessa rede para o auxílio no cenário de cuidado, além de colaborar 

com o apoio emocional nesse processo.  

 

Tabela 3: Medidas descritivas dos domínios do instrumento 

 

 
         
Média 

Desvio 
Padrão             Mediana 

 

Domínio A - 
Sobrecarga pessoal   21,95    5,89        22,00 

 

Domínio B- 
Sentimento de Tristeza e e 
saudade    20,09    5,97     21,00 

 

Domínio C-  
Preocupação e sentimento  
de isolamento.    17,34    5,53    18,00 

 

 

        Em relação a compreensão dos cuidadores no preenchimento da somatória 

dos pontos dos itens pertencentes ao mesmo domínio 13,9% tiveram dificuldades 

ou não conseguiram realizar a soma. Esse dado nos mostram que o modelo de 
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inventário autoaplicável proposto pelos autores Marwit e Meuser (2005) no 

instrumento original deve ser adaptado para ser aplicado por profissionais de 

saúde, visto que não é comum para a cultura brasileira instrumentos 

autoaplicáveis podendo gerar dúvidas nos cuidadores em relação a sua 

compreensão dos resultados. Na versão virtual não foi necessária a construção 

do gráfico do nível de luto, por isso não foi possível avaliar nesta amostra, se 

haveria dificuldades nesse item da auto avaliação do instrumento.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               

         O estudo disponibiliza dados de evidência de confiabilidade através da 

consistência interna do Inventário de Luto do Cuidador de Marwit-Meuser/Versão 

Reduzida e os valores de alfa de Cronbach apresentados mostram que a versão 

portuguesa apresenta alta confiabilidade.  

A partir disso, está disponível o Inventário de Luto do Cuidador de Marwit-

Meuser/ Versão reduzida. No processo de validação, cuidadores familiares de 

pessoas idosas com demência puderam acessar o formulário virtual para o 

preenchimento das respostas de acordo com a compreensão daquilo que cada 

questão se propunha e a identificação da opção que mais se aproximava de seus 

sentimentos, emoções, rede de suporte social e outros aspectos de sobrecarga 

pessoal.  

Em nossa cultura, ficou evidente que o Inventário de Luto do Cuidador de 

MMCGI/Versão reduzida deve ser utilizado por profissionais de saúde para 

avaliar o nível de luto de cuidadores familiares de pessoas com demência e a 

partir dele, direcionar aos encaminhamentos necessários; como por ex; 

psicoterapia, grupos de apoio e suporte. 

Além disso, é fundamental a divulgação no meio clínico do inventário como 

mais uma ferramenta de avaliação do cuidador, pois possibilita estratégias de 

intervenção em diversos contextos, e no meio acadêmico para que possa ser 

utilizado como medida de efeito de intervenções junto a esse público alvo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Instrumento de pesquisa 

Inventário de Luto do Cuidador de Marwit-Meuser/Versão Reduzida   

                                                                                      Thomas M. Meuser, Ph.D., Universidade do Missouri – St. Louis  
                                                    Samuel J. Marwit, Ph.D., Universidade do Missouri-St. Louis (Emeritus)  
                                                                                            Traduzido e adaptado por Mattos et al (2019)  

Instruções: Este inventário foi elaborado para avaliar a experiência de luto de familiares que são, atualmente, cuidadores de 

pessoas que vivem com demência progressiva (por exemplo, doença de Alzheimer). Leia atentamente cada frase, em seguida 

decida o quanto você concorda ou discorda com o que está escrito. Assinale com um “X” somente um número de 1 a 5, usando 

a legenda de resposta abaixo (por exemplo, 5 = concordo totalmente). É importante que você responda a todos os itens para 

que as pontuações sejam precisas. As regras de pontuação estão listadas abaixo e as numerações de qualificação após as 

afirmações.  

Legenda de Resposta   

1= Discordo Totalmente/ /2=Discordo // 3 = Concordo um pouco // 4 = Concordo // 5 = Concordo Totalmente  

1  Eu tive que desistir de muita coisa para ser um(a) cuidador(a).    1      2      3      4      5  A  

2  Eu sinto que estou perdendo minha liberdade.    1      2      3      4      5  A  

3  Eu não tenho ninguém para conversar.    1      2      3      4      5  C  

4  Eu tenho uma sensação de vazio, sensação muito ruim de que meu ente querido "se 

foi".  

  1      2      3      4      5  B  

5  Eu passo muito tempo me preocupando com as coisas ruins que irão acontecer.    1      2      3      4      5  C  

6   A demência é uma perda dupla ...perdi a proximidade com o meu familiar e a conexão 

com minha família.  

  1      2      3      4      5  C  

7  Meus familiares simplesmente não entendem o que estou passando.    1      2      3      4      5  C  

8   Eu sinto falta do que nós éramos, tivemos e compartilhamos no passado.    1      2      3      4      5  B  

9   Eu poderia lidar com outras doenças graves melhor do que lido com essa.    1      2      3      4      5  B  

10  Não sei por quanto tempo ficarei preso(a) a essa situação.   1      2      3      4      5  A  

11  É dolorido colocar ela/ele na cama à noite e perceber que ela/ele "se foi".    1      2      3      4      5  B  

12  Sinto-me muito triste com o que esta doença fez .   1      2      3      4      5  B  

13   Eu fico acordado(a), na maioria das noites, me preocupando com o que está 

acontecendo e como vou lidar com isso no dia seguinte.  

  1      2      3      4      5  C  

14  Amigos mais próximos a mim não entendem o que estou passando.    1      2      3      4      5  C  
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15  Eu já perdi outras pessoas próximas, mas as perdas que estou tendo agora são muito 

mais dolorosas.  

  1      2      3      4      5  B  

 

16   Eu perdi minha independência … Eu não tenho liberdade para ir e fazer o que eu 

quero.  

  1      2      3      4      5  A  

17   Eu gostaria de ter uma ou duas horas para mim todos os dias para meus interesses 

pessoais.  

  1      2      3      4      5  A  

18   Eu estou preso(a) neste papel de cuidador (a) e não há nada que eu possa fazer sobre 

isso.  

  1      2      3      4      5  A 

Procedimento de auto avaliação: Some os números que 

você marcou para obter as pontuações nas seguintes 

subescalas e na pontuação total de luto. Use as letras à 

direita de cada pontuação para guiá-lo.  

  

Sobrecarga pessoal ( Itens A) = __________( 6 itens)  

  

Sentimento de profunda tristeza e saudade (Itens B) =  

__________( 6 itens)  

  

Preocupação e sentimento de isolamento (Itens C) = 

__________( 6 itens)  

  

Nível total de luto  (soma A + B + C) = __________( 18 itens)  

  

Marque suas pontuações usando a figura à direita. Faça um 

"X" no número mais próximo de sua pontuação para cada 

subescala. Ligue os Xs. Este é o seu perfil de luto.  

Discuta isso com o profissional que está te acompanhando  

. 

  
Nota do autor: Esta escala pode ser copiada e usada livremente 

para fins clínicos ou de apoio. Aqueles  que desejam usar a escala 
para pesquisa devem enviar um e-mail solicitando permissão por 

meio do contato: m eusert@umsl.edu.  

MM-CGI-VERSÃO ABREVIADA   

PERFIL DE LUTO PESSOAL  

   
O que essas pontuações significam?  

Pontuações na área superior são um desvio padrão (DP) maior do que 

a média, com base nas respostas de outros cuidadores familiares. 

Pontuações altas podem indicar a necessidade de intervenção ou 

apoio formal para melhorar o enfrentamento. Pontuações baixas (um 

DP abaixo da média) podem indicar negação ou minimização do 

sofrimento. Pontuações baixas também podem indicar adaptação 

positiva se o indivíduo não estiver mostrando outros sinais de luto não 

reconhecido ou distúrbio psicológico. Pontuações médias no centro 

indicam reações comuns. Estas são orientações gerais apenas para 

discussão e apoio - mais investigações são necessárias para 

interpretações específicas.  
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Anexo B – Termo Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: Validação do Inventário de Luto do Cuidador de Marwit-Meuser/ 
Versão Reduzida 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Emanuela Bezerra Torres Mattos 

Local onde será realizada a pesquisa: Serviço de Atendimento ao Envelhecimento Cognitivo 
(SAEC) Av. Ana Costa, 95, Santos – SP. 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa acima 
especificada. Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar contra a sua 
vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque esta 
pesquisa está sendo realizados, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, 
riscos e desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar 

maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos 

você não será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

responsável Profª Drª Emanuela Bezerra Torres Mattos, no telefone (13) 3229-0129  e e-mail 

emanuelabtm@gmail.com ou no endereço Rua Silva Jardim, 136, sala 202, vila Mathias, 

Santos/São Paulo. Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é 

um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes 

de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante 

deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, 

situado na Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 

5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou 

pelo e-mail cep@unifesp.br.  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 
divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua 
identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados 
apenas para esta pesquisa. Após ser apresentado (a) e esclarecido (a) sobre as informações da 
pesquisa, no caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as 
páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também será 
rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar 
com você, para que possa consultá-la sempre que necessário. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 

 

✔ Objetivos da pesquisa: Realizar a validação do Inventário de Luto do Cuidador de Marwit-
Meuser/Versão Reduzida; 

mailto:cep@unifesp.br
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✔ População da pesquisa: Cuidadores familiares de idosos com transtorno neurocognitivo 
maior (TNL/demência); 

● Procedimentos aos quais será submetido (a):  A Aplicação do Inventário de Luto do 
Cuidador de Marwirt-Meuser/Versão Reduzida, será realizada pelo meio virtual. Todos os 
indivíduos que manifestarem interesse em colaborar, serão contactados e receberão o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido disponibilizado via formulário Google Docs, 
receberão uma via original assinada pela pesquisadora responsável por e-mail, para que 
fossem informados sobre os objetivos do estudo, bem como, dos princípios éticos. Após 
aceitarem, receberão o link (https://forms.gle/yT9LDEviMVjKpjKY9) para responder o 
Inventário de Luto do Cuidador de Marwit-Meuser/Versão reduzida.  

●  O instrumento consiste em um questionário com 18 questões que abrange três dimensões 
do cuidador: sobrecarga pessoal; sentimento de tristeza e saudade; preocupação e 
sentimento de isolamento. Os itens estão distribuídos numa escala de Likert de cinco 
pontos, variando desde 1 (discordo fortemente) a 5 (concordo fortemente). 

✔ Riscos em participar da pesquisa: Apresentar dificuldades emocionais ou psicológicas, caso 
esta condição seja identificada no cuidador ele será encaminhado para participar do Grupo 
Mente Aberta, um grupo de apoio aos cuidadores oferecido pelo Serviço de Atendimento ao 
Envelhecimento Cognitivo e também há risco de quebra de sigilo dos dados, mas serão tomados 
todos os cuidados para que isto não ocorra.  

✔ Benefícios em participar da pesquisa: Impactos positivos na saúde física e mental do 
cuidador a partir do autoconhecimento de seu luto.  

Participar da validação de um instrumento para a avaliação do luto antecipatório em 
cuidadores familiares na cultura brasileira contribuindo para o avanço de pesquisas nessa 
área. 

✔ Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de 
forma anonimizada, com privacidade e confidencialidade.  

✔ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: Em qualquer etapa do estudo, o Sr (a). 
terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 
dúvidas; Caso decida a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

✔ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve 
custos, tampouco compensações financeiras. Se houver gastos, como de transporte e 
alimentação, eles serão ressarcidos; 

✔ Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os 
procedimentos aos quais o Sr. (a) será submetido (a), lhe será garantido o direito de tratamento 
imediato e gratuito na instituição não excluindo a possibilidade de ressarcimentos e 
indenizações determinada por lei, se o dano for recorrente da pesquisa.  

 

Consentimento do participante  

 Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como voluntário 
(a) de pesquisa. Fui devidamente informado (a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, 
que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-
me garantido que eu posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo 
a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo 
que recebi uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e 
pelo Pesquisador Responsável. 
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Nome do(a) 
participante:_________________________________________________________________  

Endereço;_____________________________________________________________________
______ 

RG:_____________________; CPF: _________________  

Assinatura: _______________________________________ local e 
data:________________________ 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e 

Esclarecido deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. 

Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.  

 

Nome do Pesquisador: 
_________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 
Local/data:________________________ 

 

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha: _______________________________________ 

Assinatura: _________________________________________ 
Local/data:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


