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RESUMO 

 

COSTA, T. F. Qualidade de vida relacionada à saúde de cuidadores familiares de 

indivíduos com sequela de acidente vascular encefálico. 2014. 87f. Dissertação 

(Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-graduação em Enfermagem – Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014.     

Introdução: As sequelas físicas e cognitivas provocadas pelo AVE comprometem a 

capacidade funcional, a independência e a autonomia da pessoa acometida e acarreta 

alterações na dinâmica de vida não só do indivíduo acometido, mas também da família, 

sobretudo na do cuidador principal. Objetivos: Avaliar a qualidade de vida relacionada 

à saúde de cuidadores familiares de pacientes com sequelas com AVE. Metodologia: A 

pesquisa foi do tipo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizada no 

domicílio dos pacientes com sequela de AVE, no município de João Pessoa – PB, no 

período de fevereiro a abril de 2013. A população do estudo foi composta por 136 

cuidadores familiares de pacientes acometidos por acidente vascular. Para a coleta dos 

dados, foi utilizado um instrumento estruturado, contemplando questões fechadas 

relativas às variáveis do estudo e às medidas específicas para avaliar, respectivamente, a 

capacidade física dos indivíduos com sequela de AVE, a sobrecarga e a qualidade de 

vida relacionada à saúde entre os cuidadores: índice Barthel, Burden Interview Scale e o 

Short-Form-36. A análise foi realizada através de três técnicas: estatísticas: Análise 

Descritiva e Exploratória de Dados e Análise de Associação por meio do Teste de qui-

quadrado e o Teste T e F para comparações das médias. O projeto foi encaminhado ao 

comitê de ética do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba e 

aprovado sob o protocolo n 0279/13 e CAAE: 13778313.3.0000.5188 Resultados: Foi 

evidenciado comprometimento em quase todos os domínios da qualidade de vida dos 

cuidadores familiares. Entre eles, os que se apresentaram com menor média foram: 

‘Dor’ (40,16), ‘Saúde mental’ (53,62) e ‘Aspectos sociais’ (54,12). Quanto às 

características dos indivíduos com sequela de AVE, que se relacionaram com os 

domínios de qualidade de vida, conclui-se que os que tinham idade inferior a 65 anos 

eram casados e tinham um nível mais alto de escolaridade, obtiveram maiores médias, 

respectivamente, nos domínios ‘Aspecto sociais’, ‘Aspectos emocionais’ e ‘Saúde 

mental’. Os cuidadores de pessoas com nível mais alto de dependência para as 

atividades básicas de vida diária tiveram menor média no domínio ‘Saúde mental’. No 

concernente às características do próprio cuidador, as maiores médias foram relativas 

aos cuidadores com menos de 40 anos e os casados, no domínio ‘Capacidade funcional’, 

os que tinham uma profissão, no domínio ‘Aspectos emocionais’, e os que 

apresentavam maior renda, nos domínios ‘Saúde mental’ e ‘Vitalidade’. Constatou-se 

também uma associação entre a sobrecarga e pior qualidade de vida relacionada à saúde 

nos domínios ‘Capacidade funcional’, ‘Aspectos físicos’, ‘Aspectos emocionais’ e 

‘Dor’. Conclusão: Os resultados do estudo permitiram compreender as diferentes 

dimensões e especificidades no contexto da qualidade de vida relacionada à saúde e 

evidenciou que as esferas públicas precisam redirecionar o olhar para reconhecer os 

problemas enfrentados pela família quando indivíduos são acometidos por uma doença 

incapacitante como o AVE. 

Palavras-chave: Acidente vascular encefálico. Cuidadores. Familiares. Qualidade de 

vida. 
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ABSTRACT 

 

 

COSTA, T. F. Quality of life related to the health of family caregivers of individuals 

with sequelae of cerebrovascular accident. 2014. 87f. Dissertation (Master's degree in 

Nursing) - Postgraduate Program in Nursing - Center for Health Sciences, Federal 

University of Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introduction: The physical and cognitive sequelae caused by CVA compromise the 

functional capacity, and the independence and autonomy of the person affected by the 

CVA, causing changes in the dynamics of life not only of the individual affected, but 

also the family, especially for the main caregiver. Objectives: evaluating the health-

related quality of life of family caregivers of patients with sequelae with CVA. 

Methods: the research was descriptive, transversal type, with a quantitative approach, 

held at the domicile of patients with sequelae by AVE, in the city of João Pessoa-

Paraíba, in the period between the months of February and April 2013. The population 

of the study consisted of 136 family caregivers of patients affected by stroke. For data 

collection, there was used a structured instrument, contemplating closed issues relating 

to variables of the study and the specific measures to assess, respectively, the physical 

capacity of individuals with sequel by CVA, the overload and health-related quality of 

life among caregivers: Barthel index, Burden Interview Scale and Short Form-36. The 

analysis was performed using three techniques: statistical descriptive analysis and 

exploratory data analysis and Association through the Chi-square test and the T-test and 

F for comparisons of the averages. The project was submitted to the ethics committee of 

the Centre for Health Sciences, Federal University of Paraíba Health and approved 

under protocol number 0279/13 and CAAE: 13778313.3.0000.5188. Results: 

commitment was evidenced in almost all domains of quality of life of family caregivers, 

among them, those who were presented with lower average were: Pain (40.16), Mental 

Health (53.62) and Social Aspects (54.12). Characteristics of individuals with sequel by 

CVA, which is related with the domains of quality of life, one can find out that those 

who were below the age of 65, were married and had highest level of schooling, major 

averages, respectively, in the fields of Social Aspect, Emotional and Mental Health 

Aspects. Caregivers of people with higher level of dependency to the basic activities of 

daily living had lower average in the mental health field. Regarding the characteristics 

of the caregiver, major averages were caregivers under the age of 40 years old and 

married in the field, Functional Capacity, those who had a profession, on emotional 

aspects and those who had higher income, in the areas of mental health and vitality. 

There was also an association between overload and worse health-related quality of life 

in the areas of functional capacity, physical aspects, emotional aspects and Pain. 

Conclusion: the results of the study allowed understanding the different dimensions and 

specificities in the context of the health-related quality of life, evidencing the need for 

redirection of the look to public spheres for the recognition of the problems faced by the 

family when individuals are affected by a disabling disease, such as CVA.  

 

Descriptors: Cerebrovascular Accident (CVA); Caregivers; Family Members; Quality 

of life. 
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RESUMEN 

 

COSTA, T. F. Calidad de vida relacionada con la salud de los cuidadores familiares de 

personas con una secuela de accidente cerebrovascular. 2014. 87f. Tesis (Maestría en 

Enfermería) - Programa de Posgrado en Enfermería - Centro de Ciencias de la Salud, 

Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introducción: Las secuelas físicas y cognitivas causadas por el AVE (Accidente 

Cerebrovascular) comprometen la capacidad funcional, la independencia y autonomía 

de la persona acometida por el  Ave, provocando cambios en la dinámica de la vida no 

sólo de la persona afectada, sino también de la familia, especialmente en el cuidador 

principal. Objetivos: evaluar la calidad de vida relacionada a la salud de los cuidadores 

familiares de pacientes con secuelas con AVE. Métodos: la investigación fue de tipo 

descriptivo, transversal, con un enfoque cuantitativo, llevada a cabo en el domicilio de 

los pacientes con secuela de AVE, en la ciudad de João Pessoa-Paraíba. En el período 

comprendido entre los meses de febrero y abril de 2013. La población del estudio 

consistió en 136 cuidadores familiares de pacientes afectados por derrame cerebral. Para 

la recogida de datos, se utilizó un instrumento estructurado, contemplando cerradas 

cuestiones relativas a las variables del estudio y las medidas específicas para evaluar, 

respectivamente, la capacidad física de las personas con secuela de AVE, la sobrecarga 

y la calidad de vida relacionada con la salud entre los cuidadores: índice de Barthel, 

Burden Interview Scale e o Short-Form-36. El análisis se realizó mediante tres técnicas 

estadísticas: análisis descriptivo y exploratorio asociación y datos de análisis a través de 

la prueba de Chi cuadrado y la prueba T y F para las comparaciones de los promedios. 

El proyecto fue presentado al comité de ética del Centro de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Federal de Paraíba Salud y aprobado con el número de protocolo 0279/13 y 

CAAE: 13778313.3.0000.5188. Resultados: fue evidenciado un compromiso en casi 

todos los dominios de la calidad de vida de los cuidadores familiares, entre ellos, 

quienes se presentaron con menor promedio fueron: Dolor (40.16), Salud Mental 

(53.62) y Aspectos Sociales (54.12). Cuánto a las características de los individuos con 

secuela de AVE, que se relacionaron con los dominios de calidad de vida, uno puede 

encontrar que aquellos que estuvieron por debajo de los 65 años, eran casados y tenían 

mayor nivel de escolaridad, mayor promedio, respectivamente, en los campos de 

Aspectos sociales, Aspectos emocionales y Salud Mental. Los cuidadores de personas 

con mayor nivel de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria tenían 

menor promedio en el campo de la Salud Mental. Con respecto a las características del 

cuidador, los promedios principales de los cuidadores menores de 40 años y casados en 

el campo, Capacidad funcional, los que tenían una profesión, en los aspectos 

emocionales y los que tenían mayores rendimiento en las áreas de salud mental y la 

vitalidad. También había una asociación entre la sobrecarga y peor calidad de vida 

relacionada a la salud en las áreas de la capacidad funcional, aspectos físicos, aspectos 

emocionales y dolor. Conclusión: Los resultados del estudio nos permitió comprender 

las diferentes dimensiones y características en el contexto de la calidad de vida 

relacionada con la salud, destacando la necesidad de desviar la mirada de la esfera 

pública para el reconocimiento de los problemas que enfrentan las familias cuando los 

individuos se ven afectados por una enfermedad incapacitante, como un accidente 

cerebrovascular.  

 

Descriptores: Accidente Cerebrovascular; Los Cuidadores; Familia; Calidad de vi 
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1 INTRODUÇAO 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica frequente em 

adultos e idosos e uma das principais causas de morbimortalidade em todo o mundo
1
. 

Desenvolve-se a partir de um distúrbio na circulação encefálica, que gera um súbito 

déficit neurológico que persiste por mais de 24 horas
2
. 

 O aumento da incidência do AVE é resultante, principalmente, do crescente 

envelhecimento populacional, que vem ocorrendo desde 1960, gerando mudanças no  

perfil epidemiológico em que predominam as doenças crônicas não transmissíveis
3
. Em 

decorrência da transição demográfica e epidemiológica, o AVE tornou-se a segunda 

maior causa de mortes no mundo. Entre todos os países da América Latina, o Brasil é o 

que apresenta as maiores taxas de mortalidade por AVE, mesmo após a redução da 

mortalidade ocorrida nas últimas décadas
4
. Tão preocupantes quanto são os elevados 

índices de morbidade e incapacidade, que geram custos consideráveis para o sistema de 

saúde e para o indivíduo e seus familiares
5
. 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a incidência anual de 

AVE gira em torno de 15 milhões de pessoas. Dessas, cinco milhões morrem em 

decorrência do evento, e grande parte dos que sobrevivem apresenta sequelas físicas 

e/ou mentais. Alterações discretas são manifestadas por 37% dos pacientes após o 

acidente vascular encefálico, 16% apresentam moderada incapacidade, 32% 

demonstram alteração intensa ou grave da capacidade funcional, e alguns dependem de 

cadeira de rodas ou ficam restritos ao leito. Apenas 15% dos pacientes não apresentam 

prejuízo da capacidade funcional
6
. 

Nesse contexto, ao receber alta hospitalar, o paciente que foi acometido por 

AVE, muitas vezes, retorna ao domicílio com sequelas físicas e cognitivo-

comportamentais que, comumente, comprometem a capacidade funcional, a 

independência e a autonomia
1
 e restringem suas atividades de vida diária (AVDs) e 

torna-as, frequentemente, dependentes de outras pessoas
7
. 

Dessa forma, o acontecimento inesperado de uma doença incapacitante, como o 

AVE, é um evento estressor para o paciente e sua família, que vivencia, inicialmente, 

um desequilíbrio em sua capacidade de funcionamento normal e provoca alterações que 

envolvem afeto, finanças e relações de poder, que levam a um processo de 

reorganização familiar
1
. Portanto, é necessário redefinir os papéis entre os membros da 

família e, na maioria das situações, escolher apenas um membro que assuma a 
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responsabilida de dos cuidados – é o chamado de cuidador principal ou cuidador 

informal - surge como parte importante das ações de manutenção da autonomia, 

integração e participação do indivíduo acometido nas relações familiares e na 

sociedade
1
. 

Ressalte-se, no entanto, que a experiência de cuidar de uma pessoa dependente 

tem sido colocada pelos cuidadores familiares como uma tarefa exaustiva e estressante, 

devido ao envolvimento afetivo e pelo fato de, frequentemente, haver a transformação 

de uma relação anterior de reciprocidade para uma relação de dependência, em que o 

cuidador, ao desempenhar atividades relacionadas ao bem-estar físico e psicossocial da 

pessoa, passa a ter restrições em relação à própria vida
8
. 

Em contrapartida, na realidade brasileira, a visibilidade do cuidador informal 

ainda é muito restrita, o que constitui uma problemática enfrentada pelo cuidador 

familiar que, em seu cotidiano, quase sem nenhum suporte social formal, vem prestando 

os cuidados que a situação de dependência exige
9,8

. Esse fato contribui para que os 

profissionais negligenciem as necessidades de saúde dessa população. Portanto, o 

despreparo para o ato de cuidar, a falta de orientação e o suporte social expõem o 

cuidador a uma grande carga de estresse e de sobrecarga que podem afetar sua saúde, 

seu bem-estar e a qualidade de sua vida. Muitas vezes, ao procurar o serviço de saúde, 

na perspectiva de atender às necessidades da pessoa que está sob seus cuidados, o 

cuidador familiar mostra-se, quase sempre, um paciente despercebido, pois as alterações 

da própria saúde são negligenciadas pelos profissionais do serviço, já que não 

constituem sua demanda específica
8
. 

Em consonância com a reflexão ora exposta, os cuidadores, por falta de atenção 

dos profissionais de saúde, apresentam também déficit de conhecimentos para 

desempenhar seu papel, em conformidade com as necessidades do cliente 

funcionalmente dependente. O resultado disso é que o indivíduo se acomoda no sentido 

de buscar autonomia para o desenvolvimento das atividades diárias e a sobrecarga 

pessoal do cuidador
10

. 

Assim, os cuidadores precisam da ajuda de outros familiares para o revezamento 

dos cuidados e de orientações da equipe de saúde para lidar com os aspectos específicos 

do problema de saúde do paciente ou do seu grau de dependência
11

. A despeito dessa 

prática, a afetividade advinda da relação existente entre o cuidador e a pessoa com 

dependência é vista como um ponto positivo na tarefa de cuidar. Entretanto, a excessiva 
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assistência ou/e dependência pode acarretar prejuízos para a saúde e o bem-estar do 

cuidador, resultando numa relação de estresse, sobrecarga e tensão. 

 Pesquisas realizadas em âmbito nacional e internacional têm mostrado os efeitos 

nocivos do processo de cuidar na saúde física e mental dos cuidadores, entre eles, 

destacam-se depressão, ansiedade, baixa autoestima, fadiga, aumento do uso de drogas 

psicotrópicas, isolamento social, estresse pessoal e familiar e sentimentos de medo, 

culpa e obrigação de ter que realizar uma tarefa exaustiva e causadora de tensão
12

. 

O impacto emocional vivido pelo cuidador pode interferir no cuidado prestado e 

ser um fator preditivo para aumentar o número de internações entre os pacientes, a 

institucionalização dos com idade avançada e mais mortalidade entre os cuidadores, que 

são desafiados por inúmeras demandas, previsíveis ou não, decorrentes da redução da 

capacidade funcional do paciente, em conjunto com a presença de vários fatores 

inerentes ao ato de cuidar
13

. 

Em detrimento da realidade ora apresentada, no âmbito brasileiro, a figura do 

cuidador tem sido desvalorizada tanto em nível governamental, devido à falta de 

estratégias e de infraestrutura para intervir de forma sistemática no contexto da situação 

de dependência, quanto não governamental, que inclui a própria família e profissionais 

de saúde, por não reconhecerem a problemática que envolve as questões referentes ao 

cuidado e as suas consequências.  

Diante do exposto, percebe-se que o suporte aos cuidadores representa um novo 

desafio para o sistema de saúde brasileiro, o que justifica a necessidade de estudos sobre 

essa temática, principalmente no que se refere ao conhecimento das causas que levam o 

cuidador a adoecer e, consequentemente, as necessidades de saúde dessa população. 

Nesse contexto, e considerando o impacto que uma doença crônica e 

incapacitante como o AVE pode causar na vida da pessoa acometida, como também nas 

relações intrafamiliares decorrentes da nova realidade, que é a de cuidar de uma pessoa 

com dependência, percebeu-se a importância de investigar a qualidade de vida 

relacionada à saúde dos cuidadores familiares dessas pessoas e as condições associadas 

a uma qualidade de vida melhor ou pior. 

Vale ressaltar que o enfermeiro tem papel fundamental na assistência à família, 

na situação de dependência de um dos seus membros, considerando que, no 

desenvolvimento do seu papel, ele expressa sua importância manifestando-se como elo 

entre o indivíduo, a família e o serviço. No contexto domiciliar, poderão ser colhidas 

diversas informações, como o nível de ansiedade, de estresse e de desânimo no 
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cuidador, que podem ser sanados ou minimizados através de orientações e instruções a 

para esses cuidadores, visando melhorar o cuidado prestado e incentivar o indivíduo a 

buscar sua autonomia e independência como também o cuidado de si.  

Nesse sentido, esta pesquisa é de grande relevância, uma vez que amplia os 

conhecimentos e a visibilidade dos problemas relacionados ao cuidador familiar, 

subsidiando os profissionais de saúde e órgãos governamentais no planejamento e no 

desenvolvimento de programas e políticas de apoio, baseadas nas necessidades 

específicas de cada cuidador ou família. Também poderá produzir implicações na 

assistência da Enfermagem, no âmbito da atenção primária, visto que servirá de suporte 

teórico que redirecione seu olhar para esse fenômeno multidimensional que envolve o 

paciente dependente, o cuidador e a família, de modo que estenda sua assistência ao 

desenvolvimento de estratégias e intervenções que minimizem o impacto da condição 

de dependência sobre o cuidador. 

Considerando os aspectos ora abordados, foram levantadas as seguintes questões 

norteadoras: Quais domínios da qualidade de vida relacionada à saúde que são afetados 

na vida do cuidador de indivíduo com sequela de AVE? Qual a relação entre a 

qualidade de vida relacionada à saúde do cuidador e as características 

sociodemográficas do paciente com sequela de AVE? Qual a relação entre a qualidade 

de vida relacionada à saúde do cuidador e a incapacidade funcional do individuo com 

sequela de AVE? Qual a relação entre a qualidade de vida relacionada à saúde do 

cuidador e suas características sociodemográficas? Qual a relação existente entre a 

sobrecarga do cuidador e sua qualidade de vida voltada para a saúde? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de cuidadores familiares de 

pacientes com sequelas de AVE.  

 

2.2 Específicos 

 Descrever as características sociodemográficas dos indivíduos com sequela de AVE 

e de seus cuidadores familiares; 

 

 Verificar a associação entre os domínios da qualidade de vida relacionada à saúde 

dos cuidadores familiares com as suas características sociodemográficas e com as dos 

indivíduos com sequela de AVE;  

 

 Investigar a associação entre a qualidade de vida relacionada à saúde de cuidadores 

familiares e a incapacidade funcional de indivíduo com sequela de AVE;  

 

 Averiguar a associação entre a sobrecarga e a qualidade de vida relacionada à saúde 

de cuidadores familiares de indivíduo com sequela de AVE. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Acidente vascular encefálico e suas implicações para a funcionalidade do 

indivíduo  

O AVE continua a ser um grande problema de saúde pública que se situa entre 

as três maiores causas de morte em muitos países e é responsável por uma grande 

proporção da carga de doenças neurológicas. Mais incapacitante do que fatal, o AVE é a 

principal causa de incapacidade neurológica grave e acarreta custos enormes, medidos 

tanto em gastos com os cuidados de saúde quanto com a produtividade perdida
14

. 

A OMS define o acidente vascular encefálico como uma síndrome clínica que 

consiste no desenvolvimento rápido de distúrbios clínicos focais da função cerebral 

(global, no caso do coma), que duram mais de 24 horas ou conduzem à morte sem outra 

causa aparente que não uma de origem vascular
15

. 

O AVE, ou doença cerebrovascular (DCV), é uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade em todo o mundo. Atualmente, 90% dos sobreviventes de um 

AVE desenvolvem algum tipo de deficiência, o que o torna uma das principais causas de 

incapacidade crônica em adultos
16

. Cerca de 40 a 50% dos indivíduos que sofrem AVE 

morrem depois de seis meses. A maioria dos sobreviventes exibirá deficiências 

neurológicas e incapacidades residuais significativas. Observa-se que 15% se encontram 

sem qualquer grau de incapacidade e podem desenvolver suas atividades usuais; 37% 

apresentam discreta incapacidade, e apesar de não poderem desenvolver algumas 

atividades que previamente exerciam, são capazes de se cuidar por conta própria; 16% 

apresentam moderada incapacidade e são capazes de andar sem ajuda, mas precisam de 

alguma ajuda para se vestir; e 32% apresentam incapacidade moderadamente intensa ou 

grave e precisam de ajuda tanto para andar quanto para se cuidar
17

. 

O AVE pode ser classificado em dois grandes grupos: AVE isquêmico (AVEi) e 

o AVE hemorrágico (AVEh). O mais frequente, com cerca de 85% dos casos, é o AVE 

isquêmico, que se caracteriza pela  interrupção do fluxo sanguíneo (obstrução arterial 

por trombos ou êmbolos) em determinada área do encéfalo. Também se enquadra nessa 

definição o ataque isquêmico transitório (AIT), que é definido como os sinais e os 

sintomas do AVE que melhoram dentro de 24 horas e são considerados como uma única 

entidade. O AVEh representa 15% dos casos, é o mais letal e ocorre quando há a ruptura 

de um ou mais vasos intracranianos, gerando o extravasamento de sangue para o 

parênquima cerebral ou espaço subaracnoideo
18

. 
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Os fatores de risco que estão relacionados a essa afecção neurológica dividem-se 

em não modificáveis, que incluem idade, sexo, raça e história familiar, e os modificáveis, 

como: hipertensão arterial sistêmica, diabetes, cardiopatias, hipercolesterolemia, fumo, 

uso excessivo de álcool, obesidade, sedentarismo, estresse e a ocorrência prévia de um 

ataque isquêmico transitório. Outros fatores de risco potenciais responsáveis pela 

ocorrência do AVE são o uso de contraceptivos orais, o álcool e a existência de doenças 

que acarretem aumento no estado de coagulabilidade do indivíduo
19

.  

O risco de AVE começa a se elevar por volta dos 60 anos e dobra a cada década. 

Entre os fatores não modificáveis, o sexo masculino e a raça negra apresentam maior 

incidência de AVE isquêmico. Entre os fatores de risco modificáveis, a hipertensão 

arterial é o principal, porque acarreta um aumento superior a três vezes na incidência de 

AVE
20

. 

As sequelas do AVE incluem diversas alterações no campo sensorial, perceptual, 

comprometimento da linguagem, cognitivas e motoras, tendo como consequência mais 

comum a hemiplegia, que é a presença de déficit de controle motor em um lado do 

corpo. Outras disfunções motoras encontradas são a fraqueza ou paralisia dos músculos 

da face, do tronco e/ou extremidades, espasticidade, padrões anormais de movimento e 

falta de condicionamento físico. Essas sequelas podem reduzir a capacidade de realizar 

tarefas funcionais e limitam a independência e a qualidade de vida do indivíduo, 

contribuindo para uma baixa autoestima, depressão, isolamento social e maior 

deterioração física
21

.  

As manifestações clínicas são súbitas e trazem déficits neurológicos temporários 

ou permanentes de variadas intensidades, cujo sinal mais comum é a hemiplegia, que 

também podem apresentar distúrbios de comportamento, de linguagem, de 

sensibilidade, de visão, de deglutição, entre outros, que deixam o paciente a depender de 

outras pessoas para realizar suas atividades básicas de vida diária, como higiene, 

alimentação e locomoção
22

. 

Entre as consequências decorrentes do AVE, a demência é a segunda causa mais 

comum entre os indivíduos acometidos e a causa mais frequente de epilepsia no idoso
23

. 

Outra manifestação bem comum após o AVE é o surgimento de depressão nos 

pacientes, que, na maioria dos casos (50 a 80%), não é diagnosticada. A depressão pós-

AVE está relacionada ao aumento da mortalidade, bem como ao comprometimento da 

recuperação das funções cognitivas e da qualidade de vida do paciente e da saúde dos 

seus cuidadores
24

. 
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Além de contribuir para a morbidade e a mortalidade, os danos causados ao 

indivíduo, à sua família e à sociedade devido à limitação para realizar suas atividades de 

vida diária, aos anos perdidos de produtividade e aos elevados custos financeiros de 

hospitalização e reabilitação – transformam o AVE em uma relevante questão de saúde 

pública
25

.  Por isso a família é tão importante, porquanto desempenha um papel marcante 

e sua incorporação propicia mais capacidade de adaptação à mudança de todo o sistema 

familiar
26

. 

 

3.2 Cuidadores de indivíduos acometidos por AVE 

O ato de cuidar de uma pessoa dependente é complexo. A família e, 

especialmente, o cuidador familiar, que serão os prestadores diretos desse cuidado, 

devem ser preparados para esse fim. Isso se torna essencial quando se trata de um 

indivíduo acometido por AVE, pois as incapacidades funcionais que podem surgir 

trazem mudanças afetivas e instrumentais em um tempo muito curto e exigem da 

família uma mobilização mais rápida de sua capacidade de administrar a crise
27

.  

O cuidador pode ser designado como cuidador formal, que é o profissional de 

saúde que assume formalmente o exercício de uma profissão pela qual optou de livre 

vontade e para a qual teve preparação acadêmica e profissional. Já o cuidador informal é 

concebido como familiar ou amigo que é solicitado a assegurar a maior parte dos 

cuidados que o doente requer quando retorna ao seu contexto familiar
28

. Ele pode ser 

primário, secundário e terciário. O primário é o cuidador principal, que assume a 

responsabilidade integral por supervisionar, orientar, acompanhar e/ou cuidar 

diretamente. É o que realiza a maior parte das tarefas
29

. 

O cuidador secundário é aquele que ajuda na prestação dos cuidados de forma 

ocasional, mas não tem a responsabilidade total. Habitualmente, são os familiares que 

dão apoio ao cuidador informal principal. O cuidador terciário pode ser um amigo ou 

um vizinho que, esporadicamente, ajuda quando é solicitado, mas não tem qualquer 

responsabilidade 
30

. 

No âmbito do cuidado informal, existem quatro princípios que determinam quem 

deve cuidar da pessoa incapacitada. Esses princípios têm sido caracterizados por alguns 

autores como uma hierarquia de obrigações: primeiro, cabe aos cônjuges; segundo, aos 

filhos; terceiro, às pessoas do mesmo agregado, e, por fim, ao sexo do potencial 

prestador
31

. 
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Apesar de todas as alterações estruturais ocorridas na família nas últimas 

décadas, as mulheres da família continuam a ser as principais responsáveis pelo cuidado 

informal dos pacientes que apresentam algum tipo de incapacidade
16

. A função do 

cuidador, segundo o Guia Prático do Cuidador do Ministério da Saúde
32

, é de 

acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, realizando por ela somente as atividades que 

não consiga executar sozinha, não compondo como cuidado as técnicas e os 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, como a de 

enfermeiro. 

O desempenho desse papel, que, na maioria das vezes, é realizado sem o preparo 

adequado dos cuidadores, poderá gerar conflitos pessoais, familiares e até mesmo no 

trabalho, se os responsáveis desempenharem outras funções no dia a dia
16

. Assim, o 

cuidador passa a viver em um estado de estresse prolongado. Nesses casos, além de 

treinamento específico para lidarem com a situação de cuidar de outrem, os cuidadores 

precisam de suporte social para ajudá-los a manter a própria saúde e poder cuidar de si 

mesmos. Se não dispuserem de tal suporte, eles ficam expostos aos riscos de adoecer, 

não pelo cuidado em si, mas pela sobrecarga que lhes é imposta
33

.  

Existem dois tipos de sobrecarga a que são submetidos os cuidadores: a objetiva e 

a subjetiva. A primeira inclui o tempo do cuidador para as necessidades concretas do dia 

a dia do paciente, como, por exemplo, a supervisão das necessidades diárias e 

financeiras. A sobrecarga subjetiva é definida como uma experiência que gera um grande 

estresse, de cunho emocional. É constituída pelos sentimentos de culpa do cuidador, 

vergonha, baixa autoestima e preocupação excessiva com o familiar doente. Por vezes, 

essa sobrecarga é tão intensa e árdua que leva a distúrbios emocionais, como depressão e 

problemas físicos, alterando a qualidade de vida de quem cuida, e não, apenas, de quem é 

cuidado
34

. 

Como resultado de “cuidar” dos sobreviventes de um AVE, muitos cuidadores 

experimentam efeitos adversos à saúde, como: taxas mais elevadas de depressão, 

ansiedade, doenças cardiovasculares, outros problemas de saúde, em geral, e 

mortalidade. Cuidadores, em geral, têm uma pior qualidade de vida e mais restrições em 

suas atividades sociais
35

. 

A presença de doenças crônicas não só altera a vida dos indivíduos acometidos, 

como também pode influenciar múltiplos aspectos da vida de seus cuidadores
36

. 

 

3.3 Qualidade de vida/Qualidade de vida relacionada à saúde 
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A temática da qualidade de vida tem sido abordada sob os mais diferentes 

olhares, tanto da ciência quanto do senso comum, e investigada do ponto objetivo e 

subjetivo. Apesar da existência de um consenso acerca da importância da avaliação da 

qualidade de vida, isso não ocorre com o seu conceito, um campo repleto de frequentes 

e significativos debates. Caracteriza-se como um dos conceitos mais discutidos da 

atualidade, embora não se consiga precisar exatamente o que significa
37

.  

A definição de qualidade de vida, de seus conceitos e de suas propostas baseou-

se em diferentes fundamentações teóricas e práticas, até que, depois da II Guerra 

Mundial, a OMS redefiniu saúde, incorporando a noção de bem-estar físico, emocional 

e social, e desencadeou uma discussão considerável a respeito da possibilidade de se 

medir o bem-estar
38

. 

 Embora haja diferentes definições, sabe-se que se trata de um conceito 

multidimensional, que inclui bem-estar (material, físico, emocional, social e produtivo) 

e satisfação em várias áreas da vida
39

. Para Pachoal
40

, qualidade de vida é um conceito 

que está submetido a múltiplos pontos de vista e que tem variado de acordo com a 

época, o país e, até mesmo, entre indivíduos. É definida como “a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais 

ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”
41

. 

Trata-se de um conceito que abrange a complexidade do construto e inter-

relaciona o meio ambiente com aspectos físicos, psicológicos, nível de independência, 

relações sociais e crenças pessoais
42

. O conceito qualidade de vida é polissêmico, 

abrange muitos significados, porque reflete conhecimentos, experiências e valores 

individuais e coletivos que a ele se referem em variadas épocas, espaços e histórias. 

Portanto, é um construto social, com características da relatividade social
43

. 

A qualidade de vida envolve um conjunto de recursos necessários aos indivíduos 

para atingirem seus objetivos e aspirações. Inclui, também, a satisfação de suas 

necessidades aos diferentes níveis, incluindo a saúde física e psicológica, o seu nível de 

autonomia e de independência, suas representações, crenças, relações sociais e 

ambientais
44

. Ainda que não exista uma definição consensual de qualidade de vida, 

entre os pesquisadores, há concordância sobre três aspectos fundamentais do construto 

qualidade de vida: a subjetividade, em que a perspectiva do indivíduo é o que está em 

questão; a multidimensionalidade, isto é, a qualidade de vida é composta por várias 

dimensões que envolvem aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais; e a 

bipolaridade, referente à presença de dimensões positivas e negativas - para uma boa 



26 
 

qualidade de vida, é necessário que alguns elementos estejam presentes, e outros, 

ausentes
45

. 

A maioria dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida tem sido 

desenvolvida nos Estados Unidos e na Inglaterra, diferindo em sua forma de aplicação, 

extensão e conteúdo. Quanto à área de aplicação, atualmente, a qualidade de vida 

abrange duas tendências: a de um conceito genérico, mais amplo, sem referência 

específica a disfunções ou agravos, e a do conceito qualidade de vida, que é relacionada 

à saúde (QVRS), em inglês, health-related quality of life (HRQL), que considera 

também aspectos relativos às enfermidades, às disfunções e às necessárias intervenções 

terapêuticas em saúde, identificando seus impactos na qualidade de vida
46

. 

A qualidade de vida relacionada à saúde engloba três grandes domínios: o 

domínio físico, voltado para os aspectos da capacidade funcional e da capacidade para o 

trabalho; o domínio psicológico, que inclui a satisfação, o bem-estar, a autoestima, a 

ansiedade e a depressão, e o domínio social, que envolve aspectos da reabilitação para o 

trabalho, o lazer e a interação social e familiar
47

. 

Existe um grande número de questionários disponíveis na literatura médica, para 

avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde. Entre eles, está o The Medical 

Outcomes Study 36- item Short Form Health Survey (Sf-36), que foi desenvolvido pelos 

estudiosos Ware e Sherbourne, em 1992, e foi traduzido e validado para a língua 

portuguesa por Ciconelli, em 1999
48

. 

O SF-36 foi constituído para satisfazer ao padrão psicométrico, para a 

comparação entre grupos que envolvem conceitos genéricos de saúde e sem ser 

específico para determinada idade, doença ou tratamento. Ele representa definições 

múltiplas de saúde, inclusive função e deficiência orgânica, desconforto e bem-estar, 

relatórios objetivos e reclamações subjetivas, de solenidade-avaliação favorável e 

desfavorável da condição de saúde
48

. 

O atual SF-36 é um questionário multidimensional, formado por 36 itens, que 

são distribuídos em oito escalas: capacidade funcional (dez itens), aspectos físicos (dois 

itens), aspectos emocionais (três itens), dor (dois itens), estado geral de saúde (cinco 

itens), vitalidade (quatro itens), aspectos sociais (dois itens), saúde mental (cinco itens) 

e mais uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e à de 

um ano atrás, que é de extrema importância para se conhecer a doença do paciente. Esse 

instrumento avalia tanto os aspectos negativos (doença) quanto os positivos ou bem-

estar
48

. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, com abordagem quantitativa. 

Nos estudos transversais, as medições são feitas em um único momento e podem ser 

utilizadas para descrever associações entre variáveis
49

. A abordagem quantitativa 

caracteriza-se pela quantificação das modalidades de coleta de dados, bem como pelo 

tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas
50

. 

 

4.2 Cenário da pesquisa 

 A pesquisa foi realizada no domicílio dos pacientes com sequela de AVE, 

no município de João Pessoa – PB, cadastrados nas Unidades de Saúde da Família. 

No concernente ao Sistema de Atenção à Saúde, João Pessoa é demarcada 

territorialmente sob a forma de Distritos Sanitários, na busca de organizar a rede de 

cuidado progressivo do sistema e garantir à população acesso aos serviços básicos, 

como também aos especializados, e assistência hospitalar, que é distribuída 

territorialmente em cinco Distritos Sanitários que recortam toda a extensão territorial 

dessa cidade. Os Distritos Sanitários estão sob a supervisão da Secretaria Municipal de 

Saúde, com a responsabilidade de executar a gestão plena do Sistema Único de Saúde, 

no âmbito municipal, e de formular e implantar políticas, programas e projetos que 

visem à promoção de uma saúde de boa qualidade para o usuário do SUS
51

. 

 

4.3 População do estudo e delineamento amostral 

O público-alvo do estudo proposto compreendeu os cuidadores familiares dos pacientes 

acometidos por acidente vascular encefálico – AVE. A amostra do presente estudo foi 

calculada a partir do total de pacientes atendidos nas unidades de saúde do município de 

João Pessoa – PB. Logo, segundo um levantamento realizado nos cinco distritos 

sanitários, em 2012, foram atendidos, aproximadamente, 204 pacientes que foram 

acometidos por AVE, o que representa, possivelmente, um total de 204 familiares 

cuidadores. 

Assim, considerando que a população é finita (N=204 cuidadores) e conhecida a 

partir do “retrato” dos atendimentos do ano de 2012, o cálculo do tamanho da amostra 

( ) pode ser obtido através da seguinte fórmula
52

: 

 



29 
 

  
       

     (
    
    

)
 

       

 
[1]  

 

em que 

 : é o tamanho mínimo da amostra que deverá ser selecionada; 

 : é o tamanho da população ou do universo investigado; 

 : é a proporção, dentro da população, de uma variável-desfecho do estudo. Para o 

caso específico desse projeto, poderíamos dizer que é a proporção de familiares 

cuidadores que apresentam uma baixa qualidade de vida; 

    : é o erro máximo admissível que o pesquisador está disposto a assumir para os 

resultados que serão extraídos a partir da amostra. Para a área médica, costuma-

se empregar uma margem de erro entre 5% e 10%; 

    : é o percentil de nível     de uma distribuição normal que reflete o grau de 

confiabilidade (     ) sobre o erro máximo cometido, mostrado no item 

anterior. Para a área médica, costuma-se utilizar       , o que resulta em 

                   .  

 

O tamanho da amostra foi calculado com base em uma margem de erro de 5% 

(         ), com um grau de confiabilidade de 95% (       que fornece 

      ⁄      ) e considerando a proporção verdadeira como sendo 50% (      ). 

Logo, o total mínimo de familiares cuidadores que deverão ser investigados é de 134, 

como mostra o resultado desta expressão: 

  
             

     (
    
    

)
 

          

     
[2]  

 

A amostra final do estudo deveria contemplar, no mínimo, 134 indivíduos 

acometidos por AVE e seus cuidadores familiares que foram selecionados de maneira 

aleatória. Considerando esses aspectos, fizeram parte da amostra do estudo 136 

cuidadores. 

Os critérios de inclusão estabelecidos nesta pesquisa para a pessoa com sequela 

de AVE foram: ter idade igual ou superior a 18 anos, apresentar, pelo menos, duas das 

atividades de vida diária comprometidas e ter um cuidador familiar. Entre os critérios de 

inclusão para os cuidadores, incluiu-se: ter idade igual ou superior a 18 anos; ser o 

cuidador principal.  

 

4.4 Procedimento e coleta dos dados 
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Inicialmente, foi feito um contato prévio com os distritos do município de João 

Pessoa-PB, para autorizar a realização da pesquisa, após liberação e aprovação do 

Comitê de Ética. No primeiro momento, realizou-se uma seleção aleatória de algumas 

Unidades de Saúde da Família de cada distrito e se entrou em contato com os 

apoiadores e os enfermeiros de cada Unidade, que informaram, por meio dos registros, 

os pacientes que sofreram AVE e apresentavam sequela. A coleta dos dados foi iniciada 

nos domicílios dos pacientes, com acompanhamento de um agente de saúde. No 

primeiro momento, foi aplicado o índice de Bathel nos indivíduos com sequela de AVE 

para confirmar sua inclusão e a dos cuidadores na pesquisa. Logo em seguida, foram 

aplicados os outros instrumentos: roteiro referente aos dados sociodemográficos dos 

pacientes e dos cuidadores, a escala Burden Interview e o Short-Form-36 

 

4.5 Variáveis e instrumento de medidas 

As variáveis independentes referentes ao perfil sociodemográfico dos pacientes 

com sequela de AVE e seus cuidadores e os instrumentos que foram empregados são 

descritos nos tópicos seguintes. 

 

Variáveis relativas ao perfil sociodemográfico e ao clínico  

Perfil sociodemográfico e clínico dos indivíduos com sequela de AVE: idade, 

sexo, estado civil, escolaridade, situação profissional, renda pessoal, tipo de renda, 

primeiro episódio de AVE, tipo de AVE, tempo de ocorrência do AVE e comorbidades 

associadas. 

Perfil sociodemográfico dos cuidadores familiares: idade, sexo, estado civil, 

escolaridade, situação profissional, renda pessoal e tipo de renda. Outras variáveis 

relacionadas ao cuidado foram: grau de parentesco com o paciente, preparo técnico para 

o desenvolvimento do cuidado, tempo de provisão de cuidados, demanda de cuidado e 

apoio para cuidar. 

 

Índice de Barthel 

A Escala de Barthel mede a severidade da incapacidade e é a mais utilizada 

como medida de prognóstico depois de um AVE. A versão original é de Dorothea 

Barthel e Florence Mayoney, de 1989, e a modificada, de Carl Granger. As duas 

objetivam medir a função física que se centra no autocuidado e na mobilidade básica
53

. 
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Esse instrumento também pode ser aplicado por qualquer profissional da área de 

saúde, avalia um maior número de atividades, é seguro, validado e traduzido para o 

português. Sua limitação está em não detectar perdas significativas das funções 

cognitivas necessárias para a independência domiciliar e social
54

. 

A versão utilizada avalia a independência funcional através da mensuração da 

capacidade do indivíduo de desenvolver as atividades de vida diária (AVDs), por meio 

da avaliação de informações fornecidas pelos seus cuidadores, e compreende dez itens 

que avaliam o controle dos esfíncteres vesical e intestinal, da higiene pessoal, da 

independência no banheiro, da alimentação, da transferência da cadeira, da marcha, da 

capacidade de se vestir e de se banhar e de subir escadas. Em cada item, atribui-se ao 

paciente um escore de 0, 1, 2 ou 3, sendo que, no final, somam-se os escores obtidos 

para classificar o paciente em independente ou dependente grave, moderado ou leve
54

. 

 

Medical Outcomes Survey Short-Forma 36 (SF-36) 

 Esse questionário é um instrumento mundialmente empregado em estudos que 

envolvem qualidade de vida, é multidimensional e formado por 36 itens, reunidos em 

dois grandes componentes, denominados de físico e mental. Avalia tanto os aspectos 

negativos da saúde (doença ou enfermidade) quanto os positivos ou de bem-estar
48

.  

O questionário Short-Form-36 foi criado com a finalidade de ser um modelo 

genérico de avaliação de saúde e foi validado e traduzido para a língua portuguesa por 

Ciconelli. O SF-36 apresenta oito domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, 

aspecto emocional, saúde mental, aspectos sociais, vitalidade, dor e percepção geral de 

saúde. O escore é de 0 a 100, com valores maiores que indicam melhor qualidade de 

vida
48

. 

 

Escala Burden Interview   

A escala Burden Interview foi desenvolvida por Steve Zarit e tem a finalidade de 

apreciar a existência de sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador
55

. Sua versão 

original era constituída por 29 questões. Posteriormente, o número de itens dessa 

medida foi revisto e reduzido para 22. No Brasil, essa escala foi adaptada e validada por 

Scazufca
56

.  

No referido instrumento, cada item investigado é pontuado e obedece aos 

seguintes escores: nunca (0), raramente (1), algumas vezes (2), frequentemente (3) e 

sempre (4). Na última questão, os escores são: nem um pouco (0), um pouco (1), 
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moderadamente (2), muito (3), extremamente (4). O escore global varia entre 0 e 88, e o 

maior deles corresponde a uma maior percepção de sobrecarga.  

Neste estudo, a classificação do nível de sobrecarga foi baseada no ponto de 

corte estabelecido por Hebert
57

, no contexto internacional, e por Luzardo
58

 e Gratão
59 

no 

cenário brasileiro. Assim, obedeceu-se à seguinte classificação: escores entre 61 e 88 

indicam sobrecarga intensa; entre 41 e 60, sobrecarga de moderada a severa; entre 21 e 

40, sobrecarga de moderada a leve; e escores inferiores a 21, ausência de sobrecarga.  

 

4.6 Análise dos dados  

Os dados foram armazenados, inicialmente, em planilha do Microsoft Office 

Excel e, posteriormente, foram transferidos para Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versão 18.0, onde foi realizada a construção das análises estatísticas. Para atingir 

os objetivos propostos, foi necessário aplicar três técnicas estatísticas: análise descritiva 

e exploratória de dados, análise de associação por meio do teste de qui-quadrado e o 

teste t e f para comparar as médias.  

A análise descritiva e exploratória de dados é utilizada, de um modo geral, para 

se extraírem resultados preliminares e superficiais de determinado banco de dados
60

. 

Tais resultados se referem, essencialmente, às construções de tabelas e de gráficos. 

Logo, como o próprio nome já diz, a ideia principal é de descrever e explorar os dados, 

sem nenhuma pretensão de inferir conclusões científicas
61

. 

 

4.7 Reflexões éticas do pesquisador 

Durante a pesquisa, foram cumpridos todos os aspectos éticos e legais que 

envolvem seres humanos, preconizados pela Resolução 466/12, do Conselho Nacional 

de Saúde
62

. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba e aprovado sob o protocolo nº. 0279/13 e 

CAAE: 13778313.3.0000.5188. Foram respeitados o princípio da autonomia e a 

privacidade, principalmente no que se refere ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, instrumento indispensável para que se possa realizar pesquisa que envolve 

seres humanos. 
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5 RESULTADOS  

 Os resultados obtidos neste estudo foram divididos em cinco tópicos para 

facilitar a interpretação dos dados. O primeiro tópico descreve as características 

sociodemográficas dos pacientes com sequela de acidente vascular encefálico; o 

segundo apresenta a capacidade funcional dos pacientes com sequela de acidente 

vascular encefálico para realizar as atividades de vida diária; o terceiro expõe a 

qualidade de vida dos cuidadores de pacientes com sequela de acidente; o quarto 

relaciona a qualidade de vida dos cuidadores com a capacidade funcional dos pacientes 

com sequela de acidente vascular encefálico, e o quinto relaciona a qualidade de vida 

com a sobrecarga dos cuidadores de pacientes com sequela de acidente vascular 

encefálico. 

5.1 Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com sequela de 

acidente vascular encefálico  

TABELA 1: Distribuição dos pacientes com sequelas de acidente vascular encefálico, 

segundo a faixa etária, o estado civil, a escolaridade, a situação profissional, a renda 

familiar e o tipo de renda relacionada ao sexo – João Pessoa-PB, 2014. 

Perfil 

Sexo 
Total (n = 136)  

Feminino (n=70) Masculino (n=66) 
 

Freq. % Freq. % Freq. % 
 

Idade (média ± dp) 69,89 ± 14,23 71,00 ± 12,84 70,43 ± 13,53 
 

Estado civil 
       

Solteiro 6 8,57 10 15,15 16 11,76 
 

Casado 24 34,29 42 63,64 66 48,53 
 

Divorciado 8 11,43 3 4,55 
11 

8,09 
 

Viúvo 31 44,29 9 13,64 40 29,41 
 

Outro 1 1,43 2 3,03 3 2,21 
 

Anos de estudo 
       

Sabe ler e escrever 14 20,00 22 33,33 36 26,47 
 

De 1 a 4 anos 18 25,71 20 30,30 38 27,94 
 

De 5 a 9 anos 15 21,43 9 13,64 24 17,65 
 

De 10 a 12 anos 8 11,43 5 7,58 13 9,56 
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Analfabeto 15 21,43 10 15,15 25 18,38 
 

Situação profissional 
       

Empregado 5 7,14 4 6,06 9 6,62 
 

Desempregado 7 10,00 10 15,15 17 12,50 
 

Aposentado 58 82,86 52 78,79 110 80,88 
 

Renda pessoal 
       

Menos de 1 salário mínimo 4 5,71 8 12,12 12 8,82 

Entre 2 a 3 salários mínimos 49 70,00 35 53,03 84 61,76 

Entre 4 a 5 salários mínimos 10 14,29 12 18,18 22 16,18 

Mais que 6 salários mínimos 7 10,00 11 16,67 18 13,24 

*Valor do salário mínimo: R$ 678,00 

  Dos 136 pacientes com sequela de acidente vascular encefálico (AVE) 

investigados neste estudo, observou-se que 70 (51,4) eram do sexo feminino, e 66 

(48,6%), do sexo masculino. No tocante às características sociodemográficas dos 

pacientes, ao relacioná-las ao sexo, verificou-se que os homens tiverem uma média de 

idade de 71,0 anos, e as mulheres, de 69,89.  

No que concerne ao estado civil, 66 (48,53%) dos pacientes eram casados; 40 

(29,41%), viúvos; 16 (11,76%), solteiros, e 11 (8,09%), divorciados. Entre os pacientes 

do sexo masculino, houve maior prevalência de casados (63,64%). Em contrapartida, 

entre as mulheres, a maior incidência foi de viúvas (44,29%). 

 Quanto à escolaridade, 38 (27,94%) pacientes tinham entre um e quatro anos de 

estudo, 36 sabiam apenas ler e escrever (26,47%), 25 eram analfabetos (18,38%), 24 

(17,75%) tinham entre cinco e nove anos de estudo, e 13 (9,56%) tinham concluído o 

ensino superior. No sexo feminino, prevaleceram as que tinham entre um e quatro anos 

de estudo (25,71%), enquanto que, no sexo masculino, o maior índice foi de 

alfabetizados (33,3).  

Quanto à situação profissional, a maioria dos pacientes, de ambos os sexos, 

estavam aposentados, com 58 (82,86%) das mulheres e 52 (78,79%) dos homens. No 

que diz respeito à renda pessoal, 84 (61,76) pacientes disseram receber entre dois e três 

salários mínimo, 22 (16,18%) percebiam uma renda de quatro a cinco salários mínimos, 

18 (13,24) recebiam mais de seis salários mínimos e 12 (8,82%), menos do que um 

salário mínimo. Ao estratificar a amostra por sexo, verificou-se que tanto o sexo 

feminino - 49 (70%) quanto o masculino – 84 (61,67%) tinham renda entre dois e três 

salários mínimos. 
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TABELA 2: Distribuição dos pacientes quanto à caracterização do AVE – João Pessoa - PB, 

2014. 

Perfil 

Sexo 
Total (n=136)  

Feminino (n=70) Masculino (n=66) 
 

Freq. % Freq. % Freq. % 
 

Primeiro episódio de AVE 
       

Sim 45 64,29 33 50,00 78 57,35 
 

Não 25 35,71 33 50,00 58 42,65 
 

Tipo de AVE sofrido 
       

Não sabe informar 1 1,43 2 3,03 3 2,21 
 

Hemorrágico 18 25,71 13 19,70 31 22,79 
 

Isquêmico 51 72,86 51 77,27 102 75,00 
 

Tempo de ocorrência do AVE 
       

Entre 6 meses e 1 ano 21 30,00 14 21,21 35 25,74 
 

Entre 1 e 3 anos 17 24,29 16 24,24 33 24,26 
 

Entre 4 e 6 anos 17 24,29 17 25,76 34 25,00 
 

Entre 7 e 9 anos 8 11,43 6 9,09 14 10,29 
 

Há mais de 10 anos 7 10,00 13 19,70 20 14,71 
 

Patologias
 (1)

 
       

Não 4 3,28 11 9,17 15 6,20 
 

Hipertensão 58 47,54 45 37,50 103 42,56 
 

Diabetes 24 19,67 25 20,83 49 20,25 
 

Cadiopatia 9 7,38 18 15,00 27 11,16 
 

Renal 1 0,82 - - 1 0,41 
 

Pneumopatia 2 1,64 - - 2 0,83 
 

Hepática - 0,00 - 1,67 2 0,83 
 

Osteoporose 6 4,92 - 4,17 11 4,55 
 

Ocular 3 2,46 - 2,50 6 2,48 
 

Coluna 2 1,64 - 0,83 3 1,24 
 

Outras 13 10,66 10 8,33 23 9,50 
 

(1) Variável de múltipla resposta, de modo que as contagens referem-se às respostas fornecidas, e não, ao número de casos  

        observados na amostra 

 



37 
 

A Tabela 2 demonstra que os pacientes têm as seguintes características quanto à 

ocorrência do AVE: 78 (57,35%) tiveram o primeiro episódio de AVE, e 58 (42,65%), 

mais de um episódio. Quando relacionado ao sexo, 33 (50%) dos pacientes do sexo 

masculino responderam ter sido o primeiro episódio de AVE, e 33 (50,0%), mais de um 

episódio de AVE. Quanto às mulheres, 45 (64,29%) relataram ter sido o primeiro 

episódio de AVE, e 25 (35,71%) mencionaram a ocorrência de mais de um episódio de 

AVE. Quanto ao tipo de AVE, evidenciou-se uma maior prevalência do tipo isquêmico 

-102 (75%) seguido do AVE hemorrágico - 31 (22,79) e três (2,21) pacientes não 

souberam informar.  

           Considerando o tempo em que houve o primeiro episódio de AVE, 35 (25,74) 

pacientes expressaram que a AVE ocorreu entre seis meses e um ano, 34 (25,00), entre 

quatro e seis anos, 33 (24,26%), entre dois e três anos, 20 (14,71%), há mais de dez 

anos, e 14 (10,29), entre sete e nove anos. Quando associado ao sexo, a maior 

prevalência do tempo de ocorrência do AVE foi entre seis meses e um ano - 21 

(30,0%), referente ao sexo feminino, e entre três e seis anos – 17 (25,76%) os pacientes 

do sexo masculino.  

 Em relação às patologias coexistentes, os pacientes apresentaram, com mais 

frequência, os seguintes problemas: hipertensão arterial - 103 (42,56%); diabetes 

mellitus - 49 (20,25%); cardiopatia - 27 (11,26%); osteoporose - 11 (4,55%); ocular - 6 

(2,48%); coluna - 3 (1,24%); hepático e pneumopatia - 2 (0,83%) e renal - 1 (0,41%). 

Considerando a diferença por sexo, observou-se a mesma proporção dos resultados. 

 

5.2 Capacidade funcional dos pacientes com sequela de AVE  

Considerando que, neste estudo, um dos critérios de inclusão para participar da 

pesquisa foi de que os indivíduos com sequela de AVE apresentassem algum grau de 

incapacidade física e que necessitassem de cuidador no âmbito familiar, foi utilizada a 

escala de Barthel para avaliar o desempenho funcional dos participantes do estudo, 

através da mensuração de sua capacidade de desenvolver as atividades de vida diária 

(AVDs), quais sejam: controle dos esfíncteres vesical e intestinal, higiene pessoal, 

independência no banheiro, alimentação, transferência da cadeira, marcha, capacidade 

de se vestir, de se banhar e de subir escadas. Em cada item, atribuiu-se ao paciente um 

escore de 0, 1, 2 ou 3. No final, somaram-se os escores obtidos para classificar o 

paciente em dependente grave, moderado ou leve.  
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TABELA 3 – Descrição (frequência e percentual) para a escala de Barthel 

Avaliação da escala de Barthel Freq. % 

Dependente muito grave 35 25,74 

Dependente grave 28 20,59 

Dependente moderado 27 19,85 

Dependente leve 46 33,83 

Independente - - 

 

Conforme a Tabela 3, 43 (33,83%) indivíduos apresentavam dependência leve, 

35 (25,74%), muito grave, 28 (20,59%) eram dependentes graves, e 27 (19,85%), 

dependência moderada. 

 

5.3 Características dos cuidadores familiares 

 

TABELA 4: Distribuição dos cuidadores familiares, segundo a faixa etária, a relação com o 

paciente, o estado civil, a escolaridade, a situação profissional e a renda pessoal relacionada ao 

sexo – João Pessoa-PB, 2014. 

Perfil 

Sexo       
Total (n=136)  

Feminino (n=115) Masculino (n=21) 
 

Freq. % Freq. % Freq. % 
 

Idade (média ± dp) 43,76  ±  13,98 51,14 ± 12,36 47,34 ± 13,68 
 

Reside na mesma habitação 
       

Sim 93 80,87 13 61,90 106 77,94 
 

Não 22 19,13 8 38,10 30 22,06 
 

Relação com o idoso 
       

Cônjuge 33 28,70 5 23,81 38 27,94 
 

Filho 61 53,04 9 42,86 70 51,47 
 

Irmão 5 4,35 2 9,52 7 5,15 
 

Outro 16 13,91 5 23,81 21 15,44 
 

Estado civil (se não for cônjuge) 
       

Solteiro 30 26,09 8 38,10 38 27,94 
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Casada 66 57,39 12 57,14 78 57,35 
 

Viúva 9 7,83 - 0,00 9 6,62 
 

Divorciado 10 8,70 1 4,76 11 8,09 
 

Anos de estudo 
       

Alfabetizado 16 13,91 2 9,52 18 13,24 
 

Entre 1 e 4 34 29,57 9 42,86 43 31,62 
 

Entre 5 e 9 39 33,91 6 28,57 45 33,09 
 

Entre 10 e 12  20 17,39 4 19,05 24 17,65 
 

Analfabeto 6 5,22 -  - 6 4,41 
 

Situação profissional 
       

Empregado 36 31,30 9 42,86 45 33,09 
 

Desempregado 54 46,96 8 38,10 62 45,59 
 

Aposentado 25 21,74 4 19,05 29 21,32 
 

Renda pessoal  
      

Menos que um salário mínimo 16 13,91 4 19,05 20 14,71 

Entre 2 e 3 salários mínimos 68 59,13 11 52,38 79 58,09 

Entre 4 e 5 salários minímos 12 10,43 3 14,29 15 11,03 

Mais que 6 salários mínimos 18 15,65 3 14,29 21 15,44 

Não tem renda 1 0,87 -        - 1 0,74 
 

* Valor do salário mínimo: R$ 678,00 

Conforme a Tabela 4, os resultados referentes às características dos cuidadores 

familiares dos pacientes com sequela de AVE apontam que 115 (84,5%) eram do sexo 

feminino e apenas 21 (15,5%), do sexo masculino. Referente à idade, as mulheres 

tinham uma media de 43,7 anos, e os homens, de 51,14 anos.  

Dos 136 cuidadores entrevistados, 70 (51,47%) eram filhos, 38 (27,94%), 

cônjuges, sete (5,15%), irmãos, e 21 (15,44%) tinham outro grau de parentesco.  Desses 

cuidadores, 106 (77,94%) residiam com o paciente e 30 (22,06), não.  

Quanto ao estado civil, 78 (57,35) eram casados, 38 (27.24%), solteiros, 11 

(8,09%), divorciados, e nove (6,62%), viúvos. No que se refere à escolaridade, verificou-

se que a maioria dos cuidadores - 46 (33,09%) - tinha entre um e quatro anos de estudo, 

43 (31,62%), entre cinco e nove, apenas 24 (17,65%) tinham entre dez e 12 anos de 

estudo, 18 (13,24%) eram alfabetizados, ou seja, sabiam apenas ler e escrever, e seis 
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(4,41%) eram analfabetos. Quanto se comparou com o sexo, percebeu-se que, no sexo 

masculino, houve maior índice de cuidadores que tinham entre um e quatro anos de 

estudo, e no sexo feminino, prevaleceram as que tinham entre cinco e nove anos de 

estudo. 

No tocante à situação profissional, houve predominância de cuidadores 

desempregados – 62 (45,59%), empregados - 45 (33,09%) e aposentados – 29 

(21,32%). Considerando a diferença por sexo, houve maior prevalência de mulheres 

desempregadas – 54 (45,49%) e de homens – 9 (42,46%).  Em relação à renda pessoal 

dos cuidadores, 79 (58,09%) recebiam entre um e três salários mínimos, 21 (15,44%), 

mais de cinco salários mínimos, 20 (14,71%) tinham uma renda menor do que um 

salário mínimo e um (0,74%) não tinha renda.  

 

TABELA 5: Características dos cuidadores familiares relacionadas às questões do cuidado – 

João Pessoa-PB, 2014. 

Perfil 

Sexo       
Total (n=136) 

Feminino (n=115) Masculino (n=21)   

Freq. % Freq. % Freq. % 

Tempo de cuidador 
      

Até 1 ano 27 23,48 8 38,10 35 25,74 

Entre 1 e 3 anos 25 21,74 7 33,33 32 23,53 

Entre 4 e 7 anos 21 18,26 4 19,05 25 18,38 

Entre 8 e10 anos 16 13,91 2 9,52 18 13,24 

Mais de 11 anos 26 22,61 - - 26 19,12 

Recebe apoio de outras pessoas 

para cuidar       

Sim 67 58,26 14 66,67 81 59,56 

Não 48 41,74 7 33,33 55 40,44 

Considera-se informado em relação à saúde do idoso 
    

Sim 86 74,78 14 66,67 100 73,53 

Não 29 25,22 7 33,33 36 26,47 

Considera-se informado em relação a como cuidar do idoso 
   

Sim 103 89,57 17 80,95 120 88,24 

Não 12 10,43 4 19,05 16 11,76 



41 
 

Teve algum treinamento 
      

Sim 15 13,04 3 14,29 18 13,24 

Não 100 86,96 18 85,71 118 86,76 

Tempo dedicado ao idoso 
      

Mais de 6 dias 112 97,39 21 100,00 133 97,79 

Entre 4 e 5 dias 2 1,74 - - 2 1,47 

Menos de 3 dias 1 0,87 - - 1 0,74 

Responsabilidade do cuidador 
(1)

 
      

Higiene corporal 73 9,61 7 6,09 80 9,14 

Higiene oral 61 8,03 5 4,35 66 7,54 

Eliminações 62 8,16 11 9,57 73 8,34 

Cuidado com a pele 78 10,26 12 10,43 90 10,29 

Alimentação 87 11,45 17 14,78 104 11,89 

Medicação 104 13,68 19 16,52 123 14,06 

Sono e repouso 60 7,89 5 4,35 65 7,43 

Atividade física 48 6,32 8 6,96 56 6,40 

Lazer 58 7,63 8 6,96 66 7,54 

Fisioterapia 32 4,21 6 5,22 38 4,34 

Retorno a consultas 97 12,76 17 14,78 114 13,03 

(1) Variável de múltipla resposta, de modo que as contagens se referem às respostas fornecidas, e não, ao número de casos observados na amostra. 

De acordo com a Tabela 5, quanto ao tempo de envolvimento dos cuidadores no 

cuidado, os dados mostraram predominância do tempo de cuidado de até um ano - 35 

(25,74), seguido do tempo de cuidado entre dois e três anos 32 (23,53%), mais de 11 

anos - 26 (19,12), entre quatro e sete anos - 25 (25,38%) e entre oito e dez anos - 18 

(13,24%). 

No referente ao suporte ou ajuda para o cuidado, o estudo mostrou que 81 

(59,56%) recebiam ajuda de outras pessoas para cuidar, enquanto 55 (40,44%) não 

recebiam nenhum suporte para cuidar do paciente. 

Quanto à condição de saúde do paciente, observou-se que 100 (73,53%) 

cuidadores consideram-se informados quanto à doença do paciente, enquanto 36 

(26,47%) não se consideram informados. No que concerne a como cuidar do paciente, 

120 (88,24%) consideram-se informados, 118 (86,75%) afirmaram que não fizeram 
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cursos sobre como cuidar do paciente com algum grau de incapacidade, oferecido por 

instituição formal e que não receberam nenhum tipo de treinamento.  

Considerando o número de dias da semana em que os cuidadores estavam 

envolvidos na provisão de cuidados verificou-se que o predomínio foi maior de 

cuidadores que estavam envolvidos no cuidado mais de seis dias da semana 133 

(97,79%). Dentre as atividades que os cuidadores eram responsáveis, destacaram-se 

com maior prevalência as relacionadas à medicação 123 (14,06), retorno às consultas 

114 (13,03%) e alimentação 104 (11,89%). 

5.4 Sobrecarga dos cuidadores familiares  

A sobrecarga dos cuidadores familiares foi outro aspecto avaliado nesta 

pesquisa, com o objetivo de relacioná-la com a qualidade de vida e a saúde dos 

cuidadores. Nesse sentido, para avaliar a sobrecarga, foi utilizada a escala de 

Sobrecarga de Zarit – Burdem Interview Scale .  

 Como já referido, a classificação da sobrecarga obedeceu aos seguintes escores: 

sobrecarga intensa (escore entre 61 e 88), sobrecarga moderada a intensa (escore entre 

41 e 60), sobrecarga moderada a leve (escore entre 21 e 40) e ausência de sobrecarga 

(escores inferiores a 21). 

 

TABELA 6 – Descrição da sobrecarga dos cuidadores familiares, segundo a escala de 

Zarit 

Avaliação da escala de Zarit Freq. % 

Sobrecarga de moderada a severa 26 19,12 

Sobrecarga de moderada a leve 79 58,09 

Ausência de sobrecarga 31 22,79 

 

 De acordo com o exposto da Tabela 7, os níveis de sobrecarga foram graduados 

em: sobrecarga de moderada a leve - 79 (58%), ausência de sobrecarga - 31 (22,8%) e 

sobrecarga de moderada a severa - 26 (19%).  

  

5.5 Qualidade de vida relacionada à saúde dos cuidadores familiares  
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A seguir, são apresentados os resultados relacionados às oito dimensões do 

SF36: ‘Aspectos físicos’, ‘Aspectos emocionais’, ‘Dor’, ‘Capacidade funcional’, 

‘Aspectos sociais’, ‘Saúde mental’, ‘Vitalidade’ e ‘Estado geral de saúde’. 

TABELA 7 – Distribuição dos escores obtidos para os domínios da escala de QVRS - 

João Pessoa-PB, 2014. 

Domínios QVRS Média ± dp Mediana 
Variação 

observada 

Aspectos físicos 55,37 ±43,66 75,00 0 – 100 

Aspectos emocionais 60,54 ±45,76 100,00 0 – 100 

Dor 40,16 ±27,18 33,33 0 – 100 

Capacidade funcional 73,09 ±24,82 80,00 0 – 100 

Aspectos sociais 54,12 ±19,49 60,00 0 – 100 

Saúde mental 53,62 ±20,03 57,14 0 – 100 

Vitalidade 65,39 ±17,75 66,67 0 – 100 

Estado geral de saúde 54,19 ± 19,5 53,84 0 – 100 

 

Conforme observado na Tabela 6, as menores médias dos escores do SF-36 

foram das dimensões ‘Dor’ (40,16), ‘Saúde mental’ (53,62) e ‘Aspectos sociais’ 

(54,12), já os que apresentaram maiores médias foram ‘Capacidade funcional’ (73,09), 

‘Vitalidade’ (65,39) e ‘Aspectos emocionais’ (60,54). Os domínios ‘Estado geral de 

saúde’ e ‘Aspectos físicos’ tiveram médias de 54,19 e 55,37, respectivamente. 

Especificamente para o domínio ‘Aspectos emocionais’, a mediana foi 100 (o valor 

máximo observado para esse domínio), o que significa dizer que 50% dos entrevistados 

avaliaram esse tópico com pontuação máxima, ou seja, 50% dos idosos não têm 

dificuldades com o seu trabalho em decorrência de problemas emocionais.  

 

5.6 Associação entre os domínios do SF – 36 e as características sociodemográficas 

e a incapacidade funcional para ABVD dos pacientes com sequela de AVE  

Os resultados referentes à associação entre os domínios da escala de QVRS e as 

características sociodemográficas não serão expostos em forma de tabela, mas de forma 

descritiva, devido à extensão de cada resultado. Assim, serão apresentados apenas os 

dados estatisticamente significativos da associação entre as características 

sociodemográficas com cada domínio da escala SF-36.  
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Quanto ao sexo, não houve diferença significativa entre os homens e as mulheres 

em nenhum dos oito domínios. Em relação à faixa etária, os que tinham menos de 65 

anos (60,00) apresentaram escore estatisticamente maior, quando comparado com os 

demais no domínio ‘Aspectos sociais’. 

  No concernente ao estado civil, houve diferença significativa entre os escores 

médios dos pacientes solteiros/divorciados/viúvos e casados (69,57) para o domínio 

‘Aspectos emocionais’, enquanto que, para todos os outros domínios, os escores médios 

observados entre as duas categorias foram sempre muito próximos.  

Em relação ao grau de escolaridade, houve correlação estatisticamente 

significativa entre os escores médios dos pacientes analfabetos/alfabetizados (48,59), 

com o ensino fundamental (56,20), com ensino médio (52,98), e os pacientes que 

concluíram o ensino superior (70,88), quanto ao domínio ‘Saúde mental’. 

 

TABELA 8 - Análise de correlação (coef. de Spearman) dos escores obtidos para os 

domínios do SF - 36 referentes ao cuidadores familiares com os escores totais das 

escalas de Barthel direcionadas ao paciente. João Pessoa – PB, 2014. 

 

Domínios QVRS 

Barthel 

R Valor-p 

Aspectos físicos 0,061 0,4822 

Aspectos emocionais -0,049 0,5702 

Dor -0,141 0,1028 

Capacidade funcional -0,031 0,7238 

Aspectos sociais 0,111 0,1974 

Saúde mental 0,176 0,0404
*
 

Vitalidade 0,133 0,1220 

Estado geral de saúde 0,006 0,9468 

 

Conforme expõe a Tabela 11, a incapacidade funcional, avaliada através do 

índice de Barthel, não teve correlação estatisticamente significativa com quase nenhuma 

dimensão da escala de qualidade de vida (SF36). A única exceção foi para domínio 
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‘Saúde mental’, que se mostrou correlacionada positivamente com os escores da escala 

de Barthel. 

 

5.7 Associação entre os domínios do SF-36 e as características sociodemográficas 

dos cuidadores familiares  

  Os resultados deste tópico também serão apresentados de forma descritiva, 

devido à extensão de cada resultado. Portanto, só serão apresentados os dados 

estatisticamente significativos da associação entre as características sociodemográficas 

dos cuidadores com cada domínio do SF-36. 

No que concerne à associação dos domínios da escala de QVRS e as 

características sociodemográficas dos cuidadores, foi observado diferença significativa 

entre os escores médios de homens e mulheres apenas para o domínio ‘Capacidade 

funcional da escala QVRS’, em que os cuidadores do sexo masculino (83,81) se avaliam 

com melhor qualidade de vida em relação às do sexo feminino (71,13).   

Quanto à faixa etária, o estudo mostrou que os cuidadores com menos de 40 

anos tiveram escore estatisticamente menor no domínio ‘Dor’ (30,48), e maior no 

domínio ‘Capacidade funcional’ (84,62), ao se comparar com os de maior idade. 

No que diz respeito ao estado civil, houve diferença significativa entre os 

escores médios dos cuidadores solteiros/divorciados/viúvos (48,52) e casados (57,42) 

apenas para o domínio ‘Saúde mental’, e para todos os outros domínios, os escores 

médios observados entre as duas categorias foram sempre muito próximos. 

Quanto à associação dos domínios da escala de QVRS e ao grau de escolaridade, 

não foram constatadas diferenças significativas entres os escores médios dos quatro 

níveis de escolaridade medidos para quaisquer dos oito domínios. 

Segundo a situação profissional dos cuidadores, verificaram-se escores médios 

estatisticamente diferentes entre os que se encontravam empregados (81,11) em relação 

aos desempregados (71,77) e os aposentados (63,45). Quanto à renda pessoal, os que 

tinham maior renda apresentaram maiores escores nos domínios ‘Saúde mental’ (64,63) 

e ‘Vitalidade’ (76,51). 

 

5.8 Associação entre os domínios do SF-36 e a sobrecarga dos cuidadores 

familiares 
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TABELA 9 - Análise de correlação (coef. de Spearman) dos escores obtidos para os 

domínios do SF - 36 com os escores totais das escalas de Zarit dos cuidadores familiares 

 

Domínios QVRS 

Zarit 

R Valor-p 

Aspectos físicos -0,363 0,0000
*
 

Aspectos emocionais -0,361 0,0000
*
 

Dor 0,373 0,0000
*
 

Capacidade funcional -0,310 0,0002
*
 

Aspectos sociais -0,047 0,5880 

Saúde mental -0,164 0,0563 

Vitalidade 0,056 0,5174 

Estado geral de saúde 0,042 0,6257 

*
 Correlação significativa em nível de 5% 

   
 

Os resultados descritos na Tabela 12 indicam uma associação estatisticamente 

significativa (valor-p menor que 0,05) inversa entre a média de sobrecarga dos 

cuidadores e nas dimensões do SF36 – ‘Aspectos físicos’, ‘Aspectos emocionais’, ‘Dor’ 

e  ‘Capacidade funcional’.  
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 6 DISCUSSÃO 

Neste tópico, expõem-se a discussão dos resultados correspondentes à 

caracterização dos pacientes com sequela de AVE e dos seus cuidadores familiares e os 

aspectos relacionados à qualidade de vida deles. 

 

6.1 Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com sequela de 

acidente vascular encefálico 

Participaram desta pesquisa 136 pacientes que sofreram um ou mais episódios de 

AVE e que ficaram, parcial ou totalmente, dependentes de cuidadores familiares.  

 Considerando a idade, pode-se afirmar que, neste estudo, a média foi de 70,43. 

Esse mesmo resultado foi encontrado em outras pesquisas
1,63

  e se justifica pelo fato de 

a idade avançada ser um forte fator de risco não modificável para a ocorrência do AVE, 

visto que, a cada década, a incidência dessa morbidade mais que duplica e acomete, 

principalmente, mulheres
1
.  

Na perspectiva ora referida, o estudo aponta que, somando-se as sequelas 

causadas pelo AVE, as comorbidades, muitas vezes apresentadas pelos idosos, podem 

resultar em mais dependência. O aumento da expectativa de vida, somado à 

incapacidade funcional e à demanda de cuidado, forma uma tríade sobre os sistemas de 

suporte, especialmente sobre o informal
64

. 

 No que concerne ao estado civil, constatou-se um número maior de mulheres 

viúvas (44,3%), comparando-se com os homens, porquanto houve prevalência dos 

casados (63,64%). Nos âmbitos brasileiro e mundial, observa-se essa tendência em 

relação ao sexo. Esse fato decorre do aumento da mortalidade masculina, que se deve a 

comportamentos específicos do homem e da mulher, como a maior frequência aos 

centros de saúde por parte das mulheres, assim como da maior exposição dos homens a 

acidentes de trabalho e de trânsito, além da prevalência de alcoolismo, drogas e 

tabagismo
65

. 

 Quanto à escolaridade, prevaleceram os indivíduos com baixo nível de estudo, 

visto que a maioria (27,94%) tinha somente entre um e quatro anos de estudo, seguidos 

dos que sabiam apenas ler e escrever (26,47%). O resultado exposto corrobora o estudo 

realizado em Maceió (AL), que avaliou a qualidade de vida de pacientes após o AVE 

em reabilitação, o qual evidenciou que 86,4% dos pacientes não ultrapassaram o ensino 

fundamental
66

.  
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 O menor nível educacional tem sido associado à elevada incidência de AVE, 

principalmente quando combinada com os fatores socioeconômicos e culturais e a 

dificuldade de acesso à informação, além de dificultar a conscientização dos cuidados 

com a saúde, aderência ao tratamento e manutenção de estilo de vida, enquanto, 

escolaridade mais elevada aponta para o aumento da sobrevida, melhor controle de 

fatores de risco das doenças cardiovasculares e mais capacidade de retornar ao 

trabalho
66

. 

 Em consonância com alguns estudos, o menor nível de escolaridade está 

associado a um menor desempenho cognitivo e funcional
67

. O estudo realizado por 

Gratão
68

 com cuidadores de idosos confirma essa análise, ao evidenciar que a 

escolaridade é uma condição forte, negativa e independente, associada à necessidade de 

cuidador.  

 No que se refere à diferença por sexo, ainda a despeito da escolaridade, o estudo 

apontou para uma maior prevalência de mulheres com maior grau de instrução em 

comparação com os homens, tanto em relação ao menor índice de analfabetismo quanto 

à maior porcentagem dos que tinham o maior nível de escolaridade. Esse resultado 

contradiz os de outras pesquisas e o da literatura, que mostram um melhor desempenho 

dos homens em nível educacional, visto que, socioculturalmente, os homens dessa 

geração tiveram mais oportunidade de acesso aos estudos, enquanto as mulheres eram 

preparadas para serem boas mães, esposas e donas de casa
69

. Esse resultado pode estar 

associado ao número de mulheres mais jovens encontradas na pesquisa, o que converge 

para uma mudança da realidade desse contexto.  

 Quanto à renda pessoal, o estudo mostrou que grande parte (61,7%) tanto do 

sexo masculino quanto do feminino recebiam entre dois e três salários mínimos, 

proveniente, principalmente, da aposentadoria (80,8%). A baixa renda, na maioria das 

vezes, está relacionada ao baixo grau de escolaridade ou, em alguns casos, ao 

afastamento das atribuições profissionais, em decorrência do agravamento da 

enfermidade, que levam essas pessoas a receberem uma aposentadoria inferior ao que 

recebiam antes, o que acarreta em prejuízos financeiros, que sobrecarregam 

significativamente o cuidador
70

. 

Ressalte-se também a associação entre menor renda e mais exposição a fatores 

de risco, monos preocupação com a saúde e mais dificuldade de acesso a serviços de 

saúde, bens de consumo, alimentos saudáveis e educação. Portanto, ficam mais 

vulneráveis às morbidades e a uma má qualidade de vida
7,66

. 
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 No tocante às características clínicas dos indivíduos, quanto à ocorrência do 

AVE, houve prevalência em relação ao sexo feminino - as mulheres que tiveram apenas 

um episódio de AVE - e metade dos indivíduos do sexo masculino afirmaram ter 

apresentado mais de um episódio de AVE. Esse dado pode estar associado aos maiores 

fatores de riscos a que os homens estão expostos, mesmo depois da ocorrência do AVE.  

No que concerne ao tipo de AVE, o isquêmico teve maior prevalência em 

relação ao hemorrágico. Esse dado é semelhante ao de outras pesquisas relacionadas a 

indivíduos acometidos por AVE
1,71

. Quanto ao tempo de ocorrência do primeiro 

episódio, destaca-se que, na maioria (30,0%) das mulheres, ocorreu entre seis meses e 

um ano, e nos homens, o tempo de ocorrência maior foi entre quatro e seis anos. Ao 

longo do tempo, além das alterações decorrentes do AVE, mudanças no estado 

psicológico e de saúde podem acontecer, o que pode contribuir mais ainda para 

aumentar a carga emocional do cuidado
72

. 

Entre as comorbidades encontradas nos indivíduos com sequela de AVE, as que 

se apresentaram com mais frequência foram hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

cardiopatia, com destaque para a hipertensão arterial. Esse resultado ressalva a 

significativa tendência de as pessoas hipertensas desenvolverem AVE. Em estudo com 

pessoas que já sofreram AVE, constatou-se que 94% dos participantes eram 

hipertensos
73

. 

A presença de diabetes mellitus foi encontrada em 25% dos participantes. Além 

de ser um fator de risco, o diabetes pode piorar o prognóstico do AVE por favorecer o 

desenvolvimento de outras complicações clínicas no curso da doença (Castro et. al., 

2009). Outra comorbidade relevante foi a cardiopatia. As doenças cardíacas constituem 

o segundo maior fator de risco para AVE
73

.  

 

6.2 Capacidade funcional dos pacientes com sequela de AVE  

Para avaliar a capacidade funcional dos indivíduos com sequela de AVE, foi 

utilizado o índice de Barthel. Esse instrumento foi elaborado para mensurar a 

dependência dos indivíduos com incapacidades crônicas, como AVE, propiciando uma 

descrição da capacidade de autocuidado do indivíduo. A independência funcional é 

avaliada através de dez tarefas: alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, 

eliminações intestinais, eliminações vesicais, uso do vaso sanitário, passagem cadeira-

cama, deambulação e escadas
74

. No presente estudo, a maioria dos indivíduos 



51 
 

apresentava o seguinte quadro: dependência leve (33,83%), dependência muito grave 

(25,7%), dependência grave (20,59%) e dependência moderada (19,85%). 

 A incapacidade é qualquer restrição ou falta de habilidade decorrente de uma 

deficiência para se desempenhar uma atividade da maneira ou dentro do intervalo 

considerado normal para um ser humano
75

.  Pode levar à condição de dependência, à 

necessidade de auxílio para realizar alguma atividade de vida diária.  

No concernente ao acidente vascular encefálico, depois do período de internação 

hospitalar, o indivíduo pode retornar ao lar com sequelas físicas e cognitivo- 

comportamentais que comprometem a capacidade funcional, a independência e a 

autonomia e podem ter efeitos sociais e econômicos que invadem todos os aspectos da 

vida
76

.  As incapacidades funcionais podem gerar problemas de saúde, como diminuição 

da autoestima, depressão, isolamento social, atrofias, úlceras, infecções, entre outros, e 

compromete a qualidade de vida, com impacto no cotidiano e, muitas vezes, conflitos 

em toda a família devido às atribuições do cuidar
77

. Em estudo sobre tensão do cuidador 

familiar de idosos dependentes, a incapacidade física do idoso foi evidenciada como 

forte preditora de tensão nos cuidadores por demandar assistência contínua e 

progressiva nas atividades básicas da vida diária
8
. 

 

6.3 Características dos cuidadores familiares. 

 No âmbito do cuidado voltado para o indivíduo com sequela de AVE, a família 

tem atuado como principal fonte de apoio no enfrentamento da dependência. Muitas 

vezes, isso decorre mais de uma imposição circunstancial do que de uma escolha, visto 

que, quase sempre, a família se apresenta fragilizada pela presença da doença e pelo que 

foi vivenciado. Os cuidadores são desafiados por inúmeras demandas, previsíveis ou 

não, em decorrência da diminuição da capacidade funcional do paciente cuidado, aliada 

à presença de múltiplos fatores inerentes ao ato de cuidar. Assim, são exigidos severos e 

profundos arranjos na organização e na dinâmica intrafamiliares para corresponder às 

necessidades da pessoa dependente
13

. 

 No que concerne às características sociodemográficas, o presente estudo 

demonstrou que a maior parte dos cuidadores (84,5%) era do sexo feminino. O 

resultado ora mencionado evidencia o que traz a literatura quanto ao papel sociocultural 

da mulher de cuidar, seja da casa ou dos filhos, enquanto o homem trabalha fora para 

garantir o provimento financeiro da família. Embora, atualmente, as mudanças sociais e 

na composição familiar tenham atribuído novos papéis às mulheres, principalmente com 



52 
 

sua inserção no mercado de trabalho, a tendência para o ato de cuidar tanto do ambiente 

doméstico quanto da saúde dos seus familiares ainda recai nas mulheres, devido ao 

repertorio simbólico construído pela sociedade
1
.  

 Nessa perspectiva, comumente a mulher assume os cuidados mesmo quando tem 

outro trabalho, e os homens participam do cuidado de forma secundária, por meio de 

ajuda financeira ou em tarefas externas, como o transporte do paciente e o pagamento 

de contas. Nesse contexto, a sobrecarga do cuidado acaba repercutindo na redução do 

tempo livre e traz implicações para a vida social da mulher
78

. Vale salientar que, na 

análise de alguns estudos recentes sobre o papel do cuidado ligado ao gênero, observa-

se uma crescente participação dos homens como cuidadores
68,79, 80

. Esta pesquisa 

evidencia essa assertiva, ao constatar uma porcentagem significativa (15,5%) de homens 

exercendo o papel de cuidador principal.  

 Em relação ao grau de parentesco, houve maior prevalência de filhos (51,5%) 

exercendo o papel de cuidadores principais, seguido pelos cônjuges (27,9%).  Esse 

resultado é contrário ao encontrado na maioria dos estudos referentes a essa temática, 

visto que mostram um maior número de cônjuges como cuidador familiar principal, 

seguidos pelos filhos. Neste estudo, a maioria dos indivíduos com sequela de AVE são 

viúvos, o que implica menor prevalência de cônjuges. 

 A despeito desse aspecto, alguns autores ressaltam que a responsabilidade dos 

cuidados é transferida para os filhos quando o cônjuge já é falecido ou não pode 

desempenhar esse papel. O sentimento de dever moral, de retribuição e de gratidão pode 

acarretar uma relação de obrigação dos filhos de cuidarem dos seus pais numa situação 

de dependência
13,81

. Porém, quando a responsabilidade do cuidado é assumida pelos 

cônjuges, constata-se uma relação de obrigação ou de acordo matrimonial, pois há um 

projeto de vida comum assumido pelo casamento e o compromisso de estar junto na 

saúde e na doença
81

. 

Gratão
68

 ressalta que nos países desenvolvidos a possibilidade dos filhos 

assumirem o papel de cuidador dos pais é menor que nos países em desenvolvimento já 

que a família é nuclear, com um ou nenhum filho, em comparação com os países em 

desenvolvimento em que geralmente se tem mais de um filho.  

 Quanto à idade, o estudo mostrou uma média de 47,3 anos. O que corrobora com 

os achados de outras pesquisas
11,13,68,79

. A faixa etária adulta, ou de meia idade, pode 

estar associada ao maior número de filhos exercendo a função de cuidador familiar 

principal.  
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 Houve maior prevalência dos cuidadores que residiam na mesma habitação dos 

indivíduos dependentes. Tal achado corroborou a maioria dos estudos
8,68,82

. Essa 

situação pode ser vista como favorável para o paciente que recebe os cuidados, uma vez 

que suas demandas de cuidado podem ser atendidas prontamente. Contudo, pode ser 

negativa para o cuidador, pela grande exposição aos efeitos do processo de cuidar que 

ele vivencia diariamente, o que pode gerar níveis elevados de tensão
68

. 

 No que se refere ao estado civil dos cuidadores, prevaleceram os casados 

(57,3%), o que pode ser um fator positivo, quando se constitui o suporte para as 

atividades realizadas, ou negativo, quando se cria carga sobre o cuidador, devido ao 

acúmulo de papéis e quando o compromisso assumido pelo cuidador não é bem aceito 

por seu companheiro
 13

. 

No tocante à escolaridade, os dados encontrados nesta pesquisa demonstram que 

a população estudada teve pouco acesso à escolaridade. Esse achado coincide com os 

encontrados em outros estudos
8,83

. A despeito disso, alguns autores ressaltam que a falta 

de conhecimento e de informação para o ato de cuidar, muitas vezes vinculada ao baixo 

nível de escolaridade, pode desencadear no cuidador sentimentos de ansiedade e de 

angústia que repercutem negativamente no cuidado prestado, bem como na própria 

saúde do cuidador 
68,84

. Em consequência, os cuidadores se tornam mais vulneráveis ao 

adoecimento
85

.  

Nessa perspectiva, destaca-se a importância prática de intervenções realizadas 

por enfermeiros e demais profissionais de saúde com vistas a orientar e a supervisionar 

o cuidado dispensado pelo cuidador familiar, não apenas instruindo os membros 

familiares como cuidadores, mas também como pessoas que precisam de cuidados
70

.  

Neste estudo, embora a maioria dos cuidadores se considere informada sobre a 

saúde/doença do paciente e em relação ao cuidado, verificou-se que a maior parte 

referiu não ter participado de qualquer tipo de treinamento ou capacitação para cuidar. 

Sendo assim, essas informações ora referidas pelos cuidadores podem estar vinculadas a 

experiências prévias ou de informações adquiridas de pessoas que já passaram pela 

posição de cuidadoras.  

Quanto à renda pessoal, a maioria recebia entre dois e três salários mínimos. A 

despeito desse aspecto, Gratão
68

 destaca que a provisão de cuidado transcorre em 

condições de escassez de recursos materiais, tende a ser vista como um dever ou opção 

sem alternativa pelo cuidador e é uma atividade estressante.  
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No que concerne à demanda de cuidado, observou-se que a maior parte dos 

cuidadores cuidava da pessoa dependente entre seis meses e um ano, recebiam ajuda de 

outras pessoas para cuidar, porém se dedicavam os sete dias da semana ao cuidado. 

Muitas vezes, o sentimento de culpa dos cuidadores, associado ao elenco de 

sintomatologia caracterizada no indivíduo, pode ser resultante da constante dedicação e 

do esforço na atividade, porquanto desconsideram as próprias necessidades, e isso passa 

a ser um problema psicossocial. Em pesquisa com idosos dependentes, os autores 

constataram uma associação entre sobrecarga e desconforto emocional com o tempo 

gasto diariamente para o cuidado
86.   Segundo Amendola

79
, os cuidadores necessitam 

da ajuda de outros familiares para o revezamento dos cuidados e de orientações da 

equipe de saúde para lidar com os aspectos específicos da patologia do paciente ou do 

seu grau de dependência.  

No referente às atividades comumente realizadas pelos cuidadores, verificou-se 

uma maior prevalência da administração de medicação, retorno às consultas e 

alimentação, que são atividades que exigem pouco esforço físico, porém dedicação de 

bastante tempo.  

6.4 Sobrecarga dos cuidadores familiares  

Para avaliar a ocorrência de sobrecarga dos cuidadores, foi aplicada a escala 

Zarit Burden Interview (ZBI), composta por 22 itens que avaliam a relação entre o 

cuidador e o paciente, a condição de saúde, o bem-estar psicológico, as finanças e a 

vida social. Nesse estudo, verificou-se que 58,09% dos cuidadores expressaram 

sobrecarga de moderada a leve, 22,79%, ausência de sobrecarga, e 19,12%, sobrecarga 

de moderada a severa.  

A dependência de um membro da família representa uma situação de crise 

geradora de estresse, que ameaça o equilíbrio do normal funcionamento pessoal, 

familiar e social. Diante dessa situação, pode ocorrer uma desorganização psicossocial, 

frequentemente acompanhada de sentimentos negativos, como medo, culpa e 

ansiedade. Quando esse estado de mal-estar e de tensão não é tolerado durante um 

longo período, o indivíduo tende a adotar novos modos de resposta para superar a crise, 

que poderão conduzir a um ajustamento não saudável, com repercussões emocionais 

negativas que provocam a sobrecarga
1
. 

Ressalte-se, então, que o processo de cuidar de um familiar dependente é 

contínuo, quase sempre, irreversível e comporta cinco situações de crise: consciência da 
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degeneração, imprevisibilidade, limitações de tempo, relação afetiva entre cuidador e 

sujeito alvo dos cuidados e a falta de alternativas
1
.
 
Nesse contexto, estudos têm 

evidenciado que há uma relação com o desenvolvimento de problemas físicos e fadiga, 

perda de equilíbrio financeiro e de relacionamentos familiares e ocupacionais 

(sobrecarga objetiva), bem como sintomas psiquiátricos, uso de medicamentos 

psicotrópicos, efeitos sociais e emocionais (sobrecarga subjetiva)
86

.  

 

6.5 Qualidade de vida relacionada à saúde dos cuidadores familiares 

 A qualidade de vida relacionada à saúde é considerada como sinônimo do termo 

"estado de saúde percebido" e tem sido amplamente avaliada tanto em âmbito nacional 

quanto internacional, pelo instrumento Short Form 36 (SF-36). Esse instrumento 

apresenta 36 itens, divididos em oito domínios (capacidade funcional, aspectos físicos, 

dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 

mental), avaliados em uma escala de zero a 100 (maiores valores indicam melhor 

QVRS no respectivo domínio).  

 Os escores da população, em geral, variam entre 80 e 100, e escores próximos a 

50 indicam condição mediana de saúde e qualidade de vida. Considerando essa 

perspectiva, foi possível constatar que os cuidadores familiares apresentaram 

comprometimento em quase todos os domínios, exceto na capacidade funcional 

(73,00)
87

. 

Os domínios ‘dor’, ‘saúde mental’ e ‘aspectos sociais’ foram os que 

apresentaram menores escores, ou seja, os de mais impacto na qualidade de vida dos 

cuidadores. Em estudo realizado com cuidadores de idosos, em dois seguimentos 

ambulatoriais da cidade de Campinas-SP, o domínio ‘dor’ também apresentou menor 

escore. Entretanto, ao comparar os escores obtidos neste estudo com outros realizados 

com cuidadores familiares, porém de indivíduos que não foram acometidos por AVE, 

verificam-se, de uma forma geral, escores inferiores em quase todas as dimensões
2,88

. 

Tais resultados podem estar relacionados ao comprometimento funcional e cognitivo 

que o AVE pode acarretar, impactando não só na vida do indivíduo acometido, mas 

também nas dos seus cuidadores. 

No que concerne ao exposto, em pesquisa brasileira com indivíduos com 

sequela de AVE e seus cuidadores, foi possível concluir que quase todos os domínios 

do SF-36 estavam alterados, comparados com um grupo de controle, o que sugere uma 
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redução na qualidade de vida tanto do paciente, após o AVE, quanto dos seus 

cuidadores
89

.  

No referente aos domínios ‘Capacidade funcional’ e ‘Vitalidade’, este estudo 

mostrou um escore bem superior ao encontrado em outras pesquisas com cuidadores de 

indivíduos após o acometimento do AVE
89

. Contudo, os domínios ‘Saúde mental’ e 

‘Aspectos sociais’ foram o segundo e o terceiro, respectivamente que obtiveram 

menores escores. Isso indica um significativo impacto psicológico e social na qualidade 

de vida dos cuidadores, que os deixam mais propensos a sinais e a sintomas de 

depressão e ansiedade.  

Ferreira
3
 destaca a importância de se desenvolverem programas de apoio social 

formais e informais destinados a prevenir problemas emocionais, físicos, interpessoais 

e ocupacionais nos cuidadores familiares, com vistas a contribuir para melhorar a 

qualidade de vida dessas pessoas. 

Assim, considerando os diversos fatores que podem estar envolvidos numa 

melhor ou pior qualidade de vida dos cuidadores familiares, os tópicos seguintes trazem 

uma discussão sobre a qualidade de vida relacionada à saúde dos cuidadores familiares 

com as características dos próprios cuidadores e dos indivíduos com sequela de AVE.  

 

6.6 Associação entre os domínios do SF-36 e as características sociodemográficas e 

a incapacidade funcional para ABVD dos pacientes com sequela de AVE 

 Na análise das características sociodemográficas dos indivíduos com sequela de 

AVE, relacionadas aos domínios da escala de QVRS, constatou-se não haver diferença 

significativa em relação ao sexo.  Porém, Loureiro
70

 enfatiza que os homens se 

preocupam menos com a manutenção de sua saúde, o que os torna mais susceptíveis à 

ocorrência de problemas crônicos que podem evoluir com prejuízo funcional e mais 

dependência. Além disso, os homens têm mais dificuldades de aceitar a condição de 

dependência e a necessidade de serem cuidados, o que contribui para piorar a qualidade 

de vida entre os cuidadores. 

Quanto à faixa etária, no presente estudo, os cuidadores de indivíduos com 

menos de 65 anos apresentaram uma qualidade de vida melhor no domínio ‘Aspectos 

sociais’, em relação aos cuidadores de indivíduos mais velhos, o que sugere menos 

impacto na vida social desse grupo de cuidadores, após passarem a exercer esse papel. 

Esse fato pode ser associado a uma maior provisão de cuidados de que as pessoas mais 

velhas necessitam. Um estudo realizado com o objetivo de avaliar a qualidade de vida 
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de cuidadores de pacientes dependentes mostrou correlação entre a maior idade do 

cuidador e os domínios ‘Físico’ e ‘Meio ambiente’
79

. 

A despeito desse aspecto, Fernandes e Garcia
8
 enfatizam que a idade do 

individuo dependente, em si, não é considerada um déficit que pode repercutir na vida 

dos cuidadores, entretanto, constitui fator de risco importante para muitas doenças que 

podem gerar um aumento do nível de dependência e, consequentemente, em mais 

demanda de cuidado. 

The National Survey of families and households (NSFH) Health and human 

services demonstra que os cuidadores de pessoas com 50 anos ou mais gastam, em 

média, 17,9 horas por semana prestando cuidados. Esse tempo aumenta para 20 horas 

quando os idosos são maiores de 65 anos. Já o estudo Family care giving in the US 

findings from a National Survey informa que, entre aqueles cuidadores de familiares ou 

amigos maiores de 50 anos, aproximadamente, 20% (4,5 milhões entre 22,4 milhões) 

gastam mais de 40 horas por semana em cuidados
90

. 

Nesse contexto, simultaneamente às sequelas do AVE, o processo de 

senescência dos indivíduos mais velhos contribui para acentuar as perdas da capacidade 

funcional resultantes do AVE para a realização das atividades de vida diária, o que 

reforça a necessidade de cuidados contínuos, influenciando negativamente a qualidade 

de vida dos cuidadores
1
. 

Neste estudo, foram verificados, ainda, os maiores escores no domínio ‘Aspectos 

emocionais’ entre os cuidadores que cuidavam de indivíduos casados. A presença do 

conjugue na vida do indivíduo com algum grau de incapacidade ou dependência, sendo 

ou não o próprio cuidador, parece ser um forte suporte emocional e de enfrentamento 

para os indivíduos após o AVE. Amendola
79

 apresenta a mesma reflexão sobre os 

cuidadores ao expor que a presença de um companheiro, que pode ser o próprio 

paciente ou não, pode trazer benefícios em relação ao menor número de sentimentos de 

solidão e de mais apoio. 

No que concerne à escolaridade, houve maiores escores no domínio ‘Saúde 

mental’ entre os cuidadores familiares de indivíduos que concluíram o ensino 

superior.  A escolaridade é de importância fundamental na capacidade de compreensão, 

adesão e autocuidado do individuo
1
. Assim, o indivíduo com um nível mais alto de 

escolaridade tende a ter mais independência e autonomia, o que contribui para uma 

menor demanda de cuidado e sobrecarga dos cuidadores.  Além disso, Loreiro
70

 ressalta 
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que, na maioria das vezes, o baixo grau de escolaridade está associado à baixa renda, 

que acarreta em prejuízos financeiros que sobrecarregam significativamente o cuidador.  

A incapacidade funcional da pessoa com sequela de AVE, mensurada através do 

índice de Barthel, também resulta em uma maior demanda de cuidado para o cuidador. 

Nesse cenário, o presente estudo mostrou que os cuidadores de indivíduos com um 

nível maior de dependência para as atividades da vida diária apresentaram déficit no 

domínio ‘Saúde mental’, o que culminou no comprometimento da esfera psicológica 

desse grupo de cuidadores. A dimensão psicológica parece ser a primeira afetada numa 

situação de dependência, porquanto compromete, posteriormente, o estado físico.  

A despeito dessa reflexão, no estudo realizado com cuidadores familiares de 

idosos dependentes, a tensão e os eventos estressores a que são expostos os cuidadores 

interferiam no bem-estar, na autoestima e em sua habilidade de autocuidado, ficando sob 

o risco de apresentar problemas de saúde semelhantes aos evidenciados pela pessoa 

para a qual ele provê cuidado
12

.  

Em estudo realizado com 13 grupos de cuidadores, cujo objetivo principal foi de 

compreender a construção do cuidado no Programa de Atendimento Domiciliar ao 

Acamado (PADA), foi observado, na fala de todos os cuidadores, o sentimento de 

culpa, estresse, sobrecarga emocional e financeira, sofrimento e desespero que 

experimentavam no dia a dia
91

. Por isso, os serviços e os profissionais de saúde devem 

voltar mais a atenção para os comportamentos de promoção à saúde do cuidador, pois a 

sua competência para prover cuidados pode ser determinada pela capacidade de cuidar 

de si primeiro
12

.   

     
 

6.7 Associação entre os domínios do SF-36 e as características sociodemográficas 

dos cuidadores familiares  

No ônus relacionado ao cuidado com o paciente dependente, existem vários 

fatores intrínsecos que podem influenciar a qualidade de vida dos cuidadores familiares. 

No que se refere às características sociodemográficas, este estudo mostrou que, em 

relação ao sexo dos cuidadores, os homens (83,81%) apresentaram maior escore no 

domínio ‘Capacidade funcional’, em comparação com as mulheres (71,13%). Esse 

domínio avalia a presença e a extensão de limitação relacionada à capacidade física.  

Nesse sentido, Santos
7
 assevera que a mulher, ao longo da vida, desempenha 

vários papéis na sociedade - o cuidado com os filhos, com o esposo e os afazeres 

domésticos. Além disso, cuidadoras cônjuges relataram já ter vivido, durante todo o 
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casamento, situação de maus-tratos e de violência, que produziram sequelas físicas e 

psicológicas. No entanto, ao se deparar com a situação de dependência do esposo, essas 

mulheres viram-se novamente aprisionadas, devido à responsabilidade de cuidar que a 

sociedade lhes impõe. 

 Nesse contexto, vários estudos têm mostrado que a mulher cuidadora apresenta a 

pior qualidade de vida, em relação aos homens cuidadores. Em estudo realizado por 

Amendola,
11

 os cuidadores do sexo feminino mostraram escores médios maiores no 

domínio ‘Relações sociais’ que os do sexo masculino. Já em estudo realizado na Rússia, 

as mulheres apresentaram menores médias na ‘satisfação com a saúde’ e no domínio 

‘Físico’ e se mostraram significativamente mais estressadas do que os homens 

cuidadores
92

. Ainda sobre qualidade de vida, em pesquisa realizada com cuidadores de 

idosos, quanto ao gênero, foi observado, no domínio ‘dor’, que as mulheres 

apresentaram menor pontuação do que os homens
3
. 

 Quanto à faixa etária, o estudo mostrou, entre os cuidadores mais jovens, menor 

escore no domínio ‘dor’, e maior escore no domínio ‘capacidade funcional’, em relação 

aos de idade mais avançada. Na pesquisa realizada por Amendola
11

, os cuidadores mais 

velhos tiveram menor o escore no domínio ‘físico’. 

Alguns autores afirmam que os cuidadores mais jovens sofrem maior impacto da 

atividade de cuidar em sua qualidade de vida, pois, muitas vezes, deixam sua vida 

profissional e social de lado para exercer tal atividade
12

, e ainda existem aqueles que 

apresentam maior sobrecarga devido às várias atividades que lhes são impostas, como o 

emprego, as demandas advindas da família e o cuidado com o familiar dependente. 

 Entretanto, outras pesquisas mostram que os cuidadores com idade mais 

avançada estão mais predispostos ao impacto negativo, uma vez que muitos desses 

cuidadores também vivenciavam o processo de envelhecimento e ficam vulneráveis a 

disfunções decorrentes da senescência ou do adoecimento
8,70

. 

 Maiores escores no domínio ‘Saúde mental’ foram encontrados entre os 

cuidadores casados comparados quando comparados com os 

solteiros/divorciados/viúvos. A presença de um companheiro matrimonial, seja ou não o 

próprio paciente, muitas vezes, pode ser um fator que proporciona intenso 

fortalecimento emocional para o cuidador, menos solidão e mais apoio, quando existe 

um bom relacionamento entre o casal. Porém, em outros casos, pode ocorrer o contrário 

- o casamento ser um fator estressor, por ser mais um papel que a mulher tem que 

desempenhar.  
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No referente à escolaridade, alguns autores mencionam que seu menor nível 

pode influenciar negativamente os aspectos emocionais dos cuidadores e desencadear 

mais sentimentos de ansiedade e de angústia, com repercussão negativa no cuidado 

prestado, bem como na própria saúde do cuidador
8,84

. Em estudo realizado por Ferreira
3
, 

ele demonstrou que os cuidadores com maior nível de escolaridade apresentaram maior 

pontuação no domínio ‘Estado geral de saúde’. Em contrapartida, o presente estudo não 

mostrou correlação significativa entres os escores médios dos quatro níveis de 

escolaridade medidos para quaisquer dos oito domínios.  

No concernente à situação profissional, observou-se que os cuidadores que 

tinham uma profissão apresentavam maior escore no domínio ‘Capacidade funcional em 

relação aos desempregados e aposentados’.  Esse fato parece estar implicado na menor 

idade do cuidador, pois ainda não alcançou a aposentadoria, ou, na menor dependência 

que o paciente apresenta, permitindo que o cuidador possa trabalhar.  

Os cuidadores familiares com maior renda exibiram maiores escores nos 

domínios ‘Saúde mental’ e ‘Vitalidade’. Esse fator implica menos impacto no bem-estar 

e nos aspectos psicológicos e maior nível de energia e menos fadiga apresentado pelo 

cuidador. Sendo assim, esse achado sugere que os cuidadores com maior renda podem 

ter menos risco de desenvolver desordens depressivas, ansiedade e de apresentar menos 

problemas de saúde. 

A perda da independência da pessoa leva à necessidade de adaptação como, a 

aquisição de materiais para o desenvolvimento da nova rotina e as adequações 

arquitetônicas na estrutura física do domicílio
2
. Porém, quando a provisão de cuidado 

transcorre em condições de escassez, essa situação passa a ser vista como um dever ou 

opção sem alternativa pelo cuidador, e isso acaba sendo uma atividade estressante, com 

mais sobrecarga e que favorece o surgimento do sentimento de angústia entre os 

cuidadores que buscam propiciar o melhor para o familiar dependente
68,70

. 

  

6.8 Associação entre os domínios do SF - 36 e a sobrecarga dos cuidadores 

familiares 

As alterações bruscas, muitas vezes radicais, como a ocorrência de um AVE, 

provoca dependência do membro de uma família, e o outro tem que assumir o papel de 

cuidador, desarticulando e desestabilizando as personagens funcionais da dinâmica 

familiar anterior à incapacidade dessa pessoa
93

. 
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A complexidade da tarefa de cuidar faz com que, na maioria das vezes, os 

cuidadores envolvidos esqueçam-se deles próprios, de suas necessidades e da satisfação 

de viver, o que pode gerar sobrecarga
68

. Essa situação pode comprometer a qualidade de 

vida do cuidador.  

Nesse contexto, foram relacionados os oito domínios do SF-36 com a sobrecarga 

do cuidador, avaliada pela escala de Zarit. Os domínios que apresentaram associação 

estatisticamente significativa inversa entre a média de sobrecarga foram: ‘Capacidade 

funcional’, ‘Aspectos físicos’, ‘Aspectos emocionais’ e ‘Dor’. Vale destacar que esses 

domínios parecem estar relacionados à tarefa de cuidar, uma vez que os itens 

questionados na avaliação das dimensões ‘Alterações emocionais e psicológicas’, 

‘Limitações físicas’, ‘Esgotamento’, ‘Dor’ e ‘Cansaço’ podem ser consequências do 

trabalho excessivo. 

Outros estudos também têm demonstrado que a sobrecarga dos cuidadores 

familiares compromete a qualidade de sua vida
2,11

. Nesse sentindo, alguns autores 

apontam que a sobrecarga do cuidado pode ser gerada por características individuais dos 

próprios cuidadores, assim como pelo seu estado de saúde e status econômico
94

. Eles 

também asseveram que a falta de apoio de outros familiares e de orientações da equipe 

de saúde para lidar com os aspectos específicos da patologia do paciente ou do seu grau 

de dependência faz com que o cuidador utilize estratégias ineficazes, que causam 

alterações emocionais e aumentam ainda mais a tensão vivenciada
11

. 

Fernandes
93

 destaca que os cuidadores se sentem culpados por causa do 

descontrole emocional no enfrentamento da situação de cuidado e porque se sentem 

responsáveis, de algum modo, pelo estado de invalidez em que se encontrava seu 

familiar
12

. Assim, passam a ter dificuldades de estabelecer limites para o cuidado e 

chegam à exaustão
91

. 

Assim, a sobrecarga e os sentimentos de medo, dor, perda, de culpa e de falta de 

controle presentes no processo de cuidar compromete o autocuidado e gera um ciclo de 

negligência da saúde do próprio cuidador. Nesse ciclo, a carência de comportamentos de 

promoção à saúde, associada aos efeitos adversos da tensão prolongada do papel, 

deteriora a saúde da cuidadora, como no envelhecimento, e a conduz à dependência na 

idade avançada, quando precisará, ela própria, de um cuidador, o que perpetua o ciclo
12

.  

Em pesquisa na Colômbia, realizada com 37 cuidadores familiares de indivíduos 

com LMT, com o objetivo de avaliar as necessidades mais frequentes dos cuidadores 

utilizando um instrumento com 27 questões, subdivididas em cinco escalas e nove 
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subescalas (necessidade emocional, econômica, de saúde física e psicológica, de dormir, 

de ter folgas, de suporte social, de informação e de suporte na comunidade) foi 

constatado que as necessidades de saúde física, emocional e socioeconômica foram as 

que mais se correlacionaram positivamente com a depressão e a sobrecarga
95

. 

A tarefa de cuidar, por si só, não conduz a sintomas de depressão, problemas de 

saúde ou isolamento social para o cuidador. Muitos cuidadores precisam de formação, 

de educação, de descanso e de cuidados para sua saúde física e mental.
94

 Nessa 

perspectiva, precisam tanto da ajuda de outros familiares para o revezamento dos 

cuidados quanto de orientações da equipe de saúde para lidar com os aspectos 

específicos da patologia do paciente ou do seu grau de dependência. Serviços e 

profissionais capacitados para apoiar os cuidadores no enfrentamento de suas 

dificuldades têm se mostrado um meio bastante favorável para fortalecê-los e diminuir a 

sobrecarga do cuidado
79

. 

 Frente ao exposto, este estudo mostrou que os cuidadores familiares são 

sobrecarregados devido à grande e exaustiva demanda de cuidados prestada ao 

pacientes com sequela de AVE e com baixa qualidade de vida nos diferentes aspectos 

desse fenômeno. Por essa razão, deve-se incluir essa população no âmbito do cuidado 

da atenção primária, a fim de prevenir os agravos a que são expostos os cuidadores.  
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7 CONCLUSÃO 

Os resultados expostos nesta pesquisa apresentaram os escores referentes a cada 

domínio da escala de qualidade de vida relacionada à saúde (SF-36). Foram analisados 

também os fatores que poderiam influenciar para aumentar ou diminuir esses escores. 

Entre eles, incluem-se as características sociodemográficas do paciente e do próprio 

cuidador, o grau de incapacidade do individuo e a sobrecarga do cuidador. 

No tocante às características sociodemográficas dos indivíduos com sequela de 

AVE, prevaleceu o maior número de pacientes do sexo feminino, com idade avançada, 

casados, com baixa renda e grau de escolaridade, e cuja principal fonte de renda era a 

aposentadoria.  

No que diz respeito à caracterização do AVE, a maior parte teve o primeiro 

episódio de AVE do tipo isquêmico, com tempo de ocorrência entre seis meses e um 

ano, e as comorbidades mais prevalentes foram hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

cardiopatia. No referente à funcionalidade, verificou-se o predomínio de indivíduos com 

níveis de dependência leve, seguidos dos dependentes muito graves para o desempenho 

das atividades básicas de vida diária. 

Quanto às características sociodemográficas do cuidador, verificou-se que a 

maioria era do sexo feminino, com idade média de 47 anos, filhos(as) do paciente 

dependente, desempregados, que estudaram de cinco a nove anos, com baixa renda 

pessoal, residiam na mesma habitação que o paciente, prestavam cuidado entre seis 

meses e um ano, por mais de seis dias da semana, que se consideravam informados 

sobre a saúde e o cuidado com o paciente. Porém a minoria recebia treinamento para o 

desempenho de sua função e suporte para o cuidado. A maior parte apresentava 

sobrecarga de moderada a leve. 

A qualidade de vida relacionada à saúde dos cuidadores familiares apresentou-se 

comprometida em quase todos os domínios. Entre os mais atingidos, destacaram-se a 

‘Dor’, a ‘Saúde mental’ e os ‘Aspectos sociais’, que, possivelmente, estão associados a 

esforços físicos exagerados e alterações psicológicas, como depressão, ansiedade e 

isolamento social. 

No que diz respeito à associação da qualidade de vida dos cuidadores e às 

características sociodemográficas dos indivíduos com sequela de AVE, verificou-se que 

os cuidadores de indivíduos com idade inferior a 65 anos, casados, com dez a 12 anos 

de estudo apresentaram maiores escores, respectivamente nos domínios ‘Aspectos 
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sociais’, ‘Aspectos emocionais’ e ‘Saúde mental’. Entretanto, os cuidadores de 

pacientes que apresentavam maior grau de incapacidade obtiveram menor escore no 

domínio ‘Saúde mental’. 

 Em relação à associação entre a qualidade de vida e os dados sociodemográficos 

do cuidador, o estudo mostrou que a média do domínio ‘Capacidade funcional’ 

apresentou-se maior entre os cuidadores com menos de 40 anos e os que tinham uma 

profissão, e menor, nos cuidadores do sexo feminino. O domínio ‘Dor’ apresentou 

menor escore entre os cuidadores com menos de 40 anos. O domínio ‘Aspectos 

emocionais’ obteve maior média entre cuidadores casados. Os escores dos domínios 

‘Saúde mental’ e ‘Vitalidade’ apresentaram-se maiores nos cuidadores que tinham 

maior renda. 

Ainda no que se refere aos fatores que influenciaram a qualidade de vida dos 

cuidadores, este estudo apontou que a sobrecarga resultou em uma qualidade de vida 

pior relacionada à saúde nos domínios ‘Capacidade funcional’, ‘Aspectos físicos’, 

‘Aspectos emocionais’ e ‘Dor’.  

Os resultados do estudo permitiram compreender as diferentes dimensões e 

especificidades no contexto da qualidade de vida relacionada à saúde, caracterizando-a 

como um fenômeno multifacetado e multideterminado no referente à população 

estudada, o que possibilitando o direcionamento de intervenções peculiares para esses 

cuidadores.  

Evidencia-se, no cenário da estrutura assistencial, que é necessário criar políticas 

públicas e suporte social que sejam efetivos para manejar o cuidado, reduzir a 

sobrecarga e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida. Para isso, as esferas 

públicas devem reconhecer os problemas enfrentados pela família quando indivíduos 

são acometidos por uma doença incapacitante, tal como o AVE, que leva bruscamente à 

situação de dependência. 

 No âmbito da assistência de enfermagem, esta pesquisa propicia reflexão acerca 

da qualidade de vida dos cuidadores e da necessidade de intervenções que visem 

melhorar a condição das pessoas que sofreram AVE e orientar sobre o cuidado prestado 

pelos familiares, como o revezamento do cuidado entre familiares e o provimento de 

cuidados apenas para as atividades que o indivíduo não consegue realizar, com o intuito 

de promover o máximo de independência e autonomia do paciente e diminuir a 

sobrecarga para o cuidador. 
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Nesse sentido, vale salientar que o enfermeiro e os outros profissionais precisam 

estar preparados para assistir, de forma holística, os problemas e as dificuldades 

enfrentados pela família, principalmente pelo cuidador principal. Para isso, sugere-se 

que sejam criados programas de apoio, suporte social e capacitação para esses 

profissionais, para que possam lidar com a situação de dependência na esfera familiar, 

assim como a realização de novas pesquisas sobre a temática apresentada, na 

perspectiva de elucidar essa problemática que ainda é tão pouco discutida e trabalhada 

no âmbito assistencial.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o paciente 

 
Esta pesquisa, cujo tema é a qualidade de vida relacionada à saúde de cuidadores 

familiares de pacientes acometidos por acidente vascular encefálico, está sendo desenvolvida 

pela pesquisadora Tatiana Ferreira da Costa, mestranda do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem, da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Prof. Dra. Kátia Neyla de 

Freitas Macedo Costa. 

O objetivo do estudo é de avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de cuidadores 

familiares de pacientes com sequelas com AVE e de contribuir para a elaboração de 

intervenções e políticas públicas voltadas para pacientes acometidos por AVE e seus 

cuidadores. Assim, solicitamos sua colaboração para participar deste estudo. Para isso, será 

realizada uma entrevista em que serão feitas algumas perguntas sobre suas atividades de vida 

diária. Sua participação muito contribuirá para a pesquisa, assim como sua autorização para 

apresentar os resultados do trabalho em eventos científicos. Garantimos que, por ocasião da 

publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  

           Esclarecemos, ainda, que sua participação no estudo é voluntária, portanto, você não é 

obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora. Caso decida participar da pesquisa, pode solicitar a retirada de suas informações 

em qualquer fase. Asseguramos que não haverá qualquer modificação com o seu tratamento seja 

qual for a decisão. A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 Declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar 

da pesquisa e para a publicação dos resultados. Estou ciente de que receberei uma cópia desse 

documento. 

 

   João Pessoa, _______ de __________________________de 2013. 

                       

 

 

 

    Impressão datiloscópica 

                     _____________________________________________________ 

 

                             Assinatura do participante da pesquisa 

                  

____________________________________________________ 

                            Assinatura da pesquisadora responsável  

Caso necessite de mais informações sobre o presente estudo, pode ligar para a pesquisadora 

Tatiana Ferreira da Costa - (83) 8801-1198 - ou entrar em contato pelo e-mail 

tatxianaferreira@hotmail.com. Endereço: Rua Maria José Rique, nº 369, Cristo Redentor, João 

Pessoa-PB ou para o Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária / 

Campus I Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791  
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o cuidador 
 

Esta pesquisa, cujo tema é a qualidade de vida relacionada à saúde de cuidadores 

familiares de pacientes acometidos por acidente vascular encefálico, está sendo desenvolvida 

pela pesquisadora Tatiana Ferreira da Costa, mestranda do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem, da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Prof. Dra. Kátia Neyla de 

Freitas Macedo Costa. 

O objetivo do estudo é de avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de cuidadores 

familiares de pacientes com sequelas com AVE e de contribuir para a elaboração de 

intervenções e políticas públicas voltadas para pacientes acometidos por AVE e seus 

cuidadores. Assim, solicitamos sua colaboração para participar deste estudo. Para isso, será 

realizada uma entrevista em que serão feitas algumas perguntas sobre suas atividades de vida 

diária. Sua participação muito contribuirá para a pesquisa, assim como sua autorização para 

apresentar os resultados do trabalho em eventos científicos. Garantimos que, por ocasião da 

publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  

           Esclarecemos, ainda, que sua participação no estudo é voluntária, portanto, você não é 

obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora. Caso decida participar da pesquisa, pode solicitar a retirada de suas informações 

em qualquer fase. Asseguramos que não haverá qualquer modificação com o seu tratamento seja 

qual for a decisão. A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 Declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar 

da pesquisa e para a publicação dos resultados. Estou ciente de que receberei uma cópia desse 

documento. 

 

   João Pessoa, _______ de __________________________de 2013. 

                       

 

 

 

    Impressão datiloscópica 

                     _____________________________________________________ 

 

                             Assinatura do participante da pesquisa 

                  

____________________________________________________ 

                            Assinatura da pesquisadora responsável  

Caso necessite de mais informações sobre o presente estudo, pode ligar para a pesquisadora 

Tatiana Ferreira da Costa (83) 8801-1198 ou entrar em contato pelo e-mail 

tatxianaferreira@hotmail.com. Endereço: Rua Maria José Rique, nº 369 Cristo Redentor, João 

Pessoa-PB ou Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária / Campus I 

Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791  
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 APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS   

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O PACIENTE 

 

SEÇÃO A – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS DO PACIENTE 

 

1. Idade:_______ 

 

2. Sexo: □ Feminino □ Masculino 

 

3. Estado civil: □ Solteiro (a) □ Casado (a)M □ Divorciado (a) □ Viúvo (a) □ Outro 

 

4. Primeiro episódio de AVE? □ Sim □ Não 

 

5. Tipo de AVE: □ Hemorrágico   □ Isquêmico  

 

6. Há quanto tempo ocorreu o episódio (ou primeiro episódio) de 

 

AVE?___________________________________________________________ 

 

7. Escolaridade: □ Alfabetizado 

□ Fundamental □ Completo □ Incompleto □ Ensino Médio □ Completo 

□ Incompleto □ Ensino Superior □ Completo □ Incompleto 

 

8. Situação profissional no momento: □ Empregado (a) 

□ Desempregado (a) □ Aposentado (a) 

 

9. Renda pessoal e familiar: Menos que um salário mínimo □ Entre um e três salários 

mínimos  □ Entre três e cinco salários mínimos  □ Mais de cinco salários mínimos  □ 

 

10. (ATENÇÃO! Perguntas repetidas.)Primeiro episódio de AVE? □ Sim □ Não 

 

11. Tipo de AVE? □ Hemorrágico   □ Isquêmico  

 

12.  Há quanto tempo ocorreu o episódio (ou primeiro episódio) de 

 

AVE?___________________________________________________________ 

 

13. É portador de outra patologia que não seja a sequela de AVE? Qual?  
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SEÇÃO B – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E RELACIONADOS AO CUIDADO 

DO CUIDADOR 

1. Idade: _______ 

 

2.  Sexo: □ Feminino □ Masculino 

 

3.  Reside na mesma habitação do paciente? □ Sim □ Não Se não, qual o endereço?  

 

4. Relação com o idoso: □ Cônjuge □ Filho(a) □ Irmão(ã) □ Outro_____ 

 

5. Se não for cônjuge, estado civil: □ Solteiro(a) □ Casado(a) □ Viúvo(a) □ Divorciado(a) □ 

Outro 

 

6. Escolaridade: □ Alfabetizado □ Fundamental □ Completo □ Incompleto □ Ensino Médio □ 

Completo □ Incompleto □ Ensino Superior □ Completo □ Incompleto 

 

7. Situação profissional atualmente: □ Empregado (a) □ Desempregado (a) □ Aposentado (a) 

 

8. Renda pessoal: Menos que um salário mínimo □ Entre um e três salários mínimo  □ Entre 

três e cinco salários mínimos  □ Mais que cinco salários mínimos  □ 

 

10. Tempo de cuidador: __________________________________ 

 

11. Recebe apoio para cuidar? □ Sim □ Não Se Sim, qual?_______________________ 

 

12. Considera-se informado em relação à sua saúde /doença?  _____ 

 

13. Considera-se informado em relação a como cuidar do Sr.(a)? _____ 

 

14. Participou de algum curso ou treinamento para cuidar do Sr.(a)? _____  Sim (    )     Não (    

) 

 

Se sim, qual? _____ 

 

15. Tempo dedicado ao idoso nas últimas quatro semanas 

 

- Quantos dias da semana são dedicados para cuidar Sr.(a) _____ durante a semana? 

 

16. Em relação ao cuidado com o Sr.(a) _____,  por quais itens abaixo você é responsável? 

 

Higiene corporal  

Higiene oral  

Eliminações  

Cuidados com a pele  

Alimentação  

Medicação  

Sono e repouso  

Atividade física  

Lazer   

Fisioterapia  

Retorno a consultas  

Outros  
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ANEXO A- ÍNDICE DE BARTHEL 

 

INTESTINO: 0= Incontinente 

1= Acidente Ocasional 

2= Continente 

 

BEXIGA: 0 = Incontinente/Cateterizado e incapaz de manejar 

1= Acidente ocasional 

2= Continente 

 

HIGIENE PESSOAL: 0 = Necessita de ajuda 

1= Independente para cuidar da face, do cabelo, dos dentes e se barbear 

 

USAR O BANHEIRO: 0 = Dependente 

1= Necessita de alguma ajuda 

2= Independente 

 

ALIMENTAÇÃO: 0 = Dependente 

1= Necessita de alguma ajuda para, por exemplo, cortar, 

espalhar manteiga. 

2= Independente para todas as ações 

 

TRANFERIR-SE (DA CADEIRA PARA ACAMA): 0 = Incapaz 

1= Ajuda maior, pode sentar-se. 

2= Ajuda menor (verbal ou física) 

3= Independente 

 

CAMINHAR: 0 = Incapaz 

1= Independente em cadeira de rodas 

2= Caminha com ajuda de alguma pessoa (verbal/física) 

3= Independente (pode receber ajuda) 

 

VESTIR-SE: 0 = Dependente 

1= Necessita de ajuda, mas faz a metade. 

2= Independente (incluindo botões, zíperes e laços) 

 

ESCADAS: 0 = Incapaz 

1= Necessita de ajuda (verbal/física) 

2= Independente 

 

BANHO: 0 = Dependente 

1= Independente 

 

 

Classificação:  

( ) 0 - 04 – Dependente muito grave; ( ) 05 -09 – Dependente grave;  

( )10-14 –Dependente moderado; ( )15-19 – Dependente leve; ( ) 20 – Independente 
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ANEXO B - SF-36: QUESTIONÁRIO SOBRE QUALIDADE DE VIDA 

 

INSTRUÇÕES: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Essas informações nos 

manterão informados sobre como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas 

atividades de vida diária. Responda a cada questão marcando a resposta, como indicado. 

Caso você esteja inseguro sobre como responder, por favor, tente responder da melhor 

forma que puder.  

 

1. Em geral, você diria que sua saúde é: (circule uma)  

Excelente..................................................................................................1  

Muito boa..................................................................................................2  

Boa...........................................................................................................3  

Ruim.........................................................................................................4  

Muito ruim.................................................................................................5  

 

2. Comparada há um ano, como você classificaria sua saúde em geral agora? 

Muito melhor agora do que há um ano.............................................1  

Um pouco melhor agora do que há um ano.....................................2  

Quase a mesma de um ano atrás.............................................................3  

Um pouco pior agora do que há um ano..........................................4  

Muito pior agora do que há um ano..................................................5 

 

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum.  Devido a sua saúde, tem dificuldade de fazer essas atividades? Nesse caso, 

quanto? (Circule um número em cada linha). 

 

Atividades Sim, dificulta 

muito. 

Sim, dificulta 

um pouco. 

Não, não dificulta 

de modo algum. 

A. Atividades vigorosas, que 

exigem muito esforço, tais como 

correr, levantar objetos pesados, 

participar de esportes árduos. 

1 2 3 

B. Atividades moderadas, como 

mover uma mesa, passar 

aspirador de pó, jogar bola, 

varrer a casa. 

1 2 3 

C. Levantar ou carregar 

mantimento. 

1 2 3 

D. Subir vários lances de 

escada. 

1 2 3 

E. Subir um lance de escada. 1 2 3 

F. Curvar-se, ajoelhar-se ou 

dobrar-se. 

1 2 3 

G. Andar mais de um 

quilômetro. 

1 2 3 

H. Andar vários quarteirões. 1 2 3 

I. Andar um quarteirão. 1 2 3 

J. Tomar banho ou se vestir. 1 2 3 
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4. Durante as últimas quatro semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o 

seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como consequência de sua saúde 

física? (circule um em cada linha). 

Problemas Sim  Não 

A. Você diminuiu a quantidade de tempo em que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

B. Realizou menos tarefas do que gostaria? 1 2 

C. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades? 1 2 

D. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades? (p. 

ex.: necessitou de um esforço extra?) 

1 2 

 

5. Durante as últimas quatro semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o 

seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema 

emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? (circule um em cada linha). 

 

Problemas Sim Não 

A. Você diminuiu a quantidade de tempo em que se dedicava ao 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

B. Realizou menos tarefas do que gostaria? 1 2 

C. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz? 

1 2 

 

6. Durante as últimas quatro semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram em suas atividades sociais normais, em relação à família, aos 

vizinhos, aos amigos ou ao grupo? (circule uma).  

 

De forma nenhuma...................................................................................1  

Ligeiramente.............................................................................................2  

Moderadamente.......................................................................................3  

Bastante...................................................................................................4  

Extremamente.........................................................................................5  

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas quatro semanas? (circule uma)  

Nenhuma.................................................................................................1  

Muito leve................................................................................................2  

Leve........................................................................................................3  

Moderada................................................................................................4  

Grave......................................................................................................5  

Muito grave.............................................................................................6 

 

8. Durante as últimas quatro semanas, quanto a dor interferiu em seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho fora e dentro de casa) ? 

De maneira nenhuma.................................................................................1  

Um pouco...................................................................................................2  

Moderadamente..........................................................................................3  

Bastante......................................................................................................4  

Extremamente ............................................................................................5  
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9. Essas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas quatro semanas. Para cada questão, dê uma resposta que mais se 

aproxime da maneira como você se sente em relação às últimas quatro semanas. 

 

 Todo 

tempo 

A maior parte 

do tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

A. Há quanto tempo você 

tem se sentido cheio de 

vigor, de vontade e de 

força? 

1 2 3 4 5 6 

B. Há quanto tempo você 

vem se sentindo uma pessoa 

nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

C. Há quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada pode 

animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

D. Há quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

E. Há quanto tempo você 

tem se sentido com muita 

energia? 

1 2 3 4 5 6 

F. Há quanto tempo você 

vem se sentindo desanimado 

e  

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

G. Há quanto tempo você 

tem se sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

H. Há quanto tempo você 

tem se sentido uma pessoa 

feliz? 

1 2 3 4 5 6 

I. Há quanto tempo você 

tem se  

sentido cansado? 

1 2 3 4 5 6 

 

 

10. Durante as últimas quatro semanas, em quanto do seu tempo sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram em suas atividades sociais (como visitar amigos, 

parentes, etc.)? 

(circule uma).  

Todo o tempo.........................................................................................1  

A maior parte do tempo..........................................................................2  

Alguma parte do tempo..........................................................................3  

Uma pequena parte do tempo................................................................4 

Nenhuma parte do tempo.......................................................................5 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 
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 Definitivament

e verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei A 

maioria 

das vezes 

falsa 

Definitivamen

te falsa 

A. Eu adoeço 

um pouco mais 

facilmente do 

que as outras 

pessoas. 

1 2 3 4 5 

B. Eu sou tão 

saudável quanto  

qualquer pessoa 

que eu conheço. 

1 2 3 4 5 

C. Eu acho que 

a minha saúde 

vai piorar. 

1 2 3 4 5 

D. Minha saúde 

é excelente. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO C- BURDEN INTERVIEW 
 

 Para as questões F.1 a F.21, as respostas são:  

(0) – NUNCA (1) – RARAMENTE (2) – ALGUMAS VEZES (3) – 

FREQUENTEMENTE (4) – SEMPRE  

Obs.: s* refere-se a quem é cuidado (usar o nome)  

F1 O Sr./Sra. sente que s* pede mais ajuda do que necessita?  

F 2 O Sr./Sra. acha que, por causa do tempo que gasta com s, não tem tempo suficiente 

para si mesmo?  

F 3 O Sr./Sra. se sente estressado(a) ao cuidar de s* e de suas outras responsabilidades 

com a família e o trabalho?  

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

F 5 O Sr./Sra. se sente irritado quando s está por perto?  

F 6 O Sr./Sra. sente que s afeta negativamente seus relacionamentos com outros 

membros da família ou amigos?  

F 7 O Sr./Sra. sente receio pelo futuro de s?  

F 8. O Sr./Sra. sente que s depende do Sr./Sra.?  

F 9 O Sr./Sra. se sente tenso(a) quando s essa por perto?  

F10 O Sr./Sra. acha que sua saúde foi afetada por causa do seu envolvimento com s?  

F 11 O Sr./Sra. não tem tanta privacidade como gostaria, por causa de s?  

F 12 O Sr./Sra. acha que sua vida social tem sido prejudicada porque está cuidando de 

s?  

F 13 O Sr./Sra. não se sente à vontade de receber visitas em casa por causa de s?  

F 14 O Sr./Sra. acha que s espera que o Sr./Sra. cuide dele(a), como se fosse a única 

pessoa de quem ele(a) pode depender?  

F 15 O Sr./Sra. acha que não tem dinheiro suficiente para cuidar de s, somando-se as 

suas outras despesas?  

F 16 O Sr./Sra. se acha incapaz de cuidar de s por muito mais tempo?  

F 17 O Sr./Sra. acha que perdeu o controle de sua vida desde a doença de s?  

F 18 O Sr./Sra. gostaria de simplesmente deixar que outra pessoa cuidasse de s?  

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

F 20 O Sr./Sra. acha que deveria estar fazendo mais por s?  

F 21 O Sr./Sra. acha que poderia cuidar melhor de s? k.4f)  

 

OUTRO - ESPECIFICAR: ______________  

 

Para a questão 22, as respostas são:  

 

 (0) – NEM UM POUCO (1) – UM POUCO (2) – MODERADAMENTE (3) – MUITO  

 (4)- EXTREMAMENTE  

 

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

“S”? 
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ANEXO D – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 

 


