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RESUMO 

 

O aumento na expectativa de vida causa impacto direto em doenças ligadas ao 

envelhecimento, como a demência, o que faz com que o idoso necessite de cuidados em 

tempo integral, em grande parte, fornecidos por um membro da família. Objetivo: 

Conhecer o perfil de cuidadores familiares de idosos com demência no Brasil, bem como 

a percepção e os impactos do cuidar em demência. Materiais e Método: Entre 

2019/2020, utilizou-se um questionário semiestruturado de abordagem quantitativa a 

partir da plataforma Google Forms, contendo questões que abordaram tópicos sobre 

dados sociais e demográficos dos cuidadores, a auto percepção do cuidado dedicado, 

aspectos positivos e/ou negativos do papel desempenhado. Os critérios de inclusão foram: 

ser cuidador familiar de idoso com demência, e ter disponibilidade em colaborar.  Após 

o término da coleta de dados, os dados foram tabulados em planilhas do Microsoft Office 

Excel, onde as variáveis categóricas foram descritas por meio de frequências absolutas e 

relativas.  Resultados e Discussão: Participaram 150 cuidadores de todo o país. A média 

de idade dos participantes foi de 49 anos, sendo 88% dos cuidadores familiares do sexo 

feminino. 70,7% dos respondentes eram filhos, 32% de cuidadores tinham pós-

graduação. Em relação aos aspectos negativos do cuidar, o medo pelo futuro, a ansiedade 

a insegurança e o estresse foram aqueles com taxas mais altas. Dentre os aspectos 

positivos do cuidar, o sentimento de crescimento pessoal, de amadurecimento espiritua l, 

e de aprendizados Conclusão: A demência afeta diretamente a dinâmica familiar, por 

isso, é de extrema importância estudos descritivos e epidemiológicos sobre o perfil do 

cuidador em nosso país, bem como, as demandas de cuidado que possam embasar ações 

e estratégias políticas de cuidado em saúde, dedicado a criação de políticas públicas 

voltadas para a população idosa com transtornos neurocognitivos, além de estratégias de 

cuidado que englobem os cuidadores e a família.  

 

Palavras-Chave: Envelhecimento; Demência; Cuidador Familiar; Terapia Ocupacional.  
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ABSTRACT 

 

The increase in life expectancy has a direct impact on diseases related to aging, such as 

dementia, which makes the elderly need full-time care, in large part, provided by a family 

member. Objective: Knowing the profile of family caregivers of elderly people with 

dementia in Brazil, as well as the perception and impacts of caring for dementia. 

Subjects and Methodology: Between 2019/2020, a semi-structured questionnaire with 

a quantitative approach from the Google Forms platform was used, containing questions 

that approached topics about caregiver information, self-perception of dedicated care, 

positive and/or negative aspects of the role performed. Inclusion criteria were: Being a 

family caregiver of elderly people with dementia, and being available to collaborate. After 

the end of data collection, data were tabulated in Microsoft Office Excel spreadsheets, 

where categorical variables were described using absolute and relative frequenc ies. 

Results and Discussion: 150 caregivers from across the country participated. The 

average age of participants was 49 years, with 88% of family caregivers being female. 

70,7% of respondents were children, 32% of caregivers had graduate degrees. Regarding 

the negative aspects of care, fear for the future, anxiety, insecurity and stress were those 

with the highest rates. Among the positive aspects of care, the feeling of personal growth, 

spiritual maturation, and learning. Conclusion: Dementia directly affects family 

dynamics, so descriptive and epidemiological studies on the profile of caregivers in our 

country are extremely important, as well as the demands for care that can support policy 

actions and strategies for health care, dedicated to creation public policies aimed at the 

elderly population with neurocognitive disorders, in addition to care strategies that 

encompass caregivers and the family. 

 

 

Keywords: Aging; Dementia; Family Caregiver; Occupational Therapy. 
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1. Introdução  

 

O aumento da expectativa de vida causa impacto direto no aparecimento de doenças 

ligadas ao envelhecimento, como a demência, que passou a ser denominada pelo 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), como Transtorno 

Neurocognitivo Maior (TNM) (American Psychiatric Association, 2014) destacando-se 

como um importante desafio para a saúde pública do país. [1] 

Um estudo de revisão realizado em 2021 sobre a assistência prestada em demência 

em países da América Latina e do Caribe, afirma que o aumento da população com mais 

de 60 anos é uma transição demográfica importante para os países, visto que, aumentará 

os já elevados fardos sociais e econômicos de demência e do cuidado prestado. [2] 

A demência da doença de Alzheimer (DA) faz parte das mais importantes doenças 

comuns aos idosos, e corresponde a aproximadamente 60% de todas as demências [3]. A 

DA afeta progressivamente o cérebro e áreas cognitivas, leva a perdas degenerativas, 

ocasiona alterações de comportamento e perdas na capacidade funcional [4]. Todas essas 

condições geram impactos sobre a rotina da pessoa idosa, podendo impossibilitar a 

mesma de realizar suas atividades de vida diária (AVD´s), e necessitar de cuidados em 

tempo integral à medida em que a doença evolui. [5] 

Tais aspectos acarretam grande repercussão sobre os sistemas de saúde, o governo, e 

principalmente sobre as famílias, as quais absorvem a maior responsabilidade desse 

cuidar [6]. Na América Latina, os sistemas de saúde ainda são frágeis para lidar com as 

questões impostas pela demência. Somando-se a isso, a instabilidade do desenvolvimento 

econômico, o que resulta em déficits na assistência formal, e faz com que a sobrecarga 

sobre a família do idoso seja ainda maior. [2] 

Os cuidados prestados pelos familiares variam de acordo com a fase e o subtipo da 

demência, podendo inicialmente ser de supervisão em relação ao desempenho nas 

atividades instrumentais de vida diária (AIVD’s), que são atividades mais complexas e 

que costumam ser afetadas na fase leve da demência, como por exemplo; administrar as 

finanças e medicação, até o cuidado de um idoso mais dependente em relação a todas as 

atividades básicas de vida diária (ABVD´s), como por exemplo; banho, higiene e 

alimentação.[7]. 
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Esse cuidado muitas vezes fica restrito a somente um dos familiares, que poderá 

vivenciar uma intensa sobrecarga pela tarefa executada [8]. Estudos descrevem dois tipos 

de sobrecargas que podem ser vivenciadas por esses cuidadores: sobrecarga objetiva,  que 

aponta para os impactos econômicos e para as horas dedicadas ao cuidar, e sobrecarga 

subjetiva, que aponta para os impactos emocionais. [7] 

Oferecer cuidados ao idoso que apresenta dependência, abrange a execução de 

atividades e tarefas que podem levar ao esgotamento de recursos físicos e psicológicos, 

aumentar os níveis de estresse e sobrecarga emocional, podendo comprometer a própria 

rotina de vida do cuidador informal/familiar, entre elas, o trabalho e lazer. [6] [7] 

Em contrapartida, pesquisas vêm chamando a atenção para a importância de se 

identificar os aspectos positivos do cuidar, como reconhecimento social, crescimento 

pessoal e espiritual, aprendizados e ressignificação das relações, pois estão associados a 

melhor qualidade de vida e bem-estar desses cuidadores. [9] 

Na literatura, alguns estudos classificam o cuidado informal como primário ou 

principal quando todas as responsabilidades do cuidado recaem sobre um cuidador, ou 

secundário quando parentes mais distantes, amigos e/ou vizinhos auxiliam o cuidador 

principal. Neste caso, o cuidador secundário apenas auxilia e não tem as mesmas 

responsabilidades. [10] 

Mulheres cuidadoras apresentam-se como as principais responsáveis dentro da rede 

de apoio informal, no qual o cuidado é baseado nos preceitos familiares, no conformismo 

do papel feminino em executar essa função, no compromisso, na compaixão e no medo 

de perda. [6] 

 

Cuidadores informais vivenciam um processo gradual de perdas simbólicas e 

transformações pessoais ao longo do cuidar, que se modificam com a intensidade e a 

progressão da demência de seu familiar. Dessa forma, a família deve ser vista não 

somente como uma unidade que oferece cuidados, mas também como uma unidade que 

necessita de cuidados. [11] 

Levando em conta todos os fatores expostos, o objetivo do estudo foi conhecer o perfil 

de cuidadores familiares de idosos com demência no Brasil, bem como, a percepção e os 

impactos do cuidar em demência. 
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2. Materiais e métodos 

 

O projeto, bem como o termo de consentimento foram encaminhados ao Comitê de 

Ética e Pesquisa com seres humanos da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

e obteve aprovação com o parecer nº. 3.588.338. A pesquisa está de acordo com a 

Resolução nº 466/2012 e a Resolução nº 510/2016. 

Após a aprovação, foi realizado contato com a sede nacional e sub-regionais da 

Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) para divulgação da pesquisa junto ao seu 

público. Também foram feitas divulgações através de mídias sociais, dentro de grupos de 

cuidadores informais de todo o Brasil. Para isso, foi disponibilizado o link da pesquisa 

em formulário do Google Forms. 

O presente estudo utilizou um questionário semiestruturado de abordagem 

quantitativa, disponibilizado a partir da plataforma Google Forms, contendo 27 questões 

dispostas em duas sessões. Para essa análise, o maior foco foi descrever a segunda seção 

do questionário, que abordou tópicos sobre informações do cuidador, a auto percepção 

do cuidado dedicado, aspectos positivos e/ou negativos do papel desempenhado. 

Antes de iniciar o preenchimento do questionário, todos os participantes tiveram 

acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para esclarecimentos 

sobre os objetivos da pesquisa, bem como, os princípios éticos. O período de coleta de 

dados foi de Agosto/2019 a Outubro/2020. Os critérios de inclusão foram: Ser cuidador 

informal de idoso com demência e ter disponibilidade em colaborar. Os de exclusão 

foram: Ser cuidador profissional ou cuidador informal remunerado.  

Após o término da coleta de dados, os dados foram tabulados em planilhas do 

Microsoft Office Excel, onde as variáveis categóricas foram descritas por meio de 

frequências absolutas e relativas. A análise inferencial foi realizada para verificar a 

existência de associações entre algumas variáveis presentes no questionário, a partir do 

Teste Exato de Fisher. 
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3. Resultados e discussão 

 

A amostra total contou com a colaboração de 150 cuidadores informais, de todas as 

regiões do Brasil. A Tabela 1 mostra a porcentagem de participantes que colaboraram 

com o estudo, associados por sexo e o seu estado de origem. A média de idade dos 

participantes foi de 49 anos, variando entre 18 e 84 anos, com desvio padrão de ± 12,94. 

Tabela 1: Associação entre as variáveis Estado x Sexo. Brasil, 2019/2020. 

 Feminino (n%) Masculino (n%) Total (n%) 

Centro Oeste 39 

95,1% 

2 

4,9% 

41 

100,0% 

Nordeste 16 

94,1% 

1 

5,9% 

17 

100,0% 

Norte 12 

75,0% 

4 

25,0% 

16 

100,0% 

Sudeste 50 

89,3% 

6 

10,7% 

56 

100,0% 

Sul 15 

75,0% 

5 

25,0% 

20 

100,0% 

Total 132 

88,0% 

18 

12,0% 

150 

100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 2019/2020. 

A Tabela 1 ilustra a prevalência de cuidadoras do sexo feminino em todos os estados 

do Brasil, o que representa 132 cuidadoras do sexo feminino (88%), em todos os estados. 

Já o número de cuidadores homens participantes do estudo foi reduzido ou quase nulo em 

diversos estados, resultando em apenas 18 cuidadores do sexo masculino (12%) do 

número total da amostra. 

Segundo Carvalho, os quatro fatores que determinam a escolha do cuidador informal 

são: parentesco, sexo, proximidade física, e tipo de relação pré-estabelecida, sendo na 

maioria das vezes, esposas ou filhas [6]. O lugar de cuidado, que ainda é imposto em 

nossa sociedade às mulheres, é apontado na literatura como destino de gênero, ou seja, 

um lugar que é determinado histórica e culturalmente como um lugar do gênero feminino. 

[12] 

Por essas questões, a mulher sempre apresentou responsabilidade pelo cuidado, seja 

da casa, dos filhos, ou dos cônjuges. As mudanças sociais que ocorreram ao longo dos 



16 
 

anos, como a inserção das mulheres no mercado de trabalho, ainda não excluíram de sua 

figura o papel e a responsabilidade sobre o cuidado em diversas esferas [13]. 

Um estudo qualitativo realizado no município do Rio de Janeiro que teve como o 

objetivo conhecer a percepção de cuidadores familiares acerca do cuidado ao idoso com 

demência, contou com a participação apenas de mulheres, predominantemente filhas, que 

relataram abdicação do cuidado por um membro da família do gênero masculino. [12] 

Tal fato chama a atenção para, ainda que possua um emprego ou outros tipos de 

ocupação, é comum que a mulher assuma a frente dos cuidados, já que a própria família 

espera da figura feminina que o cuidado seja garantido por ela, enquanto que à figura 

masculina, cabe o apoio financeiro ou em tarefas externas, como no transporte para 

consultas médicas. [13] Os achados em relação ao sexo dos participantes encontrados 

nesse estudo, corroboram com o que aponta o estudo de Carvalho [6], e demais estudos 

que envolvem a temática de cuidador informal em demência [12].  

A Tabela 2 mostra a porcentagem de participantes que colaboraram com o estudo, 

associados pelo nível de escolaridade, e o seu estado de origem. 

Tabela 2: Associação entre as variáveis Estado X Nível de Escolaridade. Brasil, 2019/2020 

 Ensino 

Fundamental 

Completo  

(n%) 

Ensino 

Médio 

Completo 

(n%) 

Graduação 

Completa 

(n%) 

Pós-Graduação 

(Especialização, 

Mestrado, 

Doutorado) (n%) 

Total (n%) 

Centro 

Oeste 

0 

0,0% 

4 

9,8% 

12 

29,3% 

 

25 

61,0% 

41 

100% 

Nordeste 0 

0,0% 

8 

47,1% 

8 

47,1% 

1 

6,3% 

17 

100,0% 

Norte 0 

0,0% 

6 

37,5% 

9 

56,3% 

1 

6,3% 

16 

100,0% 

Sudeste 2 

3,6% 

17 

30,4% 

22 

39,3% 

15 

26,8% 

56 

100,0% 

Sul 2 

10,0% 

4 

20,0% 

8 

40,0% 

6 

30,0% 

20 

100,0% 

Total 4 

2,7% 

39 

26,0% 

59 

39,3% 

48 

32,0% 

150 

100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 2019/2020. 
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A partir da tabela, é possível perceber que a maioria dos cuidadores que participaram 

da pesquisa possuem Graduação Completa 59 (39,3%), seguido por Pós-Graduação 48 

(32,0%). Esses números aparecem em destaque principalmente nas regiões Sudeste e 

Centro Oeste, onde o número de cuidadores que possuem Graduação Completa foi maior 

na região Sudeste, representando 22 (39,3%) dos cuidadores dessa região, e na região 

Centro Oeste, onde o número de cuidadores que possuem Pós-Graduação foi maior, 

representando 25 (61,0%) dos cuidadores dessa região. 

Estudos recentes vêm apontando o nível de escolaridade dos cuidadores informais 

como um dos aspectos que podem influenciar no cuidado dedicado [2]. Ferreti et. al 

trouxeram que a baixa escolaridade dos cuidadores foi um fator que aumentou os custos 

indiretos em demência, ou seja, influenciou no tempo gasto pelos cuidadores, na 

produtividade, e nos impactos gerados na vida do cuidador, durante o período de 

assistência prestada. [4] [14] 

Dentre o perfil dos cuidadores que colaboraram com o estudo, a baixa escolaridade 

não foi um fator que apareceu em evidência. Uma justificativa que aparece como hipótese 

para sustentar esse dado é o fato de que a pesquisa foi realizada exclusivamente no 

formato on-line, ou seja, muitos indivíduos ainda podem apresentar dificuldades para 

responderem a pesquisas digitais. O número elevado de cuidadores que aparecem com 

Graduação Completa e Pós-Graduação também pode estar associado ao maior número de 

cuidadores filhos que participaram da pesquisa, dado que vai ser apresentado na Tabela 

3. 

Mesmo diante a divergência de dados, o impacto econômico gerado dentro das 

famílias em países como o Brasil é alto, levando em conta o curso médio de 8 anos para 

a evolução da doença, o que pode representar um custo que excede o que a maioria das 

pessoas que vivem na América Latina podem custear [2]. Esse dado associa-se ao fato da 

quase inexistência de políticas regionais para pacientes com demência, e de que sistemas 

formais de cuidados a longo prazo na América Latina são ofertados em sua maioria por 

setores de saúde privados. [2] 

A Tabela 3 mostra a porcentagem de participantes que colaboraram com o estudo, 

associados pelo grau de parentesco com a pessoa que é cuidada, e o seu estado de origem. 
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Tabela 3: Associação entre as variáveis Estado X Grau de parentesco com a pessoa que é cuidada. Brasil, 

2019/2020. 

 Cônjuge Filho (a) Irmão 

(a) 

Neto (a) Nora/Genro Sobrinho(a)/ 

Tio(a) 

Total 

Centro 

Oeste 

5 

12,2% 

32 

78,0% 

1 

2,4% 

0 

0,0% 

1 

2,4% 

2 

4,9% 

41 

100% 

Nordeste 3 

17,6% 

12 

70,6% 

0 

0,0% 

2 

11,8% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

17 

100% 

Norte 4 

25,0% 

10 

62,5% 

1 

6,3% 

7 

12,5% 

2 

3,6% 

1 

1,8% 

16 

100% 

Sudeste 7 

12,5% 

38 

67,9% 

1 

1,8% 

7 

12,5% 

2 

3,6% 

1 

1,8% 

56 

100% 

Sul 4 

20,0% 

14 

70,0% 

1 

5,0% 

0 

0,0% 

1 

5,0% 

0 

0,0% 

20 

100% 

Total 23 

15,3% 

106 

70,7% 

4 

2,7% 

10 

6,7% 

4 

2,7% 

3 

2,0% 

150 

100% 

Fonte: Dados da pesquisa 2019/2020. 

Como visto na Tabela 3, a maioria dos participantes que aparecem como cuidadores, 

106 (70,7%), são filhos. Os cônjuges aparecem em segundo lugar, representando 23 

(15,3%) da amostra. Esse dado diverge com aqueles identificados na literatura, no qual o 

cônjuge sempre aparece como destaque no papel de cuidador informal. [13] 

Os demais familiares cuidadores que aparecem na pesquisa, somam 21 (14,1%) em 

todos os estados, e englobam: irmãos, netos, nora/genro e sobrinhos. Vale ressaltar que 

os cuidadores que participaram do estudo podem se encaixar tanto no perfil de cuidador 

primário/principal, quanto no perfil de cuidador secundário, ou seja, aquele que auxilia o 

primário em suas tarefas. 

Pesquisas recentes descrevem uma ascensão do interesse dos filhos pelo cuidado com 

os pais que apresentam demência. Grigorovich et al.afirmaram que é reconhecido a 

importância de cônjuges que realizam o cuidado em demência, porém, destacam-se as 

tendências demográficas e de saúde atuais, demonstrando uma maior probabilidade ao 

longo dos anos para que os filhos passem a assumir esse cuidado. [8] 

Estudo realizado na Alemanha, buscou identificar o número e os tipos de necessidades 

não atendidas dos cuidadores informais, para poder entender melhor sobre os principa is 

fatores que aumentam os tipos e/ou níveis de sobrecarga.  Zwingmann et al, descrevem 

que fatores como baixa escolaridade e idade avançada do cuidador familiar, bem como 

https://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Zwingmann,%20Ina%22%29
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ser o cônjuge da pessoa idosa que apresenta demência, na medida em que a doença evolui, 

estão associados aos maiores níveis de sobrecarga e de necessidades não atendidas. [8] 

[15] 

Esses dados elucidam a importância de se fornecer grupos de apoio e intervenções em 

saúde que englobam a família, e também de se pensar sobre o impacto do cuidado quando 

este é prestado por uma outra pessoa idosa. Muitas vezes o idoso cuidador pode vivenc iar 

experiências de declínios cognitivos que fazem parte do seu processo de envelhecimento, 

e acabar minimizando seu processo de autocuidado em prol do cuidado ao outro. Aspectos 

como esse merecem o olhar dos gestores nas diversas esferas, pois pode ser um agravante 

de sua condição de saúde física, emocional e cognitiva.  

Atualmente, estudos descrevem que o cuidado dedicado a um membro da família pode 

gerar, além de impactos negativos, impactos positivos que têm sido associados a melhor 

qualidade de vida e bem-estar do cuidador [9]. Pudemos identificar a maior percepção do 

impacto negativo do cuidado na vida dos cuidadores deste estudo, conforme apontado na 

Tabela 4, que apresenta a percepção do cuidador em relação aos impactos gerados em sua 

vida, associados a tópicos que englobam sentimentos negativos do cuidado já descritos e 

explorados na literatura com cuidadores informais, como a depressão e a ansiedade, além 

do estresse, medo do futuro, culpa, raiva e impotência. [8] [16] [17] 
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Tabela 4: Percepções sobre o impacto do cuidado associado aos sentimentos negativos do cuidar. Brasil 

2019/2020. 

 

 

Percebo o impacto  

apenas de modo 

negativo 

(n=11) 

Percebo o impacto  

apenas de modo 

positivo 

(n=11) 

Percebo o impacto  

de modo negativo 

a maior parte do 

tempo 

(n=74) 

Percebo o impacto  

de modo positivo 

a maior parte do 

tempo 

(n=54) 

Estresse 11 

100,0% 

2 

18,2% 

71 

95,9% 

27 

50,0% 

Ansiedade 9 

81,8% 

4 

36,4% 

60 

81,1% 

27 

50,0% 

Depressão 5 

45,5% 

1 

9,1% 

37 

50,0% 

13 

24,1% 

Medo/Anseio 

pelo futuro 

9 

81,8% 

5 

45,5% 

65 

87,8% 

37 

68,5% 

Raiva 8 

72,7% 

0 

0,0% 

34 

45,9% 

6 

11,1% 

Culpa 5 

45,5% 

1 

9,1% 

28 

37,8% 

8 

14,8% 

Insegurança 8 

72,7% 

4 

36,4% 

56 

75,7% 

24 

44,4% 

Impotência 8 

72,7% 

6 

54,5% 

59 

79,7% 

25 

46,3% 

Fonte: Dados da pesquisa 2019/2020. 

Um dos aspectos da tabela que merece destaque, é que o fato de alguns cuidadores  

perceberem a maior parte do tempo os impactos positivos do cuidado (coluna 4), ou 

perceberem somente os impactos positivos do cuidado (coluna 2), não exclui a 

possibilidade de que o mesmo possa experienciar sintomas e/ou sentimentos negativos, 

mesmo que numa percentagem menor quando comparada aqueles que identificaram em 

maior proporção somente os impactos negativos do cuidado (coluna 1), ou os impactos 

negativos do cuidado a maior parte do tempo (coluna 3). 

A Teoria do Estresse proposta por Lazarus e Folkman [17][25] é um dos modelos 

teóricos pioneiros que explica os efeitos do estresse sobre os cuidadores, no qual o 

estresse é o resultado da interação entre indivíduo e o ambiente, no qual a interpretação 

do indivíduo fundamenta o seu nível de estresse [25].  Dessa forma, a demanda do cuidado 

pode não ser somente um fator estressante em si, mas sim a sua interpretação dada pelo 

cuidador, como nociva ou não, que é denominada como avaliação primária. [16] 
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O cuidado também pode ser percebido como uma sobrecarga dependendo dos 

recursos pessoais e sociais que o cuidador têm para lidar com essa demanda, que é 

denominada como avaliação secundária [16]. Muitas vezes, quando o cuidado é revezado 

com pessoas próximas da família, a suscetibilidade para lidar com essas questões e acabar 

se deparando com o estresse e a falta de recursos para lidar com o outro, é alta. 

Outro aspecto que pode intensificar os aspectos negativos do cuidar, é o de que mesmo 

em graus mais avançados da demência, idosos que vivem na América Latina e no Caribe 

são cuidados dentro de suas casas, podendo permanecer em suas residências até mesmo 

no momento do óbito [2]. Dado que difere da realidade de países como a Europa, Canadá, 

e Estados Unidos, onde pacientes que exigem uma alta demanda de cuidado, são mais 

prováveis de serem transferidos para locais onde receberão cuidados formais [2]. Isso 

tudo é reflexo do cenário político e econômico dos países em questão, como já citado 

anteriormente. 

Pesquisas realizadas em países da América Latina e Caribe apontam que a velhice é 

fortemente associada a doenças incapacitantes [2]. Isso acontece pelas falsas crenças 

associadas ao idadismo ou ageísmo [18]. Tais preconceitos afetam diretamente pessoas 

que vivem com demência e suas famílias, de forma a aumentar o estigma e criar desafios 

adicionais ao cuidar, como dificuldade para o diagnóstico, e o direcionamento tardio de 

estratégias de cuidado junto à família.  

Doenças como a ansiedade e a depressão, relacionadas aos impactos negativos do 

cuidar, podem resultar do maior questionamento dos cuidadores acerca do futuro, diante 

das perdas constantes e graduais, na medida em que a doença evolui [8] [19]. Também 

podem estar associadas ao luto antecipatório (L.A). que é o processo pelo qual o cuidador 

familiar antecipa as perdas futuras, e as perdas relacionadas ao passado, como por 

exemplo, perda da identidade que seu familiar representava para a família, e as do 

presente, como a perda da liberdade, do trabalho e lazer entre outras. [1]  

O processo de L.A é vivido em maior intensidade em cuidadores de pessoas com 

demência, quando comparado a cuidadores de pessoas com outras doenças sem 

possibilidade de cura. Cuidar nas demências pode ser uma das situações mais exigentes 

que se pode vivenciar, porque além das questões físicas, financeiras e emocionais, inclui 

a imprevisibilidade, a longa duração, e a ambiguidade do processo de adoecimento, que 

pode levar ao estresse psicológico singular. [1]  
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 No intuito de entender as diferenças entre o luto antecipatório e a depressão em 

cuidadores informais, estudos identificaram que os sentimentos de angústia, de separação 

e ansiedade estão mais associados ao luto antecipatório, e não a depressão. [8] 

A Tabela 5 apresenta a percepção do cuidador em relação ao cuidar e os impactos 

gerados em sua vida, associados a tópicos que englobam sentimentos positivos do 

cuidado, já descritos e explorados na literatura com cuidadores informais. [9] 

Os autores Boerner, Schulz, & Horowitz; Yu et al., trazem que os sentimentos 

positivos relatados podem trazer os tópicos de senso de crescimento pessoal, senso de 

significado e realização pessoal, sensação de obter um propósito na vida, prazer e 

companheirismo, e satisfação pessoal por poder proporcionar cuidados a um ente 

familiar, que se associa a reciprocidade na relação diádica que envolve o idoso e o 

cuidador. [9] 

Tabela 5: Percepções sobre os impactos do cuidado associados aos sentimentos positivos do cuidar. Brasil 

2019/2020. 

 Percebo o impacto  

apenas de modo 

negativo 

(n=11) 

Percebo o impacto  

apenas de modo 

positivo 

(n=11) 

Percebo o impacto  

de modo negativo 

a maior parte do 

tempo 

(n=74) 

Percebo o impacto  

de modo positivo 

a maior parte do 

tempo 

(n=54) 

Recompensa 

emocional 

2 

18,2% 

9 

81,8% 

30 

40,5% 

45 

83,3% 

Reconhecimento 

social 

2 

18,2% 

2 

18,2% 

19 

25,7% 

31 

57,4% 

Crescimento 

pessoal 

2 

18,2% 

10 

90,9% 

51 

68,9% 

49 

90,7% 

Amadurecimento 

espiritual 

3 

27,3% 

9 

81,8% 

51 

68,9% 

46 

85,2% 

Aprendizados 6 

54,5% 

11 

100,0% 

64 

86,5% 

53 

98,1% 

Fonte: Dados da pesquisa 2019/2020. 

Novamente é possível perceber que mesmo os cuidadores que relataram perceber o 

impacto apenas de modo negativo (coluna 1), ou o impacto de modo negativo a maior 

parte do tempo (coluna 3), ainda assim conseguem perceber ou identificar questões 

positivas no cuidar. Os cuidadores que identificam o impacto apenas de modo negativo, 
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aparecem selecionando em menor quantidade os pontos positivos do cuidar, mas mesmo 

assim, eles ainda estão presentes. 

Aspectos positivos são percebidos no momento em que o cuidador enxerga eventos 

enriquecedores em sua rotina, podendo compreender a magnitude da tarefa que realiza, 

se sentindo útil e importante [9]. Eles também podem ser enxergados como uma extensão 

em que as funções do cuidado são vividas como inspiradoras e/ou recompensadoras, 

produzindo assim, consequências positivas e dando um sentido para a experiência vivida. 

[20] 

A compreensão de que os aspectos negativos e positivos do cuidado podem coexistir, 

pode aliviar a carga imposta sobre o cuidador informal [20]. Enquanto ignorar o fato de 

que os aspectos positivos existem, podem limitar a compreensão do cuidador sobre o 

processo lento e gradual da demência, onde os familiares precisam constantemente se 

readaptarem para lidar com as questões impostas. [20] 

Chen e Greenberg, apontam que o cuidar também pode propiciar a oportunidade para 

reavaliar prioridades e ter maior intimidade com o outro [21]. Já Marshet, et al., acreditam 

que o cuidado pode melhorar a resiliência pessoal, além de ser uma oportunidade de 

valorizar a família e estreitar laços. [9] [22] 

Um estudo de revisão de literatura realizado por Yu, et al., identificou e explorou 

tópicos dos aspectos positivos do cuidado em pessoas com demência pela visão de seus 

familiares [20]. De acordo com os achados, quatro seriam os domínios que aparecem em 

maior destaque, como os sentimentos de: senso de realização e gratificação pessoal; 

mutualidade no relacionamento diádico com o idoso que é cuidado; aumento da coesão e 

funcionalidade familiar; senso de crescimento pessoal e propósito de vida. [20] 

Ainda na Tabela 5, podemos identificar que o sentimento de crescimento pessoal 

(linha 3), foi um dos aspectos positivos do cuidado com maior destaque pelas respostas 

dos cuidadores que participaram da pesquisa. Dos cuidadores que selecionaram que 

percebem o impacto apenas de modo positivo (coluna 2), 10 (90,9%) selecionaram o 

tópico de crescimento pessoal, enquanto os cuidadores que selecionaram que percebem o 

impacto de modo positivo a maior parte do tempo (coluna 4), 49 (90,7%), selecionaram 

o tópico de crescimento pessoal. 
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Já na coluna 3, o número de cuidadores que selecionaram que percebem o impacto de 

modo negativo a maior parte do tempo, 51 (68,9%), selecionaram o sentimento de 

crescimento pessoal. Ou seja, muitos dos cuidadores conseguiram perceber essa questão 

em algum momento do cuidado executado. Outro item que aparece na tabela 5, é o grande 

número de cuidadores que selecionaram o tópico de aprendizados, podendo esse, ser um 

tópico que faz parte do domínio da reciprocidade no relacionamento diádico com o idoso 

que é cuidado. [20] 

Estudo transversal realizado em 2013 no Brasil por Santos et.al, descreveu que as 

estratégias de enfrentamento pelos familiares foram influenciadas pela relação com a 

família, e também pela religiosidade dos cuidadores [2] [23]. As crenças religiosas se 

relacionaram com a importância do cuidar [22]. Uma vez que a fé pode ser reconhecida 

como uma potente fonte de apoio. [24] 

Na Tabela 5 também é possível observar o sentimento de amadurecimento espiritua l 

(linha 4). O amadurecimento espiritual também pode estar relacionado com a fé, e aparece 

selecionado em maior quantidade pelos cuidadores que percebem o impacto de modo 

negativo a maior parte do tempo (coluna 3), onde 51 (68,9%) dos cuidadores selecionaram 

esse tópico, e também pelos cuidadores que percebem o impacto de modo positivo a maior 

parte do tempo (coluna 4), onde 46 (85,2%) dos cuidadores selecionaram esse tópico.  

Estudo de revisão qualitativa realizado por Lloyd, Patterson e Muers, apontou que  

cuidadores que relataram maior percepção dos aspectos positivos, apresentaram níveis 

mais baixos de depressão e ansiedade. Os que relataram maior satisfação com o cuidado 

também foram menos propensos a institucionalizar a pessoa com demência. [24] 

Apesar da escassa literatura sobre os aspectos positivos do cuidar, estudos apontam 

que essa experiência pode ser entendida como gratificante e satisfatória. [24] Porém os 

aspectos negativos sempre irão se sobressair quando comparados aos aspectos positivos. 

Por isso, é de extrema importância que o cuidador informal treine e direcione o seu olhar 

para perceber os aspectos positivos, passando a valorizar pequenos momentos da sua 

rotina do cuidar, trazendo um significado para a tarefa realizada. [24] 
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4. Conclusões  

 

A demência é uma doença que vai além dos aspectos biológicos e do 

comprometimento à pessoa idosa, pois afeta diretamente toda a dinâmica familiar, 

principalmente o cuidador familiar/informal. Sabendo disso, é de extrema importância a 

realização de estudos descritivos e epidemiológicos sobre o perfil do cuidador em nosso 

país, bem como, as demandas de cuidado que possam embasar ações e estratégias 

políticas de cuidado em saúde, que englobem tanto o idoso, quanto seu cuidador.  

 Diversos fatores podem influenciar a maneira como o cuidar em demência vai ser 

vivido e enxergado, a depender da demanda, e dos aspectos subjetivos e pessoais de cada 

cuidador. A partir do estudo, foi possível notar um número significativo de mulheres 

cuidadoras, e um aumento do interesse de filhos para ocupar esse papel, devido às 

tendências demográficas e de saúde atuais, e também pela maior sobrecarga vivenc iada 

por cônjuges.  

Os impactos negativos do cuidado também aparecem como os mais percebidos pelos 

cuidadores, entretanto, nota-se que os impactos positivos associados ao cuidar estão 

também sendo percebidos, mesmo que em menor prevalência. Por isso, fornecer redes de 

apoio e conscientizar o cuidador familiar sobre a importância da tarefa realizada, além de 

ser uma estratégia de empoderamento, pode vir a minimizar os impactos negativos que 

são inerentes ao processo, e expandir o olhar para os impactos positivos. Também é 

importante considerar que os cuidadores e os familiares sejam inseridos dentro das 

abordagens do cuidado em demência. 

A criação de um plano nacional e de políticas públicas voltadas para as questões 

impostas pelo envelhecimento, como a demência, além de ser uma estratégia que irá 

minimizar a sobrecarga sob os familiares e os custos indiretos associados à demência, 

poderá promover uma maior qualidade de vida e de um envelhecimento ativo, podendo 

fazer com que muitas doenças, que na maioria das vezes não tem um diagnóstico fechado, 

possam ser detectadas precocemente, trazendo um melhor prognóstico ao idoso. Para isso, 

é imprescindível que os profissionais de saúde estejam aptos e capacitados para lidar com 

as demandas do envelhecimento, que se encontram cada vez mais crescentes em todo o 

mundo, principalmente no Brasil. 
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Apêndice 1 

 

CONVITE A PESQUISA 

 

Perfil do Cuidador Familiar na demência: Inquérito Brasileiro 

O Serviço de Atendimento ao Envelhecimento Cognitivo (SAEC) da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP)- Campus Baixada Santista têm interesse em conhecer 

o perfil de cuidadores familiares de idosos no contexto brasileiro. Se você, cuida de algum 

familiar, com qualquer tipo de demência e não recebe nenhum tipo de remuneração para 

exercer essa função, sua participação é imprescindível! O questionário pode ser 

respondido apenas uma vez, sem a possibilidade de editá-lo após o envio. Agradecemos 

sua participação! 
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Apêndice 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Por favor, leia atentamente os seguintes tópicos para uma melhor compreensão e 

esclarecimento de possíveis dúvidas. Caso queira, sinta-se à vontade para entrar em 

contato e saber mais informações.  

1. Qual o propósito do estudo? O principal objetivo dessa pesquisa é conhecer o perfil 

do(a) cuidador(a) familiar no contexto brasileiro.  

2. Como se dará minha participação? Você responderá um questionário totalmente online 

sobre o seu perfil. Você deverá preencher o questionário sozinho(a). Por favor, seja 

sincero(a) nas respostas e saiba que a pesquisa é totalmente sigilosa. Você levará em 

média 20 minutos para responder todo o questionário.  

3. O que acontecerá com os dados? Todos os seus dados serão armazenados de forma 

eletrônica e segura. Os pesquisadores irão analisá-los e dessa maneira, poderão identificar 

as demandas específicas de cuidadores familiares do Brasil por regiões. Você não será 

identificado em momento algum. Se sentir desconforto ou incômodo em alguma parte da 

pesquisa, você pode interromper sua participação e seus dados não serão armazenados. 

 4. Há algum custo em participar? Não, a pesquisa é totalmente gratuita. 

 5. Quais os benefícios de participar desse estudo? Ao participar da nossa pesquisa, você 

estará contribuindo para um maior entendimento dos profissionais da área, sobre o perfil 

do(a) cuidador(a) familiar no contexto brasileiro por regiões do país.  

6. Com quem posso entrar em contato, se houver dúvidas ou algum problema? O principa l 

investigador é a Profª Drª Emanuela Bezerra Torres Mattos que pode ser encontrada no 

endereço Rua Silva Jardim, 136, sala 202, Vila Mathias, Santos/São Paulo. Telefone(s) 

(13) 3229-0129. Seu endereço de e-mail para contato é emanuelabtm@gmail.com. Se 

você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP, R. Professor Francisco de 

Castro, 55 - Vl. Clementino – São Paulo/SP - CEP: 04020-050., 5571-1062, FAX: 5539-

7162; E-mail: cep@unifesp.edu.br. 

mailto:cep@unifesp.edu.br
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 7. Quais são os meus direitos? Você é livre para deixar de participar da pesquisa da 

pesquisa a qualquer momento sem nenhum tipo de prejuízo. 

Confirmo que li e entendi a folha de informações do estudo acima mencionado.  

Estou ciente que minha participação se dará de maneira voluntária e que estou livre para 

interromper a pesquisa a qualquer momento, sem precisar dar esclarecimentos e sem ter 

meus direitos afetados.  

Eu concordo que os meus dados sejam usados para fins de contexto científico 

mencionados acima. 
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Apêndice 3 

QUESTIONÁRIO – PERFIL DO CUIDADOR FAMILIAR BRASILEIRO: 

INQUÉRITO NA DEMÊNCIA 

 

Seção 1- Informações Gerais 

 1. Qual seu nome completo?________________________________________________  

2. Qual sua idade? _____________ 

3. Qual é seu sexo?  

Feminino ( ) 

Masculino ( ) 

 Prefiro não declarar ( ) 

 4. Qual é o seu atual estado civil? 

 Solteiro (a) ( ) 

 Casado (a) ( )  

Divorciado (a) ( )  

Viúvo (a) ( )  

5. Qual região do Brasil você mora?  

Norte ( )  

Nordeste ( ) 

Centro Oeste ( ) 

Sudeste ( ) 

Sul ( ) 

 6. Qual a sua etnia (Raça)? 

 Branco ( ) 

 Pardo/Negro ( ) 
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Indígena ( ) 

Asiático ( ) 

7. Qual seu nível de escolaridade?  

Não escolarizado (nunca frequentou a escola) ( ) 

Ensino Fundamental ( da 5ª série á 8ª série) ( ) 

Ensino Médio (do 1º colegial ao 3º colegial) ( ) 

 Graduação (faculdade) ( ) 

 Pós Graduação (especialização, mestrado, doutorado) 

 8. Qual sua profissão? ___________________________________________________  

9. Qual sua religião/crença?  

Católica ( ) 

Protestante (Evangélica) ( ) 

Espírita ( )  

Umbanda/Candomblé ( ) 

Não possuo nenhuma religião ( ) 

Possuo outra religião ( ) 

10. Qual seu grau de parentesco com a pessoa que você cuida?  

Cônjuge ( )  

Filho(a) ( ) 

Irmão/Irmã ( ) 

Sobrinho(a)/Tio(a) ( ) 

Neto(a) ( ) 

Nora/Genro ( ) 

11. Qual sua renda mensal ? (Considerando que o valor aproximado de um salário minimo 

é de R$1.000 reais)  
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Prefiro não declarar ( ) 

Um salário mínimo ( ) 

De dois a três salários mínimos ( ) 

De quatro a cinco salários mínimos ( ) 

Mais que seis salários mínimos ( ) 

12. Você têm alguma(s) doença(s) Sim ( )  Não ( )  

13. Se sim, qual(is)?  

Diabetes ( ) HIP (Hipertensão Arterial) ( ) Artrose ( ) Osteoporose ( ) Depressão ( ) 

Ansiedade ( ) Artrite ( )  

14. Possui outra(s) doença(s) fora as mencionas acima? Se sim, qual(is)?  

15. Seu familiar recebeu diagnóstico de demência? Sim ( ) Não ( )  

16. Se seu familiar recebeu o diagnóstico, ele foi dado na rede pública (SUS) ou na rede 

particular (convênio)? Pública (SUS)(  ) Particular (convênio) ( ) 

17. Se seu familiar recebeu o diagnóstico, qual especialidade fez o diagnóstico?  

Geriatra ( ) Psiquiatra ( ) Neurologista ( ) Clínico Geral ( ) Outro ( ) 

18. Se seu familiar recebeu o diagnóstico, quanto tempo demorou para receber?  

Até 1 ano ( ) Entre 1 e 3 anos ( ) Mais que 3 anos ( )  

19. Assinale o tipo de demência que seu familiar possui: 

Demência da doença de Alzheimer ( )  

Demência de Corpos de Lewy( ) 

 Demência Fronto-temporal ( ) 

Demência Vascular ( ) 

Outra ( ) 
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Seção 2 - Informações do cuidador: 

Este espaço é dedicado as informações estritamente relacionadas a você cuidador. 

Por favor, seja sincero nas suas repostas. 

20. Em um dia comum, quanto tempo você dedica para a realização de atividades como 

por exemplo, alimentar-se, realizar higiene pessoal (tomar banho, escovar os dentes). 

Menos que 1 hora por dia ( ) 

Entre 1 e 2 horas ( ) 

Entre 2 e 3 horas ( ) 

Mais que 3 horas por dia ( ) 

21. Durante a semana, quanto tempo você tem para realizar atividades que te trazem 

prazer? Como por exemplo, atividades físicas, manuais e/ou sociais, dentre outras.  

Menos que 1 hora por semana ( ) 

De 1 a 2 horas por semana ( ) 

De 2 a 3 horas por semana ( )  

De 3 a 4 horas por semana ( )  

Mais que 5 horas por semana ( ) 

22. Em um dia comum, quanto tempo você dedica para a realização de atividades de 

descanso e sono ? 

De 1 a 3 horas por dia ( ) 

Entre 3 e 6 horas por dia ( ) 

Entre 6 a 9 horas por dia ( ) 

Mais que 9 horas por dia ( ) 

23. Como você percebe o impacto do cuidado que você realiza com seu familiar sobre 

sua qualidade de vida?  

Percebo o impacto de modo positivo a maior parte do tempo ( ) 

Percebo o impacto de modo negativo a maior parte do tempo ( ) 
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Percebo o impacto apenas de modo positivo ( ) 

Percebo o impacto apenas de modo negativo ( ) 

24. Se você percebe o impacto negativo, assinale qual (is):  

Estresse ( )  

Ansiedade ( )  

Depressão ( )  

Medo/Anseio pelo futuro ( )  

Raiva ( )  

Culpa ( )  

Insegurança ( )  

Impotência ( )  

25. Se você percebe o impacto positivo, assinale qual (is):  

Recompensa emocional ( )  

Reconhecimento social ( )  

Crescimento pessoal ( )  

Amadurecimento espiritual ( )  

Aprendizados ( )  

26. Você recebe auxílio de outra pessoa ou reveza o cuidado?  

Sim ( ) 

Não ( ) 

27. Se sim, de quem você recebe esse auxílio?  

Cônjuge ( )  

Mãe/Pai Filho(a) ( ) 

Irmão/Irmã ( ) 
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Sobrinho(a)/Tio(a) ( )  

Cuidador profissional ( ) 

Se você quiser compartilhar outros aspectos relacionados ao cuidado dedicado, fique à 

vontade, este espaço é seu: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Obrigado por participar da nossa pesquisa! Você tem interesse em acompanhar nossas 

pesquisas sobre cuidadores familiares ou receber materiais de apoio? Se sim, deixe seu e-

mail abaixo: 


