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Preâmbulo 

 

 

Os eventos que despertaram o meu interesse pela temática em questão - a preocupação 

e o interesse em cuidar do ser humano - ocorreram desde cedo e direcionaram minha escolha 

pela Enfermagem como profissão. 

No percurso de minha trajetória acadêmica no Curso de Graduação em Enfermagem, 

tive a oportunidade de desenvolver pesquisas relacionadas ao cuidado dispensado ao idoso na 

atenção básica de saúde, o que resultou no desenvolvimento do trabalho de conclusão de 

curso de graduação e, posteriormente, na monografia requerida pelo Curso de Especialização 

em Saúde Pública. 

Quando me inseri no campo da Saúde Coletiva, como enfermeira assistencial, em uma 

unidade de saúde da família do município de João Pessoa, os aspectos peculiares evidenciados 

pelos idosos que vivem na comunidade, especialmente por aqueles cuja capacidade funcional 

está comprometida, e as implicações de tal vivência para suas famílias, direcionaram minha 

atenção para a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre esse assunto, haja vista que a 

tarefa de cuidar de um familiar dependente expõe o indivíduo a uma série de situações 

adversas e implica mudanças no estilo de vida do cuidador.  

Assim, com o propósito de aprofundar a temática referente às dificuldades 

experimentadas pelos cuidadores familiares, que tendem a se tornar um problema de saúde 

pública, no Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Enfermagem, da 

Universidade Federal da Paraíba, tive a oportunidade de desenvolver a pesquisa de dissertação 

referente ao fenômeno em questão, a qual verificou significativa prevalência de sobrecarga 

em cuidadores familiares de idosos dependentes no município de João Pessoa  PB e sua 

relação, entre outras variáveis, com características do próprio cuidador
1
. 

 Além disso, os resultados da pesquisa apontam déficit/inexistência de uma assistência 

de enfermagem organizada e planejada para os cuidadores, com vistas ao estabelecimento de 

suporte formal e emocional para esses indivíduos. Esse achado também foi verificado quando 

desempenhei a função de coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar do município de 

João Pessoa no período de janeiro de 2012 a julho de 2014. Na ocasião, foi possível 

averiguar, na prática assistencial dos enfermeiros, o déficit de utilização de diagnósticos de 

enfermagem específicos para orientar a assistência de enfermagem a cuidadores de idosos que 

vivenciam a sobrecarga e a tensão emocional, com destaque para o diagnóstico da NANDA 

International (NANDA-I)
2
  , o qual, uma vez empregado 

corretamente, fundamenta a implementação de intervenções de enfermagem para o alcance do 

bem-estar do cuidador, assim como do idoso dependente. 
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 Tal evidência, somada à hipótese de que os componentes referentes ao diagnóstico de 

 cuidador presentes no sistema de classificação da   

NANDA-I
2
 podem não corresponder às reais condições e às necessidades expressas pelos 

cuidadores sob tensão, conduziram o meu desejo de aprofundar os conhecimentos referentes a 

esse tema, com o desenvolvimento, no Curso do Doutorado, de um estudo cujo objetivo 

consiste em validar o diagnóstico de enfermagem ora mencionado em cuidadores familiares 

de idosos dependentes.  
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 Envelhecimento: aspectos conceituais 

 O envelhecimento populacional configura-se como um importante avanço mundial, 

que vem despertando interesse entre os estudiosos da área e demais membros da sociedade 

pelas questões inerentes ao processo de envelhecer. Nesse cenário, nos últimos anos, 

especialmente a partir de meados do Século XX, sucedeu um intenso movimento direcionado 

a compreender esse fenômeno da vida humana, assim como elucidar conceitos relacionados: 

velhice, terceira idade, quarta idade, idoso, velho, entre outros.  

 A respeito disso, a literatura gerontológica tem designado o envelhecimento como um 

processo contínuo, heterogêneo e multifatorial, haja vista que se relaciona a um conjunto de 

fatores: individuais (condições físicas), sociais, econômicos e culturais. O envelhecimento 

consiste, então, em um processo dinâmico, individual, acumulativo e universal, no qual há 

modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, em que o indivíduo 

perde, progressivamente, a capacidade de se adaptar ao meio ambiente
3,4

. 

 Vale ressaltar que, diferentemente do que acontece em outras fases da vida, o 

envelhecimento não tem um marcador biofisiológico de seu início. Esse aspecto dificulta a 

definição de uma idade biológica para envelhecer
5
. Apesar disso, e considerando a magnitude 

do fenômeno e as condições a ele associadas, salienta-se a importância da exploração de 

algumas dimensões envolvidas no processo de envelhecer. 

 Considerando a perspectiva física/biológica, diz-se que alguém está envelhecendo 

quando suas faculdades cognitivas começam a falhar e apresenta dificuldades de memória, 

atenção, orientação e concentração; economicamente, a pessoa torna-se velha ao se aposentar 

e deixa de ser produtiva para a sociedade; funcionalmente, quando perde sua independência e 

necessita de ajuda para desempenhar suas atividades básicas de vida diária; e 

cronologicamente, o indivíduo é idoso quando faz sessenta anos, nos países em 

desenvolvimento, e sessenta e cinco anos, nos desenvolvidos, a depender do contexto 

geográfico em que vive
6,7

.  

 Outro fenômeno relativamente recente concerne às mudanças no modo de se referir à 

velhice ou aos indivíduos que vivenciam o processo de envelhecimento. O uso do termo 

"velho", historicamente imbuído de sentidos pejorativos, é empregado para representar aquele 

que envelhece com uma conotação negativa, ao qual as pessoas se referem como inativo, 

improdutivo, ultrapassado, feio, em desuso e sem status social. No imaginário social, o ser 

velho tem sido diretamente relacionado à estagnação e a perdas que levam à ruptura e ao 
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isolamento; associa-se à imagem negativa do aposentado, reforçando a proximidade de sua 

finitude, salientando a falta de capacidade pessoal e a exclusão da rede produtiva que, sem 

força, sem vontade, sem vida, doente, incapacitado, passa a necessitar de cuidados
8
. 

  Posteriormente, o termo "idoso" passou a ser uma forma mais valorizada e respeitosa 

de designar aqueles que envelhecem. De início, o termo idoso  restringia-se aos indivíduos 

que detinham status social em virtude de desempenho em atividades socialmente valorizadas, 

e cuja situação financeira era privilegiada. Na década de 1980, 

 nova fase de vida compreendida entre a 

aposentadoria e o envelhecimento, caracterizado por uma velhice ativa e independente, 

fazendo referência a indivíduos aposentados dinâmicos, , sem 

sinal de decrepitude ou senilidade. Enquanto isso, os idosos velhos ou idosos mais idosos (a 

partir dos 80 anos) compõem , associada à imagem tradicional da decadência 

ou do declínio funcional
8,9

. 

 Se, de um lado, o envelhecimento é compreendido como um processo dinâmico, 

construído ao longo da vida, de outro, a literatura científ

 para se referir a uma etapa da vida referente à última fase do processo do 

envelhecimento humano, ou seja, a fase que sucede a maturidade e relativa aos últimos anos 

de vida, caracterizando a condição do ser idoso, especialmente na perspectiva cronológica
4,9

. 

 Vale destacar que caracterizar o ser idoso apenas em relação ao aspecto cronológico 

exclui outros aspectos importantes, como as mudanças físicas, funcionais, psicológicas, 

sociais e espirituais, que influenciam sobremaneira a forma de pensar, de agir e de se sentir 

idoso
4
. Convém enfatizar que adotar o critério cronológico para demarcar a população idosa, 

além de ser de fácil mensuração, contribui para delimitar estudos epidemiológicos 

direcionados ao planejamento e à elaboração de planos e políticas públicas específicas. Na 

esfera nacional, considera-se idoso aquele com sessenta anos ou mais
10

, uma concepção 

também adotada neste estudo. 

 Salienta-se que os idosos compreendem um grupo etário bastante heterogêneo, pois 

suas idades variam de 60 a mais de 100 anos, portanto, com um grau diferenciado de 

autonomia e que precisam de cuidados de longa duração, como os que apresentam 

incapacidade funcional
11

, em especial, os idosos com oitenta anos ou mais. 

 Ampliando a análise, salienta-se que, além do conceito de idade cronológica, é 

oportuno assinalar os conceitos de idade funcional, psicológica e social do indivíduo para 
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compreender bem mais seu processo de envelhecimento. Nesse contexto, designa-se idade 

funcional ao grau de conservação do nível de capacidade adaptativa em comparação com a 

idade cronológica. A idade psicológica diz respeito ao senso subjetivo de idade. Já a idade 

social tem relação com a avaliação da capacidade que um indivíduo tem de desempenhar 

papéis e comportamentos esperados para as pessoas de sua idade, em um dado momento da 

história de cada sociedade
12

.  

 Nas sociedades contemporâneas, por exemplo, o aumento da longevidade humana é, 

um ganho fenomenal. Entretanto, partindo do ponto de vista socioeconômico, esse ganho se 

configura também, especialmente, no contexto dos países em desenvolvimento, como uma 

ameaça à estabilidade, que, não raramente, transforma a velhice em um problema social. Tal 

panorama tem gerado impacto direto sobre as condições de vida da população idosa. E por ser 

um fenômeno multifacetado, o envelhecimento traz desafios para os enfrentamentos 

interdisciplinares envolvidos na implementação de políticas públicas eficazes nas distintas 

esferas: sociais, econômicas, culturais e de saúde. 

 Envelhecimento populacional e modificações no perfil epidemiológico  

 O aumento significativo da proporção de idosos, em todo o mundo, relacionado à 

evolução socioeconômica de diversas regiões, é chamado de transição demográfica. Trata-se 

de uma sequência de eventos que resultam em baixas taxas de mortalidade e fecundidade, 

crescimento negativo (redução do tamanho da população) e elevada proporção de idosos na 

população
13

. 

  No contexto brasileiro, foram necessários vários anos de transformações para se 

alcançar a atual conjuntura de envelhecimento populacional. No início do século passado, o 

Brasil experimentou relativa estabilidade em sua estrutura etária, em decorrência da 

coexistência de altas taxas de fecundidade e de mortalidade. Não obstante, a partir de meados 

da década de 1940, houve uma importante queda na taxa de mortalidade brasileira, em 

virtude, essencialmente, da melhoria das condições sanitárias e de habitação, além da 

implementação de programas de saúde pública e de erradicação de doenças. Nessa época, o 

descenso da mortalidade, combinado com a manutenção de níveis elevados de fecundidade, 

resultou em taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país. A partir do 

final da década de 1960, iniciou-se uma importante redução da taxa de fecundidade, como 

consequência das mudanças socioculturais associadas ao crescimento da população urbana e à 

disponibilidade de métodos contraceptivos. Os níveis de mortalidade continuaram caindo e 



 Introdução 
 

 

 

22 

observou-se o início do processo de envelhecimento populacional, que perdura até os dias 

atuais
13,14

. 

Vale ressaltar que as alterações na estrutura etária nacional contribuíram para que a 

pirâmide etária sofresse alterações em sua forma, que, gradativamente, vai adquirindo a 

morfologia da que é encontrada na maioria dos países desenvolvidos. De uma estrutura 

extremamente jovem, observada no período de 1950 a 1960, em 1970, a população brasileira 

evidenciou um significativo processo de envelhecimento com o estreitamento na base da 

pirâmide etária. As sucessivas quedas da natalidade fizeram com que a base dessa pirâmide se 

estreitasse cada vez mais, e sua estrutura piramidal se aproximasse de uma estrutura 

retangular, com o aumento relativo da população em idades ativas (15 a 59 anos) e entre os 

idosos (60 anos e mais)
14

. 

Tais mudanças demográficas nacionais têm se configurado como uma grande 

oportunidade para impulsionar o desenvolvimento social e econômico do país, já que ele 

mesmo passa por um curto período, denominado de "bônus demográfico", em que a força de 

trabalho é muito maior do que a população dependente. Esse fenômeno deverá durar até, 

aproximadamente, o ano de 2020, sendo que os seus impactos perdurarão 

indefinidamente
15,16

. 

No tocante à população idosa, de acordo com dados do censo demográfico realizado 

em 2010, o Brasil tem 18 milhões de pessoas com idades acima de sessenta anos, o que 

representa, aproximadamente, 11% da população brasileira, que se configura como uma 

população envelhecida - proporção de idosos maior ou igual a 7% com tendência a crescer
17

. 

Além disso, projeções estatísticas indicam um crescimento significativo da população idosa, 

que triplicará o seu número nas próximas quatro décadas, de menos de 20 milhões, em 2010, 

para, aproximadamente, 65 milhões em 2050
15

. 

Embora o envelhecimento populacional seja um fenômeno mundial, há peculiaridades 

entre distintos países e regiões, porquanto ocorreu em tempos diferentes, a depender do 

contexto histórico, socioeconômico e político de cada local. Nos países desenvolvidos, a 

transição demográfica aconteceu gradualmente, em um longo período de tempo, e isso 

contribuiu para que eles pudessem se preparar bem mais para as demandas oriundas do 

crescimento populacional, em virtude de mais desenvolvimento socioeconômico e cultural 

desses países
18

.  
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Nos países em processo de desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, essa 

transformação ocorreu de forma brusca e acelerada e resultou em desafios para a sociedade 

como um todo, especialmente num contexto de acentuadas fragilidades e desigualdades 

socioeconômicas. No contexto brasileiro, o processo de envelhecimento populacional não 

acompanhou as transformações estruturais que pudessem melhorar a vida daqueles que 

experimentam a velhice, o que acarretou um grave problema de ordem social e econômica na 

assistência à população idosa em expansão
18,19,20

. 

 Concomitante às mudanças demográficas ou à transição demográfica decorrente do 

processo de envelhecimento populacional, ocorrem mudanças epidemiológicas ou a transição 

epidemiológica, que se refere às modificações, em longo prazo, dos padrões de morbidade, 

invalidez e morte, que caracterizam uma população específica
13,21

. Nesse cenário, as doenças 

infectocontagiosas, controladas por vacinas, drogas e medidas de saneamento, têm sua 

incidência reduzida e passam a prevalecer as doenças crônicas não transmissíveis, com 

destaque para as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, 

diabetes, neoplasias, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças musculoesqueléticas, 

demência, cegueira, diminuição da acuidade visual, doenças mentais e depressão
3,18,22

.   

 Nesse cenário, a tendência brasileira de passar por transformações demográficas e 

epidemiológicas, demarcada pela mudança de um cenário de mortalidade jovem para um 

quadro de enfermidades crônicas e múltiplas, revela uma nova realidade, em que o acréscimo 

do número de anos à vida, associado às alterações decorrentes do processo de envelhecimento 

e às inúmeras afecções que podem surgir, tem contribuído para que os idosos sejam 

frequentemente acometidos por condições incapacitantes, que ocasionam a necessidade de 

cuidados constantes e onerosos. 

 Implicações do envelhecimento para a funcionalidade do idoso 

Conforme já exposto, o processo de envelhecimento é marcado por modificações no 

perfil de saúde da população, em decorrência de maior longevidade e aumento da prevalência 

de doenças crônicas não transmissíveis, que têm contribuído para o surgimento de 

complicações que interferem, substancialmente, na capacidade dos idosos de fazerem suas 

atividades cotidianas.  

Ademais, o envelhecimento humano envolve alterações orgânicas naturais que 

comprometem as funções fisiológicas, imunológicas, cognitivas e sensoriais que, por sua vez, 

determinam perda progressiva da capacidade de adaptação ao meio ambiente, ocasionando 
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mais vulnerabilidade ao declínio funcional entre os idosos
23,24

. Diante dessa realidade, a 

presença de morbidades não tem sido suficiente para determinar o estado de saúde do idoso, e 

o grau de preservação de sua capacidade funcional vem se tornando uma condição essencial 

para um envelhecimento saudável. Nesse contexto, destaca-se a (in)capacidade funcional 

como condição determinante para se avaliar o estado de saúde desses indivíduos, haja vista 

que permite a análise de aspectos relevantes para manter sua qualidade de vida, como a 

independência funcional e a autonomia, por exemplo. 

 A respeito disso, ressalte-se a distinção semântica entre os termos independência e 

autonomia. O primeiro refere-se à capacidade de fazer as atividades da vida diária com os 

próprios meios, com um caráter essencialmente funcional. Já o termo autonomia, derivado 

etimologicamente de autos (si mesmo) e nomos (regra ou lei), é utilizado para dar ao 

indivíduo o estatuto de autônomo, quando ele é apto a tomar decisões por si próprio, sem a 

ajuda de terceiros, por conseguinte, é capaz de comandar a própria vida
5,25,26

. 

 Assim, infere-se que a capacidade funcional é um conceito ampliado de saúde, visto 

que se relaciona à existência de habilidades físicas e mentais para a manutenção da autonomia 

e independência, o que envolve diversos aspectos da vida do idoso
27

. Há que se ressaltar que o 

conceito de (in)capacidade tem passado por significativas evoluções durante as últimas 

décadas. Atualmente, a literatura científica destaca a íntima associação da incapacidade com 

vários aspectos da saúde do idoso, apontando sua relação com outras terminologias: 

fragilidade, deficiência, limitação funcional e desvantagem.  

 A fragilização no processo de envelhecimento corresponde a uma síndrome de ordem 

multidimensional, que envolve um conjunto de fatores biopsicossociais, que predispõem o 

idoso a uma situação de mais vulnerabilidade e mais risco de declínio funcional. A 

deficiência, por sua vez, diz respeito às perdas, às disfunções ou anormalidades que acarretam 

implicações funcionais negativas para o organismo. A restrição de atividades físicas ou 

mentais do cotidiano corresponde à limitação funcional. Já a desvantagem refere-se à 

limitação no desempenho do seu papel social, devido a uma deficiência ou limitação 

funcional
28,29,30

. 

Assim, considerando a amplitude dessa temática, a literatura gerontológica tem 

trabalhado na prática com os termos capacidade versus incapacidade.
 
 No trato desses 

conceitos, consta na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - 

CIF
31

 que a funcionalidade compreende todas as funções corporais, tarefas ou ações, ao passo 

que a incapacidade incorpora as deficiências, limitações ou restrições no desempenho de 
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atividades da vida diária, apresentando intrínseca relação com os fatores ambientais que 

influenciam tais componentes.  

O modelo conceitual da CIF foi criado com o intuito de promover uma visão 

abrangente, integrativa e universal da funcionalidade e da incapacidade, considerando o 

contexto do meio ambiente físico, social e cultural. Nessa perspectiva, a incapacidade 

funcional pode incidir em qualquer indivíduo, com qualquer condição de saúde, e não se 

refere apenas às pessoas com deficiência
32

. 

A incidência de incapacidade funcional entre os idosos associa-se a mais 

predisposição à dependência, à institucionalização e ao risco aumentado de quedas e de morte. 

Portanto, é de fundamental significância fazer a avaliação funcional entre esses indivíduos, 

uma vez que possibilita a identificação de fatores de risco modificáveis relacionados ao 

desempenho funcional, além da verificação do nível em que as morbidades, os agravos ou o 

próprio envelhecimento funcional interferem no desempenho das atividades cotidianas, 

permitindo direcionar a tomada de decisão dos cuidados necessários
33

. 

A avaliação da (in)capacidade funcional ocorre, de modo geral, por meio de 

declaração indicativa de dificuldade ou de necessidade de ajuda em tarefas necessárias para se 

viver independente na comunidade. As atividades básicas de vida diária (ABVD), as 

atividades instrumentais de vida diária (AIVD) e a mobilidade são indicadores 

frequentemente utilizados para esse fim. Em geral, o desempenho dessas atividades por parte 

dos idosos é afetado por problemas como: mobilidade articular, fraqueza muscular, déficit 

cognitivo, redução da acuidade visual, amputação de membro, idade avançada e a incidência 

de elevado número de comorbidades, déficit cognitivo e sensorial, alterações fisiológicas ou 

envelhecimento funcional, depressão, autopercepção negativa do estado de saúde, déficit de 

suporte social, baixo nível socioeconômico, estilo de vida relacionado à saúde, entre 

outros
34,35

. 

Devido à diversidade de fenômenos biopsicossiciais envolvidos na determinação da 

incapacidade funcional do idoso, registram-se, na atualidade, elevados índices desse evento 

entre os idosos, especialmente entre os idosos mais idosos. De acordo com dados do 

Ministério da Saúde, a prevalência de incapacidade para fazer atividades cotidianas tende a 

aumentar cerca de 5% na faixa etária de 60 anos, para cerca de 50% entre os idosos com 90 

anos ou mais
36

. Outras pesquisas também evidenciaram em seus resultados significativa 

prevalência de incapacidade funcional entre os idosos, sobretudo, entre os com idade mais 

avançada, o que contribui para piorar a percepção de qualidade de suas vidas
27,29,37,38

. No 
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contexto paraibano, estudos também evidenciaram significativa prevalência de incapacidade 

funcional entre idosos com convivência domiciliar
39,40

. 

Nesse cenário, ressalta-se a significativa relação entre mais longevidade humana e a 

maior incidência de situações incapacitantes e de dependência entre os idosos. A respeito 

disso, Camarano
41

 assevera que, acompanhado da certeza da continuação nos ganhos de vida 

vividos, evidencia-se a incerteza experimentada pelos longevos relacionada às condições de 

saúde e de apoio. Assim, a prevenção de doenças e de fragilidades e a manutenção da 

independência e da autonomia entre os idosos são os maiores desafios para promover um 

envelhecimento bem-sucedido. 

Considerando as consequências imediatas da incapacidade funcional nos idosos, 

destaca-se, entre outros fatores, a dependência contínua de ajuda de outros. Tal fenômeno 

pode afetar negativamente tanto o idoso quanto os sistemas de cuidado (formal e informal), 

devido ao aumento de custos econômicos e à complexidades de cuidado, além da incidência 

de efeitos deletérios sobre o bem-estar daqueles que assumem a função de dispensar cuidados 

cotidianos, conforme abordado no tópico que segue. 

1.4 Implicações da incapacidade funcional do idoso para os sistemas de suporte 

 A prevalência da incapacidade funcional entre os idosos, seja relacionada ao próprio 

envelhecimento fisiológico ou ao acometimento de doenças crônicas não transmissíveis e 

agravos, torna a demanda por cuidados direcionados a essa população diferenciada daquelas 

apresentadas por outros segmentos etários, razão por que é premente a necessidade de um 

cuidador responsável pela provisão dos cuidados indispensáveis à manutenção da vida desses 

indivíduos.  

Designa-se cuidador a pessoa, membro ou não da família que, com ou sem 

remuneração, cuida do idoso doente ou dependente, no exercício de suas atividades de vida 

diárias, tais como alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, acompanhamento aos 

serviços de saúde e a outros serviços que requeiram no cotidiano, excluídas as técnicas ou os 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, particularmente na área 

de Enfermagem
42

. A ocupação de cuidador integra a Classificação Brasileira de Ocupações  

CBO  que o define como alguém que "cuida a partir dos objetivos estabelecidos por 

instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, 

alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida"
43

. 
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Os cuidados ora mencionados são oriundos dos sistemas formais de suporte social 

(serviços de atendimento, que incluem hospitais, atendimento domiciliar, instituições de 

abrigo e programas formais voltados ao atendimento da população) e sistemas informais de 

suporte social (originários de redes de relacionamento entre membros da família, amigos e 

vizinhos). Considerando esses aspectos, cuidador formal é o profissional contratado, 

remunerado, especialmente treinado e capacitado, que presta assistência ao idoso e/ou à sua 

família. Denomina-se cuidador informal ou cuidador familiar um membro da família, amigos, 

vizinhos ou voluntários sem formação específica, que proporciona cuidados não remunerados 

ao ente dependente
44

. 

Na esfera nacional, as leis de proteção à pessoa idosa atribuem à família, ao Estado e à 

sociedade a responsabilidade de dar suporte e promover cuidados aos idosos, com vistas 

preservar sua dignidade e seu bem-estar e garantir direito à vida. Não obstante, constata-se 

que a cobertura de serviços oferecidos pelo poder público que são destinados à população 

idosa ainda é insuficiente, especialmente os referentes aos cuidados de longa duração, em que 

a participação do Estado é reduzida ao se confrontar com as responsabilidades frequentemente 

assumidas pela família
10,42,44

.  

Nesse cenário, evidencia-se uma desigualdade de responsabilidades sociais no cuidado 

voltado para o idoso, especialmente o dependente, no âmbito da família, da comunidade, da 

sociedade e do poder público. Talvez, por isso, o cuidador familiar destaque-se como parte 

essencial para o sucesso das diretrizes das políticas públicas direcionadas à atenção ao idoso, 

pois tem assumido a responsabilidade pelo idoso dependente como um problema individual, 

em virtude da ausência ou do precário suporte do Estado. 

A respeito disso, a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) ressalta que a 

assistência domiciliar deverá estar incluída, obrigatoriamente, entre os serviços alternativos 

para internação prolongada do idoso portador de alguma doença crônica ou dependência. 

Ainda de acordo com a PNSI, a adoção de tal medida constituirá estratégia importante para 

diminuir o custo da internação, porque a assistência domiciliar é menos onerosa do que a 

internação hospitalar. Entretanto, o modelo de cuidados domiciliares, antes restrito à esfera 

privada e à intimidade das famílias, não poderá ter como única finalidade baratear custos ou 

transferir responsabilidades
42

. 

Nessa perspectiva, foi criado 

Essa 

regulamentação foi substituída pela portaria 2.527, de 27 de outubro de 2011, que redefine a 
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Atenção Domiciliar (AD) em uma nova modalidade de atenção à saúde, complementar às já 

existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e 

tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de 

cuidados e integrada às redes de atenção à saúde
45

.  

De acordo com a portaria supramencionada, a equipe do Serviço de Atenção 

Domiciliar - SAD - prestará serviço em domicílio àqueles que tenham problemas de saúde e 

impossibilidade física de se locomover até uma unidade de saúde e que necessitem, com 

frequência, de cuidados e recursos de saúde. Entre os critérios para a inclusão do usuário no 

SAD, destaca-se a necessidade de um cuidador que assuma a responsabilidade pela 

continuidade do cuidado iniciado pela equipe, já que os profissionais de saúde não estarão 

sempre presentes, porquanto a oferta de assistência pela equipe é de apenas oito horas diárias. 

Embora se configure como uma relevante iniciativa de atenção à saúde dos usuários com 

dependência, esse serviço institui apenas uma equipe multidisciplinar para cada 100 mil 

habitantes (nos municípios com mais de 100 mil habitantes), e o contingente de profissionais 

para atender a elevada demanda da população acamada é reduzido.  

Nesse contexto, a família continua sendo a principal fonte de recursos disponíveis para 

o sustento e para o cuidado do idoso dependente. Ademais, somada ao papel reduzido do 

Estado, constata-se, ainda, a inexistência de políticas de apoio para o cuidador informal ou 

familiar. No concernente a essa questão, em alguns países desenvolvidos, como a França, a 

Inglaterra e a Alemanha, por exemplo, em que o processo de envelhecimento populacional 

acompanhou o desenvolvimento socioeconômico local, existem diferentes modalidades de 

suporte para os cuidadores informais de idosos, com destaque para a oferta de serviço de um 

profissional para alterar os cuidados com o cuidador familiar, reduzir a jornada de trabalho 

desses cuidadores e remunerá-los para suprir os gastos com a assistência ao idoso 

dependente
46,47

.  

Embora seja frequentemente requisitado para prestar cuidados ao idoso dependente, o 

cuidador familiar nem sempre escolheu desempenhar essa função e assume essa tarefa como 

um processo natural e inerente ao papel da vida, em que, muitas vezes, não há 

questionamentos sobre o desejo, a disponibilidade e o preparo para prover os cuidados 

necessários
48

. Cuidar não é um ato necessário para manter somente a vida de um indivíduo, 

mas também de um grupo social, que representa um papel fundamental para a humanidade. 

Todavia o cuidado não pode ser uma atividade movida simplesmente por questões 

humanitárias ou éticas, requer, prioritariamente, competências específicas para o seu 
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exercício, além de boas condições de saúde de quem o exerce
46

. Para prover bons cuidados 

aos idosos dependentes, os cuidadores familiares devem ser alvo de atenção, capacitação e 

supervisão. 

Ressalte-se, ainda, que, embora a família seja, historicamente, um pilar primordial de 

apoio, em diferentes aspectos, o fato de um membro familiar ser imposto, 

circunstancialmente, a assumir a função de cuidador de um ente dependente tem exigido 

novas adaptações na organização familiar. Associado a disso, conformam-se novos arranjos 

familiares, como o predomínio de famílias nucleares, nem sempre favoráveis à acomodação 

de um idoso dependente, o que dificulta a participação familiar em sua assistência. 

No âmbito familiar, a designação de um cuidador, embora decorra de um processo 

informal com dinâmica particular, sofre influência de alguns fatores: parentesco, com 

prioridade para cônjuge e filhos; gênero, com predominância de mulheres; proximidade física 

de quem vive com o idoso e proximidade afetiva
49

.  

As famílias que têm entre seus membros um idoso dependente vivenciam, juntamente 

com ele, toda a problemática que envolve a questão e assumem desafios ligados ao 

desempenho de novos papéis, como trabalhar com as perdas de atividades sociais e 

financeiras, além de lidar com seus desgastes físicos. Os familiares, de modo geral, tendem a 

buscar solução para o cuidado de seu ente, com o intuito de evitar uma possível 

institucionalização
50

. O aspecto positivo dessa prática é o fato de que o suporte familiar 

(amor, afeição, preocupação) reduz os efeitos negativos do estresse na saúde mental do idoso. 

Em contrapartida, podem existir resultados negativos desse suporte social sobre o bem-estar 

do cuidador. 

Nesse contexto, o ato de cuidar pode aflorar um misto de sentimentos, na maioria das 

vezes, ambivalentes, por causa da situação de estresse e de sobrecarga relacionados à provisão 

diária de cuidado e, ao mesmo tempo, pela evidência de sentimentos como amor, gratidão, 

carinho, gratificação e retribuição, em virtude dos laços familiares entre o cuidador e o idoso 

dependente. 

A respeito disso, as pesquisas científicas
25,39,40,51 

têm realçado mais frequentemente os 

efeitos negativos do processo de cuidar sobre a saúde física e mental do cuidador e sobre a 

qualidade do cuidado dispensado ao ente dependente. Dessas constatações, depreende-se que 

a atividade de cuidar de um membro familiar, embora também gere satisfação, na maioria das 

vezes, é uma atividade onerosa. O cuidado é delegado, normalmente, apenas a uma pessoa 
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que, quase sempre, não está preparada para a nova função, e como não a única que 

desempenha, precisa lidar com o aumento da demanda de trabalho, de energia, tempo, 

recursos financeiros, esforços e habilidades.  

Nesse cenário, a experiência de assumir a responsabilidade por idosos dependentes 

tem sido referida pelos cuidadores familiares como uma tarefa exaustiva e estressante, em que 

a relação anterior de reciprocidade se transforma em uma relação de dependência. Assim, ao 

desempenhar atividades relacionadas ao bem-estar físico e psicossocial do idoso, o cuidador 

passa a ter restrições em relação à própria vida
52

. Tal condição é um fator de risco para o 

acometimento da tensão entre os cuidadores familiares de idosos dependentes. 

Considerando que esse fenômeno é de interesse para o cuidado de enfermagem, a 

NANDA International (NANDA-I)
2
 apresenta o diagnóstico de e

, com vistas a possibilitar uma assistência de enfermagem individualizada e 

sistemática ao cuidador.
 
Apesar disso, a maioria dos enfermeiros não compreende bem o 

fenômeno em análise nem utiliza em sua prática intervenções direcionadas a esses indivíduos, 

o que torna o cuidador invisível, no âmbito da assistência de enfermagem, em todos os 

cenários de cuidado, especialmente na atenção domiciliária. Tal realidade contribui para que 

esse diagnóstico de enfermagem seja menos utilizado na prática clínica, assim como a 

implementação de intervenções de enfermagem sistematizadas com vistas a promover a saúde 

e prevenir agravos nesses indivíduos. 

 Com o intuito de identificar as necessidades específicas dos cuidadores familiares de 

idosos, o enfermeiro, guiado pelos conceitos presentes num sistema de classificação de 

diagnóstico de enfermagem, deve ser capaz de introduzir em sua prática o processo de 

enfermagem, mediante, sobretudo, sua capacidade de julgamento clínico. Dentre os fatores 

que contribuem para que um corpo de conhecimento seja bem definido, como, por exemplo, 

os sistemas de linguagem padronizada, ressalta-se a falta de clareza de seus conceitos
53

. 

 Assim, considerando a perspectiva do metaparadigma da Enfermagem, os conceitos 

relevantes são a pessoa, o ambiente, a Enfermagem e a saúde
54

. No campo da prática 

profissional do enfermeiro, particularmente no uso do processo de enfermagem para 

sistematizar o cuidado prestado, esses conceitos estão envolvidos nas respostas das pessoas às 

circunstâncias da vida e da saúde (diagnóstico) nas ações que a Enfermagem pode 

implementar (intervenções) e no alcance das melhores condições possíveis de saúde e bem-

estar (resultados)
53

. 
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 Diagnósticos de enfermagem e o Sistema de Classificação da NANDA-I 

  A responsabilidade com o cuidado no âmbito da Enfermagem e a competência do 

enfermeiro podem ser evidenciadas, sobretudo, em sua capacidade de utilizar o processo de 

enfermagem em sua prática assistencial, com destaque para o raciocínio clínico, na segunda 

fase do processo, que possibilita a identificação de respostas humanas do indivíduo, da família 

ou da comunidade, para delimitar o enunciado do diagnóstico de enfermagem apropriado para 

cada situação, que direcionará a tomada de decisão referente às intervenções de enfermagem 

necessárias. 

 Nesse cenário, salienta-se a relevante contribuição dos diagnósticos de enfermagem 

para a prática assistencial, que se referem a julgamentos clínicos realizados pelo enfermeiro, 

por meio da identificação de um conjunto de sinais e sintomas que indiquem um problema 

real ou potencial e que devem ser expressos com precisão e eficácia devido à sua relevância 

ao promover a saúde e prevenir problemas de saúde do cliente (indivíduo, família e 

comunidade)
55

. 

 A etapa de diagnóstico de enfermagem configura-se, de modo geral, em um desafio 

para o enfermeiro porquanto que exige conhecimentos técnico-científicos atualizados e a 

capacidade de raciocinar de forma crítica em relação aos dados coletados referentes ao 

cliente. Esse processo cognitivo necessário para formular um diagnóstico de enfermagem 

recebe diferentes denominações, com significados similares, tais quais: raciocínio crítico, 

pensamento crítico e raciocínio ou julgamento clínico. Ampliando essa análise, destaca-se, 

ainda, o termo raciocínio diagnóstico para designar o processo de utilização dos dados 

coletados a respeito de um cliente, com vistas a explicar um julgamento clínico
56

. 

 Do ponto de vista histórico, o interesse pelos estudos do diagnóstico de enfermagem 

acompanhou o advento da Enfermagem moderna, desde quando a enfermeira Florence 

Nightingale diagnosticou e tratou os problemas de saúde dos soldados da guerra da Criméia
57

. 

O termo diagnóstico de enfermagem, de origem grega - diaggnoskein - e que significa 

distinguir, foi introduzido na literatura de Enfermagem na década de 1950 e se alcançando 

destacou, especialmente, pela atuação da enfermeira Vera Fry
58

  que, ao identificar os 

problemas de enfermagem, fez uma abordagem científica ao propor a formulação de 

diagnósticos de enfermagem e a elaboração de planos de cuidados individualizados
56,59

. 

 A relevância do diagnóstico de enfermagem no processo assistencial suscitou nos 

enfermeiros o interesse em criar um sistema de classificação diagnóstica adequado para 
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descrever os problemas de saúde que são diagnosticados com mais frequência por esses 

profissionais, de modo a contribuir para uniformizar a linguagem da Enfermagem.  Tal fato 

incitou a realização da I Conferência Nacional sobre Classificação de Diagnósticos de 

Enfermagem, realizada no ano de 1973, em Sanit-Louis University School of Nursing
60,61

, 

que promoveu, entre outros avanços, o desenvolvimento de uma lista de diagnósticos de 

enfermagem, dispostos em ordem alfabética, além da constituição de um grupo de 

enfermeiros denominado de Grupo Norte-americano para a Classificação de Diagnósticos de 

Enfermagem, cujo propósito era de aperfeiçoar os estudos referentes aos diagnósticos de 

enfermagem, com vistas a criar um sistema de classificação
59

. Tinha-se como premissa 

entender que um sistema de linguagem padronizado era um importante instrumento para o 

cuidado de enfermagem.  

 Ao longo dos anos, as conferências sobre Classificação de Diagnósticos de 

Enfermagem continuaram a ser realizadas, bem como os estudos relacionados a esse tema. 

Em 1982, na 5ª. Conferência Nacional sobre Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem, 

o Grupo Norteamericano para Classificação de Diagnósticos de Enfermagem passou a ser, 

oficialmente, a Associação Norteamericana de Diagnóstico de Enfermagem - North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA). Assim, foi adotado um regimento interno e dado 

início à formulação da taxonomia da NANDA, que foi formalmente aceita e difundida na 7ª. 

Conferência, ocorrida no ano de 1986
60,61

.  

 A classificação da NANDA-I foi idealizada com o propósito de identificar e nomear 

os problemas que os enfermeiros diagnosticam e tratam em sua prática clínica, desenvolvendo 

um sistema conceitual para possibilitar a classificação científica dos diagnósticos em uma 

taxonomia. Essa classificação também tinha como finalidade direcionar a padronização de 

linguagem dos diagnósticos, ao estabelecer um acordo sobre as normas para a utilização de 

determinadas terminologias no âmbito da Enfermagem
62

. 

No Brasil, a discussão relacionada à relevância e à utilização do diagnóstico de 

enfermagem ganhou notoriedade a partir das décadas de 1960 e 1970, com a propagação do 

processo de enfermagem impulsionada pelos trabalhos de Wanda de Aguiar Horta. Na década 

de 1990, verificaram-se, com mais ênfase, experiências de aplicação da classificação de 

diagnósticos de enfermagem proposta pela NANDA-I nos serviços de saúde, no ensino e na 

pesquisa, e só no ano de 2002 foi exigida legalmente pelo Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) a implementação dos diagnósticos de enfermagem na prática assistencial
56

. 
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A primeira classificação da NANDA-I, denominada de Taxonomia I, foi estruturada 

em nove categorias, a partir do modelo conceitual dos Padrões de Respostas Humanas - 

trocar, comunicar, relacionar, valorizar, escolher, mover, perceber, conhecer e sentir
59

. A 

ampliação da Taxonomia I da NANDA foi possível com a publicação, em 2001, da 

Taxonomia II da NANDA, um sistema de classificação hierarquizado multiaxial (composto 

por sete eixos), que abrange os domínios, que são subdivididos em classes, compostas por 

conceitos diagnósticos. O caráter multiaxial conferido à Taxonomia II permite a combinação 

dos eixos, que compõem o enunciado diagnóstico, são operacionalmente definidos como 

dimensões das respostas humanas e facilitam a inclusão de novos diagnósticos de 

enfermagem
2
.  

No tocante aos demais componentes da Taxonomia II, uma 

esfera de , enquanto uma subdivisão de um grupo 

maior, uma divisão de pessoas ou coisas por qualidade, grau ou categoria . O diagnóstico de 

enfermagem, por sua vez, c um julgamento clínico sobre as respostas do 

indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/processos de vida reais ou 

2
. A figura que segue ilustra os domínios e as classes em que são distribuídos os 

diagnósticos de enfermagem na NANDA-I
2
. 

Figura 1 - Domínios e classes da Taxonomia II da NANDA-I.  
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Fonte: NANDA-I
2
. 

 

Considerando a ampliação da aplicabilidade da NANDA em diferentes contextos de 

cuidado, esse sistema de classificação alterou seu nome para NANDA Internacional 

(NANDA-I), com o propósito de proporcionar uma linguagem comum para os problemas de 

saúde lidados na prática assistencial, que refletem internacionalmente a utilidade do 

diagnóstico de enfermagem para o indivíduo, a família ou a comunidade
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. A edição atual da 

NANDA-I
2
 inclui 13 domínios, 47 classes e 247 diagnósticos de enfermagem. 

Cabe ressaltar que os conceitos diagnósticos de enfermagem expressos pelo Sistema 

de Classificação da NANDA-I são estabelecidos pelos seguintes componentes: título (rótulo), 

definição, características definidoras e fatores relacionados
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termo ou expressão concisa que representa um padrão de indícios relacionados ao problema 

de enfermagem. As características definidoras consistem nas inferências observáveis que se 

agrupam como manifestações de um diagnóstico de enfermagem, ou seja, são os sinais e os 

sintomas evidenciados pelo enfermeiro que lhe aponta que o problema existe. Os fatores 
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do cliente, a qual se associa à sua resposta efetiva ou seu potencial ao problema de saúde e 

podem ser modificados pela implementação de intervenções de enfermagem
2,56,63

.  

No concernente ao diagnóstico de  , objeto 

desse estudo, foi incorporado na classificação na Taxonomia da NANDA desde 1992 e 

revisado nos anos de 1998 e 2000. Atualmente, esse diagnóstico, situado no domínio 7 e  na 

classe 1, dificuldade para desempenhar o papel do cuidador da família ou 

de outras pessoas significativas
2(p.275)

. Suas características definidoras envolvem 36 

indicadores clínicos, que estão agrupados em quatro dimensões: atividades do cuidado; estado 

de saúde do cuidador (fisiológico, emocional e socioeconômico); relacionamento entre o 

cuidador e o receptor de cuidados e processos familiares. Os fatores relacionados incluem 54 

indicadores que predispõem a ocorrência do referido diagnóstico, distribuídos em sete 

dimensões: estado de saúde do receptor de cuidados; estado de saúde do cuidador; relação 

entre o cuidador e o receptor de cuidados; atividades do cuidado; processos familiares; 

recursos; e socioeconômicos.  

Convém esclarecer que o uso do Sistema de Classificação da NANDA-I proporciona 

um direcionamento do foco do cuidado em Enfermagem, ao oferecer conhecimentos sobre 

definições, características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco para os 

diagnósticos de enfermagem de interesse
64

. Ademais, tal classificação institui uma 

comunicação segura entre os profissionais ao possibilitar atualizações periódicas, haja vista 

que são realizadas conferências bienais, em que são discutidos e aprovados novos 

diagnósticos e componentes que integrarão a taxonomia revisada
65

. 

Ressalte-se, contudo, que, para que essa estrutura taxonômica permaneça 

consubstanciada em evidências científicas, é preciso que haja um contínuo refinamento de 

seus conceitos, por meio da validação e da análise de sua aplicabilidade em diferentes 

contextos, de modo que os enfermeiros possam verificar se eles são identificados de forma 

inequívoca, considerando os elementos que os caracterizam, as condições em que ocorrem e 

como devem ser mensurados
53

. 

 Validação de diagnóstico de enfermagem 

Conforme exposto, o diagnóstico de enfermagem é um instrumento essencial para o 

planejamento dos cuidados necessários nas situações clínicas particulares. Para o sucesso da 

implementação das intervenções de enfermagem específicas, é oportuno alcançar sua 

precisão. Nessa perspectiva, considerando a ampliação da confiabilidade desses diagnósticos 
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para a prática clínica e para o ensino, é importante submetê-los ao processo de validação, de 

modo a possibilitar o refinamento de seus conceitos e indicadores clínicos
66

. 

A validade relaciona-se ao estabelecimento de evidências com vistas à utilização de 

uma medida particular ou um instrumento destinado a determinada população, com um 

propósito específico relativo ao grau de exatidão ou precisão daquilo que se propõe a 

medir
66,67

. Quanto ao termo validar, significa legitimar, o que implica reconhecer determinada 

condição como real, legítima, verdadeira e autêntica, como modelo ideal a ser seguido
68

. 

Nesse contexto, destaca-se a relevância do processo de validação de um diagnóstico de 

enfermagem, por meio do qual se pode avaliar o grau em que o diagnóstico representa a real 

condição do cliente (indivíduo, família, comunidade), possibilitando o planejamento da 

assistência direcionada à demanda específica. Ademais, o refinamento do conjunto de 

indicadores clínicos e a determinação da sensibilidade, da especificidade e do valor preditivo 

de um diagnóstico de enfermagem, partes essenciais do processo de sua validação, 

contribuem para o alcance de sua acurácia
69

. 

 A acurácia diagnóstica refere-se ao julgamento de um enfermeiro acerca do grau com 

que uma afirmação diagnóstica corresponde aos dados de uma situação específica do cliente. 

Envolve, além do esforço na formulação de diagnósticos de enfermagem, o empenho na 

diferenciação de um diagnóstico de outro, com o propósito de alcançar a determinação precisa 

de um conceito e julgamento que expresse mais fidedignamente uma situação particular. O 

maior grau de acurácia do diagnóstico de enfermagem requer mais confiabilidade
70,71

. 

 A literatura tem ressaltado algumas possíveis razões para a baixa acurácia dos 

diagnósticos de enfermagem, dentre as quais, destacam-se: a complexidade da tarefa 

diagnóstica; a falta de padronização da linguagem entre os enfermeiros para denominar os 

mesmos achados; o desconhecimento ou a dificuldade de interpretar a real situação do cliente; 

e a autoconfiança excessiva do diagnosticador, o que pode induzir o enfermeiro experiente a 

presumir que o cliente tem um diagnóstico que ele não tem
72

. 

 Em nosso contexto, os estudos relacionados ao processo de validação de diagnósticos 

de enfermagem, embora ainda escassos, têm favorecido a predição e a generalização dos 

diagnósticos no campo da prática clínica e de ensino, visto que a pesquisa científica suscita 

novos conhecimentos que podem confirmar, rejeitar, ampliar ou reforçar conhecimentos 

existentes relativos aos diagnósticos de enfermagem
73

. 
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 No tocante a esse aspecto, a produção científica nacional referente a esse tema é 

recente, pois só começou a ser a disseminada a partir de 1992, nos Simpósios de Diagnósticos 

de Enfermagem. Por razões históricas e sociais, a inserção da Enfermagem na prática da 

pesquisa clínica foi tardia. Na contemporaneidade, têm-se buscado avanços progressivos para 

a incorporação de modelos e metodologias que se adaptem melhor à análise de seus objetos de 

investigação
66

. Para efetivar a validação de um diagnóstico de enfermagem, é preciso aplicar 

métodos científicos apropriados. A literatura apresenta alguns modelos metodológicos para o 

alcance desse propósito, dentre eles, os modelos de Gordon e Sweeney
74

, Fehring
75,76 

e 

Hoskins
77

. 

 Na perspectiva de Gordon e Sweeney
74

, observam-se três modelos básicos para validar 

diagnósticos de enfermagem: o retrospectivo, o clínico e o de validação por enfermeiros. O 

modelo retrospectivo tem como base o conhecimento e a experiência de enfermeiros com os 

problemas de saúde identificados em um grupo específico. No modelo clínico, o objetivo é de 

confirmar categorias diagnósticas e suas respectivas características definidoras, identificadas 

pelo modelo retrospectivo, por meio de observações diretas dos comportamentos dos clientes. 

Já o modelo de validação por enfermeiros envolve a identificação, por parte de enfermeiros 

experientes e familiarizados com a categoria diagnóstica a ser testada, da frequência das 

características definidoras referentes ao diagnóstico selecionado em clientes de um grupo 

específico, as quais, posteriormente, serão analisadas
74

. 

 Baseado, também, na abordagem metodológica clássica de Gordon e Sweeney
74

 

(1979), Fehring
75,76

 descreve quatro distintos modelos para a validação de diagnósticos: o 

Modelo de Validação de Conteúdo Diagnóstico (Diagnostic Content Validation - DCV), que 

envolve o grau de concordância de enfermeiros especialistas acerca da presença de 

características definidoras de um diagnóstico; o Modelo de Validação Clínica de Diagnóstico 

(Clinical Diagnostic Validation), em que as evidências de determinado diagnóstico são 

obtidas em ambiente clínico real; o Modelo de Validação Diferencial de Diagnósticos, 

utilizado para diferenciar dois diagnósticos intimamente relacionados, assim como a 

ocorrência de determinado diagnóstico no que concerne, por exemplo, ao seu nível de 

julgamento; e o Modelo de Medidas de Correlação Etiológica (Etiological Correlation 

Ratings), descrito pelo autor com o intuito de avaliar a pertinência de um fator etiológico para 

predizer a ocorrência de um diagnóstico, mesmo que não tenha sido desenvolvido por 

completo nem mesmo publicado. 
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 No tocante ao modelo proposto por Hoskins
77

, proposta metodológica adotada no 

âmbito desse estudo, comporta três fases, a saber: a da análise do conceito, que é a fase 

teórica da validação do diagnóstico de enfermagem, em que é realizada a busca na literatura 

dos atributos particulares e característicos do conceito diagnóstico de interesse; a validação 

por especialista, que envolve a concordância de especialistas acerca dos atributos 

identificados na fase de análise conceitual, em que são recomendados as fórmulas e os pontos 

de corte, assim como os critérios para selecionar os especialistas propostos por Fehring
74,75

; e 

a validação clínica, cujo propósito é de testar as características definidoras identificadas a 

partir da análise de conceito e validadas pelos especialistas no ambiente clínico.  

 Essa diversidade metodológica dificulta a padronização de estudos referentes à 

validação de diagnósticos de enfermagem. Ademais, a literatura tem ressaltado lacunas e 

dificuldades para efetivar essa validação, especialmente relacionadas à amostragem, à seleção 

de especialistas e à confiabilidade dos dados, o que exige, na maioria das vezes, adaptações e 

ajustes dos modelos ora apresentados
78

. Por isso, é relevante incrementar pesquisas sobre a 

temática em questão, por possibilitar o aprimoramento tanto dos conceitos diagnósticos 

validados, quanto dos modelos usados para tal fim. 

 Relevância do estudo 

Conforme já mencionado, o sistema de classificação de diagnósticos de enfermagem 

da NANDA-I
2
 tem importante notoriedade para a Enfermagem, no âmbito nacional e no 

internacional, por ser amplamente utilizado e divulgado. Considerando isso, deve ser alvo 

constante de estudos de validação, em diferentes contextos, de modo a contribuir 

significativamente para o refinamento de seus diagnósticos, com vistas a melhorar a 

especificidade de seus conceitos e, por conseguinte, de sua utilização na prática de 

enfermagem. 

No tocante ao objeto desse estudo, a definição, as características definidoras e os 

fatore ensão do papel de cuidador  presentes no Sistema de 

Classificação da NANDA-I
2
 podem, de algum modo, não expressar adequadamente o 

fenômeno, conforme vivenciado pelos cuidadores familiares de idosos em situação de tensão, 

em nosso contexto sociocultural.  

Ademais, existem lacunas em relação ao conhecimento da Enfermagem, 

especialmente em nível nacional e local, no que concerne ao conceito/diagnóstico de 

são do papel de c Isso interfere na aplicabilidade desse diagnóstico 
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de enfermagem na prática clínica, assim como na implementação da assistência direcionada 

aos cuidadores com evidência do fenômeno. Nessas condições, a validação do referido 

diagnóstico favorece o conhecimento teórico, que propicia uma compreensão mais apurada 

desse diagnóstico, de forma a fundamentar o planejamento e a implementação de intervenções 

de enfermagem sistematizadas com vistas à promoção da saúde e à prevenção de agravos 

entre os cuidadores familiares.  

Conforme já exposto, para ser considerado válido, o diagnóstico de enfermagem deve 

corresponder ao estado verdadeiro do fenômeno a ser medido, tendo confiabilidade no caso 

em que, em diferentes momentos, apresente o mesmo resultado
79

. Nessa perspectiva, surge a 

necessidade de submet Tensão do papel de  a um 

processo de validação que produza evidências suficientes para verificar sua representatividade 

na população ora mencionada.  

Nesse tipo de estudo, verifica-se a adequação dos componentes desse diagnóstico, 

assim como a possibilidade de incluir outros componentes ao referido diagnóstico, tomando 

como base sua expressão em cuidadores familiares. Além disso, o processo de validação 

suscita a elaboração e a avaliação de definições conceituais ou teóricas e de definições 

operacionais (referências empíricas) relativas aos seus elementos constituintes, as quais 

podem viabilizar instrumentos embasados cientificamente para mensurar o fenômeno na 

prática clínica. Convém registrar que da acurácia depende a adequação das intervenções e, 

portanto, a qualidade da assistência de enfermagem prestada.  

Considerando o exposto, emergiram as seguintes questões de pesquisa: 

 A definição do diag   da NANDA-I é clara e 

representativa? 

 As características definidoras e os fatores relacionados dispostos na NANDA-I 

expressam fidedignamente o fenômeno da Tensão do papel de cuidador? 

 Existem outras características definidoras ou fatores relacionados, além das elencadas 

na NANDA-I, expressos pelos cuidadores familiares frente ao diagnóstico de 

enfermagem em questão? 

 Serão necessárias outras nomeações para as características ou fatores relacionados que 

já compõem o diagnóstico d  cuidador da NANDA-I 

em cuidadores familiares de idosos? 
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Assim, devido à complexidade desse diagnóstico de enfermagem, a tese fundamenta-

se nas seguintes hipóteses: 

 É necessário avaliar a adequação da definição, das características definidoras e dos 

fatores relacionados do diagnóstico d  cuidador  da 

NANDA-I em cuidadores familiares de idosos. 

 Além dos indicadores clínicos determinados pelo Sistema de Classificação da 

NANDA-I, existem outros fatores relacionados e características definidoras relativas à 

tensão do papel do cuidador em cuidadores familiares de idosos. 

Com o intuito de responder às questões de pesquisa descritas e de testar as hipóteses 

formuladas, foram delimitados para esse estudo os seguintes objetivos: 

 Objetivo geral 

Validar o diagnóstico de enfermagem da NANDA-I -   - 

em cuidadores familiares de idosos, considerando o modelo de validação proposto por 

Hoskins. 

 Objetivos específicos 

- Analisar o conceito diagnóstico   em cuidadores 

familiares de idosos; 

- Realizar a validação por especialistas do diagnóstico de enfermagem  

 em familiares de idosos; 

- Efetivar a validação clínica do diagnóstico d  

 junto a cuidadores familiares de idosos. 

 Tendo em vista as particularidades teóricas e metodológicas próprias para o alcance 

dos objetivos desse estudo, seus tópicos sequenciais consistirão em três capítulos               

inter-relacionados, intitulados "Análise do conceito", "Validação por especialista" e 

"Validação clínica". Cada um desses capítulos contém seu referencial teórico-metodológico, o 

método, os resultados e a discussão. Como desfechos dos resultados obtidos no estudo, serão 

apresentadas suas conclusões. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 - Análise de Conceito 



 
1 Análise de conceito 
 

 

 

1.1 Análise de conceito: referencial teórico-metodológico 

 A ciência da Enfermagem tem sido constituída, ao longo dos anos, por meio de um 

processo dinâmico, que envolve o desenvolvimento de um arcabouço teórico particular, 

mediante o incremento de conceitos próprios que embasam a construção do corpo de 

conhecimento específico dessa disciplina. 

 Um conceito é uma ideia ou construção mental elaborada acerca de um fenômeno, que 

desempenha função primordial no desenvolvimento de pesquisas e na construção de novos 

saberes, portanto, a elaboração conceitual é uma abordagem vital para a construção de 

teorias
80,81

. Derivado etimologicamente do termo conceptus (o que é tomado como), o termo 

conceito compreende o que se pode saber, pensar e representar a respeito de algum fenômeno 

concreto ou abstrato
82

. Os conceitos envolvem representações cognitivas e abstratas de uma 

realidade perceptível e são classificados em empíricos ou concretos  que podem ser 

observados pelos sentidos - ou abstratos - não observáveis
83,84

. Ademais, o conceito 

representa uma abstração na observação de determinados comportamentos e características, 

elaboradas mediante processo de desenvolvimento e aprimoramento de ideias. De modo geral, 

envolve três elementos: uma palavra ou um termo (símbolo linguístico), que se vincula a uma 

ideia (o significado) relacionada a um fenômeno (o significante)
85

. 

 Para que a representação ou a ideia sobre determinado fenômeno transcenda os níveis 

teóricos e os abstratos em direção aos níveis empíricos e aos concretos, é necessário propor 

definições, classificadas em teóricas e operacionais. A definição teórica consiste de uma 

palavra, frase ou sentença, que dá significado ao termo no contexto de uma teoria, para que o 

leitor investigue a validade dessa definição
86,87

. 

 A definição operacional, por sua vez, relaciona o conceito às situações concretas e 

descreve um conjunto de procedimentos que são realizados para atribuir valor ao conceito
87

, 

cuja operacionalização é um processo contínuo e cumulativo que envolve várias etapas inter-

relacionadas, a saber: o desenvolvimento da definição teórica; a especificação das variáveis 

derivadas delas; a identificação de indicadores observáveis; o desenvolvimento de meios para 

medir os indicadores; e a avaliação da adequação da definição operacional resultante
86

. 

 É importante ressaltar que ambas as definições que compõem um conceito se inter-

relacionam na medida em que a definição teórica colabora para determinar a validade e a 

relevância de certo conjunto de indicadores operacionais e que os indicadores auxiliam a 
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demonstrar a utilidade dos constructos teóricos
88

. Nesse contexto, os conceitos são 

representações linguísticas ou imagens mentais de fenômenos indispensáveis para identificar 

e propagar o conhecimento específico da Enfermagem, assim como para estabelecer uma 

comunicação eficaz entre os enfermeiros, eventos imprescindíveis para o planejamento e a 

implementação de uma assistência de boa qualidade
89

.  

 Na perspectiva evolutiva da compreensão e da utilização dos conceitos na esfera da 

Enfermagem, estudiosos utilizam distintos termos para caracterizá-los e diferenciá-los. Para 

Rodgers
90

, os conceitos são designados como entidades (físicas ou mentais) e como conceitos 

dispocisionais que se referem às formações mentais que enfatizam a utilização de um 

fenômeno. Morse
91

 aborda, em seu diálogo linguístico, a noção de maturidade, ao mostrar 

uma diferença entre os conceitos "imaturos", que precisam ser explorados, e os "maduros", 

que são bem definidos. Schwartz-Barcott e Kim
92

 descrevem o conceito como uma real 

definição de um fenômeno. Mais recentemente, Penrod e Hupcey
93

 ampliam essa análise, 

afirmando que o conceito corresponde à provável verdade de um fenômeno com abstrações 

embasadas empiricamente na realidade.  

 No tocante a sua estruturação, os conceitos são formados por palavras ou termos, por 

meio dos quais pode haver a comunicação do significado da realidade no mundo, conferindo 

significado aos fenômenos que podem ser, direta ou indiretamente, experimentados
94

. 

Convém destacar que os conceitos são mais do que termos ou palavras, haja vista que 

representam uma formulação mental complexa do fenômeno, enquanto os termos servem 

apenas para expressar, escrita ou verbalmente, os conceitos
95

. Um conceito pode ser nomeado 

por somente uma palavra (exemplo: fragilidade, fadiga), por duas (exemplo: dor crônica, 

isolamento social) ou por uma frase (exemplo: sistematização da assistência em enfermagem, 

tensão do papel do cuidador). 

 Do ponto de vista histórico, a Enfermagem utilizava conceitos emprestados ou 

derivados de outras disciplinas, assim como originários de pesquisas e experiências práticas. 

Essa realidade incitou o debate entre os enfermeiros, especialmente a partir da década de 

1970, a respeito da relevância de se estabelecer um conhecimento teórico próprio da 

Enfermagem que fosse capaz de nortear a atuação dessa profissão
87

. Sobre isso, salienta-se 

que um conceito pode ser empregado por diferentes disciplinas, congregando características 

particulares, a depender do contexto em que é aplicado
53

. Como exemplo, pode-se citar o 

conceito tensão  guarda especificidades distintas quando usado no campo da Física e da 

Saúde. E como representam determinada realidade, têm caráter essencialmente dinâmico e 
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mutável, e seu uso e sua aplicação são influenciados pelas dimensões temporais e contextuais 

em que se inserem. 

 Nesse cenário, a necessidade de desenvolver, esclarecer e reconhecer conceitos que 

subsidiariam a construção de teorias e do corpo de conhecimento próprio da Enfermagem 

impulsionou o desenvolvimento de um método que envolvesse a formulação e a clarificação 

de um fenômeno, sistematizando informações relevantes de maneira a possibilitar a sua 

apreciação e o seu uso na prática, no ensino e na pesquisa
96

. Tal método foi denominado de 

análise de conceito, que tem sido amplamente utilizado no âmbito da Enfermagem e é uma 

atividade em que são evidenciados os conceitos, suas características e as relações com outros 

conceitos
97

. 

 Ressalva-se, assim, a relevância do método de análise conceitual pela possibilidade de 

se explorar o uso de um conceito com periodicidade, visando, especialmente, ao seu contínuo 

aprimoramento, de modo a identificar o "estado da arte" de sua aplicação, bem como a 

socialização do seu saber entre os que lidam com o fenômeno
35

. Além disso, o método de 

análise de conceito produz uma perspectiva integrada do estado da ciência que serve como 

base para a investigação adicional e para sintetizar estrategicamente novos conhecimentos
93

.  

 O exercício da análise conceitual difere-se da prática de conceitualização, porque 

conceitualizar significa compreender de forma abstrata um fenômeno, ao passo que analisar é 

fazer uma avaliação crítica da conceitualização efetivada, com habilidades cognitivas 

específicas
98

. A respeito disso, ao percorrer os passos necessários para a implementação da 

análise conceitual, o pesquisador pratica exercícios cognitivos que se relacionam com os 

diversos elementos essenciais de um pensamento crítico, especialmente as capacidades 

interpretativa, analítica, explanatória e de fazer inferências
99

. A análise do conceito envolve 

processos de raciocínio dedutivo, indutivo ou de ambos, o que permite averiguar suas 

características, seu emprego, sua representatividade e suas relações com outros conceitos
53

.  

 No tocante a sua constituição, ressalta-se que o método de análise de conceito é 

ancorado em quatro princípios básicos: o epistemológico, o pragmático, o linguístico e o 

lógico
100

. Na perspectiva do princípio epistemológico, um conceito é epistemologicamente 

maduro quando está bem definido com a distinção de outros conceitos e claramente bem 

posicionado no corpo de sua disciplina. Conforme o princípio pragmático, o conceito deve 

estar devidamente esclarecido quanto a sua utilidade. Considerando o princípio da 

Linguística, para efetivar a análise conceitual, é imperioso considerar a coerência no uso e no 
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significado do conceito. Do ponto de vista do princípio lógico, o conceito em análise deve 

estar integrado a conceitos relacionados
93

. 

 Considerando a finalidade do método de análise conceitual, destacam-se sua atuação 

no âmbito da Enfermagem, mediante a exploração, a compreensão e a clarificação de 

conceitos específicos, com vistas a refinar, a simplificar e a determinar a estrutura interna do 

conceito; o exame da congruência entre a definição de um conceito e sua operacionalização 

prática e a possibilidade de desenvolver um novo conceito
87,101

. Por meio desse método, 

também se podem fazer estudos adicionais de conceitos já utilizados na literatura específica, 

com o intuito de movê-los para o próximo nível de desenvolvimento de seu conhecimento e 

de torná-los mais aplicáveis na pesquisa e na prática clínica
102

. 

 Os primeiros estudos referentes à análise de conceito, no campo da Enfermagem, 

foram influenciados pelo trabalho de Wilson
103

 e coincidiram com o incremento no 

aprofundamento das teorias de Enfermagem. Ganharam mais notoriedade, sobretudo, nas 

décadas de 1970 e 1980, com a elaboração de diferentes modelos de análise de conceitos que 

se estruturaram por meio de diferentes técnicas, como por exemplo, a revisão da literatura 

pertinente, a crítica erudita e a definição atenta
87

. 

 Considerando o movimento para definir e clarificar os conceitos de modo sistemático, 

no início da década de 1960, Wilson
103

  desenvolveu um modelo para analisar conceitos, com 

vistas a melhorar a comunicação e a abranger os significados dos conceitos analisados no 

meio científico. Para o alcance desse propósito, ele apresentou um processo em onze passos, 

para identificar o que denominou de recursos essenciais para a definição de um conceito 

específico. Embora criticado pela simplicidade do método, durante muitos anos, o modelo 

proposto por Wilson
103

 foi amplamente utilizado pelos pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento, subsidiando, em particular, o desenvolvimento de métodos de análise de 

conceito aplicáveis nas pesquisas no âmbito da Enfermagem. Entre esses métodos, destacam-

se o de Walker e Avant
89

, o de Rodgers
104

, o de Schwartz-Barcott e Kim
105

 e o de Morse
91

.   

 Pioneiras no desenvolvimento de métodos de análise de conceito no âmbito da 

Enfermagem, as enfermeiras Walker e Avant
89

 descreveram, em 1983, um modelo de análise 

conceitual, cujo objetivo primordial era de determinar a distinção dos atributos que definem 

um conceito dos atributos irrelevantes. As autoras apresentam o processo de análise em oito 

passos, fundamentados no modelo proposto por Wilson
103

. Posteriormente, em 1989, Rodgers 

apresentou um modelo evolucionário de análise de conceito, que constitui um modo indutivo 

e descritivo de investigar o consenso relacionado ao conceito, o qual adquire significado a 
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partir do seu uso e da aplicação a cada situação no tempo, sendo influenciado por fatores 

internos e externos
104

. Esses modelos têm muitas similaridades e, recentemente, pesquisadores 

que os usam têm usado a revisão integrativa da literatura como uma estratégia para identificar 

os elementos do conceito em análise, assim como para elaborar suas definições 

operacionais
106

. 

 Apesar da importância dos modelos de análise ora apresentados, destacam-se os que 

produzem a análise do conceito considerando sua perspectiva teórica e a verificação empírica 

dos seus elementos. Considerando isso, o primeiro modelo híbrido de análise de conceito foi 

proposto por Schwartz-Barcott e Kim, em 1986, que interliga a análise teórica e a observação 

empírica e é composto de três fases: a fase teórica, a fase de trabalho de campo e a fase 

analítica
105

. Alguns anos depois, Morse
91

 apresentou um modelo de análise de conceito de 

natureza qualitativa baseado em critérios para a exploração de conceitos pertinentes para a 

prática da Enfermagem. Isso representou um avanço em relação aos modelos tradicionais 

focados na perspectiva quantitativa. 

 Embora se evidencie a existência de diversas estratégias para a análise de um conceito, 

os efeitos do uso dessas técnicas são diferentes, e a essência de cada modelo irá suscitar 

contribuições de forma distinta para o avanço do conceito
93

. Nesse contexto, a escolha do 

método ou abordagem de análise conceitual tem obedecido, de modo geral, a algumas 

considerações, como: o problema elencado, que pode ser teórico ou operacional; as posições 

filosóficas do pesquisador acerca do que seja um conjunto de conceitos da natureza, dos 

conceitos em geral e do conceito específico a ser analisado; a possibilidade de variar o 

conceito em contextos diferentes; a historicidade do conceito, além da simplicidade, da 

facilidade e da aplicabilidade do método de análise de conceito
91,99

. 

 Nesse cenário, tendo em vista a importância da análise do conceito diagnóstico para a 

sua validação, esse procedimento é proposto pelo modelo de validação de diagnóstico de 

enfermagem de Hoskins
77

, adotado neste estudo, que recomenda o referencial teórico de 

análise de conceito proposto por Walker e Avant
89

. Devido à pertinência desse referencial 

para a análise de um conceito diagnóstico, além de sua ampla utilização no cenário nacional e 

no internacional, no âmbito deste estudo, o modelo adotado para a análise conceitual do 

fenômeno da Tensão do papel de cuidador foi o proposto por Walker e Avant
89

, descrito 

subsequentemente.  

 Convém destacar que, nesse contexto, a etapa de análise de conceito tem a finalidade 

de identificar atributos, antecedentes e consequentes de um diagnóstico de enfermagem, que 
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são utilizados para revisar a definição (atributos) e identificar as características definidoras 

(consequentes) e os fatores relacionados (antecedentes)
78

. Além disso, essa análise permite as 

definições operacionais ou os indicadores clínicos do fenômeno. 

1.2 Método de análise conceitual de Walker e Avant 

 Na Enfermagem, o processo de análise de conceito foi elucidado por Walker e Avant, 

pela primeira vez, em 1983, e fundamentado nos princípios do método de Wilson, com o 

intuito de promover subsídios para que acadêmicos de graduação fossem capazes de 

esclarecer e de aplicar o conhecimento de determinado fenômeno em sua prática 

assistencial
87

. Esse modelo de análise de conceito proposto por Walker e Avant "parece ter 

sido o que mais influenciou a ciência da Enfermagem"
97

. 

 Para as autoras do referido modelo, a análise de conceito consiste num método de 

investigação que possibilita o esclarecimento de significados e a definição de termos para que 

autores e leitores compartilhem uma linguagem comum. Permite ao teórico, ao pesquisador 

ou ao clínico, que se depara com várias possibilidades do conceito de interesse, imergir nas 

estruturas conceituais com vistas a identificar as bases estruturais do conceito e averiguar 

como se inter-relacionam em um determinado contexto, promovendo a identificação e a 

clarificação dos seus significados
89

.  

  Os conceitos são categorias de informações que contêm os atributos definidores. 

Analisá-los é um exercício linguístico formal - por meio do qual é possível delinear essas 

características ou atributos definidores - e exige uma abordagem sequencial em oito passos, 

que são descritos no tópico seguinte e ilustrados na Figura 2, considerando a abordagem de 

Walker e Avant
89

. 

 

 

 

 

 

 

 



1 Análise de conceito 
 

 

 

48 

Figura 2 - Representação esquemática do Modelo de Análise de Conceito proposto por 

Walker e Avant
89

. João Pessoa-PB, 2015. 

 

Fonte: NUOPPONEN (2010, p.9) - Tradução nossa 

 

1.2.1 Seleção do conceito 

 Diz respeito à reflexão do tema ou da área de mais interesse daquele que se propõe a 

analisar o conceito e pode advir do exercício da prática assistencial, do ensino, da pesquisa ou 

da vivência pessoal do investigador. 

1.2.2 Determinação dos objetivos da análise conceitual 

 Refere-se à finalidade da análise de conceito que se pretende realizar, direcionando a 

operacionalização da pesquisa. Em sua essência, deve responder à seguinte questão: "Por que 

fazer essa análise?". 

1.2.3 Identificação dos possíveis usos do conceito 

 Consiste na busca extenuante da literatura para identificar como o conceito está sendo 

utilizado ou aplicado. Recomenda-se que se extrapole a literatura médica e de da área de 

Enfermagem, realizando a busca por meio de diferentes fontes disponíveis - dicionários, 

enciclopédias, artigos científicos e outros - e, somente depois de identificar os usos do 

conceito, decidir quais aspectos serão considerados. 
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1.2.4 Determinação dos atributos críticos ou essenciais 

 Corresponde ao passo fundamental na análise de um conceito, porquanto revela o 

conjunto de características com a identificação de palavras ou expressões que apareçam 

repetidamente na literatura, que são frequentemente associadas ao conceito. Trata-se da 

essência do conceito, quais as características que lhes são atribuídas e as ideias que o conceito 

transmite
89

. Nos casos em que o conceito é muito abstrato, seus atributos também têm elevado 

com frequência o grau de abstração. 

 Os atributos essenciais ou críticos devem compor a definição do diagnóstico, 

especialmente se forem um fenômeno observável, e são responsáveis pelo limiar clínico 

mínimo que permite os enfermeiros estabelecerem o diagnóstico
78

. 

 1.2-5 Construção de um caso modelo 

 Consiste em elaborar um modelo real da utilização do conceito, que inclua todos os 

seus atributos essenciais. Esse caso reflete um exemplo real do fenômeno em análise e 

podendo ser buscado na literatura ou construído pelo pesquisador com a determinação dos 

atributos que caracterizam o conceito de interesse. 

 1.2-6 Construção de casos adicionais (limítrofes, contrários, relacionados, ilegítimos) 

 Diz respeito à elaboração de casos que não correspondem à realidade do conceito que 

está sendo analisado  são contrários, semelhantes ou relacionados  o que contribui para se 

fazer o melhor julgamento dos atributos essenciais do conceito. 

1.2.7 Identificação de antecedentes e consequentes 

 São eventos ou situações necessárias para a ocorrência do conceito. Nessa fase da 

pesquisa, faz-se o levantamento dos eventos ou incidentes que acontecem na ocorrência do 

conceito (antecedentes), assim como dos eventos ou situações que resultem de sua presença 

(consequentes). Trata-se de termos exclusivos que não podem ser, ao mesmo tempo, um 

atributo, um antecedente e um consequente. 

 Considerando esse passo do modelo de análise de Walker e Avant
89

, Nuopponen
97

 

afirma que parece haver uma contradição por parte das autoras no tocante à compreensão 

desses eventos. Isso porque, como elas definem conceitos como uma imagem mental de um 

fenômeno, e não, como uma coisa ou ação, eles deveriam ser considerados eventos aos quais 

os conceitos se referem. Ressalta-se, também, a relação direta entre os antecedentes de um 

conceito e os fatores de um diagnóstico
78

. 
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1.2.8 Definição das referências empíricas 

 Identificar os referentes empíricos é o passo final da análise conceitual proposta por 

Walker e Avant
89

, que se referem às classes ou categorias de um fenômeno observável e que, 

quando presentes, demonstram a ocorrência do conceito. Assim, promovem sua definição 

operacional e mostram como o conceito é mensurado em uma circunstância específica, não 

mais em termos de outros construtos, mas em operações concretas ou comportamentos que 

devem ocorrer
89

. Os atributos críticos e suas referências empíricas, no mundo real, são 

traduzidos juntos
97

. Convém ressaltar que os indicadores empíricos de conceitos abstratos não 

são diretamente observáveis, portanto, dependem de medidas indiretas
89

. 

 Ao considerar a relevância da análise conceitual, Walker e Avant
89

  ressaltam 

contribuições para o conhecimento da Enfermagem e a possibilidade de se elaborarem 

definições conceituais e referências empíricas precisas para o uso na teoria e na prática, as 

quais favorecem o esclarecimento de termos, o desenvolvimento de instrumentos específicos 

e a padronização da linguagem de enfermagem.  

 Tendo em vista as recomendações de Hoskins
77

 e de Walker e Avant
89

 para se 

proceder à análise de conceito e organizar e fundamentar o conhecimento construído relativo 

ao tema, no âmbito deste estudo, os conceitos foram analisados à luz de uma revisão 

integrativa da literatura, seguindo os passos propostos por Whittemore e Knafl
107

, descritos a 

seguir. Cabe ressaltar que as fases de análise de conceito propostas por Walker e Avant
89

 

inter-relacionam-se com os passos da revisão integrativa da literatura. Essa revisão constitui a 

primeira fase da validação e diz respeito à estruturação teórica, cuja finalidade é de analisar o 

conhecime uidador

objetivos: 

 Identificar os componentes do conceito Tensão do papel de cuidador  e termos 

relacionados, a partir das evidências da literatura suscitadas em estudos com 

cuidadores familiares de idosos; 

 Comparar os componentes proposto  

cuidador  pela NANDA-I com os que são evidenciados na literatura para cuidadores 

familiares de idosos; 

 Construir as definições teóricas e operacionais (referências empíricas) das 

características definidoras e dos fatores relacionados do diagnóstico de Enfermagem 

Tensão do papel de cuidador para cuidadores familiares de idosos. 
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1.3 Revisão integrativa da literatura 

 O processo de revisão da literatura exige a elaboração de uma síntese pautada em 

diferentes tópicos e que possa elucidar uma ampla compreensão sobre um conhecimento 

específico. Existem diferentes formas de realizar esse processo, que se baseiam em técnicas 

como a revisão bibliográfica tradicional, conhecida como revisão narrativa, ancorada no uso 

de métodos científicos que visam buscar determinado assunto em acervos da literatura, e no 

uso de mecanismos e metodologias por pesquisadores nos campos da saúde e da educação, 

com o intuito de descrever o estado da arte de um fenômeno
108

. 

 A disseminação de várias formas de pesquisas tem contribuído, substancialmente, para 

a evolução do rigor metodológico, com a utilização de métodos cada vez mais sistemáticos e 

rigorosos
107

. Nessa perspectiva, destaca-se a revisão integrativa da literatura, que inclui a 

análise de pesquisas relevantes que subsidiam a tomada de decisão e a melhoria da prática 

clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de determinado fenômeno, além 

de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser esclarecidas com a realização de novos 

estudos
109

. 

 -se da integração de opiniões, conceitos ou ideias 

provenientes das pesquisas utilizadas no método, que constituem um potencial para a 

construção da ciência. Assim, a revisão integrativa apresenta o estado da arte de um tema e 

contribui para o desenvolvimento de teorias. Trata-se de uma abordagem em que são 

incluídos estudos que adotam diferentes metodologias, para que se possa compreender bem 

mais o fenômeno que está sendo analisado, a partir de evidências
110

.  

 No tocante às finalidades, a revisão integrativa pode direcionar-se para a definição de 

conceitos, a revisão de teorias ou a análise metodológica de estudos relacionados a um tópico 

específico. Nesse contexto, a variedade na composição de sua amostra, associada à 

multiplicidade de finalidades desse método, possibilita a elucidação de conceitos complexos, 

de teorias ou de fenômenos relativos ao cuidado na saúde de grande relevância para a 

Enfermagem, como os conceitos diagnósticos
108

. 

 Para proceder à revisão integrativa, devem-se percorrer seis etapas distintas: 

identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa, amostragem ou busca na 

literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos, interpretação dos resultados ou 

evidências e síntese do conhecimento
107

. Convém esclarecer que as questões norteadoras 
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desta investigação já foram apresentadas neste relatório, obedeceram a essa orientação e 

foram subsidiadas pelos aspectos envolvidos na seleção do conceito a ser analisado, partindo-

se de um ponto considerado vantajoso na escolha de um conceito para análise: realizar essa 

seleção em virtude da experiência ou manejo do conceito na prática clínica
105

. 

 Passada essa fase do estudo, assim como a de determinar a finalidade da análise do 

conceito em questão, iniciou-se a busca extenuante da literatura a partir de levantamento de 

estudos relacionados ao assunto de interesse. A seleção de estudos para a avaliação crítica é 

de fundamental importância, para que se possa validar internamente a revisão. Ademais, é um 

indicador para atestar a confiabilidade, a amplitude e o poder de generalização das conclusões 

da revisão
107

. 

 As estratégias de busca do corpus literário compreenderam a busca manual em 

materiais provenientes de fontes não indexadas como: dicionário da língua portuguesa, 

dicionário de termos técnicos de medicina e saúde e duas Classificações de Diagnósticos de 

Enfermagem; e fontes indexadas nas bases de dados científicas, por meio da localização de 

estudos publicados nas bases de dados Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDILINE) e 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), no período de fevereiro 

a março de 2014. 

Para a busca de artigos publicados online, escritos em português, inglês e espanhol, 

nas bases de dados ora mencionadas, foram utilizados os seguintes termos: tensão (strain); 

diagnóstico de enfermagem and tensão (nursing diagnosis and strain; diagnóstico de 

enfermería and tensión); tensão do cuidador (caregiver strain; tensión de cuidador); tensão do 

papel de cuidador (caregiver role strain; tensión de rol cuidador); sobrecarga do cuidador 

(caregiver burden; la carga del cuidador) e estresse do cuidador (caregiver stress; el estrés del 

cuidador).  

A busca da literatura partindo dos 

s 

como sinônimas pelas literaturas nacional e internacional, para nomear as consequências 

relativas ao ônus de prover cuidados, condição já verificada noutro estudo, cujo propósito foi 

de analisar tal temática em nosso contexto
111

.  
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 Para compor o corpus literário, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

disponibilidade do artigo na íntegra, publicado nos últimos cinco anos, nos idiomas 

português, inglês ou espanhol, e que contemplasse elementos que conduzissem à compreensão 

do fenômeno da tensão do papel do cuidador em cuidadores familiares de idosos. Além disso, 

foram utilizados dois testes de refinamento para selecionar os estudos que deveriam ser 

incluídos na amostra: o teste de rastreamento I, aplicado aos títulos e aos resumos, e o teste de 

rastreamento II, aplicado aos artigos lidos na íntegra. No primeiro momento da busca nas 

bases de dados mencionadas, foram identificados 3.570 artigos, que foram submetidos ao 

teste de rastreamento I, o qual possibilitou a leitura e a análise cuidadosa dos títulos e dos 

resumos, com o intuito de verificar se abordavam, de alguma forma, os elementos essenciais 

para a análise conceitual pretendida - atributos e antecedentes da tensão do papel de cuidador 

em familiares de idosos. Com essa triagem inicial, foi possível excluir 3.410 artigos, por não 

atenderem aos critérios de inclusão, duplicação de artigos e indisponibilidade de acesso na 

íntegra.  

No segundo momento, procedeu-se à leitura criteriosa dos artigos na íntegra por dois 

pesquisadores, de maneira independente, e aplicou-se o teste de rastreamento II, em que 

foram considerados os critérios de pertinência e consistência do conteúdo, com vistas a 

identificar materiais com enfoque nas definições, nos atributos e nos eventos antecedentes da 

tensão do papel do cuidador em cuidadores familiares de idosos. Depois, foram excluídos da 

amostra 45 artigos, e a amostra final ficou composta de 115 artigos, conforme expressa a 

figura abaixo: 
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Figura 3 - Passos operacionais usados na seleção dos artigos para análise conceitual da tensão 

do papel do cuidador em cuidadores familiares de idosos - João Pessoa, 2015. 

 

Depois de delimitar a amostra, foi feita uma leitura criteriosa dos materiais, 

destacando-se os fragmentos ou unidades de análise  frases, temas, expressões, parágrafos  

que correspondiam aos elementos constituintes e que eram relacionados ao conceito em 

processo de análise. Para o alcance desse propósito e a categorização dos estudos 

selecionados, foi utilizado um instrumento de coleta de dados (Apêndice A), que abrangeu, 

dentre outras informações, as variáveis que caracterizam os estudos: ano de publicação, 

continente de origem, área de conhecimento, cenário de estudo e nível de evidência. A tabela 

que se segue ilustra as características dos estudos selecionados. 
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Tabela 1 - Características dos estudos conforme continente de origem, ano de publicação, área 

de conhecimento e cenário de estudo - João Pessoa - PB, 2015. 

VARIÁVEL N° % 

Continente de origem 
América do Sul 52 45,2% 

América do Norte 32 27,8% 

Europa 15 13,1% 

Oceania 7 6,1% 

Ásia 7 6,1% 

América Central 2 1,7% 

Ano de publicação 
2009 10 8,7% 

2010 14 12,1% 

2011 20 17,4% 

2012 30 26,1% 

2013 23 20% 

2014 18 15,7% 

Área de conhecimento   
Enfermagem 47 40,9% 

Não menciona 32 27,8% 

Multiprofissional (área de saúde) 23 20% 

Medicina 9 7,8% 
Fisioterapia 4 3,5% 

Cenário do estudo   
Atenção Primária de Saúde 68 59,1% 

Atenção Especializada de Saúde 18 15,7% 

Não informado 16 13,9% 

Não se aplica/revisão da literatura 13 11,3% 

 

 Conforme expressa a Tabela 1, a maioria dos estudos foi realizada na América do Sul 

(52; 45,3%) e na América do Norte (32; 27,8%), por enfermeiros (47; 40,9%) e equipes 

multiprofissionais da área de saúde (23; 20%), publicados, especialmente, nos anos de 2012 

(30; 26,1%) e 2013 (23; 20%). Do total dos estudos desenvolvidos na América do Norte, 

87,5% (n=28) foram realizados nos Estados Unidos. Na América do Sul, 46 estudos foram 

realizados no Brasil, o que correspondeu a uma porcentagem de 40% da totalidade dos 

estudos analisados. Considerando as regiões geográficas do país, averiguou-se maior 

frequência de pesquisas produzidas na Região Sudeste do país (47,8%), seguido da Região 

Nordeste (26,1%), Região Sul (13%), Região Centro-oeste (10,9%) e Região Norte (2,2%). 

 No tocante aos cenários em que foram realizados os estudos, foi constatado um 

expressivo número de pesquisas realizadas no campo da atenção primária de saúde, 

especialmente nos domicílios (68; 59,1%), seguido das desenvolvidas no âmbito de serviços 
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integrados à rede da atenção especializada (18; 15,7%), com ênfase para a concretude de 

pesquisas nas esferas ambulatoriais e programas de atenção ao idoso e aos portadores de 

situações incapacitantes diversas, bem como aos seus cuidadores. 

Quadro 1 - Classificação dos estudos de acordo com o nível de evidência conforme a proposta 

de Melnyk, Fineout-Overholt
112

 - João Pessoa - PB, 2015. 

Nível de 
evidência 

Características  

 

Mais 
fortes 

 

 

 

 

 

 

 

Mais 
fracos 

 

N° % 

Nível 1 Revisão sistemática ou metanálise de todos os 

relevantes ensaios clínicos randomizados 

controlados ou oriundos de diretrizes clínicas 

baseadas em revisões sistemáticas de ensaios 

clínicos randomizados controlados; 

1 0,9% 

Nível 2 Ensaio clínico randomizado controlado bem 

delineado; 

6 5,2% 

Nível 3 Ensaios clínicos bem delineados sem 

randomização; 

4 3,5% 

Nível 4 Estudo de coorte e de caso de controle bem 

delineados; 

5 4,3 

Nível 5 Revisão sistemática de estudos descritivos e 

qualitativos; 

12 10,5% 

Nível 6 Estudo descritivo ou qualitativo; 87 75,6% 

Nível 7 Opinião de autoridades e/ou relatório de comitês 

de especialistas 

- - 

 Conforme expressa o Quadro 1, verificou-se expressivo número de estudos descritivos 

ou qualitativos - nível 6 de evidência (87; 75,6%). Na amostra, foi averiguada, embora em 

menor proporção, a incidência de estudos que se classificaram em níveis elevados de 

evidência: nível 1 (1; 0,9%); nível 2 (6; 5,2%); nível 3 (4; 3,5%); além da presença de estudos 

classificados nos níveis 4 (4; 4,3%) e 5 (12; 10,5%). Tais achados corroboram a 

heterogeneidade da amostra, sob o ponto de vista de sua avaliação metodológica. 

 Convém ressaltar a relevância do nível de evidência dos estudos, com vistas a 

determinar a confiança no uso de seus resultados para a tomada de decisão clínica
85,108,113

. No 

entanto, estudos relatam que, no material obtido para a análise de conceito, há pesquisas com 

níveis de evidências inferiores 
114,115

. Isso se explica, de algum modo, devido ao fato de que 

estudos sobre elementos que compõem um diagnóstico são observacionais, e não, ensaios 
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clínicos, por isso, deve-se considerar que a utilização de estudos com níveis de evidências 

menores não implica baixa qualidade da análise do conceito
78

. 

 Considerando essa assertiva, aponta-se que o uso de artigos científicos identificados 

em base de dados, no geral, não incorporam todos os elementos de um conceito a ser 

analisado ou validado nem viabilizam a construção de definições conceituais e operacionais 

suficientemente, portanto, deve-se complementar tal análise a partir de livros-textos e da 

opinião de especialistas
78

. 

 As outras fases da revisão integrativa da literatura se superpõem com as demais etapas 

do modelo de análise conceitual adotado neste estudo: a identificação do uso do conceito; a 

determinação dos atributos mais associados com frequência ao fenômeno; a identificação dos 

antecedentes e a delimitação das referências empíricas. Nesse cenário, passa-se a discorrer 

sobre a análise do conceito delimitado para a investigação, considerando-se interativamente as 

etapas metodológicas propostas pelo referido modelo e os achados decorridos da análise. 

1.4 Resultados da análise de conceito da 'T em cuidadores 

familiares de idosos 

1.4.1 Usos do conceito 

 A palavra tensão apresenta uma variedade de significados. É definida como "estado do 

que é ou se apresenta tenso"; "estado em que há retesamento, ou sensação de retesamento, de 

certos músculos, ou em que se é levado além de um limite normal de emoção (medicina)"; 

"diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito; tensão elétrica; voltagem 

(eletricidade)"; "desacordo nas relações entre países, classes sociais ou partidos políticos"; 

"estado ou sensação de apreensão, de incerteza" (tensão emocional)
68

. Conforme se verifica 

nessa assertiva, o termo tensão é aplicado em diferentes áreas do conhecimento. 

 Na busca pela concepção do termo nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), que 

reúne um vocabulário estruturado e trilíngue que serve como uma linguagem única na 

indexação de artigos científicos, livros, entre outros tipos de materiais, também se 

constataram uma variedade de significados para o termo tensão e o uso de várias expressões 

que compreendem conceitos relacionados, porém são usados como sinônimos de tensão, tais 

como: estresse da vida, estresse relacionado a aspecto da vida, angústia, estresse emocional, 

tensão vital, tensão da vida, sofrimento psíquico, sofrimento mental. Este último é definido 

como um quadro mórbido característico, de natureza basicamente psíquica, sem causas 
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orgânicas que possam ser evidenciadas pelos meios usuais de exame médico e que só 

aparecem em condições especiais, de trabalho ou de guerra
116

. 

, também presente no conceito sob análise, é 

compreendido como "atuação, desempenho, emprego, função e uso"
68

 e como o padrão de 

comportamento conhecido e característico, exibido por um indivíduo como membro de um 

grupo social particular, que interage conforme um conjunto de expectativas implícitas e 

explícitas, regras e padrões de comportamento esperados pelos outros
117,118

.  

Já o termo cuidador refere-se àquele que cuida; que é zeloso
68

. Os cuidadores são 

definidos pelo DeCS como as pessoas que proveem cuidados para aqueles que precisam de 

supervisão ou assistência por causa da presença de doença ou incapacidade
119

. De acordo com 

a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, o cuidador é a pessoa, membro ou não da 

família, que, com ou sem remuneração, cuida do idoso doente ou dependente no exercício de 

suas atividades de vida diárias, tais como alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, 

acompanhamento aos serviços de saúde e de outros serviços que requeiram no cotidiano, 

excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente 

estabelecidas, particularmente na área de Enfermagem
120

. 

Esses termos expr   que, 

dentre outras concepções, diz respeito ao encargo ou às mudanças cotidianas que acontecem 

na vida dos cuidadores atribuídos à necessidade de proporcionar cuidados
121

. Outras 

definições para o fenômeno foram verificadas na literatura pesquisada, conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 - Tensão (do papel) de  evidenciadas na literatura. 

João Pessoa - PB, 2015. 

DEFINIÇÃO 

O estado alterado de bem-estar do cuidador e a sua percepção em suportar dificuldades 

relacionadas à provisão de cuidados
122(p.128)

. 

Combinação de estresse e sobrecarga, que acarreta consequência sobre a saúde dos 

cuidadores de indivíduos dependentes
123(p.63)

. 

Impactos emocionais, físicos e sociais negativos na vida do cuidador
124(p.538)

. 

Constructo multidimensional que se refere às consequências duradouras do ônus da 

prestação de cuidados percebida pelo cuidador que afetam o seu bem-estar
125(p.538)

. 

Dificuldade experimentada no cumprimento do papel de cuidar de um ente 

dependente
126(p.726) 

. 

Estado dinâmico de alteração do bem-estar biopsicossocial do cuidador familiar, variável de 

pessoa para pessoa, multideterminado e cumulativo, resultante do processo de cuidar de um 

parente incapacitado
111 (p.28)

. 

 

 As definições ora apontadas salientam a complexidade do fenômeno ensão do papel 

de  aspectos negativos, multifatoriais e dinâmicos relacionados aos 

efeitos da provisão de cuidados sobre a vida do cuidador. Geralmente, elas fazem referência 

ao desequilíbrio e/ou impacto negativo nas dimensões física, psicológica, social e econômica 

do cuidador, que podem ser mutáveis, a depender de diversas condições que permeiam a 

relação de cuidado (cuidador versus receptor de cuidado) e do ambiente físico e simbólico 

onde a ação cuidativa acontece. 

 A   é também referida como uma dificuldade 

experimentada no cumprimento do papel de cuidar de um ente dependente
126

. Tal assertiva se 

assemelha à definição do conceito diagnóstico, conforme apresentado na NANDA-I
2(p.275)

: 

"dificuldade para desempenhar o papel do cuidador da família ou de outras pessoas 

significativas". Convém salientar que essas definições são insuficientes para delimitar 

precisamente o fenômeno, uma vez que não contempla toda a sua dimensão objetiva e 

subjetiva. 

 Cumpre assinalar outra definição conceitual apontada pela literatura que considera a 

tensão do papel do cuidador como uma combinação de estresse e sobrecarga
123

. Isso ocorre, 

em especial, em virtude de esses termos ("tensão", "estresse" e "sobrecarga") serem usados 

como sinônimos para descrever as consequências duradouras do ônus da provisão de cuidados 

no bem-estar dos cuidadores
111,125 

. A compreensão de Hunt
127

 do fenômeno da tensão do 

cuidador como a sobrecarga física, emocional, social e/ou financeira que ele experimenta no 
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processo de dispensar cuidados pode contribuir para confusão de significação dos fenômenos 

"tensão" e "sobrecarga".  

 Sobre esse aspecto, convém ressaltar que a sobrecarga do cuidador reflete uma 

demanda externa e holística, relacionada aos aspectos físicos, emocionais, sociais e 

financeiros do processo de dispensar cuidados
128

, ao passo que a tensão do papel do cuidador 

refere-se a um constructo mais complexo, que envolve a resposta do cuidador, como o 

estresse, por exemplo, ao se expor aos aspectos negativos relacionados à provisão de 

cuidados
125

. Isso significa dizer que os cuidadores podem experimentar níveis semelhantes de 

sobrecarga em situações de cuidado parecidas, entretanto reagir de maneiras diferentes. No 

decorrer do tempo, o estresse e a sobrecarga relacionados à provisão diária de cuidados 

favorecem a tensão do cuidador, a qual deteriora sua saúde e acarreta problemas físicos, 

psicológicos e sociais
122

.  

 Considerando o exposto na literatura pesquisada, é possível inferir que a sobrecarga 

diz respeito a um fator antecedente da tensão, enquanto o estresse é um atributo essencial 

desse fenômeno. Esse aspecto ainda será analisado mais profundamente no âmbito deste 

estudo.  Além disso, com base na análise dos estudos ora mencionado, considerou-se, no 

âmbito deste estudo, a definição "estado dinâmico de alteração do bem-estar biopsicossocial 

do cuidador familiar, variável, de pessoa para pessoa, multideterminado e cumulativo, 

resultante do processo de cuidar de um parente incapacitado" a que melhor expressar o 

fenômeno da Tensão do papel de cuidador. 

1.4-2 Determinação dos atributos  

 A determinação dos atributos essenciais da Tensão do papel de cuidador em familiares 

de idosos foi norteada pelas seguintes questões: Que ideias são apontadas pela literatura sobre 

a Tensão do papel de cuidador em cuidadores familiares de idosos?"; Quais palavras, 

expressões ou características foram utilizadas pelos autores para descrever esse fenômeno? 

Tendo em vista facilitar esse processo, tomou-se por base, além dessas questões, a seguinte 

orientação: a identificação de atributos (indicadores clínicos) é favorecida quando se atribui a 

eles o status de consequentes, pois, desse modo, estabelece-se a noção de diagnóstico como 

um processo de raciocínio clínico, o qual está diretamente relacionado aos métodos de 

validação de diagnósticos de enfermagem
78

. 

 Ademais, considerando o propósito deste estudo - de comparar os componentes 

propostos para o conceito diagnóstico Tensão do papel de cuidador pela NANDA-I
2 

com os 
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evidenciados na literatura, os atributos identificados a partir da análise do corpus literário 

foram agrupados em categorias semelhantes àquelas dispostas na NANDA-I
2
, conforme 

critérios de similaridade, a saber: Atividades de cuidado; estado de saúde do cuidador: 

fisiológico; estado de saúde do cuidador: emocional estado de saúde do cuidador: 

socioeconômico; relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados; e processos 

familiares.  

Quadro 3 - Atributos da Tensão do papel de cuidador em familiares de idosos identificados a 

partir da revisão integrativa da literatura - João Pessoa - PB, 2015.  

Atividades de cuidado 

Déficit de autocuidado
129,130,131,132  

 

Prejuízo na qualidade do cuidado dispensado 
133,134

 

Apreensão em relação ao futuro no que diz respeito à capacidade do cuidador de oferecer 

cuidados
135,136 

 

Apreensão em relação ao futuro no que diz respeito à saúde do receptor de cuidados
135,137

 

Sensação de baixo controle sobre a situação
130 

 

Estado de saúde do cuidador: fisiológico 

Desgaste físico do cuidador
130,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146

 

Deterioração no estado de saúde do cuidador
147,148, 149,150

 

Cansaço
137,142,144,151,152

 

Fadiga
130,153,154 

 

Vulnerabilidade ao adoecimento
133,154,155,156,157 

  

Pior percepção do estado de saúde
158 

 

Hipertensão Arterial
131,157 

 

Consumo de medicamentos, fumo e/ou álcool
130,133

 

Doenças coronarianas
131

  

Enxaqueca
144

 

Estado de saúde do cuidador: emocional 

Desgaste emocional do cuidador
51,130,136,138,139,145,159 

 

Exaustão emocional
147,160,161

 

Sintomas depressivos
130,131,136,140,142,144,147,154,157,162,163,164

 

Estresse
134,139,142,145,150,151,165,167,168,169,170,171  

Prejuízo na qualidade de vida
142,149,150,155,161,172,173,174,175  

 

Insatisfação com a vida
139,144,175,176 

 

Baixa autoestima situacional
130,131,137 

 

Padrão do sono prejudicado
52,130,144,165,177,178 

 

Sofrimento psíquico
140,144,179 

 

Irritabilidade
130,142,144,180 

 

Medo
139,144,145,177

 

Tristeza
144,145,177

 

Nervosismo
181

 

Sentimentos de culpa
130,173 

 

Ressentimento
130 

 

Raiva
139,177
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Continuação 

Estado de saúde do cuidador: socioeconômico 

Isolamento social
136,142,143,144,162 

 

Alterações na vida pessoal
164,173,182,183, 

 

Prejuízos financeiros
143,155,179 

 

Interferência na atividade profissional
134,155

 

Mudanças nos papéis sociais
164

  

Relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados 

Pesar
130

 

Processos familiares 

Conflito familiar
134,136,159,184,185

 
 

 Salienta-se que, embora os atributos identificados por meio da revisão integrativa da 

literatura guardem semelhanças com as características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem "Tensão do papel de cuidador", dispostas na NANDA-I
2
, a revisão integrativa da 

literatura permitiu identificar atributos do fenômeno não listados na NANDA-I
2
, assim como 

atributos/características presentes nesse sistema de classificação não foram evidenciados na 

literatura, conforme expressa o Quadro 4. 

Cumpre ressaltar que no percurso do desenvolvimento do relatório desta tese houve a 

atualização e revisão da taxonomia da NANDA-I, sendo publicada a edição do biênio 2015-

2017. Nesse processo, o diagnóstico de enfermagem Tensão do Papel de Cuidador não foi 

reformulado, não sendo identificadas alterações quanto à acréscimos e/ou retiradas de 

elementos (características definidoras, fatores relacionados), distribuição desses elementos 

por categoria, e disposição do diagnóstico quanto ao domínio e classe. Porém houve uma 

padronização de termos nos enunciados dos seus componentes (definição, categorias, 

características definidoras e fatores relacionados), sem que houvesse, entretanto, prejuízo nos 

seus significados semânticos, o que foi considerado na elaboração desse relatório e do quadro 

que se segue. 
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Quadro 4 - Características definidoras (CD) do diagnóstico de enfermagem "Tensão do papel 

de cuidador" dispostas na Taxonomia da NANDA-I
2
 e os atributos identificados a partir da 

análise do conceito (AC) - João Pessoa - PB, 2015.  

CD da NANDA-I Atributos da AC 

Atividades de cuidado 

Apreensão quanto à capacidade futura para 

fornecer cuidados  

Apreensão em relação ao futuro no que diz 

respeito à capacidade do cuidador de oferecer 

cuidados  

Apreensão quanto à saúde futura do receptor 

de cuidados 

Apreensão em relação ao futuro no que diz 

respeito à saúde do receptor de cuidados 

Apreensão quanto à possível 

institucionalização do receptor de cuidados 

Não há correspondente. 

Apreensão quanto ao bem-estar do receptor 

de cuidado caso seja incapaz de oferecê-los 

Não há correspondente. 

Dificuldade para concluir as tarefas 

necessárias 

Não há correspondente. 

Dificuldade para realizar as atividades 

necessárias 

Não há correspondente. 

Mudanças disfuncionais nas atividades de 

cuidado 

Não há correspondente. 

Preocupação com a rotina de cuidados Não há correspondente. 

Não há correspondente. Déficit de autocuidado 

Não há correspondente. Prejuízo na qualidade do cuidado dispensado  

Não há correspondente. Sensação de baixo controle sobre a situação  

Estado de saúde do cuidador: fisiológico 

Alteração no peso corporal Não há correspondente 

Cefaleia Não há correspondente. 

Doença cardiovascular Doenças coronarianas 

Diabetes melito Não há correspondente. 

Exantema Não há correspondente. 

Fadiga  Fadiga  

Hipertensão  Hipertensão arterial  

Problemas gastrointestinais Não há correspondente. 

Não há correspondente. Desgaste físico  

Não há correspondente. Deteorização no estado de saúde do cuidador  

Não há correspondente. Enxaqueca 

Não há correspondente. Cansaço  

Não há correspondente. Vulnerabilidade ao adoecimento  

Não há correspondente. Pior percepção do estado de saúde  

Não há correspondente. Consumo de medicamentos, fumo e/ou álcool  

Estado de saúde do cuidador: emocional 

Alteração no padrão de sono Padrão de sono prejudicado 

Depressão Sintomas depressivos 

Estratégias de enfrentamento ineficazes Não há correspondente. 

Estressores Estresse 

Falta de tempo para satisfazer às 

necessidades pessoais 

Não há correspondente. 
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Continuação 

Frustração Não há correspondente. 

Impaciência Não há correspondente. 

Nervosismo  Nervosismo 

Raiva Raiva 

Somatização Não há correspondente. 

Vacilação emocional Desgaste emocional 

Não há correspondente. Exaustão emocional  

Não há correspondente. Prejuízo na qualidade de vida do cuidador  

Não há correspondente. Insatisfação com a vida  

Não há correspondente. Baixa autoestima situacional  

Não há correspondente. Sofrimento psíquico  

Não há correspondente. Irritabilidade  

Não há correspondente. Medo  

Não há correspondente. Tristeza  

Não há correspondente. Sentimentos de culpa  

Não há correspondente. Ressentimento  

Estado de saúde do cuidador: socioeconômico 

Baixa produtividade no trabalho Interferência na atividade profissional 

Isolamento social Isolamento social 

Mudanças na atividade de lazer Não há correspondente. 

Rescusa de promoção de carreira Não há correspondente. 

Não há correspondente. Alterações na vida pessoal  

Não há correspondente. Prejuízos financeiros  

Não há correspondente Mudanças nos papéis sociais  

Relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados 

Dificuldade em ver o receptor de cuidados 

com a enfermidade 

Não há correspondente 

Incerteza quanto a alterações no 

relacionamento com o receptor de cuidados 

Não há correspondente 

Pesar quanto a alterações no relacionamento 

com o receptor de cuidados 

Pesar 

Processos familiares 

Conflito familiar  Conflito familiar 

Preocupações com relação aos membros da 

família 

Não há correspondente. 

 

 As alterações físicas, emocionais, sociais e financeiras do cuidador relacionadas à 

atividade de prover cuidados diários, a falta de apoio e de preparo para a atividade de cuidado 

e o déficit de tempo para si podem contribuir significativamente para o seu déficit de 

autocuidado e o acometimento de prejuízo na qualidade da assistência prestada, uma vez que, 

ao vivenciar a tensão, o cuidador pode não realizar o cuidado de forma integral e 

comprometer a manutenção da saúde do ente dependente
134

. 

 A apreensão relacionada à capacidade do cuidador de desempenhar seu papel e de 

controlar a situação de cuidado, com a habilidade de lidar com diversas situações adversas ao 
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mesmo tempo, de mobilizar recursos pessoais internos e apoio externo e de organizar o 

próprio comportamento e o de outros estão diretamente relacionados à preocupação em 

manter satisfatoriamente o bem-estar do receptor de cuidados. Caso contrário, a sensação de 

impotência e de insatisfação contribuirá para a tensão entre os cuidadores
136

. 

 O desgaste emocional do cuidador devido ao papel que desempenha tem sido 

comumente descrito entre os que vivenciam a tensão e caracterizado pela exaustão afetiva 

relacionada à complexa tarefa de prestar cuidados a um ser dependente
137

. Associado a esse 

desgaste, averigua-se a incidência de outros impactos subjetivos evidenciados pelos 

cuidadores, tais quais: ansiedade, sintomas depressivos, irritabilidade, medo, tristeza, raiva, 

sentimento de culpa, impotência, entre outros. Trata-se de sinais subjetivos, muitas vezes, 

abstratos e, portanto, inferidos a partir do comportamento do cuidador
164

. 

 Ressalte-se, ainda, que as alterações multidimensionais na vida do cuidador, 

associadas ao déficit de tempo para si, têm contribuído significativamente para estar 

insatisfeito com a vida e, por conseguinte, para o acometimento de prejuízo na qualidade de 

sua vida
149,175

. Ademais, a exaustão emocional experimentada pelos cuidadores ao proverem 

cuidados diários pode conduzir a uma situação de crise e de ruptura, que incita ao 

aparecimento de desgaste psíquico e distúrbios do sono entre eles, além de baixa autoestima 

situacional
162,174

. 

Ainda no concernente ao estado de saúde do cuidador e sua relação com a tensão, na 

categoria estado fisiológico, a deterioração do estado de saúde do cuidador, relacionada ao 

acometimento de diversas patologias e problemas de saúde, foi evidenciada como importante 

atributo da tensão do papel de cuidador.  

A incidência de
 

cansaço e de fadiga e a vulnerabilidade ao adoecimento são 

importantes problemas de saúde expressos pelos cuidadores decorrentes, sobretudo, da 

dedicação e do esforço necessários para realizar as atividades de cuidado, associados às 

limitações pessoais e à falta de tempo para cuidarem de si mesmos
139,142,186

. Como resultado 

disso, os cuidadores podem referir múltiplas queixas somáticas, como dor, enxaqueca e 

problemas na coluna, que contribuem para a percepção negativa de sua saúde. Além disso, a 

atividade de dispensar cuidados a idosos dependentes pode demandar mais esforço físico, 

porque esses indivíduos apresentam, de modo geral, deterioração orgânica e funcional mais 

acentuada do que pessoas de outra faixa etária
152

.  
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Vale ressaltar que as exigências das atribuições de cuidar e responsabilizar-se pela 

manutenção da vida de um ente dependente tem contribuído para o aparecimento de 

problemas socioeconômicos na vida do cuidador. A respeito disso, destaca-se o surgimento de 

conflitos de papéis sociais e alterações no plano pessoal do cuidador, na medida em que 

ocasiona mudanças estruturais, socioeconômicas e emocionais e podem reduzir sua produção 

e, em algumas situações, perder empregos formais
171

. Diante dessa situação, a frustração pode 

fazer-se presente, quando o cuidador tenta (re)estabilizar a vida cotidiana próxima dos moldes 

anteriores
136

. Além disso, o confinamento do cuidador no ambiente de cuidado contribui para 

o seu isolamento social, situação em que suas atividades de lazer e o seu convívio social são 

alterados ou anulados, o que provoca entre os cuidadores a sensação de impotência ao não 

terem autonomia para gerenciar a própria vida
134

. Associado à privação social, o prejuízo 

financeiro referente, sobretudo, aos gastos com o tratamento de saúde e com os arranjos 

necessários para a efetivação dos cuidados, tais como contratação de serviços, aquisição de 

alimentação e medicamentos específicos ou compra de materiais e equipamentos necessários 

para manter a saúde do idoso dependente também é evidenciado entre os cuidadores sob 

tensão
177

. 

 É importante enfatizar que o cotidiano do cuidado tem favorecido a expressão de 

insatisfação e de descontentamento entre os cuidadores, o que colabora para o surgimento de 

situações de conflito entre todos os envolvidos - o cuidador, o idoso dependente e os 

familiares. No que se refere a essa questão, ressalte-se que, na circunstância em que o 

cuidador evidencia déficit de apoio dos demais membros familiares ou, ainda, quando não há 

um senso comum na decisão de alternativas viáveis para o cuidado, entre o cuidador e os 

membros da família pressupõe-se uma forte tendência ao aparecimento de conflitos familiares 

que, por sua vez, resultam em consequências negativas para o cuidado e para o bem-estar do 

cuidador e do idoso dependente
136

. Tal conflito é intensificado com a diminuição da tolerância 

do cuidador que experimenta a tensão, o que pode acarretar uma crise e pôr em risco a 

estabilidade da organização familiar
187

.  

1.4.3 Definições teóricas e operacionais dos atributos da ensão do papel de cuidador  

em familiares de idosos 

 Como já mencionado, as definições operacionais são úteis para a prática da 

Enfermagem por fornecer ao enfermeiro um claro e observável caminho para diagnosticar um 

fenômeno em clientes específicos
97

. Essas definições foram embasadas em conceitos 

dispostos na literatura pertinente, nos Sistemas de Classificação de Diagnósticos de 
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Enfermagem NANDA-I e CIPE
®118

, em instrumentos de medida validados no Brasil, para 

mensurar fenômenos contemplados no núcleo conceitual do diagnóstico de Enfermagem 

"Tensão do papel de cuidador", além da experiência clínica da autora e da orientadora no trato 

do idoso, que requer cuidados de longa duração, e do cuidador familiar.   

Quadro 5 - Definições teóricas e operacionais dos atributos da "Tensão do papel de cuidador" 

em familiares de idosos. João Pessoa - PB, 2014  

Atributos Definições teóricas e operacionais  

Atividades de cuidado 

Déficit de 

autocuidado   

Definição teórica: Capacidade prejudicada de desempenhar atividades 

relacionadas ao cuidado de si, essenciais para a manutenção da 

vida
2,118

. 

Definição operacional: O cuidador apresenta escore entre 24-48 

pontos na Escala Appraisal of the Self-Care Agency (ASA)
188

. 

Prejuízo na 

qualidade do 

cuidado dispensado  

Definição teórica: Insuficiência quantiqualitativa do cuidado 

dispensado.* 

Definição operacional: O idoso e/ou os membros de sua familía 

relatam juízo de valor negativo acerca do cuidado dispensado pelo 

cuidador, em relação à alimentação, à higiene, à administração de 

medicamentos, à vestimenta, entre outros.* 

Apreensão em 

relação ao futuro, 

no que diz respeito 

à capacidade do 

cuidador de 

oferecer cuidados  

Definição teórica: Preocupação do cuidador com sua habilidade de 

desempenhar o papel de prover cuidados.* 

Definição operacional: O cuidador verbaliza e/ou demonstra, através 

de linguagem não verbal, preocupação relacionada a sua capacidade de 

prover cuidados com o idoso dependente.* 

Apreensão em 

relação ao futuro, 

no que diz respeito 

à saúde do receptor 

de cuidados 

Definição teórica: Preocupação do cuidador com a evolução do estado 

de saúde do receptor de cuidados.* 

Definição operacional: O cuidador verbaliza e/ou demonstra, com 

linguagem não verbal, preocupação em relação à evolução do estado 

de saúde do receptor de cuidados.* 

Sensação de baixo 

controle sobre a 

situação  

Definição teórica: Sentimento de incapacidade para regular os 

mecanismos necessários para manter a saúde/cuidado do idoso.* 

Definição operacional: O cuidador verbaliza sentimento de 

dificuldade ou incapacidade para atender satisfatoriamente às 

necessidades físicas e emocionais do idoso.* 

Estado de saúde do cuidador: fisiológico 

Desgaste físico do 

cuidador  

Definição teórica: Deterioração na capacidade orgânica, evidenciada 

por aparecimento de problemas na saúde física
189

.  

Definição operacional: O cuidador menciona diminuição em sua 

capacidade funcional (física) e o surgimento de alterações e/ou 

agravos orgânicos. 
* Definido por consenso entre a pesquisadora e a orientadora, com o escopo de contemplar o 

conhecimento prático. 
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Continuação 

Deteorização no 

estado de saúde do 

cuidador  

Definição teórica: Deterioração do estado de equilíbrio entre o 

cuidador e o meio físico, biológico e social, compatível com plena 

atividade funcional
189

. 

Definição operacional: O cuidador cita agravamento no estado de 

doenças prévias e/ou o surgimento de alterações/agravos da saúde de 

natureza física, psicológica ou emocional, como transtornos 

metabólicos, doenças cardiovasculares, musculoesqueléticas e 

sintomas psicossomáticos.* 

Cansaço  Definição teórica: Perda de energia ou força para fazer atividades que 

requeiram esforço, acarretando sinais de fraqueza, impaciência e 

desânimo
190,191

. 

Definição operacional: O cuidador verbaliza perda de energia ou 

força para fazer atividades relacionadas à provisão de cuidados que 

requeiram esforço, evidenciando sinais de fraqueza, impaciência e 

desânimo.* 

Fadiga  Definição teórica: Sensação opressiva e sustentada de exaustão e de 

capacidade diminuída para realizar trabalho físico e mental no nível 

habitual
2
. 

Definição operacional: O cuidador relata constante falta de energia e 

incapacidade de manter o nível habitual de atividade física e 

apresenta-se letárgico, introspectivo, sonolento, desatento
2
  

Vulnerabilidade ao 

adoecimento  

Definição teórica: Condição de risco de perturbar as funções normais 

do organismo.* 

Definição operacional: O cuidador expressa exposição a fatores de 

risco para a saúde, como: déficit do autocuidado, desequilíbrio entre a 

atividade laboral e de lazer/repouso, alteração do sono e outros.* 

Pior percepção do 

estado de saúde  

Definição teórica: Percepção negativa do seu estado de equilíbrio com 

o meio físico, biológico e social, compatível com plena atividade 

funcional
189

. 

Definição operacional: O cuidador avalia negativamente o seu estado 

de saúde.* 

Hipertensão arterial  Definição teórica: Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 

mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, 

em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-

hipertensiva
192

. 

Definição operacional: Identifica-se pela técnica auscultatória com 

estetoscópio
193

. 

Doenças 

coronarianas  

Definição teórica: Trata-se de uma manifestação que ameaça a vida, 

geralmente precipitada por trombose aguda, caracterizada por uma 

ruptura ou erosão da placa aterosclerótica coronariana, com ou sem 

vasoconstrição concomitante, que reduz brusca e criticamente o fluxo 

sanguíneo
194,195

. 

Definição operacional: O cuidador apresenta características clínicas 

de ruptura ou erosão da placa aterosclerótica coronariana, 

evidenciando, principalmente, dor torácica cardíaca
194,195

. 
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Continuação 

Enxaqueca Definição teórica: Síndrome de etiologia desconhecida, caracterizada 

por crises recorrentes de cefaleia pulsátil, de origem vasomotora, 

precedida, às vezes, de sintomas prodrômicos e acompanhada, muitas 

vezes, de distúrbios gastrointestinais e visuais
189,193

. 

Definição operacional: O cuidador apresenta crises recorrentes de 

cefaleia pulsátil, acompanhada, muitas vezes, de náuseas, vômitos, 

fotofobia e irritabilidade.* 

Consumo de 

medicamentos, 

fumo e/ou álcool  

Definição teórica: Consumo de psicofármacos, na forma de 

automedicação ou por meio de prescrição médica, assim como de 

substâncias químicas de caráter prejudicial ao bem-estar do cuidador, 

por exemplo, fumo e álcool.* 

Definição operacional: O cuidador refere uso de psicofármacos na 

forma de automedicação ou por meio de prescrição médica, assim 

como de substâncias de caráter prejudicial ao bem-estar do cuidador, 

por exemplo, fumo e álcool.* 

Estado de saúde do cuidador: emocional 

Desgaste 

emocional  

Definição teórica: Sentimento de perturbação e/ou oscilação 

emocional, que interfere na dimensão afetiva do cuidador
196,197

. 

Definição operacional: Identifica-se na interação com o cuidador. 

Observa-se perda de controle das emoções e comportamentos como 

choro, irritabilidade e nervosismo.* 

Exaustão 

emocional  

Definição teórica: Esgotamento acentuado das emoções, evidenciado 

pela presença de sinais e sintomas característicos de desgaste físico e 

emocional
198

. 

Definição operacional: O cuidador apresenta sinais e sintomas de 

perda de energia e vitalidade, desinteresse, falta de apetite, dor, 

palpitação, ansiedade, nervosismo, irritabilidade, medo, distúrbios do 

sono, sensação de desamparo, insatisfação, baixa autoestima e 

sentimentos depressivos
189

. 

Sintomas 

depressivos 

Definição teórica: Sentimentos de desordem mental, caracterizados 

por tristeza, desânimo, insatisfação, melancolia, pessimismo, 

inatividade, dificuldade de raciocinar e de se concentrar, falta de 

apetite, sonolência diurna, insônia noturna e, por vezes, pensamentos 

suicidas
189

. 

Definição operacional: O cuidador apresenta escore 

partir da aplicação do Inventário Beck para depressão - Beck 

Depression Inventory
199

. 

Estresse 
 Definição teórica: Demanda física, emocional ou psicológica que 

sobrecarrega a pessoa ou oprime seus mecanismos de enfrentamento, 

levando-a a perder o equilíbrio emocional e a adoecer
56

. 

Definição operacional: Mensurado pela Escala de Estresse 

percebido
200

, validada por Luft et al.
201

, cujos escores variam de zero a 

56 pontos, em que escores mais altos são indicativos de níveis mais 

elevados de estresse. 
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Continuação 

Prejuízo na 

qualidade de vida 

do cuidador  

Definição teórica: Percepção negativa do indivíduo sobre sua posição 

na vida, no contexto da cultura e no sistema de valores em que ele vive 

e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, 

influenciada pela saúde física, pelo estado psicológico, pelo nível de 

independência e pelas relações sociais e ambientais
202,203

. 

Definição operacional: Mensurada pela Escala The 36-item Short 

Form Health Survey Version 2 (SF-36v2)
204

, que apresenta um escore 

final de 0 a 100, em que o zero corresponde ao pior nível de qualidade 

de vida, e o 100, à melhor qualidade de vida. 

Insatisfação com a 

vida  

Definição teórica: Avaliação negativa de sua experiência de vida
205

. 

Definição operacional: O cuidador relata juízo de valor negativo 

acerca de sua experiência de vida. A comunicação estabelecida entre o 

cuidador e o profissional é fundamental para identificar esse atributo*  

Baixa autoestima 

situacional  

Definição teórica: Autoavaliação negativa sobre seu próprio valor, 

competência e adequação, que se reflete em uma atitude negativa em 

relação a si mesmo, relativa à situação de provisão de cuidados
2,206

. 

Definição operacional: O cuidador apresenta escore < 30 pontos na 

Escala de Avaliação da Autoestima de Rosenberg
206

, validada por 

Diniz, Quaresma e Ferreira
207

. 

Padrão do sono 

prejudicado  

 

Definição teórica: Interrupções da quantidade e da qualidade do sono, 

decorrentes de fatores internos e externos relacionados à atividade de 

dispensar cuidados
2
. 

Definição operacional: O cuidador apresenta insatisfação com o sono, 

como dificuldades para adormecer e para permanecer dormindo, falta 

de energia, mudança de humor, dificuldade de se concentrar e prejuízo 

na qualidade da vida
2
. 

Sofrimento 

psíquico  

Definição teórica: Deterioração das funções mentais, relacionada a 

eventos estressantes presentes na situação de cuidado
189,208

. 

Definição operacional: O cuidador expressa sentimentos relacionados 

à deterioração das suas funções mentais, como: angústia, desânimo, 

medo e insegurança.* 

Irritabilidade  Definição teórica: É uma resposta excessiva a um estímulo, associada 

à alteração psíquica e nervosa, ocasionada por conflitos internos 

presentes na situação de cuidado, os quais influem o modo de pensar e 

de sentir
189

.  

Definição operacional: O cuidador apresenta sinais de alterações 

psíquica e nervosa como uma resposta à tensão vivenciada pelo papel 

que desempenha, tais como: impaciência, mau-humor, aborrecimento 

e exacerbação.* 

* Definido por consenso entre a pesquisadora e a orientadora, com o escopo de contemplar o 

conhecimento prático. 
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Continuação 

Medo  Definição teórica: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia com 

causa conhecida ou desconhecida, por vezes acompanhado de luta 

psicológica ou resposta de fuga
118

. 

Definição operacional: O cuidador relata apreensão, nervosismo e 

insegurança ante a situação de provisão de cuidados.*  

Tristeza  DT: Estado afetivo caracterizado pela sensação de baixo ânimo, 

insatisfação, melancolia e perda de energia
118

. 

Definição operacional: O cuidador verbaliza sensação de baixo 

ânimo, insatisfação, melancolia e perda de energia.* 

Nervosismo Definição teórica: Sofrimento ocasionado por alguma dificuldade, 

caracterizado por preocupação, angústia, ansiedade e inquietação
68

. 

Definição operacional: O cuidador evidencia sinais de preocupação, 

angústia, ansiedade e inquietação.  

Sentimentos de 

culpa  

Definição teórica: Sofrimento ocasionado pelo conflito interno de 

valores ou tensões estabelecido para si mesmo, associado à objeção, a 

uma ação ou a uma inação
118

.  

Definição operacional: O cuidador julga reprovável um 

comportamento, atitude ou gesto em circunstâncias de provisão de 

cuidado, por constatar que está fora do conjunto de padrões de valores 

estabelecidos para si.* 

Ressentimento  Definição teórica: Refere-se aos sentimentos de rancor, ódio, mágoa, 

hostilidade e culpabilidade dirigida ao outro
209

. 

Definição operacional: Cuidador verbaliza tais elementos em relação 

ao idoso e demais envolvidos na situação de cuidado.* 

Raiva  Definição teórica: Sentimento de hostilidade, com estados de humor 

relacionados à antipatia pelos outros e por si mesmo
210

. 

Definição operacional: O cuidador revela que sente raiva. 

Estado de saúde do cuidador: socioeconômico 

Isolamento social  Definição teórica: A separação de indivíduos ou grupos resulta em 

falta e/ou diminuição de contato social e/ou comunicação. Essa 

separação pode ser física, por barreiras sociais e por mecanismos 

psicológicos
211

. 

Definição operacional: O cuidador verbaliza ausência e/ou 

diminuição de contato social e/ou comunicação com outros indivíduos 

ou grupos sociais.* 

Alterações na vida 

pessoal do cuidador  

Definição teórica: Alterações no âmbito pessoal em relação a 

relacionamentos, projetos profissionais, sociabilidade e outras.* 

Definição operacional: O cuidador evidencia alterações na vida 

pessoal, como no relacionamento com parceiro, filhos, amigos e/ou 

questões relacionadas à carreira profissional.*  
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Continuação 

Prejuízos 

financeiros  

Definição teórica: Perda financeira, situação em que o gasto 

econômico supera a renda do cuidador/família.* 

Definição operacional: O cuidador evidencia gasto econômico 

relacionado à atividade de provisão de cuidados do idoso superior à 

renda familiar.* 

Mudanças nos 

papéis sociais 

Definição teórica: Mudanças no comportamento dos indivíduos em 

um grupo ou dentro de uma instituição, condicionado por normas, 

direitos, deveres e explicações
212

.  

Definição operacional: O cuidador expressa essas mudanças como 

resultado de seu envolvimento na provisão de cuidado, na maior parte 

do tempo, ou por falta de motivação ou vontade.* 

Interferência na 

atividade 

profissional  

Definição teórica: Alteração na dinâmica da atividade profissional, 

que resulta em diminuição do rendimento profissional
213

. 

Definição operacional: O cuidador menciona alteração na dinâmica 

da atividade profissional, evidenciado por faltas, atrasos, redução de 

horas de trabalho, indisponibilidade para trabalhar em turno extra 

(horas-extras) e rescisão do emprego, relacionada ao seu envolvimento 

na provisão de cuidados com o idoso dependente.* 

Relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados 

Pesar  Definição teórica: Processo complexo, que inclui respostas e 

comportamentos físicos, espirituais, sociais e intelectuais, por meio 

dos quais indivíduos, famílias e comunidades incorporam uma perda 

real, antecipada ou percebida às suas vidas
2
. 

Definição operacional: O cuidador apresenta respostas e 

comportamentos físicos, espirituais e sociais relativos a uma perda 

antecipada ou percebida, evidenciados por: sofrimento psicológico, 

raiva, dor, desespero, culpa, pânico, distúrbios no padrão do sono, 

afastamento, alterações na função imunológica e no nível de 

atividade
2
. 

Processos familiares 

Conflito familiar  Definição teórica: Situação caracterizada pelo desequilíbrio da 

funcionalidade familiar, decorrente de alterações socioeconômicas, 

emocionais e funcionais dos seus membros, os quais apresentam 

dificuldades de obter senso comum para a resolução de 

problemas
118,136

. 

Definição operacional: Identifica-se pelos métodos de observação e 

interação.* 

* Definido por consenso entre a pesquisadora e a orientadora, com o escopo de contemplar o 

conhecimento prático. 

1.4-4 Identificação dos antecedentes 

 Identificar os antecedentes do conceito consiste em fazer um levantamento dos 

eventos ou incidentes que ocorrem a priori (necessário para sua ocorrência) no fenômeno em 

estudo. Tendo em vista tal consideração, a determinação dos eventos antecedentes do conceito 
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em análise sucedeu com base na seguinte questão norteadora: "Quais os fatores, os eventos, as 

situações ou os fenômenos que contribuem para evidenciar a tensão do papel do cuidador em 

cuidadores familiares de idosos?". 

 Os eventos antecedentes/fatores relacionados a partir da análise conceitual também 

foram agrupados em categorias semelhantes às dispostas na NANDA-I, conforme critérios de 

similaridade, a saber: estado de saúde do receptor de cuidados; estado de saúde do idoso 

cuidador; relação entre o cuidador e o receptor de cuidados; atividades de cuidado; processos 

familiares; recursos; socioeconômicos; e características do cuidador.  

Quadro 6 - Eventos antecedentes à Tensão do papel de cuidador em familiares de idosos 

identificados a partir da revisão integrativa da literatura - João Pessoa - PB, 2015.  

Estado de saúde do receptor de cuidados 

Deterioração física
133,214 

 

Agravamento do estado de saúde
136,141,153,215,216,217 

 

Comorbidades
175,218 

 

Codependência
159,219

 

Dependência para execução das Atividades Básicas da Vida Diária
158,220,221,222,223,225 

 

Longa duração da doença e/ou do processo incapacitante
153,157,171

 

Déficit cognitivo
133,167,225,226 

 

Alterações comportamentais
52,129,138,213,214,216,220,227,228,229,230,231,232 

 

Sintomas depressivos
140,218,223,225,229,232

 

Distúrbio do sono
177,178 

 

Episódio de hospitalização do idoso
170

 

Estado de saúde do cuidador 

Enfrentamento ineficaz
111,145,173,226,233,234,235 

 

Presença de morbidade
176,182,236 

 

Codependência
159,219

 

Problemas psicológicos
136,138,159

 

Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados 

Comunicação ineficaz com o receptor de cuidados
48,237 

 

Corresidência
139,157,229 

 

Problemas prévios de relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados
159,213,219

 

Atividades de cuidado 

Complexidade das atividades de cuidado
138,238 

 

Sobrecarga
125,131,168,176,180

 

Tempo em que o cuidador está envolvido na atividade de cuidar
48,51,52,125,129,138,175,179,180,213,239

 

Falta de tempo do cuidador para cuidar de si
48,237 

 

Imprevisibilidade da situação de cuidado
172,236,240 

 

Imposição do exercício do papel de cuidador
134,136,146,156 

 

Processos familiares 

Disfunção familiar
170,187,241

 

Recursos 

Déficit de apoio social
125,133,136,140,145,151,152,173,174,177,187,214,222,226,234,237,242,243,244
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Continuação 

Déficit de suporte formal
125,129,145,156,160,177,178,181,222,230,237,241,242,245,246,247,248,249

 

 

Inexperiência para o desempenho de papel de cuidador
170,180,241,250,251 

 

Ambiente físico inadequado para a realização do cuidado
52,177

 
 

Socioeconômicos 

Redução na participação das atividades sociais
131,136,144 

Déficit de lazer
130,134,136,145,152,183,187 

 

Exercício simultâneo de vários papéis
52,136,143,151,157,173,186,213,243

 

Baixo nível socioeconômico
152,173,184,252 

Encargos financeiros relacionados à atividade de cuidar
222,223,239 

Características do cuidador 

Cuidador do sexo feminino
51,129,139,157,176,177

 

Cuidadores jovens
52,125,223,236,253

 

Baixo nível educacional
39,213,252,254

 

 Cabe ressaltar que, por meio da revisão integrativa da literatura, foi possível identificar 

eventos antecedentes/fatores relacionados não listados na NANDA-I, assim como eventos/ 

fatores relacionados presentes nesse sistema de classificação não foram evidenciados na 

literatura, conforme expressa o quadro abaixo. 

 Quadro 7 - Fatores relacionados (FR) do diagnóstico de enfermagem "Tensão do papel de 

cuidador" dispostos na Taxonomia da NANDA-I (2013) e os eventos antecedentes 

identificados a partir da análise do conceito (AC) - João Pessoa - PB, 2015.  

FR da NANDA-I  Antecedentes da AC 

Estado de Saúde do receptor de cuidados 

Abuso de substâncias Não há correspondente. 

Alteração na função cognitiva Déficit cognitivo 

Aumento da necessidade de cuidados Não há correspondente. 

Codependência Codependência 

Comportamentos problemáticos Alterações comportamentais  

Condição da saúde instável Não há correspondente. 

Dependência Dependência para as atividades básicas de vida 

diária  

Doença crônica Longa duração da doença e/ou do processo 

incapacitante 

Gravidade da doença  Agravamento do estado de saúde 

Transtornos psiquiátricos Não há correspondente. 

Não há correspondente. Deterioração física  

Não há correspondente. Comorbidades  

Não há correspondente. Sintomas depressivos  

Não há correspondente. Distúrbio do sono  

Não há correspondente. Episódio de hospitalização  
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Continuação 

Estado de Saúde do cuidador 

Abuso de substâncias Não há correspondente. 

Alteração na função cognitiva Não há correspondente. 

Codependência Codependência 

Condições físicas Não há correspondente. 

Estratégias de enfrentamento ineficazes Enfrentamento ineficaz 

Expectativas não realistas quanto a si 

mesmo 

Não há correspondente. 

Incapacidade de atender às expectativas 

dos outros 

Não há correspondente. 

Incapacidade de atender às próprias 

expectativas  

Não há correspondente. 

Não há correspondente. Problemas psicológicos 

Não há correspondente. Presença de morbidade 

Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados 

Condição do receptor de cuidados inibe a 

conversa 

Comunicação ineficaz com o receptor de 

cuidados 

Expectativas não realistas do receptor de 

cuidados  

Não há correspondente. 

Padrão de relações ineficazes Problemas prévios de relacionamento entre o 

cuidador e o receptor de cuidados 

Relação abusiva Não há correspondente. 

Relacionamento violento Não há correspondente. 

Não há correspondente. Corresidência  

Atividades de cuidado 

Alta hospitalar recente para casa de 

familiar que necessita de cuidados  

Não há correspondente. 

Atividades excessivas de cuidados Não há correspondente. 

Complexidade das atividades de cuidado Complexidade das atividades de cuidado 

Duração dos cuidados Tempo em que o cuidador está envolvido na 

atividade de cuidar 

Imprevisibilidade da situação de cuidado Imprevisibilidade da situação de cuidado 

Mudanças na natureza das atividades Não há correspondente. 

Responsabilidade de cuidado 24 horas 

por dia 

Não há correspondente. 

Não há correspondente. Sobrecarga 

Não há correspondente. Falta de tempo do cuidador para cuidar de si  

Não há correspondente. Imposição do exercício do papel de cuidador 

Processos familiares  

Disfunção no padrão familiar Disfunção familiar 

Padrão de enfrentamento familiar 

ineficaz 

Não há correspondente. 

Recursos  

Ambiente físico inadequado para o 

oferecimento de cuidado 

Ambiente físico inadequado para a realização do 

cuidado 

Apoio social insuficiente Déficit de apoio social 

Assistência insuficiente Déficit de suporte formal 
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Continuação 

Conhecimento insuficiente sobre recursos 

da comunidade 

Não há correspondente. 

Crise financeira Não há correspondente. 

Dificuldade de acesso a apoio Não há correspondente. 

Dificuldade de acesso aos recursos da 

comunidade 

Não há correspondente. 

Energia física Não há correspondente. 

Dificuldade de acesso à assistência Não há correspondente. 

Equipamentos insuficientes para 

oferecimento de cuidados 

Não há correspondente. 

Inexperiência em executar cuidados Inexperiência para o desempenho de papel de 

cuidador 

O cuidador não está pronto, do ponto de 

vista de desenvolvimento, para esse papel 

Não há correspondente. 

Privacidade insuficiente do cuidador Não há correspondente. 

Recursos da comunidade insuficientes Não há correspondente. 

Resiliência emocional insuficiente Não há correspondente. 

Tempo insuficiente Não há correspondente. 

Transporte insuficiente Não há correspondente. 

Socioeconômicos 

Alienação  Não há correspondente. 

Compromisso com vários papéis que 

competem entre si 

Exercício simultâneo de papéis 

Isolamento social Redução na participação das atividades sociais 

Recreação insuficiente Déficit de lazer 

Não há correspondente. Baixo nível socioeconômico 

Não há correspondente. Encargos financeiros relacionados à atividade de 

cuidar 

Características do cuidador 

Não há correspondente. Cuidador do sexo feminino 

Não há correspondente.  Cuidadores jovens 

Não há correspondente. Baixo nível educacional 

Salienta-se que, na relação de cuidado, o familiar que assume a responsabilidade de 

dar suporte e atender às necessidades do idoso dependente, muitas vezes, como uma 

imposição circunstancial e sem o devido preparo, passa a lidar, em seu cotidiano, com a 

imprevisibilidade que envolve a situação, o que suscita, com frequência, eventos que afetam 

as dimensões física, emocional, social e econômica de sua vida e, por conseguinte, 

contribuem para o acometimento da tensão.  

A respeito disso, o cuidador tem assumido o seu papel, de modo geral, devido à 

ausência de disposição de outros membros familiares para o desempenho dessa função, e 

enfrenta a situação como uma obrigação moral, alicerçada em aspectos afetivos, culturais e 



1 Análise de conceito 
 

 

 

77 

religiosos
48,134

. Nesse contexto, o relacionamento entre o cuidador e o idoso assim como os 

esforços cognitivos e comportamentais para lidar com as exigências da atividade de cuidado 

exercem influência significativa sobre o manejo do cuidador na situação de cuidar de um ente 

dependente
136

. 

Convém ressaltar que o nível de dependência, assim como a cronicidade da situação 

incapacitante, a complexidade das atividades dos cuidados necessários e a agravamento do 

estado de saúde do receptor de cuidados contribuem para o aparecimento da tensão entre os 

seus cuidadores, por demandar assistência contínua e progressiva para a realização de suas 

atividades básicas de vida diária e, consequentemente, aumentar o consumo de energia e de 

esforço entre os cuidadores
52,222

. Esse consumo de energia e o esforço demasiado podem 

suscitar alterações no estado de saúde do cuidador, como por exemplo, o seu adoecimento, 

que, associado aos demais encargos relativos à atividade de cuidado, colabora para o 

surgimento da tensão.  

No tocante às alterações do estado de saúde do idoso dependente, os distúrbios de 

comportamento, especialmente em demenciados, ocasionam, de modo geral, constrangimento 

ou irritação no cuidador, por causa de ações como tirar a roupa em público, manipular 

genitálias, verbalizar que está sendo maltratado pelo cuidador, solicitar ou se alimentar 

compulsivamente, entre outros
52

. Associada a esses comportamentos, a sobrecarga, 

relacionada, sobretudo, à elevada demanda de trabalho e ao exercício simultâneo de papéis, é 

uma situação que expõe o cuidador a diversos fatores que acarretam desgaste físico, mental e 

emocional, o que resulta em um importante ônus em sua vida
146

. Nesse cenário, é preciso dar 

apoio social ao cuidador de diferentes estruturas de suporte, tais como: amigos, familiares, 

profissionais e instituições de saúde. 

No concernente a esse aspecto, convém enfatizar que esse apoio social, que advém dos 

sistemas formais e informais, é compreendido em quatro aspectos: apoio emocional (envolve 

as expressões de atenção, amor e afeição); apoio instrumental (relacionado ao provimento de 

recursos materiais); apoio de informação (aconselhamentos, sugestões e orientações, 

utilizados para lidar com problemas e sua resolução); e interação social positiva (corresponde 

à disponibilidade de pessoas para a realização de atividades prazerosas)
136

. 

Considerando a rede de apoio social formal, cabe ressaltar a sua importância para o 

atendimento das necessidades básicas do idoso e do cuidador, o que se reflete na qualidade do 

cuidado prestado. Isso é possível por meio de intervenções psicossociais e educacionais, com 

o estabelecimento de parceria dinâmica do profissional e/ou serviço com a família, dividindo 
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as responsabilidades e garantindo um canal de comunicação contínuo com o idoso e sua 

família
136,237

. No tocante ao suporte informal, o apoio dos demais membros da família 

configura-se como importante estratégia para o combate aos estressores decorrentes da 

atividade de cuidado. 

Não obstante, estudos têm ressaltado com grande frequência o déficit de suporte 

formal e informal para os cuidadores e os idosos dependentes, elucidando a deficiência e/ou 

indisposição dos serviços, de instituições, de profissionais, de familiares e de amigos para 

apoiar os que estão envolvidos na situação de cuidado. Tal fato tem sido destacado como 

importante determinante da tensão entre os cuidadores
151,214,222,242,243

. 

No âmbito do contexto familiar, há alguns aspectos colaborativos para a tensão do 

cuidador, tais como: relações pessoais, renda familiar, escolaridade, idade, gênero, 

disponibilidade do cuidador e história de relacionamento com o idoso
136

. As condições 

socioeconômicas desfavoráveis também contribuem substancialmente para a insuficiência dos 

recursos materiais e humanos necessários para o estabelecimento de um cuidado eficaz. 

Quanto ao nível educacional, tem relação com o conhecimento e/ou a habilidade para o 

desempenho de atividades de cuidado. Ademais, a disfuncionalidade familiar, situação em 

que há cumprimento ineficaz dos papéis entre os membros familiares, ocasionando 

dificuldades na capacidade de suportar e de se adaptar a situações adversas e de tomar 

decisões, contribui efetivamente para a tensão entre os cuidadores
170,187,241

. 
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1.4-5 Definições teóricas e operacionais dos antecedentes da "Tensão do papel de 

cuidador" em familiares de idosos 

 As definições teóricas e operacionais dos eventos antecedentes foram elaboradas com 

base no suporte teórico disposto na literatura pertinente, nos Sistemas de Classificação de 

Diagnósticos de Enfermagem
2,118

, em instrumentos de medida validados no Brasil, além da 

experiência clínica da pesquisadora e da orientadora no trato do idoso demandante de 

cuidados de longa duração e do cuidador familiar. 

Quadro 8 - Definições teóricas e operacionais dos eventos antecedentes da "Tensão do papel 

de cuidador" em familiares de idosos. João Pessoa - PB, 2015.   

Antecedentes Definições teóricas e operacionais  

Estado de saúde do receptor de cuidados 

Deterioração física  Definição teórica: Deterioração da capacidade orgânica, 

evidenciada por aparecimento de problemas físicos de saúde
189

. 

Definição operacional: Identifica-se pelo método da observação. O 

idoso apresenta sinais e/ou sintomas indicativos de alterações e/ou 

agravos em sua saúde física, como por exemplo, apatia, fadiga, 

diminuição de sua força e mobilidade, entre outros.* 

Agravamento do 

estado de saúde  

Definição teórica: Tornar mais grave um processo prévio de 

alteração do estado de saúde
189

. 

Definição operacional: Identificado por meio das técnicas de 

inspeção, observação e entrevista dirigida.  O idoso evidencia 

agravamento dos sinais e sintomas característicos do problema de 

saúde prévio.* 

Comorbidades  Definição teórica: Presença de duas ou mais doenças no idoso.* 

Definição operacional: O idoso tem diagnóstico médico de duas 

ou mais doenças.* 

Codependência Definição teórica: Situação em que o idoso depende do cuidador 

para suprir as necessidades básicas da vida diária e de cuidado 

relativo à saúde, e o cuidador depende do idoso econômica e 

emocionalmente.* 

Definição operacional: Identifica-se pelo método de observação e 

interação, além da verbalização por parte do idoso e do cuiadador.* 

Alterações 

comportamentais  

Definição teórica: Situação em que o idoso, especialmente aquele 

com demência, desperta constrangimento ou irritação no cuidador 

por causa de ações como tirar a roupa em público, manipular 

genitálias, verbalizar que está sendo maltratado pelo cuidador, 

solicitar ou se alimentar compulsivamente, ter episódios de 

agressividade e delírios e outras
52

. 

Definição operacional: Identifica-se por meio do método de 

interação e observação do comportamento do idoso e do relato do 

cuidador
193

. 
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Continuação 

Dependência para 

executar as atividades 

básicas de vida diária 

(ABVD)  

Definição teórica: Mais necessidade de ajuda para fazer as 

atividades básicas de vida diária, como banhar-se, vestir-se, usar o 

banheiro, transferir-se, ter continência e alimentar-se
255

. 

Definição operacional: Mensura-se pela Escala de Independência 

em Atividades Básicas da Vida Diária - ABVD
255

, validada por 

Lino et al.
256

, considerando os seguintes parâmetros: independentes 

- não necessitam de auxílio para realizar qualquer ABVD; 

dependência parcial - dependência em três ABVD; dependência 

total - dependentes em todas as ABVD. 

Longa duração da 

doença e/ou processo 

incapacitante 

Definição teórica: Longo tempo de existência do processo 

incapacitante do idoso.* 

Definição operacional: O idoso apresenta-se funcionalmente 

incapacitado há mais de seis meses.* 

Sintomas depressivos  Definição teórica: Sentimentos oriundos de desordem mental, 

como tristeza, desânimo, insatisfação, melancolia, pessimismo, 

inatividade, dificuldade de raciocinar e de se concentrar, falta de 

apetite, sonolência diurna, insônia noturna e, por vezes, 

pensamentos suicidas
189

.  

Definição operacional: O idoso apresenta escore 

partir da aplicação do Inventário Beck para depressão - Beck 

Depression Inventory
199

. 

Déficit cognitivo  Definição teórica: Limitação significativa do funcionamento 

intelectual e do comportamento adaptativo
257

. 

Definição operacional: Mensura-se pelo Miniexame do Estado 

Mental - MEEM
258

, validado por Bertolucci et al.
259

,   

considerando-se estes parâmetros: Analfabetos - 0 a 17 pontos; 1 a 

4 anos de escolaridade - 22 pontos ou mais; 5 a 8 anos de 

escolaridade - 24 pontos ou mais; 9 anos ou mais de escolaridade - 

26 pontos ou mais.  

Distúrbio do sono  Definição teórica: Referência verbal do estado, em que o indivíduo 

experimenta uma mudança na qualidade e na quantidade do sono 

relacionado às suas necessidades fisiológicas, caracterizado por 

dificuldade em adormecer ou sono interrompido, fadiga e 

sonolência durante o dia, alterações de humor e despertar 

cansado
260

. 

Definição operacional: O idoso evidencia insatisfação com o sono, 

dificuldades de adormecer e de permanecer dormindo, falta de 

energia, mudança de humor, dificuldade de concentração e prejuízo 

na qualidade de vida
2
. 

Episódio de 

hospitalização do 

idoso 

Definição teórica: Admissão do idoso em um estabelecimento 

hospitalar com vistas a reabilitar sua saúde em período recente.* 

Não requer definição operacional. 
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Continuação 

Estado de saúde do cuidador  

Enfrentamento 

ineficaz  

Definição teórica: É uma experiência em que o cuidador evidencia 

insuficiência dos seus esforços cognitivos e comportamentais para 

lidar com os estressores advindos da situação de provisão de 

cuidado
261

. 

Definição operacional: O cuidador menciona baixo controle da 

situação de cuidado, dificuldade para resolver problemas, uso de 

substâncias químicas e incapacidade de pedir ajuda e de atender às 

expectativas do seu papel
2
. 

Presença de 

morbidade  

Definição teórica: Estado de doença. Afastamento em relação ao 

estado de bem-estar físico ou mental
189

. 

Definição operacional: O cuidador autorrefere doença.* 

Codependência Definição teórica: Situação em que o idoso depende do cuidador 

para suprir as necessidades básicas da vida diária e de cuidado 

relativo à saúde, e o cuidador depende do idoso econômica e 

emocionalmente.* 

Definição operacional: Identifica-se pelo método de observação e 

interação, além da verbalização por parte do idoso e do cuiadador.* 

Problemas 

psicológicos 

Definição teórica: Alterações no estado de saúde de natureza 

psicológica.* 

Definição operacional: Identifica-se pela verbalização do cuidador 

e/ou pelos métodos da observação e interação em que verificam-se 

problemas como: labilidade emocional, tristeza, raiva, ressentimento, 

pesar.* 

Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados 

Comunicação ineficaz 

do cuidador com o 

receptor de cuidados  

Definição teórica: Habilidade diminuída, retardada ou ausente para 

receber, processar, transmitir e/ou usar um sistema de símbolos
2
. 

Definição operacional: Identifica-se pelo método de observação e 

interação. O idoso apresenta-se desorientado quanto ao tempo e ao 

espaço; tem dificuldade para usar a expressão corporal e a 

linguagem verbal para expressar os seus pensamentos
2
.  

Corresidência  Definição teórica: O cuidador reside com o idoso dependente.* 

Definição operacional: Identifica-se pelo relato do cuidador e/ou 

idoso.* 

Problemas prévios de 

relacionamento entre 

o cuidador e o 

receptor de cuidados 

Definição teórica: O cuidador apresenta história de baixo 

envolvimento afetivo com o idoso.* 

Definição operacional: Identifica-se pelo método de observação e 

interação e, ainda, pela verbalização por parte do receptor de 

cuidados e/ou cuidador da existência de problemas prévios de 

relacionamento que afetam a situação relacional vivenciada na 

atualidade.* 
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Continuação 

Atividades de cuidado 

Complexidade das 

atividades de cuidado  

Definição teórica: Atividades de cuidado que requerem habilidades 

específicas, como: alimentação por sonda nasoenteral, mudança de 

decúbito, curativos, aplicação de insulina subcutânea e preparo de 

dietas especiais.* 

Definição operacional: O cuidador verbaliza dificuldade para fazer 

as atividades de cuidado.* 

Sobrecarga 

 

Definição teórica: Carga subjetiva e objetiva evidenciadas por 

problemas ou eventos que afetam a saúde física e emocional, a vida 

social e o estado financeiro do cuidador
262

.  

Definição operacional: Mensura-se pela Escala 

Zarit Burden Interview
263,264

. Escores de 0 a 88 pontos: maior 

pontuação indica maior sobrecarga percebida pelo cuidador. 

Tempo em que o 

cuidador está 

envolvido na atividade 

de cuidar  

Definição teórica: Somatória de horas, dias, meses e/ou anos em 

que o cuidador se dedica à provisão de cuidado.* 

Definição operacional: Identifica-se pela verbalização do 

cuidador.* 

Falta de tempo do 

cuidador para cuidar 

de si mesmo 

Definição teórica: Falta de tempo para fazer atividades de cuidado 

direcionadas para si mesmo, tais como: atividades de lazer, cuidado 

de saúde, atividades físicas e outras.* 

Definição operacional: Identifica-se pela verbalização do cuidador 

durante o processo interativo com o profissional.* 

Imprevisibilidade da 

situação de cuidado 

 

Definição teórica: Impossibilidade de antecipar e/ou prever 

situações relacionadas à demanda de cuidado.*  

Definição operacional: O cuidador verbaliza preocupação como: 

piora do estado de saúde do idoso, recursos financeiros 

insuficientes para a manutenção do cuidado, necessidade de 

hospitalização e/ou institucionalização do idoso, entre outras.* 

Imposição do 

exercício do papel de 

cuidador 

Definição teórica: Atribuir ao indivíduo o papel de cuidador sem que 

haja a opção de escolha.*  

Definição operacional: O cuidador relata que assumiu tal papel como 

uma obrigatoriedade, uma vez que não houve a opção de escolha.* 

Processos familiares 

Disfunção familiar  Definição teórica: Comprometimento da dinâmica e da 

manutenção do sistema familiar, evidenciado pelo cumprimento 

ineficaz dos papéis por parte de seus membros
36

. 

Definição operacional: Obtenção de escores entre 0-6 pontos na 

escala APGAR de família
265

, validada por Duarte
266

. 
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Continuação 

Recursos 

Déficit de apoio social  Definição teórica: Falta de suporte, ajuda ou assistência de caráter 

formal, por meio do desempenho de profissionais, no âmbito dos 

serviços sociais e de saúde ou no domicílio; e de natureza informal, 

efetivada pela relação de afetividade e de ligação estabelecida com 

familiares e/ou amigos.* 

Definição operacional: O cuidador menciona falta de suporte e/ou 

apoio insuficiente por parte dos profissionais de serviços de saúde, 

sociais e/ou comunitários, e de familiares e/ou amigos, para efetivar 

a provisão de cuidados.* 

Déficit de apoio 

formal  

 

Definição teórica: Falta de suporte dos sistemas formais 

(instituições, programas, serviços de saúde, entre outros) aos 

cuidadores para o desempenho satisfatório de seu papel.* 

Definição operacional: Identifica-se pela verbalização do 

cuidador/família.* 

Déficit de apoio 

informal 

Definição teórica: Falta de suporte dos sistemas informais 

(originário de redes de relacionamento entre membros da família, 

amigos e vizinhos) aos cuidadores para o desempenho satisfatório 

de seu papel.* 

Definição operacional: Identifica-se pela verbalização do 

cuidador.* 

Inexperiência para o 

desempenho de papel 

de cuidador  

Definição teórica: Falta de conhecimento prático para o 

desempenho do papel de cuidador, verificada a partir do seu relato e 

de observação no ambiente de cuidado de que ele tem pouca ou 

nenhuma habilidade relativa à provisão de cuidados.* 

Definição operacional: Observam-se o não atendimento das 

necessidades básicas da vida diária do receptor de cuidados, as 

falhas no processo terapêutico e o agravamento da doença e do 

processo incapacitante* 

Ambiente físico 

inadequado para a 

realização do cuidado 
 

Definição teórica: O ambiente físico em que se estabelece o 

cuidado dispõe de recursos insuficientes como: materiais e 

equipamentos insuficientes (andador, cadeira de rodas, bengala), 

condições de segurança desfavoráveis (banheiro sem adaptação 

para pessoas com limitações funcionais, falta de piso 

antiderrapante, problemas de iluminação), entre outros.* 

Definição operacional: Identifica-se pela verbalização e pelos 

métodos de observação e interação.* 

Socioeconômicos 

Redução na 

participação das 

atividades sociais 

Definição teórica: Diminuição da interação do cuidador com 

outras pessoas e/ou de sua participação em atividades sociais 

devido às demandas do receptor de cuidados ou à falta de interesse 

próprio de se relacionar com outros.* 

Definição operacional:Identifica-se pela verbalização do 

cuidador.* 



1 Análise de conceito 
 

 

 

84 

 
Continuação 

Déficit de lazer  Definição teórica: Diminuição de oportunidades para a prática de 

atividades prazerosas.* 

Definição operacional: O cuidador menciona a diminuição de 

oportunidades para a prática de atividades prazerosas.* 

Exercício simultâneo 

de vários papéis 

Definição teórica: Exercícios concomitantes de duas ou mais 

atividades, atribuições e/ou papéis.*  

Definição operacional: O cuidador relata o desempenho 

concomitante de várias atribuições, como por exemplo: atividades 

domésticas, profissionais e provisão de cuidados ao idoso 

dependente, filhos e cônjuge.* 

Baixo nível 

socioeconômico 
Definição teórica: Baixa condição socioeconômica evidenciada 

por baixa renda familiar e condições de habitação desfavoráveis.* 

Definição operacional: Identifica-se pela verbalização do cuidador 

e pelo método de observação.* 

Encargos financeiros 

relacionados à 

atividade de cuidar 

Definição teórica: Custos financeiros relacionados ao desempenho 

de provisão de cuidado.* 

Definição operacional: Verificam-se os custos financeiros 
relacionados à provisão de cuidado, como, por exemplo, a 

contratação de serviços, a aquisição de alimentação e de 

medicamentos específicos ou a compra de materiais e equipamentos 

necessários para manter a saúde do idoso.* 

Características do cuidador 

Cuidador do sexo 

feminino  

Não requer definição teórica. 

Definição operacional: Identifica-se pela verbalização e pelo 

método da observação.* 

Cuidador jovem Definição teórica: O cuidador jovem, considerando sua idade 

cronológica.* 

Definição operacional: Identifica-se pela verbalização do cuidador 

de sua idade cronológica.* 

Baixo nível 

educacional do 

cuidador  

Definição teórica: Baixo desempenho intelectual, relacionado ao 

baixo nível de escolaridade ou poucos anos de estudo.* 

Definição operacional: O cuidador afirma que tem poucos anos de 

estudo formal.* 
* Definido por consenso entre a pesquisadora e a orientadora, com o escopo de contemplar o 

conhecimento prático. 

 

 Salienta-se que os elementos (características definidoras e fatores relacionados) 

identificados a partir da análise de conceito, bem como os listados na Classificação da 

NANDA-I(2015) serão, a seguir, apreciados por enfermeiros especialista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 - Validação por Especialista 



 
2 Validação por especialista 
 

 

2.1 Validação por especialista: considerações teórico-metodológicas 

 De acordo com o modelo de validação adotado neste estudo, a validação por 

especialista é a segunda fase do processo de validação de diagnóstico de enfermagem, em que 

a lista de características definidoras e fatores relacionados obtidos na etapa de análise de 

conceito será apreciada por especialistas com vistas a verificar a concordância desses 

elementos como características que representam adequadamente o conceito de diagnóstico. 

Nesse contexto, os especialistas revisarão tais elementos e atribuirão um valor a cada 

característica definidora e fator relacionado, indicando sua pertinência ao diagnóstico em 

estudo
77

. 

 Para efetivar a validação por especialistas, Hoskins
77

 recomenda a utilização de passos 

metodológicos propostos por Fehring
75,76 

para as seguintes etapas: seleção dos especialistas 

para julgarem os elementos pertinentes; identificação das características que representam a 

definição e os fatores relacionados ao diagnóstico em estudo pelos especialistas; cálculo dos 

escores para cada característica definidora e fator relacionado; e cálculo do escore total do 

diagnóstico estudado. Considerando tais passos metodológicos, salienta-se que a escolha 

inadequada dos critérios de inclusão dos especialistas interfere substancialmente na 

fidedignidade e na confiabilidade dos resultados e gera baixo nível de evidência. Portanto é 

relevante considerar a experiência clínica e o conhecimento teórico dos especialistas ou 

analistas.  

Ao apontar a seleção dos especialistas como um dos passos mais complexos para 

validar um conceito diagnóstico, Fehring
76

 sugeriu um sistema de critérios e de pontuação 

para esse fim, amplamente utilizado na literatura. Esse sistema de critérios, expresso no 

Quadro 9, abrange sete itens, com suas respectivas pontuações e perfaz um total de 14 pontos, 

sendo que,  para ser considerado especialista, é necessária a soma de, no mínimo, cinco 

pontos.  
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Quadro 9 - Sistema de critérios e pontuação proposto por Fehring
76

 para seleção de 

especialistas que deverão analisar o conceito diagnóstico - João Pessoa-PB, 2015. 

Critérios Pontuação 

1. Ter titulação de Mestre em Enfermagem; 4 pontos 

2. Ter titulação de Mestre em Enfermagem com dissertação direcionada 

ao conteúdo relevante do diagnóstico de interesse;  

1 ponto 

3. Ter publicação de pesquisa que versa sobre diagnóstico de enfermagem 

e com conteúdo relevante para a área em foco; 

2 pontos 

4. Ter publicação de artigo sobre diagnóstico de Enfermagem em 

periódico indexado;  

2 pontos 

5. Ter tese de Doutorado sobre diagnóstico de Enfermagem;  2 pontos 

6. Ter prática clínica de, pelo menos, um ano de duração na área do 

diagnóstico de interesse; 

1 ponto 

7. Ter certificado de prática clínica (especialização) relevante ao 

diagnóstico de interesse. 

2 pontos 

 Embora esse sistema de pontuação seja um dos mais empregados para a seleção de 

enfermeiros especialistas, tem-se verificado, muitas vezes, dificuldades de atender a alguns de 

seus critérios, especialmente, os relacionados à sua titulação, em que se recomenda o grau de 

Mestre em Enfermagem
69

. Considerando isso, ressalta-se que os critérios ora mencionados 

parecem privilegiar a formação acadêmica em detrimento da experiência clínica. Assim, a 

elaboração desse sistema de pontuação teve início no final da década de 1980, um período em 

que, em nosso contexto, a titulação acadêmica era obtida por pesquisadores experientes, e o 

conhecimento teórico era aliado à experiência clínica. Considerando o exposto, há um 

consenso atual de se observar o equilíbrio entre a experiência clínica e a formação acadêmica 

sólida para consolidar o perfil de um enfermeiro especialista no julgamento do diagnóstico 

que estiver sendo analisado
78

. 

 Apesar disso, verifica-se, na prática, um número incipiente de enfermeiros com 

titulação específica para a área de interesse de cada estudo e que utilizem diagnósticos de 

enfermagem em sua prática profissional
78,267

, o que representa dificuldade para delinear a 

população e a amostra de estudos que têm os mesmos propósitos desta investigação.  
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2.1-1 População e amostra 

 A população correspondente à fase de validação por especialistas, objeto desta 

investigação, foi composta de enfermeiros brasileiros cadastrados na Plataforma Lattes. No 

concernente à amostra, Hoskins
77

 não faz referência sobre o número necessário de 

enfermeiros especialistas para a efetivação dessa etapa. Entretanto, Fehring
75

 recomenda que 

devem participar de 25 a 50 enfermeiros especialistas nessa temática. Alguns estudos referem 

um número reduzido de especialistas devido à dificuldade de recrutá-los e justificam que essa 

etapa envolve uma abordagem mais qualitativa do que quantitativa. Tal assertiva é prudente, 

se os participantes que julgarem a pertinência dos componentes diagnóstico forem, de fato, 

especialistas
78

.  

 Assim, no âmbito deste estudo, foram considerados os seguintes critérios de inclusão 

para selecionar a amostra: enfermeiros com, no mínimo, o grau de mestre, que obtiveram 

pontuação mínima de cinco pontos, considerando os critérios para a seleção de especialistas 

propostos por Fehring
76

, que publicaram trabalhos referentes à temática sobre cuidadores 

familiares de idosos e que trabalham com os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I na 

assistência, no ensino ou na pesquisa.  

 De início, foram identificados 158 enfermeiros que atendiam aos critérios ora 

mencionados, os quais foram contatados por meio de envio de "carta-convite", via e-mail, 

explicitando o objetivo da pesquisa e, ao mesmo tempo, solicitando sua participação. Desses 

enfermeiros, oitenta aceitaram, quatro disseram que não tinham interesse em participar da 

pesquisa, e os demais não responderam, mesmo depois de outra tentativa. Dos oitenta 

especialistas, apenas trinta devolveram os formulários devidamente preenchidos. Esse 

recrutamento dos especialistas ocorreu no período de janeiro a abril de 2015.  

2.1-2 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados (Apêndice B) foi elaborado no formato de 

formulário online, com a ferramenta do google forms, com base nos elementos (definição, 

características definidoras e fatores relacionados) do fenômeno da "Tensão do papel de 

cuidador" identificados por meio da análise conceitual, bem como os dispostos na Taxonomia 

da NANDA-I
2
. O instrumento dispõe de espaço destinado à inclusão e/ou alteração pelos 

especialistas da definição das características definidoras e/ou dos fatores relacionados. Nas 

situações em que os especialistas afirmaram inadequação das definições propostas e/ou 

sugestão de modificações, fora solicitado uma nova descrição. Da mesma forma, foram 
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dispostos aos enfermeiros especialistas espaços para opiniões quanto à pertinência da 

distribuição dos elementos (características definidoras e fatores relacionados), conforme as 

categorias, assim como a adequação quanto sua classificação: característica definidora ou 

fator relacionado.  

2.1-3 Coleta dos dados 

 Os dados foram coletados por meio de formulário eletrônico, mediante contato por 

envio de carta-convite via e-mail para os  enfermeiros especialistas selecionados de acordo 

com os critérios de inclusão já mencionados. Aos que aceitaram participar do estudo, foram 

enviados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE C) e o 

formulário da pesquisa. 

2.1-4 Análise dos dados 

 Os dados coletados foram organizados em uma planilha do programa Microsoft Excel 

2007 e analisados por meio do pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences v. 

18.0. A análise referente ao grau em que cada característica definidora e o fator relacionado 

eram indicativos do diagnóstico foi realizada com base na escala Likert proposta por Fehring 

(1987), com a seguinte classificação: (1) Não é característico do diagnóstico; (2) É muito 

pouco característico; (3) É, de algum modo, característico; (4) É consideravelmente 

característico; (5) É muitíssimo característico. 

 Com vistas a avaliar a pertinência de cada característica definidora e de cada fator 

relacionado, calcularam-se as médias aritméticas para cada um dos itens, com base na razão 

entre o somatório dos pesos obtidos para cada resposta e a quantidade de especialistas 

respondentes. Para esse cálculo, foram considerados os pesos propostos por Fehring (1987): 

(1)=0; (2)=0,25; (3)=0,5; (4)=0,75; e (5)=1. De posse dos resultados desses cálculos, 

procedeu-se à classificação das características definidoras e dos fatores relacionados, 

conforme os preceitos de Fehring (1987) e de acordo com a recomendação de Hoskins (1989), 

em que os escores maior ou igual a 0,80 foram classificados em "maiores" e os menores que 

0,80 e maiores do que 0,50 como "menores". Foram excluídas as características definidoras e 

os fatores relacionados com escore menor que 0,50. 

 Por último, foi feito o cálculo do escore total do diagnóstico, que corresponde à 

somatória das médias de todas as características definidoras, assim como dos fatores 

relacionados, com exceção das com escore igual ou menor do que 0,50 (excluídos) e a divisão 

pelo número total de características definidoras e fatores relacionados validados.   
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2.1-5 Aspectos éticos da pesquisa 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética do Centro de 

Ciências e Saúde da Universidade Federal da Paraíba e registrado com o Protocolo n° 029/14 

e CAAE: 26449113.6.0000.5188 (Anexo). O desenvolvimento da pesquisa foi norteado pela 

Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde - CNS
268

, que diz respeito à 

normatização da pesquisa com seres humanos. Utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice C) para assegurar aos participantes dessa etapa do estudo (enfermeiros 

especialistas) informações acerca do seu objetivo, sobre o anonimato, o respeito e o sigilo em 

relação às informações fornecidas e a liberdade para desistir de participar da pesquisa em 

qualquer uma de suas fases.  
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2.2 Resultados e discussão 

2.2-1 Caracterização dos enfermeiros especialistas 

 A tabela que segue expressa os dados relacionados à caracterização dos trinta 

enfermeiros especialistas participantes deste estudo. 

Tabela 2 - Caracterização dos enfermeiros especialistas conforme o sexo, a titulação e a área 

de concentração da titulação. João Pessoa - PB, 2015, (n=30).   

VARIÁVEL N° % 

Sexo 
Feminino 29 96,7% 

Masculino 1 3,3% 

Total 30 100% 

Titulação 
Mestrado 9 30% 

Doutorado 15 50% 

Pós-doutorado 6 20% 

Total 30 100% 

Área de concentração de titulação   
Enfermagem 23 76,6% 

Saúde Pública 2 6,7% 

Saúde do Idoso 

Gerontologia Biomédica 

2 

1 

6,7% 

3,3% 

Ciências da Saúde 2 6,7% 

Total 30 100% 

Exerce ou exerceu atividade profissional 
relacionada à assistência clínica? 

  

Sim 28 93,3% 

Não 2 6,7% 

Total 30 100% 

Exerce ou exerceu atividade profissional 
relacionada ao ensino? 

  

Sim 29 96,7% 

Não 1 3,3% 

Total 30 100% 

Exerce ou exerceu atividade profissional 
relacionada à pesquisa? 
Sim 

 

 

28 

 

 

93,3% 

Não 2 6,7% 

Total 30 100% 

Já identificou o diagnóstico de enfermagem 
 cuidador  em sua 

prática assistencial? 
Frequentemente 

 

 

 

22 

 

 

 

73,3% 

Poucas vezes 7 23,3% 

Nunca 1 3,3% 

Total 30 100% 
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 Considerando os dados ora expostos, evidenciou-se a predominância de especialistas 

do sexo feminino (N=29; 96,7%). No que concerne à sua titulação máxima, o estudo mostrou 

que 15 (50%) têm o título de doutor, nove (30%), de mestre, e seis (20%), de pós-doutor 

(N=6; 20%). Quanto à área de concentração da titulação, a de Enfermagem foi a mais referida 

(N=23; 76,6%). Do ponto de vista do sistema de critérios proposto por Fehring
76

, salienta-se 

que a pontuação dos especialistas selecionados variou de 9 a 12 pontos.  

 No concernente à experiência profissional dos especialistas, todos haviam atuado, pelo 

menos, um ano na área de assistência clínica e/ou no ensino e/ou na pesquisa. No que se 

refere a esse aspecto, não há consenso na literatura a respeito da relação significativa entre o 

reconhecimento de um diagnóstico correto e os anos de experiência dos enfermeiros 

envolvidos no julgamento de sua pertinência. Não obstante, os enfermeiros com pouco tempo 

de experiência clínica e os recém-pós-graduados necessitam, muitas vezes, desenvolver 

habilidades para analisar criticamente situações que envolvem diagnósticos de enfermagem 

específicos em grupos populacionais determinados. Essas características são desenvolvidas 

com o tempo
78

. 

  No tocante à experiência profissional dos participantes deste estudo, 28 (93,3%) dos 

enfermeiros referiram ter experiência clínica; 29 (96,7%), exercício profissional na área de 

ensino; e 28 (93,3%), na área de pesquisa. Salienta-se, ainda, que 22 participantes (73,3%) 

disseram que identificam frequentemente o diagnóstico de enfermagem "Tensão do papel de 

cuidador" em sua prática assistencial. Isso demonstra aproximação com a temática.  

 Estudiosos têm identificado a experiência clínica, a titulação, assim como o 

desenvolvimento de pesquisas publicadas na área temática do diagnóstico a ser validado, 

como aspectos relevantes para que enfermeiros especialistas sejam capazes de avaliar a 

representatividade do conteúdo dos componentes diagnósticos submetidos à 

validação
269,270,271

. 

2.2-2 Validação da definição do diagnóstico de enfermagem "Tensão do papel de cuidador" 

 Os especialistas foram solicitados a escolher a definição mais adequada para o referido 

diagnóstico, considerando a identificada na taxonomia da NANDA-I
272(p.366)

: "dificuldade 

para desempenhar o papel do cuidador da família ou de outros significantes", assim como a 

adotada no âmbito deste estudo, após realização da análise conceitual: "estado dinâmico de 

alteração do bem-estar biopsicossocial do cuidador familiar, variável de pessoa para pessoa, 

multideterminado e cumulativo, resultante do processo de cuidar de um parente incapacitado". 
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Além disso, os especialistas tiveram a oportunidade de sugerir novas definições e/ou 

modificações. 

 A NANDA-I
2(p.275) 

define o diagnóstico de enfermagem uidador

como "dificuldade para desempenhar o papel de cuidador da família/pessoas significativas". 

Assim, identifica-se a mudança de "...outros significantes"
272 

para "... pessoas significativas"
2
, 

sem que se constate modificação em seu significado e, por conseguinte, prejuízos para a 

veridicidade da pesquisa.   

 Como resultado dessa etapa, 26 (86,7%) especialistas consideraram a definição 

elaborada na fase de análise do conceito "estado dinâmico de alteração do bem-estar 

biopsicossocial do cuidador familiar, variável, de pessoa para pessoa, multideterminado e 

cumulativo, resultante do processo de cuidar de um parente incapacitado" como a que mais 

bem se adequava ao fenômeno da uidador . Cinco (16,7%) participantes 

propuseram os seguintes ajustes para essa definição: a retirada da expressão "de pessoa para 

pessoa", por compreenderem que dinâmico já dá a ideia de variação; a substituição de 

"resultante do processo de cuidar de um parente incapacitado" por "resultante do processo de 

cuidar de um parente ou de outras pessoas significativas". Essas sugestões foram acatadas, 

resultando na formulação da seguinte definição conceitual para o diagnóstico de enfermagem 

uidador : estado dinâmico de alteração do bem-estar biopsicossocial 

do cuidador, multideterminado e cumulativo, resultante do processo de cuidar de um parente 

ou de outras pessoas significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Validação por especialista 
 

 

 

94 

2.3-3 Características definidoras validadas 

 O quadro que segue contempla as características definidoras, distribuídas por 

categorias, bem como seu status, conforme classificação proposta por Fehring (1987): 

"maiores", para as que obtiverem escore maior ou igual a 0,80; "menores", as que apontem 

escores menores do que 0,80 e maiores do que 0,50; e excluídas, aquelas com escores 

menores do que 0,50. 

Quadro 10 - Características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

cuidador , conforme análise dos especialistas (escores e status) - João Pessoa - PB, 2015. 

Atividades de cuidado Escores Status 

Apreensão quanto à capacidade futura para fornecer cuidados* 0,841 Maior 

Dificuldade para realizar as atividades necessárias* 0,841 Maior 

Déficit de autocuidado**  0,825 Maior 

Apreensão quanto à saúde futura do receptor de cuidados* 0,816 Maior 

Preocupação com a rotina de cuidados* 0,783 Menor 

Sensação de baixo controle sobre a situação** 0,783 Menor 

Apreensão quanto ao bem-estar do receptor de cuidados caso seja 

incapaz de oferecê-los* 

0,741 Menor 

Apreensão quanto à possível institucionalização do receptor de 

cuidados* 

0,716 Menor 

Prejuízo na qualidade do cuidado dispensado** 0,691 Menor 

Dificuldade de concluir as atividades necessárias* 0,445 Excluída 

Mudanças disfuncionais nas atividades de cuidado* 0,438 Excluída 

Estado de saúde do cuidador: fisiológico Escores Status 

Fadiga* 0,833 Maior 

Vulnerabilidade ao adoecimento** 0,825 Maior 

Deteorização no estado de saúde** 0,750 Menor 

Hipertensão* ou Hipertensão arterial** 0,675 Menor 

Alteração no peso corporal* 0,658 Menor 

Problemas gastrointestinais* 0,658 Menor 

Pior percepção do estado de saúde** 0,633 Menor 

Doença cardiovascular* 0,591 Menor 

Cefaleia* 0,575 Menor 

Consumo de medicamentos, fumo e/ou álcool** 0,566 Menor 

Enxaqueca** 0,516 Menor 

Desgaste físico** 0,491 Excluído 

Cansaço** 0,466 Excluído 

Diabetes melito* 0,400 Excluído 

Doenças coronarianas** 0,441 Excluído 

Exantema* 0,391 Excluído 

Estado de saúde do cuidador: emocional Escores Status 

Estressores* 0,866 Maior 

Alteração no padrão do sono ou Padrão de sono prejudicado*  0,866 Maior 

Vacilação emocional*  0,858 Maior 
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continuação 

Nervosismo*  0,791 Menor 

Prejuízo na qualidade de vida do cuidador** 0,791 Menor 

Somatização* 0,783 Menor 

Irritabilidade** 0,766 Menor 

Depressão* Sintomas depressivos** 0,758 Menor 

Tristeza** 0,750 Menor 

Impaciência* 0,741 Menor 

Exaustão emocional** 0,733 Menor 

Frustração* 0,683 Menor 

Raiva* 0,683 Menor 

Sentimento de culpa** 0,683 Menor 

Medo** 0,675 Menor 

Baixa autoestima situacional** 0,633 Menor 

Ressentimento** 0,633 Menor 

Insatisfação com a vida** 0,591 Menor 

Sofrimento psíquico** 0,491 Excluído 

Falta de tempo para satisfazer às necessidades pessoais* 0,461 Excluído 

Estratégias de enfrentamento ineficazes* 0,441 Excluído 

Estado de saúde do cuidador: socioeconômico Escores Status 

Isolamento social* 0,841 Maior 

Prejuízos financeiros** 0,758 Menor 

Baixa produtividade no trabalho* ou Interferência na atividade 

profissional** 

0,708 Menor 

Mudanças nas atividades de lazer* 0,691 Menor 

Mudanças nos papéis sociais** 0,666 Menor 

Alterações na vida pessoal** 0,445 Excluído 

Recusa de promoções na carreira* 0,400 Excluído 

Relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados Escores Status 

Dificuldade de ver o receptor de cuidados com a enfermidade* 0,666 Menor  

Pesar quanto a alterações no relacionamento com o receptor de 

cuidados* ou Pesar** 

0,641 Menor 

Incerteza quanto a alterações no relacionamento com o receptor de 

cuidados* 

0,466 Excluído 

Processos familiares Escores Status 

Conflito familiar 0,758 Menor 

Preocupações com os membros da família 0,733 Menor 
* CD presente na Taxonomia da NANDA-I (2015). ** CD identificada na análise do conceito 

Destaque em negrito: enunciado escolhido pelos especialistas 

 

Nesse cenário, conforme os dados expressos no Quadro 10, evidenciou-se a 

classificação de dez características definidoras como "maiores" e de 37 como "menores", 

além da exclusão de treze características, oito delas contempladas na Taxonomia da NANDA-

I (2015) e cinco identificadas a partir da análise conceitual. Salienta-se que 19 características 

definidoras não contempladas por essa Taxonomia e identificadas na etapa de análise de 

conceito foram avaliadas pelos especialistas como pertinentes ao diagnóstico. 
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Cumpre ressaltar que a exclusão dessas características foi justificada pela 

compreensão entre os especialistas de que tais conceitos, de modo geral, já estão sobrepostos 

aos conceitos das que foram classificadas como pertinentes ao diagnóstico. A exclusão de 

Estratég , especificamente, justificou-se pelo pressuposto de 

que um mesmo elemento/conceito não pode representar, ao mesmo tempo, uma característica 

definidora e um fator relacionado. Considerando que essa característica também está disposta 

como um fator relacionado do diagnóstico em estudo, houve a opção de sua exclusão nesse 

tópico e sua permanência como um fator relacionado (apresentado no tópico subsequente).  

Em algumas situações, questionou-se sobre qual o melhor enunciado para expressar a 

característica definidora em análise, caso a considerasse de algum modo pertinente. Nesse 

sentido, 83,3% dos especialistas consideraram o enunciado "Hipertensão arterial" mais 

adequado do que "Hipertensão"; 66,7% declararam que "Depressão" seria mais apropriado do 

que "Sintomas depressivos"; 80 % elegeram "Interferência na atividade profissional", ao invés 

de "baixa produtividade profissional"; 56,7% consideraram " Pesar quanto a alterações no 

relacionamento com o receptor de cuidados " mais apropriado do que "Pesar"; e 75,7% 

escolheram "Alteração do padrão do sono" ao invés de "Padrão do sono prejudicado". Não 

houve sugestões de acréscimo de característica definidora em nenhuma categoria.  
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2.3-4 Fatores relacionados validados 

 O quadro abaixo apresenta os resultados referentes à distribuição dos fatores 

relacionados por categoria e seus status, conforme classificação proposta por Fehring
75

, já 

explicitada.  

Quadro 11 - Fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem 

cuidador , conforme análise dos especialistas (escores e status). João Pessoa - PB, 2015. 

Estado de saúde do receptor de cuidados Escores Status 

Aumento da necessidade de cuidados*  0,825 Maior 

Doença crônica* ou  Longa duração da doença e/ou processo 

incapacitante** 

0,808 Maior 

Gravidade da doença* ou Agravamento do estado de saúde** 0,800 Maior 

Distúrbio do sono** 0,791 Menor 

Comorbidades** 0,750 Menor 

Comportamentos problemáticos* ou Alterações comportamentais** 0,733 Menor 

Sintomas depressivos** 0,725 Menor 

Alteração na função cognitiva*  0,716 Menor 

Episódio de hospitalização** 0,641 Menor 

Dependência* ou Dependência para execução das atividades 

básicas de vida diária (ABVD)** 

0,583 Menor 

Transtornos psiquiátricos* 0,491 Excluído 

Deterioração física** 0,491 Excluído 

Imprevisibilidade do curso da doença* 0,461 Excluído 

Condições de saúde instável* 0,461 Excluído 

Abuso de substâncias* 0,442 Excluído 

Estado de saúde do cuidador Escores Status 

Problemas psicológicos** 0,800 Maior 

Presença de morbidade** 0,750 Menor 

Incapacidade de atender às próprias expectativas* 0,616 Menor 

Incapacidade de atender às expectativas de outros* 0,600 Menor 

Alteração da função cognitiva* 0,600 Menor 

Abuso de substâncias* 0,500 Menor 

Expectativas não realistas quanto a si mesmo* 0,491 Excluído 

Condições físicas* 0,491 Excluído 

Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados Escores Status 

Corresidência** 0,975 Maior 

Codependência* 0,750 Menor 

Condição do receptor de cuidados inibe a conversa* ou Estado 

mental do idoso que inibe a conversa** 

0,741 Menor 

Relacionamento violento* 0,691 Menor 

Padrão de relações ineficazes* ou Problemas prévios de 

relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados** 

0,691 Menor 

Expectativas não realistas do receptor de cuidados * 0,566 Menor 
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Relação abusiva* 0,491 Excluído 

Atividades de cuidado Escores Status 

Sobrecarga** 0,933 Maior 

Complexidade das atividades de cuidado* 0,850 Maior 

Duração de cuidados* 0,841 Maior 

Alta hospitalar recente para casa de familiar que necessita de 

cuidados* 

0,808 Maior 

Falta de tempo do cuidador para cuidar de si** 0,808 Maior 

Imprevisibilidade da situação de cuidado* 0,775 Menor 

Imposição do exercício do papel de cuidador** 0,750 Menor 

Mudanças na natureza das atividades* 0,716 Menor 

Atividade excessiva de cuidados* 0,451 Excluído 

Responsabilidades de cuidado 24 horas* 0,446 Excluído 

Processos familiares Escores Status 

Disfunção no padrão familiar* 0,725 Menor 

Padrão de enfrentamento familiar ineficaz* 0,641 Menor 

Recursos  Escores Status 

Ambiente físico inadequado para o oferecimento de cuidado* ou 

Ambiente físico inadequado para a realização do cuidado 

0,816 Maior 

Apoio social insuficiente*  0,816 Maior 

Transporte insuficiente* 0,783 Menor 

Dificuldade de acesso aos recursos da comunidade* 0,750 Menor 

Conhecimento insuficiente sobre recursos da comunidade* 0,708 Menor 

Equipamentos insuficientes para oferecimento de cuidados* 0,741 Menor 

Tempo insuficiente* 0,716 Menor 

Inexperiência em executar cuidados* ou Inexperiência para o 

desempenho de papel de cuidador** 

0,708 Menor 

Recursos da comunidade insuficientes* 0,708 Menor 

Privacidade insuficiente do cuidador* 0,683 Menor 

Resiliência emocional insuficiente* 0,666 Menor 

Estratégias de enfrentamento ineficazes* ou Enfrentamento 

ineficaz** 

0,666 Menor  

O cuidador não está pronto, do ponto de vista do desenvolvimento, 

para esse papel* 

0,591 Menor 

Crise financeira* 0,491 Excluído 

Assistência insuficiente* 0,462 Excluído 

Dificuldade de acesso à assistência* 0,457 Excluído 

Energia insuficiente* 0,441 Excluído 

Dificuldade de acesso a apoio* 0,445 Excluído 

Socioeconômicos Escores Status 

Recreação insuficiente* ou Déficit de lazer** 0,791 Menor 

Compromissos com vários papéis que competem entre si* ou 

Exercício simultâneo de papéis** 

0,775 Menor 

Encargos financeiros relacionados à atividade de cuidar** 0,766 Menor 

Baixo nível socioeconômico** 0,758 Menor 

Isolamento social* ou Redução na participação das atividades 

sociais** 

0,691 Excluído 
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Alienação* 0,441 Excluído 

Características do cuidador Escores Status 

Baixo nível educacional** 0,841 Maior 

Cuidador do sexo feminino** 0,41 Excluído 

Cuidador jovem** 0,475 Excluído 
* FR presente na Taxonomia da NANDA-I (2015). ** FR identificado na análise do conceito. 

Em negrito: enunciado escolhido pelos especialistas. Destaque em azul: FR redirecionado para outra categoria. 

 

 Considerando os dados apresentados no Quadro 11, verificou-se a classificação de 13 

fatores relacionados como "maiores", e 37, como "menores", além da  exclusão de 19 fatores 

relacionados submetidos à validação por especialista, dezesseis dos quais contemplados na 

taxonomia da NANDA-I (2015), e três, identificados por meio da análise conceitual. Treze 

fatores relacionados não contemplados por essa Taxonomia e identificados a partir da etapa de 

análise de conceito foram validados pelos especialistas como pertinentes ao diagnóstico. 

Alguns especialistas justificaram a exclusão de fatores relacionados por considerar que tais 

conceitos já estão sendo contemplados em outros fatores julgados pertinentes ao diagnóstico 

estudado. Além disso, "Isolamento social" já constitui uma característica definidora do 

diagnóstico analisado, sendo optado, pois, por sua exclusão neste tópico. 

 Quanto à avaliação dos enunciados, destacam-se, a seguir, os escolhidos pelos 

especialistas e a porcentagem de aceitação por eles: Doença crônica Agravamento 

 ependência para 

execução das  (79,3%); Estratégias de 

 (62,8%) Condição do receptor de cuidados inibe a conversa 

Históri Ambiente físico inadequado para a 

Ine Déficit de 

lazer Compromissos com vários papéis que compe  (73,3%).  

 Quando indagados sobre em qual Codependência  

melhor se incorporava, 90% dos especialistas responderam n Relação entre o 

cu , o que indica que é preciso transferir esse fator das 

Estado de saúde do receptor de cuidados para a 

categoria eleita. Quanto à pergunta sobre em qual Estratégias de 

 melhor se incorporava, os resultados foram estes: 63,3% dos 

espe  direcionar o fator 

relacionado  para a categoria escolhida. 
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2.2-5 Conclusões da validação por especialistas  

 Os resultados da etapa de validação por especialistas permitiram a identificação de 47 

características definidoras e 50 fatores relacionados pertinentes ao diagnóstico de enfermagem 

uidador , que alcançaram os escores necessários para que sejam 

submetidos ao processo de validação clínica. A partir do julgamento dos especialistas, foi 

elaborada a seguinte definição para o diagnóstico referido: estado dinâmico de alteração do 

bem-estar biopsicossocial do cuidador, multideterminado e cumulativo, resultante do 

processo de cuidar de um parente ou de outras pessoas significativas.  

 Convém ressaltar que o escore total do diagnóstico pesquisado (DCV total), nessa 

etapa, foi de 0,72, sendo, portanto, estimado como adequado, haja vista que Fehring (1987) 

julga adequado o diagnóstico analisado com DCV total acima de 0,60. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 - Validação Clínica 



 
3 Validação clínica 

 

 
3.1 Validação clínica: considerações metodológicas 

 A validação clínica corresponde à terceira etapa do processo de validação de 

diagnóstico de enfermagem proposto por Hoskins77, que envolve a confirmação, no ambiente 

clínico, da lista das características definidoras e dos fatores relacionados obtidas a partir da 

análise do conceito diagnóstico e validadas pelos enfermeiros especialistas. 

 Nessa fase, procede-se a uma interação direta e a uma observação do comportamento 

do paciente/cliente por dois enfermeiros considerados competentes diagnosticadores, que 

coletam e analisam os dados de forma independente. Em seguida, avaliam-se o índice de 

concordância no julgamento clínico feito pelos enfermeiros e a frequência com que ocorrem 

os elementos avaliados (características definidoras, fatores relacionados); por fim, calcula-se 

o coeficiente de confiabilidade do diagnóstico analisado ponderado entre os diagnosticadores.  

3.1.1 Local, população e amostra 

 A pesquisa foi realizada no domicílio de idosos dependentes atendidos pela equipe do 

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do município de João Pessoa � PB. Esse serviço 

objetiva garantir a continuidade da assistência de saúde no domicílio, restabelecer e manter a 

saúde do usuário, bem como sua autonomia, independência e participação em seu contexto 

social, na perspectiva de melhorar sua vida, reduzir o número de reinternações e, 

consequentemente, os riscos impostos aos usuários, familiares e cuidadores45. Atualmente, 

atuam, nesse serviço, os seguintes profissionais: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e 

farmacêuticos. 

 Cumpre destacar que a escolha desse cenário se justifica pela exigência de um 

cuidador permanente, como um critério de inclusão do usuário no serviço, considerando que 

ele deverá se responsabilizar pela continuidade do cuidado iniciado pela equipe de saúde. 

Assim, desempenhará um papel relevante para manter e recuperar sua saúde. 

 No que diz respeito a este estudo, a população-alvo compreendeu todos os cuidadores 

de idosos dependentes em atendimento pelo SAD � João Pessoa. A amostra foi selecionada 

com base nos seguintes critérios de inclusão: apresentar o diagnóstico de enfermagem 

�Tensão do papel de cuidador�; ser membro da família; ambos os sexos; e ser cuidador 

principal ou primário. 
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 No que se refere ao tamanho da amostra, Hoskins77 não faz menção ao número 

necessário de participantes. Fehring75, por sua vez, estabelece um espaço temporal para a 

seleção da amostra. Em consonância com essa orientação, a seleção da amostra, no âmbito 

deste estudo, foi feita por conveniência, no período de junho a setembro de 2015, sendo 

compreendida por 40 cuidadores. A contribuição das enfermeiras do SAD-JP foi primordial 

para identificar os cuidadores acometidos por tensão, uma vez que elas, no contato contínuo 

com os mesmos, observavam o impacto da provisão de cuidado sobre suas vidas. 

3.1.2 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados (Apêndice D) contemplou questões referentes à 

caracterização dos cuidadores familiares e dos idosos dependentes, além dos elementos do 

diagnóstico de enfermagem �Tensão do papel de cuidador� (características definidoras e 

fatores relacionados) validados pelos enfermeiros especialistas. As possibilidades de respostas 

para essas questões eram de natureza dicotômica, com vistas a identificar a presença ou a 

ausência dos elementos investigados. 

Esse instrumento foi submetido a uma avaliação aparente de conteúdo por três 

enfermeiras especialistas, que não participaram da validação por especialista, tinham título de 

doutorado e atuavam no ensino, na pesquisa e na assistência relativa ao cuidado de 

enfermagem voltado para o idoso. Essa avaliação envolveu os seguintes aspectos: aparência 

geral, título, enunciados, clareza textual, clareza das questões e objetividade. Foram 

permitidas sugestões de acréscimos, alterações e/ou supressão de dados.    

3.1.3 Coleta de dados  

 Com o intuito de verificar a incidência dos elementos de um diagnóstico de 

enfermagem numa população, Hoskins77 salienta que a abordagem com o cliente deve ser 

conduzida de acordo com a natureza do diagnóstico de enfermagem em estudo. Na situação 

em que o diagnóstico de enfermagem envolver uma resposta cognitiva ou afetiva do cliente, 

caso do presente estudo, os dados deverão ser fornecidos por ele. Nesse cenário, os dados 

foram coletados por meio da técnica de entrevista estruturada juntamente com os cuidadores.

 Para isso, foram agendadas as visitas domiciliares de acordo com a disponibilidade das 

equipes do SAD-JP e dos cuidadores familiares de idosos com o diagnóstico de �Tensão do 

papel de cuidador�, que eram previamente informados pela equipe sobre o objetivo da 

pesquisa. No primeiro momento da visita, os cuidadores eram novamente esclarecidos quanto 

ao objetivo e à relevância do estudo e convidados a participar, caso considerassem oportuno. 
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Nessa ocasião, investigou-se se a atribuição do referido diagnóstico para os cuidadores 

familiares estava correta. Se fossem confirmados o interesse em participar e a presença do 

diagnóstico, o cuidador era solicitado a assinar o TCLE (Apêndice E), depois de lê-lo, e dos 

devidos esclarecimentos, e, posteriormente, iniciada a entrevista. 

 Considerando os preceitos de Hoskins77, participaram da coleta de dados duas 

enfermeiras consideradas competentes diagnosticadoras, incluindo a pesquisadora, com 

experiência de atuação na área assistencial com idosos dependentes e seus respectivos 

cuidadores, que tinham cursado Especialização ou Mestrado na área de Saúde Pública e feito 

capacitação em sistematização da assistência de enfermagem. Cumpre assinalar que, embora 

se preconize que a coleta de dados no ambiente clínico com vistas à validação de um conceito 

diagnóstico seja realizada de forma independente pelas diagnosticadoras, faz-se necessária a 

coleta simultânea79. Assim, a coleta das informações empíricas foi feita simultaneamente 

pelas duas enfermeiras, entretanto, o julgamento clínico dos dados foi efetivado de forma 

independente.  

3.1.4 Análise dos dados 

Os dados coletados foram analisados por meio do pacote estatístico Statistical 

Package for Social Sciences v. 18.0. Para o cálculo do índice de concordância entre as 

enfermeiras diagnosticadoras, utilizou-se o teste Kappa, com intervalo de confiança de 95%. 

Este teste mede o grau de concordância das avaliações nominais ou ordinais feitas por mais de 

um avaliador, quando da avaliação das mesmas amostras. Os valores de Kappa variam de -1 

até +1 (representa total concordância); quanto maior o valor, mais forte a concordância. A 

frequência de ocorrência das características definidoras e dos fatores relacionados foi 

calculada mediante os achados coincidentes entre as duas diagnosticadoras. Por fim, o 

coeficiente de confiabilidade ponderado entre as diagnosticadoras foi obtido aplicando-se a 

fórmula proposta por Fehring75 e indicada por Hoskins77 para cada elemento avaliado: 

                                          F1+ F2 

              R =      A         x    N    N 

                      A + D              2 

 O �R� corresponde ao coeficiente de confiabilidade ponderado entre os observadores; 

�A� significa o número de concordâncias; �D�, o número de discordâncias; �F1� é a 

frequência de características definidoras observadas pelo observador 1; �F2�, a frequência de 

características definidoras observadas pelo observador 2, e �N�, o número de sujeitos 

observados. Depois de efetivado o cálculo desse coeficiente, as características definidoras e os 
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fatores relacionados foram classificados, de acordo com Fehring75, a partir dos mesmos 

escores adotados na validação por especialista, em �maiores� (escores maiores do que 0,80) e 

�menores� (escores menores do que 0,80 e maiores do que 0,50). Os elementos que obtiveram 

escores menores do que 0,50 foram excluídos. 

3.1.5 Aspectos éticos da pesquisa 

Conforme já explicitado, o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê 

de Ética do Centro de Ciências e Saúde da Universidade Federal da Paraíba, aprovado e 

registrado com o Protocolo N° 029/14 e CAAE: 26449113.6.0000.5188 (Anexo). O 

desenvolvimento da pesquisa foi norteado pela Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de 

Saúde - CNS268, que diz respeito à normatização da pesquisa com seres humanos. Utilizou-se 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice E) para assegurar aos participantes 

(cuidadores familiares) informações acerca do seu objetivo e garantir o anonimato, o respeito 

e o sigilo em relação às informações fornecidas, assim como a liberdade para desistir de 

participar da pesquisa em qualquer uma de suas fases.  
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3.2 Resultados  

3.2.1 Caracterização dos cuidadores familiares e dos idosos dependentes 

Tabela 3 - Características dos cuidadores familiares. João Pessoa - PB, 2015, (n=40).  

 

     

   Variável  N % 

   Sexo      

  Feminino  35 87,5% 

  Masculino  5 12,5% 

   Idade Média (DP)  51,4 (13,7)   

  < 40 anos  11 27,5% 

  40 - 49 anos  9 22,5% 

  50 - 59 anos  8 20,0% 

  60 - 69 anos  8 20,0% 

  > 70 anos  4 10,0% 

 
Estado conjugal      

 

União estável  24 60,0% 

 

Solteira (o)  10 25,0% 

 

Divorciada (o)  6 15,0% 

   Escolaridade      

  Analfabeto  2 5,0% 

  Primeiro grau completo  7 17,5% 

  Segundo grau completo  23 57,5% 

  Superior  8 20,0% 

   Renda familiar Média (DP)  3,2 (1,97)   

  < 2 SM  5 12,5% 

  2 - 4 SM  23 57,5% 

  4 - 6 SM  9 22,5% 

  > 6 SM  3 7,5% 

   Ocupação      

  Do lar  23 57,5% 

  Ocupação formal  13 32,5% 

  Ocupação informal  4 10% 

 
Grau de parentesco com o idoso  

  

 

Filha (o)  21 52,5% 

 

Cônjuge  11 27,5% 

 

Nora  3 7,5% 

 

Sobrinho(a)  3 7,5% 

 

Outros  2 5% 

 
Tempo dispensado ao cuidado (anos) Média (DP) 2,3 (2,39) 

 

 

< 1 ano  16 40,0% 

 

1 - 2 anos  13 32,5% 

 

3 - 4 anos  4 10,0% 

 

5 - 6 anos  4 10,0% 

 

> 6 anos  3 7,5% 

 
Horas diárias dispensadas ao cuidado Média (DP) 12,8 (4,81) 

 

 

6 horas  4 10,0% 

 

7 - 12 horas  20 50,0% 

 

13 - 18 horas  11 27,5% 

 

19 - 24 horas  5 12,5% 

           Salário mínimo vigente: 788 reais. 
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 De acordo com dados ora apresentados, predominaram os cuidadores do sexo 

feminino (87,5%), com média de idade de 51,4 anos, casados (50%), com o segundo grau 

completo (57,5%), renda familiar média de 3,2 salários mínimos:  e uma média de 3,7 pessoas 

que vivem com essa renda (dado não expresso na Tabela 3). Quanto à ocupação, 37,5% dos 

cuidadores referiram ser do lar. Evidenciou-se predomínio, ainda, de cuidadores filho(a)s do 

idoso dependente (52,5%) e que tinham suporte de cuidadores secundários (97,5%). Em 

relação à demanda de cuidado, a média de tempo em que o cuidador dispensa o cuidado foi de 

2,3 anos, e a média de horas diárias destinadas a esse cuidado, de 12,8 horas. 

 Quanto à caracterização dos receptores de cuidados (dados não expressos na Tabela 3), 

42,4% dos idosos tinham idades entre 70 e 79 anos, e a média de 78,7 anos. No concernente a 

sua dependência, 32 idosos (80%) eram acamados; oito (20%) deambulavam com auxílio; um 

(2,5%) usava cadeira de rodas, e 24 (60%) tinham problemas de memória. Dentre os 

principais problemas de saúde, com casos de comorbidades, destacaram-se: acidente vascular 

cerebral (47,5%; n=19), hipertensão arterial (35%; n=14), diabetes mellitus (30%; n=12), 

Alzheimer (25%; n=10), úlceras por pressão (20%; n=8) e outros (55%; n=22), como doença 

cardiovascular, tumor cerebral, parkinson, trombose venosa, esquizofrenia, fratura de fêmur, 

escaras, artrite, artrose e câncer de próstata.  
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3.2.2 Características definidoras validadas 

 As tabelas seguintes apresentam os índices de concordância relativos à identificação, 

entre as duas diagnosticadoras, das características definidoras do diagnóstico em estudo, a 

frequência dessas características entre os cuidadores familiares de idosos dependentes e os 

coeficientes de confiabilidade e o status de classificação dessas características. Ressalta-se 

que os dados relativos às frequências das características definidoras consistem nos achados 

coincidentes entre as enfermeiras diagnosticadoras.    

 No concernente aos índices de concordância, convém assinalar que as variações de 

concordância entre as enfermeiras diagnosticadoras relacionadas à identificação das 

características definidoras na população estudada não afetaram o julgamento final obtido na 

validação clínica desses elementos, considerando que os resultados relativos aos coeficientes 

de confiabilidade dessas características convergiram com os achados relacionados à 

frequência delas. O índice de kappa = 1,00 indica consenso de 100% no julgamento clínico 

acerca da persistência ou ausência dos elementos do diagnóstico entre as enfermeiras 

diagnosticadoras.  

Tabela 4 - Características definidoras (Atividades de cuidado) do diagnóstico de enfermagem 

"Tensão do papel de cuidador", segundo a frequência, o índice de concordância e o 

coeficiente de confiabilidade. João Pessoa-PB, 2015 (n=40). 

Atividades de cuidado N % Kappa CC* Status 

Déficit de autocuidado 37 92,5% 1,00 0,93 Maior 

Apreensão quanto à saúde futura do receptor de cuidados 27 67,5% 0,94 0,67 Menor 

Preocupação com a rotina de cuidados 23 57,5% 0,74 0,51 Menor 

Apreensão quanto ao bem-estar do receptor de cuidados caso seja 

incapaz de oferecê-los   
22 55,0% 1,00 0,55 

Menor 

Apreensão quanto à capacidade futura para fornecer cuidados 22 55,0% 0,85 0,54 Menor 

Sensação de baixo controle sobre a situação 20 50,0% 0,95 0,50 Menor 

Dificuldade para realizar as atividades necessárias 19 47,5% 0,95 0,48 Excluída 

Prejuízo na qualidade do cuidado dispensado 8 20,0% 0,93 0,21 Excluída 

Apreensão quanto à possível institucionalização do receptor de cuidados 3 7,5% 1,00 0,08 Excluída 
* Coeficiente de confiabilidade 

 Conforme os dados apresentados na Tabela 4, das nove características definidoras 

contempladas na categoria "Atividades de cuidado", "Déficit de autocuidado" foi a mais 

frequentemente identificada pelas enfermeiras diagnosticadoras (92,5%), com coeficiente de 

confiabilidade de 0,93, e classificada como "maior"; ao passo que as características 

"Apreensão quanto à possível institucionalização do receptor de cuidados", "Prejuízo na 

qualidade do cuidado dispensado’ e "Dificuldade para realizar as atividades necessárias" 

foram as menos frequentes entre os cuidadores familiares investigados e com escores de 

coeficientes de confiabilidades inferiores a 0,50, sendo, por isso, excluídas. Cabe ressaltar que 
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essas últimas são características de difícil aceitação pelos cuidadores, que podem ter receio de 

ser julgados desfavoravelmente ao verbalizá-las. As outras cinco características contempladas 

nessa categoria foram classificadas como "menores". 

Tabela 5 - Características definidoras (Estado de saúde do cuidador: fisiológico, emocional e 

socioeconômico) segundo a frequência, o índice de concordância e o coeficiente de 

confiabilidade. João Pessoa-PB, 2015, (n=40). 

Estado de saúde do cuidador: fisiológico N % Kappa CC* Status 

Vulnerabilidade ao adoecimento 39 97,5% 1,00 0,98 Maior 

Deterioração no estado de saúde 37 92,5% 1,00 0,93 Maior 

Fadiga 35 87,5% 0,95 0,87 Maior 

Pior percepção do estado de saúde 34 85,0% 1,00 0,85 Maior 

Alteração no peso corporal 21 52,5% 1,00 0,53 Menor 

Cefaleia 21 52,5% 1,00 0,52 Menor 

Consumo de medicamentos, fumo e/ou álcool 22 55,0% 0,90 0,52 Menor 

Problemas gastrointestinais 13 32,5% 1,00 0,34 Excluída 

Hipertensão arterial 13 32,5% 1,00 0,31 Excluída 

Enxaqueca 9 22,5% 1,00 0,23 Excluída 

Doença cardiovascular 3 7,5% 1,00 0,08 Excluída 

Estado de saúde do cuidador: emocional      

Estressores 37 92,5% 1,00 0,93 Maior 

Prejuízo na qualidade de vida do cuidador 33 82,5% 1,00 0,83 Maior 

Tristeza 32 80,0% 0,93 0,79 Menor 

Vacilação emocional 31 77,5% 1,00 0,77 Menor 

Depressão 27 67,5% 1,00 0,68 Menor 

Somatização 27 67,5% 1,00 0,67 Menor 

Baixa autoestima situacional 24 60,0% 0,90 0,59 Menor 

Nervosismo  24 60,0% 0,85 0,59 Menor 

Alteração no padrão do sono 22 55,0% 1,00 0,55 Menor 

Impaciência 17 42,5% 0,85 0,43 Excluída 

Irritabilidade 16 40,0% 0,90 0,38 Excluída 

Ressentimento 10 25,0% 1,00 0,25 Excluída 

Medo 9 22,5% 0,79 0,21 Excluída 

Frustração 8 20,0% 0,94 0,21 Excluída 

Raiva 6 15,0% 0,91 0,16 Excluída 

Sentimento de culpa 5 12,5% 1,00 0,13 Excluída 

Insatisfação com a vida 5 12,5% 0,88 0,11 Excluída 

Exaustão emocional 4 10,0% 1,00 0,10 Excluída 

Estado de saúde do cuidador: socioeconômico      

Isolamento social  36 90,0% 1,00 0,89 Maior 

Mudanças nas atividades de lazer 36 90,0% 1,00 0,89 Maior 

Prejuízos financeiros 34 85,0% 1,00 0,84 Maior 

Mudanças nos papéis sociais 26 65,0% 0,90 0,65 Menor 

Interferência na atividade profissional 24 60,0% 0,88 0,60 Menor 
* Coeficiente de confiabilidade 

 No tocante à categoria "Estado de saúde do cuidador: fisiológico", ressalta-se que as 

características ‘Vulnerabilidade ao adoecimento’, "Deterioração no estado de saúde", 

"Fadiga" e "Pior percepção do estado de saúde" foram as mais identificadas pelas 

diagnosticadoras e classificadas, em conformidade com os coeficientes de confiabilidade, 

como "maiores"; enquanto "Problemas gastrointestinais", "Hipertensão arterial", "Enxaqueca" 

e "Doença cardiovascular" representaram as características definidoras menos frequentes nos 
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cuidadores familiares e que não alcançaram o escore 0,50 de coeficiente de confiabilidade, 

portanto, foram excluídas. Além disso, três características contempladas nessa categoria 

foram classificadas como "menores": "Alteração no peso corporal", "Cefaleia" e "Consumo de 

medicamentos, fumo e/ou álcool". 

 Das dezoito características definidoras contempladas na categoria "Estado de saúde do 

cuidador: emocional", "Estressores" e "Prejuízo na qualidade de vida do cuidador" foram as 

mais frequentes entre os cuidadores (92,5% e 82,5%, respectivamente) e classificadas como 

"maiores". Por outro lado, "Exaustão emocional", "Sentimentos de culpa" e "Insatisfação com 

a vida" foram as características menos identificadas entre as diagnosticadoras e com escores 

de coeficientes de confiabilidades inferiores a 0,50, sendo excluídas. Essas características 

consistem em sentimentos de difícil expressão, o que contribui, muitas vezes, para que não 

sejam evidenciadas entre os cuidadores. Além dessas, seis características também foram 

excluídas. As outras sete características foram classificadas como ‘menores’: "Tristeza", 

"Vacilação emocional", "Depressão", "Somatização", "Baixa autoestima situacional", 

"Nervosismo" e "Alteração no padrão do sono".  

 Na categoria "Estado de saúde do cuidador: socioeconômico", as características mais 

identificadas foram: "Isolamento social" (90%), "Mudanças nas atividades de lazer" (90%) e 

"Prejuízos financeiros" (85%), as quais foram classificadas como "maiores", enquanto 

"Interferência na atividade profissional" e "Mudanças nos papéis sociais" representaram as 

menos incidentes entre os cuidadores, classificadas, segundo os coeficientes de 

confiabilidade, como "menores". 

Tabela 6 - Características definidoras (Relacionamento entre o cuidador e o receptor de 

cuidados e Processos familiares) segundo a frequência, o índice de concordância e o 

coeficiente de confiabilidade. João Pessoa-PB, 2015, (n=40). 

Relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados N % Kappa CC* Status 

Dificuldade em ver o receptor de cuidados com a enfermidade 21 52,5% 1,00 0,50 Menor 

Pesar quanto a alterações no relacionamento com o receptor 

de cuidado 
17 42,5% 0,85 0,43 

Excluída 

Processos familiares      

Conflito familiar 20 50,0% 1,00 0,50 Menor 

Preocupação com relação aos membros da família 15 37,5% 0,90 0,34 Excluída 
    * Coeficiente de confiabilidade 

 

 Considerando a categoria "Relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados", 

constataram-se percentuais de frequência semelhantes entre as duas características, 

destacando "Dificuldade de ver o receptor de cuidados com a enfermidade" como a mais 
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frequente (52,5%), ainda que o percentual não tenha sido tão significativo, classificada como 

"menor". A característica "Pesar quanto a alterações no relacionamento com o receptor de 

cuidados" obteve escore inferior a 0,50 e foi excluída. 

 No tocante à categoria "Processos familiares", ambas as características apresentaram 

percentuais de frequência relativamente baixos, e "Conflito familiar" foi a mais frequente 

entre os cuidadores investigados (50%), classificada, de acordo com o seu coeficiente de 

confiabilidade (0,5), como "menor". A característica "Preocupação em relação aos membros 

da família" obteve indicativo de exclusão. 

 Convém ressaltar que, das 47 características definidoras submetidas à validação 

clínica, dezoito foram excluídas, o que resultou em 29 características do diagnóstico de 

enfermagem "Tensão do papel de cuidador", das quais dez foram classificadas como 

‘maiores’, a saber: "Déficit de autocuidado", "Vulnerabilidade ao adoecimento", 

"Deterioração no estado de saúde", "Fadiga", "Pior percepção do estado de saúde", 

"Estressores", "Prejuízo na qualidade de vida do cuidador", "Isolamento social", "Mudanças 

nas atividades de lazer" e "Prejuízos financeiros".  

 Das 29 características definidoras validadas clinicamente, em nosso contexto, onze 

não estão contempladas na Taxonomia da NANDA-I
2
 e foram identificadas na etapa de 

análise conceitual: déficit de autocuidado; sensação de baixo controle sobre a situação; 

vulnerabilidade ao adoecimento; deterioração no estado de saúde; pior percepção do estado de 

saúde; consumo de medicamentos, fumo e/ou álcool; tristeza; prejuízo na qualidade de vida 

do cuidador; baixa autoestima situacional; prejuízos financeiros; e mudanças nos papéis 

sociais. Além disso, na avaliação realizada pelos enfermeiros especialistas, a característica 

definidora "Baixa produtividade no trabalho" recebeu a designação de "Interferência na 

atividade profissional"; e "Hipertensão" recebeu a denominação "Hipertensão arterial" . 

3.2.3 Fatores relacionados validados 

 Do mesmo modo que ocorreu no julgamento das características definidoras, as 

variações de concordância entre as enfermeiras diagnosticadoras relativas à investigação dos 

fatores relacionados do diagnóstico em análise não afetou o julgamento final obtido na 

validação clínica desses elementos, considerando que os resultados relativos aos coeficientes 

de confiabilidade desses fatores convergiram com os achados referentes à sua incidência. 

Ademais, os dados referentes à frequência dos fatores relacionados consistem em índices 

coincidentes entre as enfermeiras diagnosticadoras.    
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Tabela 7 - Fatores relacionados (estado de saúde do receptor de cuidados, estado de saúde do 

cuidador e relação entre o cuidador e o receptor de cuidados) segundo a frequência, o índice 

de concordância e o coeficiente de confiabilidade. João Pessoa-PB, 2015 (n=40). 

Estado de saúde do receptor de cuidados N % Kappa CC* Status 

Doença crônica 39 97,5% 1,00 0,98 Maior 

Dependência para execução das atividades básicas de 

vida diária 
37 92,5% 1,00 0,90 Maior 

Aumento da necessidade de cuidados 35 87,5% 0.89 0,87 Maior 

Comorbidades 27 67,5% 1,00 0,68 Menor 

Alteração na função cognitiva 23 57,5% 0,95 0,57 Menor 

Comportamentos problemáticos 22 55,0% 1,00 0,55 Menor 

Agravamento do estado de saúde 20 50,0% 0.95 0,50 Menor 

Episódio de hospitalização 18 45,0% 1,00 0,43 Excluído 

Distúrbio do sono 14 35,0% 0.90 0,36 Excluído 

Sintomas depressivos 9 22,5% 1,00 0,23 Excluído 

Estado de saúde do cuidador      

Problemas psicológicos 28 70,0% 0,94 0,69 Menor 

Presença de morbidade 16 40,0% 0,90 0,38 Excluído  

Incapacidade de atender às expectativas de outros 7 17,5% 0,79 0,18 Excluído 

Incapacidade de atender às próprias expectativas 6 15,0% 1,00 0,17 Excluído 

Alteração da função cognitiva 2 5,0% 0,80 0,06 Excluído 

Abuso de substâncias 1 2,5% 1,00 0,03 Excluído 

Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados      

Corresidência 37 92,5% 1,00 0,93 Maior 

Codependência 32 80,0% 0,84 0,76 Menor 

Condição do receptor de cuidados inibe a conversa 27 67,5% 0,76 0,63 Menor 

Expectativas não realistas do receptor de cuidados  7 17,5% 0,92 0,18 Excluído 

Padrão de relações ineficazes 5 12,5% 0,89 0,13 Excluído 

Relacionamento violento 2 5,0% 0,79 0,06 Excluído 

 Conforme exposto na Tabela 7, dos 10 fatores relacionados contemplados na categoria 

"Estado de saúde do receptor de cuidados", "Doença crônica" e "Dependência para execução 

das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD)" foram os identificados com mais frequência 

pelas diagnosticadoras e classificados como "maiores"; ao passo que os fatores "Episódio de 

hospitalização", "Distúrbio do sono" e "Sintomas depressivos" incidiram com menos 

frequência entre os idosos e obtiveram escores de coeficientes de confiabilidade inferiores a 

0,50, sendo, pois, excluídos.  Os demais fatores foram classificados como ‘menores’.  

 No tocante à categoria "Estado de saúde do cuidador", o fator relacionado "Problemas 

psicológicos" foi o mais identificado entre os cuidadores familiares (70%), enquanto 

"Alteração da função cognitiva" e "Abuso de substâncias" foram os fatores menos frequentes 

entre eles. Convém mencionar que a alteração da função cognitiva está mais presente entre 

cuidadores idosos, dado não correspondente ao perfil de cuidadores deste estudo. Ademais, a 

identificação de abusos de substâncias entre esses indivíduos requer uma abordagem 

continuada, inclusive, de outros familiares, o que pode ter desfavorecido sua identificação. 

Quanto à classificação obtida com base no coeficiente de confiabilidade, o fator "Problemas 
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psicológicos" foi avaliado como "menor", e os demais fatores não alcançaram o escore de 

0,50 e foram excluídos. 

 Na categoria "Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados", os fatores 

relacionados "Corresidência" e "Codependência" foram os identificados com mais frequência 

pelas diagnosticadoras entre os cuidadores familiares (92,5% e 80%, respectivamente) e 

classificados como "maiores". Por sua vez, os fatores "Expectativas não realistas do receptor 

de cuidados", "Padrão de relações ineficazes" e "Relacionamento violento" corresponderam 

aos menos frequentes dessa categoria e foram excluídos. Considerando tal achado, pode-se 

inferir que os cuidadores tinham uma história satisfatória de relacionamento com o idoso 

dependente. Outros dois fatores foram classificados como "menores": "Codependência" e 

"Condição do receptor de cuidados inibe a conversa". 

Tabela 8 - Fatores relacionados (Atividades de cuidado e Processos familiares) segundo a 

frequência, o índice de concordância e o coeficiente de confiabilidade. João Pessoa-PB, 2015 

(n=40). 

Atividades de cuidado N % Kappa CC* Status 

Sobrecarga 34 85,0% 1,00 0,85 Maior 

Falta de tempo do cuidador para cuidar de si  34 85,0% 1,00 0,85 Maior 

Duração dos cuidados 26 65,0% 0,89 0,64 Menor 

Complexidade das atividades de cuidado 25 62,5% 1,00 0,63 Menor 

Imposição do exercício do papel de cuidador 24 60,0% 0,89 0,59 Menor 

Alta hospitalar recente para casa de familiar que necessita de cuidados 22 55,0% 1,00 0,55 Menor 

Imprevisibilidade da situação de cuidado 22 55,0% 0,75 0,43 Excluído 

Mudanças na natureza das atividades 6 15,0% 0,72 0,15 Excluído 

Processos familiares      

Disfunção familiar 22 55,0% 0,90 0,52 Menor 

Padrão de enfrentamento familiar ineficaz 21 52,5% 0,85 0,50 Menor 
*Coeficiente de confiabilidade 

 No referente à categoria "Atividades de cuidado", os fatores relacionados mais 

frequentemente identificados pelas diagnosticadoras foram: "Sobrecarga" e "Falta de tempo 

do cuidador para cuidar de si",com igual percentual (85%), classificados como "maiores". 

Entre os menos frequentes, destacaram-se: "Imprevisibilidade da situação de cuidado" e 

"Mudanças na natureza das atividades",, os quais foram excluídos, segundo os coeficientes de 

confiabilidade. Além desses, outros quatro fatores foram classificados como "menores". 

 Na categoria "Processos familiares", houve percentuais de frequência semelhantes e 

relativamente baixos entre os dois fatores relacionados: ‘Disfunção familiar" (55%) e "Padrão 

de enfrentamento familiar ineficaz" (52,5%), que foram classificados, de acordo com os 

coeficientes de confiabilidade, como "menores". 
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Tabela 9 - Fatores relacionados (Recursos) segundo a frequência, o índice de concordância e o 

coeficiente de confiabilidade. João Pessoa-PB, 2015 (n=40). 

Recursos N % Kappa CC* Status 

Inexperiência em executar cuidados 30 75,0% 0,93 0,74 Menor 

Dificuldade de acesso aos recursos da comunidade 25 62,5% 1,00 0,63 Menor 

Privacidade insuficiente do cuidador 25 62,5% 0,79 0,56 Menor 

Recursos da comunidade insuficientes 23 57,5% 0,75 0,55 Menor 

Apoio social insuficiente 22 55,0% 0,95 0,55 Menor 

Estratégias de enfrentamento ineficazes 21 52,5% 1,00 0,53 Menor 

Tempo insuficiente 17 42,5% 0,90 0,40 Excluído 

Resiliência emocional insuficiente 14 35,0% 1,00 0,35 Excluído 

Transporte inadequado 13 32,5% 0,89 0,33 Excluído 

Conhecimento insuficiente sobre recursos da comunidade 13 32,5% 0,89 0,33 Excluído 

O cuidador não está pronto, do ponto de vista do 

desenvolvimento, para esse papel 
14 35,0% 0,89 0,33 Excluído 

Equipamentos inadequados para oferecimento de cuidados 9 22,5% 0,87 0,24 Excluído 

Ambiente físico inadequado para a realização do cuidado 8 20,0% 0,93 0,21 Excluído 
*Coeficiente de confiabilidade 

 Na categoria "Recursos", salienta-se que o fator relacionado "Inexperiência em 

executar cuidados" foi o mais identificados pelas enfermeiras diagnosticadoras (75%), ao 

passo que os fatores "Equipamentos inadequados para oferecimento de cuidados" e 

"Ambiente físico inadequado para a realização do cuidado" incidiram com menos frequência 

entre os cuidadores (22,5% e 20%, respectivamente). Salienta-se que, no geral, os cuidadores 

e idosos dependentes deste estudo possuíam boas condições de ambiência e de tecnologias 

para a efetivação do cuidado. Quanto à classificação, com base nos coeficientes de 

confiabilidade, seis fatores foram classificados como "menores" e os outros sete foram 

excluídos. Nessa categoria, nenhum fator relacionado foi classificado como "maior". 

Tabela 10 - Fatores relacionados (Socioeconômicos e Característica do cuidador) segundo a 

prevalência, o índice de concordância e o coeficiente de confiabilidade. João Pessoa-PB, 2015 

(n=40). 

Socioeconômicos N % Kappa CC* Status 

Déficit de lazer 37 92,5% 1,00 0,93 Maior 

Encargos financeiros relacionados à atividade de cuidar 32 80,0% 0,94 0,75 Menor 

Compromisso com vários papéis que competem entre si 27 67,5% 1,00 0,63 Menor 

Baixo nível socioeconômico 10 25,0% 0,85 0,25 Excluído 

Característica do cuidador      

Baixo nível educacional 3 7,5% 0,95 0,06 Excluído 
 *Coeficiente de confiabilidade 

 No tocante à categoria "Socioeconômicos", ressalta-se que o fator relacionado "Déficit 

de lazer" foi o mais identificado entre os cuidadores (92,5%) e classificado, conforme o 

coeficiente de confiabilidade (0,93), como "maior". Por outro lado, ‘"Baixo nível 

socioeconômico"  foi o fator menos incidente entre os cuidadores (25%) e não alcançou o 

escore 0,50 de coeficiente de confiabilidade, sendo, portanto, excluído. Outros dois fatores 
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contemplados nessa categoria foram classificados como "menores": "Encargos financeiros 

relacionados à atividade de cuidar" e "Compromisso com vários papéis que competem entre 

si". 

 Na categoria "Característica do cuidador", por sua vez, o fator relacionado "Baixo 

nível educacional" obteve baixo percentual de frequência entre os cuidadores investigados 

(7,5%), o que indica um bom nível de escolaridade entre eles. Além disso, obteve escore de 

coeficiente de confiabilidade inferior a 0,50 e foi excluído, o que culminou na supressão da 

categoria "Característica do cuidador" (gerada na etapa de análise do conceito).  

 Considerando os dados ora apresentados, ressalta-se que, dos cinquenta fatores 

relacionados submetidos à etapa de validação clínica, 22 foram excluídos, o que resultou na 

identificação de 28 fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem "Tesão do papel de 

cuidador". Desses, sete foram classificados como ‘maiores’: ‘"Doença crônica", 

"Dependência para execução das Atividades Básicas de Vida Diária", "Aumento da 

necessidade de cuidados", "Corresidência", "Sobrecarga", "Falta de tempo do cuidador para 

cuidar de si" e " Déficit de lazer".  

 Dos 28 fatores relacionados validados clinicamente, em nosso contexto, sete foram 

identificados na etapa de análise de conceito, logo, não estão dispostos na Taxonomia da 

NANDA-I
2
. São eles: comorbidades; problemas psicológicos; corresidência; sobrecarga; falta 

de tempo do cuidador para cuidar de si; imposição do exercício do papel de cuidador; e 

encargos financeiros relacionados à atividade de cuidar. Na avaliação realizada pelos 

enfermeiros especialistas, o fator relacionado "Dependência" recebeu a denominação de 

"Dependência para execução das Atividades Básicas de Vida Diária", o fator "Gravidade da 

doença" recebeu a designação de "Agravamento do estado de saúde" e o fator "Recreação 

insuficiente" recebeu a denominação de "Déficit de lazer". Além disso, ressalva-se que o fator 

"Codependência" foi incorporado na categoria "Relação entre o cuidador e o receptor de 

cuidados" e o fator "Estratégias de enfrentamento ineficazes", contemplado na categoria 

"Recursos". 

 Por último, considerando os escores totais de 0,72 relativo à etapa de validação por 

especialistas, e de 0,69, na etapa de validação clínica, conclui-se que a validação do 

diagnóstico estudado foi estimado como adequado, tendo como base a perspectiva de 

Fehring
75

, que julga a validação do diagnóstico pertinente quando o escore total do 

diagnóstico estudado for superir a 0,60. 
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  Figura 4 - Estrutura do diagnóstico de enfermagem "Tensão do papel de cuidador" depois da validação clínica. João Pessoa-PB, 2015. 
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 Considerando que a Taxonomia da NANDA-I
2
 apresenta 36 características definidoras 

e 54 fatores relacionados do diagnóstico “Tensão do papel de cuidador”, ressalta-se que, 

embora tenham sido incluídos novos elementos identificados na etapa de análise conceitual, 

foi validado, em nosso contexto, um número reduzido desses elementos: 29 características 

definidoras e 28 fatores relacionados. A respeito disso, convém salientar que a Taxonomia da 

NANDA-I
2
 apresenta como propósito futuro a limitação da quantidade de indicadores 

diagnósticos, visto que longas listas de sinais/sintomas não são úteis na aplicação clínica. 

3.2-4 Discussão 

 O perfil dos cuidadores envolvidos neste estudo guarda semelhança com resultados de 

outras pesquisas cujo objeto envolveu a mesma temática
39,51,175,178

. A respeito disso, é 

importante ressaltar que a atribuição do papel de cuidador a alguns membros familiares vem 

obedecendo, de modo geral, às normas sociais que envolvem o gênero (prioritariamente 

mulheres), o grau de parentesco (com prioridade para cônjuge e filhos), a proximidade física 

(especialmente aqueles que corresidem com o idoso) e a proximidade afetiva
273

.  

 Apesar das mudanças na composição familiar e dos novos papéis assumidos pelas 

mulheres, especialmente com sua inserção no mercado de trabalho, elas têm, 

majoritariamente, assumido o papel de cuidador, porque prestar cuidados tem sido 

compreendido secularmente como uma atribuição feminina 
274,275

. Além dessa necessidade de 

prestar cuidados ao idoso dependente, essas mulheres desempenham atividades relacionadas 

às atribuições de ser mãe, esposa, profissional e dona de casa, o que contribui 

substancialmente para o acometimento de sobrecarga e tensão
152

.  

 Um fator que merece ser ressaltado diz respeito à participação dos homens no 

desempenho desse papel. Considerando o fato de que eles desempenham mais frequentemente 

a função de cuidadores secundários e que só participaram desta pesquisa cuidadores 

familiares principais, verificou-se um envolvimento significativo de homens (12,5%) 

exercendo o papel de cuidadores de idosos dependentes. Além da participação maciça do sexo 

feminino, a média de idade dos cuidadores encontrada neste estudo corroborou a tendência do 

envolvimento de mulheres de meia idade na prestação de cuidados. Tal achado pode 

relacionar-se ao elevado número de filhas exercendo essa função e de cônjuges do sexo 

feminino, que tendem a ser mais jovens do que seus companheiros. Nesse contexto, tendo em 

vista o predomínio de filho(a)s exercendo o papel de cuidadores(as) de idosos, conforme 

evidenciado neste estudo, os valores filiais têm reforçado a devoção, o respeito e o sentimento 
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de retribuição aos pais, que são uma força motivacional para cuidar deles numa ocasião de 

dependência
276

.  

 No tocante ao estado conjugal, observou-se que a maioria dos cuidadores tinha 

relações estáveis; eram casados ou tinham companheiros. Esse achado guarda relação com a 

maior probabilidade do aparecimento de sobrecarga e de pior percepção de sua qualidade de 

vida, visto que, além das atividades relacionadas à oferta de cuidados ao idoso dependente e 

às atribuições domésticas, têm que atender às solicitudes dos companheiros. A dependência 

do idoso ocasiona, nesse contexto, novas exigências na vida do casal e necessárias 

reorganizações de seus papéis, e isso modifica a natureza da relação do casal
174,274

. Quando o 

cônjuge é o próprio idoso ou o cuidado é compartilhado entre os cônjuges, há menos riscos do 

acometimento de efeitos deletérios na vida dos cuidadores. 

 Informações relacionadas ao nível de compreensão dos cuidadores ou à renda familiar 

são aspectos relevantes na investigação de fatores que podem influenciar a atividade de 

cuidado. Nesse cenário, estudos demonstram que o baixo grau de escolaridade pode 

influenciar a qualidade da assistência dispensada ao idoso, uma vez que atividades como 

banho no leito, administração de medicamentos, aspiração traqueal, dieta enteral via sonda e 

oxigenoterapia, por exemplo, não só exigem destreza manual como também conhecimentos 

específicos dos cuidadores
277

. Em contrapartida, cuidadores com melhores níveis de 

escolaridade - dado revelado nesta pesquisa – percebem com mais facilidade o estado de 

saúde do idoso. Por essa razão, vivenciam frequentemente sentimentos de preocupação, medo 

e angústia
227,274

. 

 O aspecto financeiro é outra questão que compromete o cotidiano das famílias 

cuidadoras, considerando que as atividades de cuidado são onerosas. A média da renda 

familiar dos cuidadores que participaram deste estudo foi de 3,2 salários mínimos, da qual 

dependem, em média, 3,5 pessoas. Esse provento não tem sido destinado somente para 

atender às necessidades de cuidado dos idosos, mas também para suprir as necessidades de 

vida de outros familiares, que podem provocar crises financeiras, que comprometem 

sobremaneira a qualidade de vida desses familiares e do cuidado dispensado ao idoso 

dependente. 

 Quanto à ocupação, verificou-se a prevalência de cuidadores que se designaram do lar, 

o que significa dizer que não desempenham atividades extradomiciliares, para se dedicar 

inteiramente ao idoso e a outros membros da família, além dos afazeres domésticos. Alguns 

deles podem ter tomado a decisão de abandonar o emprego formal para se dedicar 
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permanentemente ao cuidado do idoso dependente, e isso causa prejuízos financeiros no seio 

familiar.  

 No concernente à demanda de cuidado, os participantes desta investigação cuidam dos 

idosos dependentes há, em média, 2,3 anos, dedicando uma média de 12,8 horas diárias a essa 

atividade. A respeito disso, convém salientar que o elevado tempo gasto diariamente ao 

cuidado expõe a uma situação prolongada de desgastes físicos e emocionais, potencialmente 

geradores de estresse e tensão
51

. Por outro lado, quase todos os cuidadores referiram ter 

suporte de um cuidador secundário para cuidar do idoso dependente.  

 Assim, considerando as características dos receptores de cuidados, cumpre mencionar 

que o perfil de idosos dependentes evidenciado neste estudo guarda consonância com o 

resultado de outras pesquisas
39,40,51

,
 
em que se evidencia uma média de idade próxima à média 

de expectativa de vida atual e o acometimento por problemas de saúde com caráter 

essencialmente crônico, que comprometem, substancialmente, a capacidade funcional física 

e/ou cognitiva desses indivíduos e os torna dependentes para o desempenho das atividades de 

vida diária. 

 No que se refere aos resultados da etapa de validação clínica, considerando o índice de 

concordância das características definidoras e dos fatores relacionados, o estudo mostrou que 

as variações de opiniões entre as enfermeiras diagnosticadoras não interferiram no resultado 

final da validação clínica. Esses elementos consistem, de modo geral, em sinais subjetivos, 

que podem ser identificados ora pela verbalização do cuidador ora pela percepção do 

diagnosticador, com manifestações, indicadores ou indícios que sinalizem a sua presença. Tal 

realidade pode ter contribuído para que, em algumas situações, tenha havido divergências de 

opiniões e/ou registros entre as enfermeiras diagnosticadoras.  

 Os resultado deste estudo mostra que o ‘Déficit de autocuidado", " Deterioração no 

estado de saúde do cuidador", "Fadiga", "Pior percepção do estado de saúde",  "Prejuízo na 

qualidade de vida do cuidador", " Isolamento social", " Mudanças nas atividades de lazer" e 

"Prejuízos financeiros" são características definidoras relevantes para a identificação do 

diagnóstico de enfermagem ‘Tensão do papel de cuidador’. Ademais, "Dependência para 

execução das Atividades Básicas de Vida Diária", " Deterioração física do receptor de 

cuidados", "Corresidência", "Sobrecarga", "Falta de tempo do cuidador para cuidar de si" e 

" Déficit de lazer" são importantes fatores relacionados do referido diagnóstico. Tais 

elementos guardam estreita relação, conforme expresso na figura que segue. 
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Figura 5 - Relação entre as características definidoras e os fatores relacionados principais do 

diagnóstico de enfermagem ‘Tensão do papel de cuidador’. João Pessoa-PB, 2015. 

 

 Conforme já discutido no tópico introdutório deste relatório, a situação atual de alta 

prevalência de doenças crônicas e a longevidade dos brasileiros contribuem para aumentar o 

número de idosos com limitações funcionais, que se tornam dependentes e apresentam a 

necessidade de cuidados constantes. O Conselho Europeu define a dependência como o estado 

em que os indivíduos, em virtude de causas relacionadas à falta ou à perda de autonomia 

física, psicológica ou intelectual, têm necessidade de assistência ou ajuda significativa para 

realizar atividades comuns da vida diária, particularmente, aqueles relacionados aos cuidados 

pessoais
164

. 

 Assim, considerando que a dependência funcional consiste na incapacidade de manter 

as habilidades físicas e mentais para manter uma vida independente e autônoma, sua 

incidência tem sido mensurada por meio de avaliação das atividades de vida diária, sejam elas 

básicas, que envolvem o autocuidado, ou instrumentais, que abrangem atividades de 

organização da rotina diária
278

.  

 A esse aspecto, convém ressaltar que as atividades básicas de vida diária são as 

últimas a ser comprometidas em decorrência do envelhecimento ou de agravos à saúde do 

idoso. Assim, a dependência para executar as atividades básicas de vida diária (ABVD) 

relaciona-se ao aumento da necessidade de cuidados, como higiene corporal, alimentação, 

transferência, acompanhamento e vigilância, cuidados pessoais, administração de 

medicamentos, estímulo à comunicação, entre outros
279

. Essa elevada demanda por cuidados 
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tem ocasionado prejuízos financeiros no seio familiar, devido à necessidade de adquirir 

insumos e tecnologias essenciais para proporcionar um ambiente domiciliar adequado e 

manter eficazmente a saúde do idoso dependente. Somada a essa demanda, pode haver uma 

piora no poder aquisitivo da família quando ocorre perda de emprego formal, das reservas 

financeiras e da principal fonte de renda
144,157

. 

 Cumpre salientar que o cuidador concilia o cumprimento dessas atividades de cuidado 

com outros afazeres domésticos e, em algumas situações, com atividades extradomiciliares, 

assumindo múltiplas funções, quase sempre, sem o auxílio de outras pessoas. Quando não 

dispõe desse suporte, as atividades específicas de cuidado, como higiene corporal, restringem-

se, de modo geral, ao cuidador. Isso tem contribuído para o acometimento da sobrecarga 

entre os cuidadores, que acarreta implicações físicas, psíquicas e sociais e estimula 

corroborando para o surgimento da tensão
144,174

. Dentre as repercussões físicas, destaca-se o 

aparecimento da fadiga, evidenciada pela presença de cansaço, esgotamento e fraqueza 

excessiva
145

.  

 Ao se deparar as alterações que sua rotina exige e com as readaptações diversas, o 

cuidador se expõe mais frequentemente aos estressores, compreendidos como forças que 

podem alterar a estabilidade biopsicossocial do indivíduo e estimulam a tensão. Tais 

estressores podem ser extrapessoais, quando agem como forças advindas de fora do indivíduo, 

como, por exemplo, situação econômica adversa; interpessoais, quando agem entre dois ou 

mais indivíduos, como, por exemplo, expectativas não realistas em relação a papéis sociais; e 

intrapessoais, que agem dentro do indivíduo, com os sentimentos de raiva e nervosismo
280

. 

  Outro aspecto decorrente da sobrecarga de atividades é a restrição do tempo do 

cuidador, que se vê obrigado a deixar suas necessidades pessoais em segundo plano
136,182,186

. 

Nesse contexto, a falta de tempo do cuidador para cuidar de si também constitui um fator 

determinante para o aparecimento da tensão, ao colaborar para o acometimento de déficit de 

autocuidado e déficit de lazer. Ao deixar de cuidar de si para cuidar integralmente do idoso, o 

cuidador fica mais vulnerável ao adoecimento e ao acometimento de problemas de saúde, 

especialmente, doenças osteomusculares, depressão, desordens digestivas, hipertensão arterial 

e propensão às infecções
149,186,275

.  

 Há que se ressaltar que cuidar de um idoso dependente demanda do cuidador bom 

condicionamento físico, uma vez que lida cotidianamente com tarefas complexas e pesadas e, 

não raras vezes, seu repouso é prejudicado. Assim, o acometimento de desgaste físico, 

associado à alteração emocional e à presença de problemas de saúde, colabora 
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significativamente para a deterioração do estado de saúde desses indivíduos, que passam a ter 

pior percepção do estado de saúde e, por conseguinte, prejuízo na qualidade de sua vida. 

 Considerando que o conceito de qualidade de vida relaciona-se a aspectos 

multidimensionais de saúde, da independência e das relações sociais
182

, infere-se que o 

afastamento social do cuidador também ocasiona prejuízo na sua qualidade de vida. A 

respeito disso, salienta-se que a provisão de cuidados em tempo integral, em muitos casos, 

sem substituição ou auxílio de outras pessoas, tem ocasionado redução, modificação e 

insatisfação na vida social do cuidador, especialmente, no concernente às oportunidades de 

fazer atividades prazerosas, como viajar, ir à igreja, ir à praia e sair com amigos
134,136,145,246

.  

 Nesse cenário, o déficit de lazer, fator determinante para a tensão entre os cuidadores, 

tem ocasionado o isolamento social entre esses indivíduos, que, por sua vez, passam a ter 

reduzido senso de eficácia pessoal
131

, o que conduz a uma situação de mudanças em suas 

atividades de lazer. Em muitas circunstâncias, as atividades de lazer restringem-se à 

utilização de artifícios eletrônicos, como televisão, rádios e computadores. Ainda que se tenha 

constatado o avanço de recursos tecnológicos, de modo geral, tais artifícios não suprem 

inteiramente as necessidades biopsicossociais dos indivíduos. Essas ações tecnológicas de 

comunicação se desenvolvem dentro do domicílio, ambiente em que se presta o cuidado ao 

idoso dependente
157

. Esse afastamento do convívio social tem comprometido a qualidade de 

vida do cuidador e provocado tensão. 

 Outro fator relacionado à tensão do papel do cuidador diz respeito à corresidência 

com o idoso, porque a exposição prolongada à situação de cuidado expõe, com frequência, o 

cuidador aos efeitos deletérios provenientes da provisão de cuidado, como a sobrecarga, o 

estresse e a tensão
278

. Além disso, sua situação de dependência pode modificar 

significativamente as relações familiares previamente estabelecidas, ao alterar a rotina, a 

dinâmica e a relação de troca entre os seus membros, especialmente quando eles convivem no 

mesmo ambiente
176

. Também foram validadas, em nosso contexto, características definidoras 

classificadas como "menores", também denominadas de secundárias, expressas na figura que 

se segue.  
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Figura 6 - Características definidoras secundárias do diagnóstico de enfermagem "Tensão do 

papel de cuidador". João Pessoa-PB, 2015. 

 

 Os cuidadores familiares que ficam tensos, em decorrência da alta responsabilidade 

por manter a saúde e a vida do idoso dependente, evidenciam frequentemente diversas 

preocupações relacionadas às atividades de cuidado, entre as quais, destacam-se: apreensão 

quanto à saúde futura do receptor de cuidados, por causa da possibilidade de seu estado de 

saúde se agravar devido ao progresso da doença e/ou do processo incapacitantes; a 

preocupação com a rotina de cuidados, com vistas, sobretudo, a garantir o sucesso e a 

qualidade dos cuidados implementados; apreensão quanto à capacidade futura de fornecer 

cuidados, assim como apreensão quanto ao bem-estar do receptor de cuidados caso seja 

incapaz de oferecê-los, em decorrência, muitas vezes, da falta de suporte para o cuidado, caso 

o cuidador precise ausentar-se por alguma questão (adoecimento, por exemplo) e a sensação 

de baixo controle sobre a situação, devido à imprevisibilidade da situação de cuidado e à 

dificuldade de lidar com situações adversas, que exigem mobilização de recursos pessoais e 

suportes externos
136,146

. 

 Conforme já exposto, a sobrecarga vivenciada pelos cuidadores familiares, associada 

ao exercício simultâneo de papéis, tem repercutido sobremaneira na saúde desses indivíduos, 

como o desgaste físico, o acometimento frequente de cefaleia e alteração no peso corporal, 

representado ora pelo emagrecimento ora pelo aumento de peso e o aumento do consumo de 

medicamentos, fumo e/ou álcool
130,133,163

.  

 Além da saúde física, a saúde emocional do cuidador também é afetada. Nesse 

cenário, a presença de estressores advindos da situação de cuidado ocasiona uma ameaça ao 
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equilíbrio do funcionamento pessoal, familiar e social do cuidador, que, na ausência de 

estratégias de enfrentamento eficazes, fica exposto à desorganização psicossocial, 

acompanhada de sentimentos e vivências negativas, como tristeza, vacilação emocional, 

depressão, somatização e baixa autoestima, em decorrência da falta de tempo para cuidar de 

si mesmo, nervosismo e alteração no padrão do sono, sobretudo, devido à necessidade de 

realizar cuidados e vigilância no período noturno
131,142,171,174 

. 

 A dificuldade do cuidador de prestar os cuidados não diz respeito apenas à realização 

das tarefas em si, mas também à dedicação para satisfazer às necessidades do idoso 

dependente, na maioria das vezes, em detrimento de suas próprias necessidades, tendo que 

lidar com situações adversas que envolvem, além da conjuntura socioeconômica e familiar, o 

comportamento do idoso na situação de dependência (não aceitação e agressividade), o que 

resulta em desgaste emocional
146,171

. Essa vacilação emocional decorre, ainda, da dificuldade 

de ver o receptor de cuidados com a enfermidade: pesar.  

 Além disso, ao assumir a função de cuidadores, muitos familiares se deparam 

frequentemente com as mudanças nos seus papéis sociais, porque têm que abandonar suas 

atividades profissionais, por exemplo, ou transferir seu papel de filho(a) para genitor de 

cuidados ou desistir de planos pessoais e ter seu convívio social reduzido. Isso repercute 

negativamente no cuidado, ao acarretar variações em seu humor e em sua forma de encarar 

seus desafios diários
131,183

. Ao adiar ou desistir de seus projetos, o cuidador sente-se frustrado 

e em desvantagem, contribuindo para o surgimento de conflito familiar. As mudanças de 

atribuições no seio familiar, devido à necessidade de dispensar cuidados para o idoso 

dependente, ocasionam, muitas vezes, crises que colocam em risco a estabilidade de seus 

membros e do cuidador primário
184,279

. Além disso, na situação em que o cuidador realiza 

trabalho formal, a necessidade de prover cuidados cotidianos pode interferir em sua atividade 

profissional, evidenciada por faltas frequentes, atrasos, redução de horas de trabalho e 

indisponibilidades para atividades extras, o que resulta na exacerbação da tensão entre eles
213

. 

 No concernente aos fatores determinantes da Tensão do papel de cuidador, foram 

validados, em nosso contexto, fatores relacionados classificados como "menores", também 

denominado, secundários. A figura que segue mostra a relação entre esses elementos. 
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Figura 7 - Relação entre os fatores relacionados secundários do diagnóstico de enfermagem 

"Tensão do papel de cuidador". João Pessoa-PB, 2015. 

 

 As condições de saúde do idoso dependente contribuem significamente para o 

acometimento da tensão entre os seus cuidadores. Nesse cenário, a longa duração da doença 

e/ou processo incapacitante do idoso, o qual pode estar acompanhado, ao longo dos anos, pelo 

agravamento do seu estado de saúde que, associado ao acometimento de comorbidades, 

implica o aumento da necessidade de cuidados e, muitas vezes, a maior complexidade das 

atividades de cuidado, expõe o cuidador a situações prolongadas e intensificadas de 

tensão
281,282

. 

 Além disso, quando o idoso dependente sofre alteração na função cognitiva, que 

contribui para a condição em que o receptor de cuidados inibe a conversa, passa a necessitar 

de cuidados especiais, especialmente, por estar propenso ao aparecimento de comportamentos 

problemáticos, os quais envolvem quadros de agitação, agressividade, alteração no sono e 

repouso, comportamentos bizarros, teimosias e repetitividades, acarretando impactos 

negativos na vida do seu cuidador
182,229,281

. No que diz respeito ao estado de saúde do 

cuidador, os problemas psicológicos podem ser exacerbados em decorrência da sobrecarga e 

dos estressores provenientes da situação de cuidado, que estimulam o surgimento da tensão. 

 Convém salientar que, quando o idoso tem alta hospitalar recente e vai para a casa de 

um familiar, surge a necessidade de eleger, no âmbito da família, o membro que se 

responsabilizará pela manutenção dos cuidados. Nesse cenário, o exercício do papel de 
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cuidador ocorre, de modo geral, mais por uma imposição circunstancial do que pela escolha 

do familiar, que, comumente, se vê na obrigação de assumir o cuidado devido à 

indisponibilidade dos outros membros e ao fato de ter que cumprir seu papel na relação 

familiar
48,187

.  

 Muitos cuidadores são inexperientes em executar cuidados e se sentem despreparados 

para o papel, visto que, muitas vezes, não dispõem de conhecimentos suficientes para prover 

cuidados, o que contribui para o aparecimento da tensão. Nesse sentindo, as repercussões 

advindas da situação de dependência do idoso e a necessidade de cuidados permanentes são 

agravadas pelo despreparo e pela falta de habilidade do cuidador para executar os cuidados 

necessários, o que pode comprometer sobremaneira a qualidade do cuidado dispensado e 

ocasionar sérios riscos à saúde do ente dependente
279

.   

 Ao assumir o seu papel, o cuidador expõe a uma situação de ter compromisso com 

vários papéis que competem entre si, porque precisa conciliar inúmeras atividades 

(domésticas, de cuidado e profissionais), colaborando para o acometimento da sobrecarga e 

seu afastamento social. Outro aspecto determinante para a tensão entre os cuidadores se refere 

ao estabelecimento de uma relação de codependência, em que ambos os envolvidos guardam 

relação estreita de dependência, seja emocional, funcional ou econômica, o que aguça, com 

frequência, os sentimentos de estresse e desgaste emocional entre os cuidadores
159,219

.  

 Quanto ao aspecto econômico, os elevados encargos financeiros relacionados à 

atividade de cuidar também são determinantes para a Tensão do papel de cuidador. Na 

situação de dependência do idoso, a família se depara com a necessidade de adquirir insumos 

e tecnologias essenciais para a manutenção da saúde do ente dependente: medicamentos, 

fraldas descartáveis, dietas especiais, coberturas para curativos e tecnologias assistivas 

(cadeiras de roda, cadeira de banho etc.). Por causa disso, a renda familiar fica comprometida 

significativamente. Essa sobrecarga econômica, associada às repercussões físicas, emocionais 

e sociais do cuidador, pode contribuir para a disfunção familiar, ao se evidenciar 

comprometimento da dinâmica e da manutenção do sistema familiar. 

 A respeito disso, cabe ressaltar que, dentro do sistema familiar, as condições de 

dependência e de incapacidades são eventos inconvenientes que, na ocasião em que se 

evidencia o padrão de enfrentamento familiar ineficaz, pode haver a ruptura da família e a 

necessidade de reorganizar papéis, com vistas a atender às necessidades do ente 

dependente
144,183

. Ademais, quando as estratégias de enfrentamento são ineficazes, 

evidenciando, pois, insuficiência do cuidador para lidar com os estressores advindos da 
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situação de cuidados, há risco aumentado do acometimento de Tensão do papel de 

cuidador
237

.     

 Ao assumir o cuidado sozinho, o cuidador lida, mais frequentemente, com uma 

diversidade de sentimentos e efeitos deletérios ao seu bem-estar, razão por que precisa de 

suporte social. Nesse contexto, o apoio social insuficiente é um importante determinante da 

tensão entre os cuidadores, que corresponde à falta de suporte, auxílio ou assistência de 

caráter formal, por meio da atuação de profissionais no âmbito dos serviços sociais e de saúde 

ou no domicílio; e de natureza informal, efetivada pela relação de afetividade e de ligação 

estabelecida com familiares e/ou amigos
145,279

. Nessa perspectiva, ter uma rede de apoio 

articulada colabora para o atendimento das necessidades básicas do idoso dependente, 

conjeturando na qualidade do cuidado dispensado e, por conseguinte, no bem-estar do 

cuidador
237

.  

 No tocante ao apoio formal, destaca-se, além da atuação profissional, a relevância da 

disponibilidade de recursos comunitários para o benefício da implementação eficaz do 

cuidado. Nesse sentido, a insuficiência e/ou dificuldade de acesso aos recursos da 

comunidade, como, por exemplo, serviços de saúde e grupos comunitários e religiosos, 

poderá prejudicar a qualidade do cuidado dispensando e, consequentemente, provocar tensão 

entre os cuidadores. 
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 Considerações finais 
 

 

 Os achados deste estudo permitem inferir a pertinência do método de validação de 

diagnóstico de enfermagem proposto por Hoskins (1989), ao ter possibilitado o alcance do 

objetivo almejado. Nesta investigação, concretizaram-se os seguintes aspectos: a análise 

teórica consistente do conceito diagnóstico Tensão do papel de cuidador as 

definições conceituais e empíricas dos elementos identificados na análise conceitual 

(características definidoras e fatores relacionados); a certificação da pertinência dos elementos 

(definição, características definidoras e fatores relacionados) encontrados na literatura e os 

apresentados na Taxonomia da NANDA-I
2
; a reformulação de enunciados de elementos 

dispostos na NANDA-I
2
, o redirecionamento da disposição em categorias e a identificação de 

nova definição, das características definidoras e dos fatores relacionados representativos do 

diagnóstico de enfermagem estudado; a identificação desses elementos no ambiente clínico e 

sua classificação. Essas etapas confirmaram as hipóteses desta tese.  

 O diagnóstico de enfermagem estudado consiste em um fenômeno complexo, dada a 

sua multidimensionalidade, sendo compreendido por múltiplos elementos (características 

definidoras e fatores relacionados) distribuídos em diferentes categorias, com um caráter 

essencialmente subjetivo, ao envolver respostas cognitivas que tornam mais intricado o 

processo de sua análise pela pesquisadora, pelos enfermeiros especialistas e pelas enfermeiras 

diagnosticadoras. 

 Uma dos obstáculos que se enfrentou no percurso de construção desta tese foi a 

dificuldade de delinear a amostra referente à etapa de validação por especialista, 

especialmente pelo fato de os especialistas terem demorado a devolver os formulários online 

que lhes foram enviados. Considerando os elementos facilitadores, cumpre destacar a estreita 

relação entre a pesquisadora e a equipe do SAD/PB, por seu envolvimento profissional 

estabelecido nesse serviço, conduzindo à solicitude de todos os profissionais da equipe para a 

concretização da etapa de validação clínica. Além disso, ressalta-se a excepcional 

receptividade dos cuidadores e dos idosos participantes deste estudo, que disponibilizaram seu 

tempo para expressar suas vivências, angústias, anseios e histórias de vida. 

 Considerando os aspectos relevantes, convém ressaltar que se trata de um estudo 

pioneiro sobre a validação do diagnóstico de enfermagem Tensão do papel de cuidador  no 

contexto brasileiro, por meio do qual foi possível identificar nova definição e um número 

considerável de indicadores clínicos e determinantes do fenômeno analisado, proporcionando 

dados significativos para o reconhecimento de tal problemática na população de cuidadores de 
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idosos dependentes, subsidiando, pois, importantes contribuições para o ensino, para a 

pesquisa e para a prática da Enfermagem.  

 Diante da realidade em que se insere o papel dos cuidadores, que compartilha de 

pouca visibilidade e valorização, é preciso reconhecer suas vivências, suas dificuldades e seus 

sentimentos, para compreender o processo de cuidar na perspectiva do cuidador, com o intuito 

de planejar e implementar intervenções de enfermagem específicas que visem minimizar os 

impactos negativos oriundos da situação de cuidado. Nesse contexto, o refinamento do 

diagnóstico de e  em familiares de idosos, fruto 

deste estudo, colabora para que a assistência de enfermagem direcionada a esses indivíduos, 

pautada na implementação do processo de enfermagem, seja planejada e implementada de 

forma específica e acurada. 

 O desenvolvimento de pesquisas que têm como propósito desvelar os efeitos 

decorrentes da provisão de cuidado na vida do cuidador, como esta, avigora a relevância de 

que a atenção e a assistência de saúde não devam se restringir ao idoso ou ao ente dependente, 

mas também se amplie para atender às necessidades dos cuidadores familiares, cujo foco não 

é só a instrumentalização do seu papel com estratégias educativas, mas também a atenção às 

suas necessidades pessoais de cuidados.  

 Assim, recomenda-se que sejam desenvolvidos novos estudos referentes à temática 

Tensão do papel de cuidador , que é um fenômeno multifacetado de considerável 

complexidade. Por essa razão, deve-se realizar a validação clínica desse diagnóstico de 

enfermagem em outros contextos socioculturais.  

 Por fim, os achados deste estudo subsidiarão a elaboração de protocolo clínico do 

SAD/PB direcionado à atenção de enfermagem ao binômio idoso-cuidador, o qual envolverá a 

elaboração de diagnósticos de enfermagem e de intervenções de enfermagem específicas, com 

vistas a promover a saúde e o bem-estar desse público-alvo. 
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INSTRUMENTO PARA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA DA TENSÃO 

DO PAPEL DO CUIDADOR EM FAMILIARES DE IDOSOS DEPENDENTES 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS: 

  

1. Título do estudo:  

 

 

 

2. Ano de publicação: 

 

 

 

3. País em que o estudo foi realizado:  

 

 

 

4. Área de atuação profissional dos autores: 

 

 

 

5. Objetivo do estudo: 

 

 

6. Cenário do estudo: 
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7. Classificação dos níveis de evidência dos estudos, segundo MELNYK; FINEOUT-

OVERHOLT*: 

(  ) Nível I - Evidência de uma revisão sistemática ou metanálise de todos relevantes 

ensaios clínicos randomizados controlados ou oriundas de diretrizes clínicas baseadas em 

revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; 

(  ) Nível II - Evidência obtida de ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; 

(  ) Nível III - Evidência obtida ensaios clínicos bem delineados sem randomização; 

(  ) Nível IV - Evidência de estudos de coorte e de caso controle bem delineados; 

(  ) Nível V - Evidência por meio de revisão sistemática de estudos descritivos e 

qualitativos; 

(  ) Nível VI - Evidência de estudo descritivo ou qualitativo; 

(  ) Nível VII - Evidência de Opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de 

especialistas. 

* Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Making the case for evidence-based practice.In: 

Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence- based practice in nursing & healthcare. A 

guide to best practice. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins;2005.p.3-24. 

 

8. Resultados do estudo: 

 

8.1 Definição da Tensão do Papel do Cuidador em cuidadores familiares de idosos: 

 

8.2 Atributos da Tensão do Papel do Cuidador em cuidadores familiares de idosos: 

 

8.3 Antecedentes da Tensão do Papel do Cuidador em cuidadores familiares de idosos: 

 

8.4 Consequentes da Tensão do Papel do Cuidador em cuidadores familiares de idosos: 

 

 

9. Principais conclusões do estudo: 
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APÊNDICE B 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA VALIDAÇÃO POR ESPECIALISTAS 

 

PARTE I  CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

1. Iniciais: _________ 2. Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino 3. Idade: ____________ 

 

4. Titulação:  

 (   ) Curso(s) de Especialização: _____________________________________________ 

(   ) Mestrado. Área de concentração: _________________________________________ 

 (   ) Doutorado. Área de concentração: ________________________________________ 

 (   ) Pós-doutorado. Área de Concentração: ____________________________________ 

 

5. Publicou ou está desenvolvendo trabalhos científicos que abordam a temática 

 (   ) Sim    (   ) Não 

 

6. Publicou ou está desenvolvendo trabalhos científicos que abordam a temática relativa ao 

cuidado ao idoso e/ou cuidador? (   ) Sim    (   ) Não 

  

7. Exerce ou exerceu atividade profissional relacionada à assistência clínica? 

(   ) Sim. (   ) Não. 

 

8. Exerce ou exerceu atividade profissional relacionada ao ensino? 

(   ) Sim. (   ) Não (   ) Sim. Qual? 

 

9. Exerce ou exerceu atividade profissional relacionada à pesquisa? 

(   ) Sim. (   ) Não. 

 

10. Já identificou o diagnóstico de enfermagem Tensão do papel do cuidador em sua prática 

assistencial? (   ) Poucas vezes(   ) Frequentemente (   ) Nunca. 
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PARTE II  VALIDAÇÃO POR ESPECIALISTA DO DIAGNÓSTICO DE 

 

 

O processo de revisão e validação de diagnóstico de enfermagem acarreta valiosas 

contribuições para o enriquecimento científico e para a implementação de intervenções 

direcionadas às áreas específicas de estudo. Considerando isso, faz-se necessário que seja 

realizada uma leitura minuciosa dos itens abaixo, os quais se relacionam à definição, às 

características definidoras e aos fatores relacionados pertinentes ao diagnóstico de 

enfermagem Tensão do papel do cuidador. Após essa leitura, responda aos itens que se 

seguem, considerando seu julgamento sobre os elementos do diagnóstico de enfermagem sob 

análise. 

1. Escolha a definição mais adequada ao diagnóstico de enfermagem Tensão do papel do 

cuidador: 

(  ) Dificuldade para desempenhar o papel de cuidador da família ou de outros significantes. 

(   ) Estado dinâmico de alteração do bem-estar biopsicossocial do cuidador familiar, variável 

de pessoa para pessoa, multideterminado e cumulativo, resultante do processo de cuidar de 

um parente incapacitado. 

Sugestões: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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PARTE II - . 

2. A seguir, encontram-se listadas as características definidoras que compõem a Taxonomia da NANDA-I (2015) e aquelas encontradas na revisão integrativa 

da literatura do diagnóstico de enfermagem Tensão do papel do cuidador em familiares de idosos, para que, de conformidade com seu conhecimento e 

experiência profissional, possa expressar sua opinião quanto à pertinência e adequação de cada característica. Assinale, para cada item, apenas uma das 

seguintes opções: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo 

característico. Quando solicitado(a), responda também aos questionamentos relativos aos enunciados das características definidoras e sua pertinência na 

categoria temática em que está incorporada. Quando for verificado * após a definição significa que ela foi elaborada por consenso entre pesquisadora e 

orientadora, com o escopo de contemplar o conhecimento prático. 

Possibilidades de resposta: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo característico. 

Características Definidoras/definições teórico-operacionais 1 2 3 4 5 

Atividades de cuidado 

Apreensão quanto à capacidade futura para fornecer cuidados 

Definição: Preocupação do cuidador relativa à sua habilidade em desempenhar o papel de prover cuidados.* O cuidador verbaliza e/ou 

demonstra a partir da linguagem não-verbal, preocupação relacionada à sua capacidade em prover cuidados ao idoso dependente.* 

     

Apreensão quanto à saúde futura do receptor de cuidados 

Definição: Preocupação do cuidador relacionada à evolução do estado de saúde do receptor de cuidados.* O cuidador verbaliza e/ou 

demonstra a partir da linguagem não-verbal.* 

     

Apreensão quanto à possível institucionalização do receptor de cuidados 

Definição: Preocupação do cuidador relacionada à possibilidade de institucionalização do idoso.* O cuidador verbaliza e/ou demonstra 

preocupação relacionada possibilidade de institucionalização do idoso, dada a sua incapacidade momentânea ou permanente de 

continuar exercendo o papel de cuidador.* 

     

Apreensão quanto ao bem-estar do receptor de cuidado caso seja incapaz de oferecê-los 

Definição: Preocupação do cuidador relacionada à continuidade do cuidado ao idoso, caso esteja incapacitado de oferecê-lo, 

verbalizada e/ou demonstrada a partir da linguagem não-verbal.* 

     

Dificuldade para concluir as atividades necessárias 

Definição: Dificuldades físicas e/ou emocionais para a conclusão das tarefas relacionadas à provisão de cuidado.* Identifica-se pela 

verbalização do cuidador e/ou pelos métodos de observação e interação.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo característico. 

Dificuldade para realizar as atividades necessárias 

Definição: Dificuldades físicas, emocionais, sociais e/ou econômicas para a provisão de cuidado.* Identifica-se pela verbalização do 

cuidador e/ou pelo método de observação e interação.* 

     

Mudanças disfuncionais nas atividades de cuidado 

Definição: Mudança na dinâmica de normalidade/estabilidade da atividade de cuidado.* Identifica-se pela verbalização do cuidador 

e/ou pelo método de observação e interação.* 

     

Preocupação com a rotina de cuidados 

Definição: Preocupação do cuidador relacionada à manutenção satisfatória da rotina de cuidados.* Identifica-se pela verbalização do 

cuidador e/ou pelos métodos de observação e interação.* 

     

Déficit de autocuidado   

Definição: Capacidade prejudicada de desempenhar atividades relacionadas ao cuidado de si, necessárias para a manutenção da vida 

(NANDA-I, 2013; CIE, 2011). O cuidador apresenta escore entre 24-48 pontos na Escala Appraisal of the Self-Care Agency (ASA) 

(EVERS et al., 1993). 

     

Prejuízo na qualidade do cuidado dispensado 

Definição: Insuficiência quantiqualitativa do cuidado dispensado.* O idoso e/ou membros de sua familía relatam juízo de valor 

negativo acerca do cuidado dispensado pelo cuidador, envolvendo a alimentação, higiene, adiministração de medicamentos, vestimenta, 

entre outros.* 

     

Sensação de baixo controle sobre a situação 

Definição: Sentimento de incapacidade para regular os mecanismos necessários à manutenção da saúde/cuidado do idoso.* O cuidador 

verbaliza sentimento de dificuldade ou incapacidade para atender satisfatoriamente as necessidades físicas e emocionais do idoso.* 

     

Estado de saúde do cuidador: fisiológico 

Alteração no peso corporal 

Definição: Estado no qual o indivíduo apresenta oscilação no peso normal, podendo evidenciar baixo peso, sobrepeso ou obesidade.*  
Identifica-se pela mensuração periódica do peso corpóreo na balança.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo característico. 

Cefaleia 

Definição: Dor referida à superfície da cabeça, mas proveniente de estruturas mais profundas
189

. O cuidador verbaliza cefaléia e 

apresenta expressões faciais de dor e irritação.*  

     

Doença cardiovascular 

Definição: Designa todas as alterações patológicas que afetam o coração e/ou os vasos sanguíneos - artérias e veias que constituem a 

rede de distribuição de sangue no organismo
192

. Identifica-se problemas como: hipertensão arterial, angina, infarto agudo do 

miocárido.* 

     

Diabetes 

Definição: Doença metabólica caracterizada por hiperglicemia e associada a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, 

especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sangüíneos
192

. Identifica-se quando o nível glicêmico sérico em jejum for  

>126 mg/dL
193

. 

     

Enxaqueca 

Definição: Síndrome de etiologia desconhecida, caracterizada por crises recorrentes de cefaléia pulsátil, de origem vasomotora, 

precedida, às vezes, de sintomas prodrômicos e acompanhada muitas vezes de distúrbios gastrointestinais e visuais
193

. O cuidador 

refere episódio de cefaléia pulsátil, acompanhada, muitas vezes, de náuseas, vômitos, fotofobia e irritabilidade.* 

     

Fadiga 

Definição: Sensação opressiva e sustentada de exaustão e de capacidade diminuída para realizar trabalho físico e mental no nível 

habitual
2 

. O cuidador relata constante falta de energia e incapacidade de manter o nível habitual de atividade física; e apresenta-se 

letárgico, introspectivo, sonolento, desatento
2
. 

     

Hipertensão/Hipertensão Arterial 

Definição: Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos 

que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva
192

. Identifica-se pela técnica auscultatória com estetoscópio
193

. 

Caso considere essa característica de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-la: 

 ( ) Hipertensão; ( ) Hipertensão Arterial; ( ) Outro: ___________________________________________ 
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Possibilidades de resposta: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo característico. 

Exantema 

Definição: Manifestações cutâneas caracterizadas pelo aparecimento de erupção macular ou maculopapular (REY, 2003). Identifica-se 

pelo método da inspeção.* 

     

Problemas gastrointestinais 

Definição: Alterações no funcionamento do estômago e intestino, a exemplo da gastrite, esofagite, úlcera péptica
189

. Identifica-se por 

exames médico e laboratoriais e, ainda, pela evidência de diarréia, constipação, epigastralgia, flatulência e outros.*  

     

Desgaste físico  

Definição: Deterioração na capacidade orgânica, evidenciada por aparecimento de problemas na saúde física
189

. O cuidador relata 

diminuição na sua capacidade funcional (física) e surgimento de alterações e/ou agravos orgânicos.* 

     

Deteorização no estado de saúde  

Definição: Deterioração do estado de equilíbrio entre o cuidador e o meio físico, biológico e social, compatível com plena atividade 

funcional
189

. O cuidador relata agravamento no estado de doenças prévias e/ou surgimento de alterações/agravos da saúde de natureza 

física, psicológica ou emocional, tais como transtornos metabólicos, doenças cardiovasculares, musculoesquelétricas e sintomas 

psicossomáticos.* 

     

Cansaço  

Definição: Perda de energia ou força para realização de atividades que requeiram esforço, acarretando sinais de fraqueza, impaciência e 

desânimo
190,191

. O cuidador verbaliza perda de energia ou força para realização de atividades relacionadas à provisão de cuidados que 

requeiram esforço, evidenciando sinais de fraqueza, impaciência e desânimo.* 

     

Vulnerabilidade ao adoecimento  

Definição: Condição de risco para perturbação das funções  normais do organismo.* O cuidador expressa exposição a fatores de risco 

para a saúde, como: déficit do autocuidado, desequilíbrio entre a atividade laboral e de lazer/repouso, alteração do sono, e outros.* 

     

Pior percepção do estado de saúde  

Definição: Percepção negativa do seu estado de equilíbrio com o meio físico, biológico e social, compatível com plena atividade 

funcional
189

. O cuidador avalia negativamente o seu estado de saúde.* 

     

Consumo de medicamentos, fumo e/ou álcool  

Definição: Consumo de psicofármacos, na forma de automedicação ou por meio de prescrição médica, assim como de substâncias 

químicas de caráter prejudicial ao bem-estar do cuidador, a exemplo de fumo e álcool.* O cuidador refere uso de tais substâncias.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo característico. 

Estado de saúde do cuidador: emocional 

Alteração no padrão de sono/Padrão do sono prejudicado 

Definição: Interrupção da quantidade e da qualidade do sono, decorrente de fatores internos e externos relacionados à atividade de 

cuidado
2,118

. O cuidador apresenta insatisfação com o sono, como dificuldade para adormecer e permanecer dormindo, falta de energia, 

mudança de humor, dificuldade de concentração, prejuízo na qualidade de vida
2
. 

Caso considere essa característica de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-la: 

 ( ) Alteração no padrão do sono; ( ) Padrão do sono prejudicado; ( ) Outro: _____________________________________ 

     

Depressão/sintomas depressivos 

Definição: Sentimentos oriundos de desordem mental, caracterizados por tristeza, desânimo, insatisfação, melancolia, pessimismo, 

inatividade, dificuldade de racioncínio e concentração, falta de apetite, sonolência diurna, insônia noturna e, por vezes, pensamentos 

suicidas
189

. O cuidador apresenta escore  pontos no Beck Depression Inventory
199

. 

Caso considere essa característica de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-la: 

 ( ) Depressão; ( ) sintomas depressivos; ( ) Outro: ______________________________________________ 

     

Estratégias de enfrentamento ineficazes 

Definição: Experiência em que o cuidador evidencia insuficiência dos seus esforços cognitivos e comportamentais para lidar com os 

estressores advindos da situação de provisão de cuidado
261

. O cuidador relata baixo controle da situação de cuidado, dificuldade para a 

resolução de problemas, uso de substâncias químicas, incapacidade de pedir ajuda e de atender às expectativas do seu papel
2
. 

     

Estressores 

Definição: Demanda física ou psicológica que sobrecarrega ou oprime os mecanismos de enfrentamento da pessoa, levando-a a perda 

do equilíbrio emocional e ao adoecimento
56

. Mensurado pela Escala de Estresse Percebido
200

, validada por Luft et al., cujos escores 

variam de zero a 56 pontos. Escores mais altos indicam níveis mais elevados de estresse. 

     

Falta de tempo para satisfaz às necessidades pessoais 

Definição: Falta de tempo do cuidador para atender as suas necessidades pessoais, em virtude do envolvimento na atividade de 

cuidado.* O cuidador relata não ter tempo suficiente para atender as suas necessidades pessoais, como por exemplo, o seu lazer. * 

     

Frustração 

Definição: Sentimentos de descontentamento e de estar desapontado em realizar um desejo devido a barreiras externas ou falta de apoio 

externo
118

. Identifica-se pelos métodos da observação e interação.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo característico. 

Impaciência 

Definição: Condição de não saber esperar e/ou suportar dores, infortúnios e condições adversas (FERREIRA, 2010).  Identifica-se 

pelos métodos da observação e interação. O cuidador apresenta-se agitado e ansioso.* 

     

Nervosismo  

Definição: Sofrimento ocasionado por alguma dificuldade, caracterizado pela preocupação, angústia, ansiedade e inquietação
68

. O 

cuidador evidencia sinais de preocupação, angústia, ansiedade e inquietação.* 

     

Raiva 

Definição: Sentimento de hostilidade a partir de estados de humor relacionados à antipatia em relação aos outros e a si mesmo
210

. O 

cuidador relata sentir-se com raiva.* 

     

Somatização 

Definição: Processo pelo qual o indivíduo converte sua ansiedade em sintomas físicos
189

. O cuidador apresenta-se poliqueixoso, com 

ressalvas para episódios de dor, problemas gástricos, insônia, alteração do humor e do afeto.* 

     

Vacilação emocional/ Desgaste emocional 

Definição: Sentimento de deterioração e/ou perturbação emocional, refletindo interferência na dimensão afetiva do cuidador
196,197

.  
Identifica-se na interação com o cuidador. Observa-se perda de controle das emoções e comportamentos como choro, irritabilidade e 

nervosismo.* 

Caso considere essa característica de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-la: 

( ) Vacilação emocional; ( ) Desgaste emocional; ( ) Outro: __________________________________________ 

     

Exaustão emocional  

Definição: Esgotamento acentuado das emoções, evidenciado pela presença de sinais e sintomas característicos de desgaste físico e 

emocional
198

. O cuidador apresenta sinais e sintomas de perda de energia e vitalidade, desinteresse, falta de apetite, dor, palpitação, 

ansiedade, nervosismo, irritabilidade, medo, distúrbios do sono, sensação de desamparo, insatisfação, baixa auto-estima e sentimentos 

depressivos
189

. 
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Possibilidades de resposta: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo característico. 

Prejuízo na qualidade de vida do cuidador  

Definição: Percepção negativa do indivíduo sobre sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações,sendo influenciada pela saúde física, estado psicológico, nível de 

independência, relações sociais e ambientais
202,203

.  Mensura-se pela Escala The 36-item Short Form Health Survey Version 2 (SF-

36v2)
204

, a qual apresenta um escore final de 0 a 100 pontos, em que o zero corresponde ao pior qualidade de vida e o 100 relaciona-se 

a melhor qualidade de vida. 

     

Insatisfação com a vida  

Definição: Avaliação negativa de sua experiência de vida
205. O cuidador relata juízo de valor negativo acerca de sua experiência de 

vida. Identifica-se pela comunicação estabelecida entre cuidador e profissional.* 

     

Baixa auto-estima situacional  

Definição: Autoavaliação negativa sobre seu próprio valor, competência e adequação, que se reflete numa atitude negativa em relação a 

si mesmo, relacionada à situação de provisão de cuidados
2,206

. O cuidador apresenta escore < 30 pontos na Escala de Avaliação da 

Autoestima de Rosenberg (ROSENBERG, 1995), validada por Diniz, Quaresma e Ferreira
207

. 

     

Sofrimento psíquico  

Definição: Deterioração das funções mentais, relacionada a eventos estressantes presentes na situação de cuidado
189,208

. O cuidador 

expressa sentimentos como: angústia, desânimo, medo e insegurança.* 

     

Irritabilidade  

Definição: É uma resposta excessiva a um estímulo, associada à alteração psíquica e nervosa ocasionada por conflitos internos 

presentes na situação de cuidado, os quais influem o modo de pensar e de sentir
189

. O cuidador apresenta sinais de alterações  como: 

impaciência, mau-humor, aborrecimento e exacerbação.* 

     

Medo  

Definição: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia de causa conhecida ou não, por vezes, acompanhados de luta psicológica ou 

resposta de fuga
118

. O cuidador relata apreensão, nervosismo e insegurança ante a situação de provisão de cuidados. 

     

Tristeza  

Definição: Estado afetivo caracterizado pela sensação de baixo ânimo, insatisfação, melancolia e perda de energia118. Identifica-se 

pela verbalização desses sentimentos por parte do cuidador ou pelo método de observação.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo característico. 

Sentimentos de culpa  

Definição: Sofrimento ocasionado pelo conflito interno de valores ou tensões estabelecido para si mesmo, associado à objeção, a uma 

ação ou a uma inação
118

. O cuidador julga reprovável um comportamento, atitude ou gesto frente às circunstâncias da provisão de 

cuidado, por constatar que o mesmo está fora dos padrões de valores estabelecidos para si.* 

     

Ressentimento  

Definição: Refere-se aos sentimentos de rancor, ódio, mágoa, hostilidade e culpabilidade dirigida ao outro
209

. O cuidador verbaliza tais 

sentimentos em relação ao idoso e/ou a familiares, assim como ao fato de não atender adequadamente a demanda de cuidado.* 

     

Estado de saúde do cuidador: socioeconômico 

Baixa produtividade no trabalho/ Interferência na atividade profissional 

Definição: Alteração na dinâmica da atividade profissional, resultante em diminuição do rendimento profissional
213. O cuidador refere 

alteração na dinâmica da atividade profissional evidenciada por faltas, atrasos, redução de horas de trabalho, indisponibilidade para 

trabalhar em turno extra (horas extras) e rescisão do emprego, relacionada ao seu envolvimento na provisão de cuidados ao idoso 

dependente.* 

Caso considere essa característica de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-la: 

( ) Baixa produtividade no trabalho; ( ) Interferência na atividade profissional;  ( ) Outro: __________________________ 

     

Isolamento social 

Definição: Separação de indivíduos ou grupos resultando em falta de ou diminuição de contato social e/ou comunicação. Pode ocorrer 

por separação física, barreiras sociais e por mecanismos psicológicos
211

. O cuidador verbaliza ausência e/ou diminuição de contato 

social e/ou comunicação com outros indivíduos ou grupos sociais.* 

     

Mudanças nas atividades de lazer 

Definição: Alteração na quantidade e/ou qualidade das atividades de lazer.* Identifica-se pela verbalização do cuidador*. 

     

Recusas de promoção de carreira 

Definição: Identifica-se pela verbalização do cuidador.* 

     

Alterações na vida pessoal  

Definição: Alterações no âmbito pessoal com relação a relacionamentos, projetos profissionais, sociabilidade e outras. O cuidador 

evidencia alterações na vida pessoal como no relacionamento com parceiro, filhos, amigos e/ou questões relacionadas à carreira 

profissional.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo característico. 

Prejuízos financeiros  

Definição: Perda financeira, situação em que o gasto econômico supera a renda do cuidador/família.* O cuidador evidencia gasto 

econômico relacionado à atividade de provisão de cuidados do idoso superior a renda familiar.* 

     

Mudanças nos papéis sociais  

Definição: Mudanças no comportamento dos indivíduos junto a um grupo ou dentro de uma instituição, condicionado por normas, 

direitos, deveres e explicativas
212

. O cuidador expressa essas mudanças como resultado de seu envolvimento na provisão de cuidado na 

maior parte do tempo ou por falta de motivação ou vontade.* 

     

Relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados 

Dificuldade em ver o receptor de cuidados com a doença 

Definição: Verbalização de dificuldade por parte do cuidador em vivenciar alterações contínuas na situação de doença e de 

incapacidade do receptor de cuidado.* 

     

Incerteza quanto a alterações no relacionamento com o receptor de cuidados 

Definição: Preocupação do cuidador relacionada à possibilidade de desgaste no relacionamento com o receptor de cuidados, em virtude 

do seu envolvimento na provisão de cuidado.* 

     

Pesar quando a alterações no relacionamento com o receptor de cuidados/ Pesar 

Definição: Processo complexo que inclui respostas e comportamentos físicos, espirituais, sociais e intelectuais, por meio dos quais 

indivíduos, famílias e comunidades incorporam uma perda real, antecipada ou percebida às suas vidas
2
. O cuidador apresenta respostas 

e comportamentos físicos, espirituais e sociais relacionados com uma perda antecipada ou percebida, evidenciados por: sofrimento 

psicológico, raiva, dor, desespero, culpa, pânico, distúrbios no padrão do sono, afastamento, alterações na função imunológica e 

alterações no nível de atividade
2
. 

Caso considere essa característica de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-la: 

 ( ) Pesar quando a alterações no relacionamento com o receptor de cuidados; ( ) Pesar; ( ) Outro: _____________ 

     

 

 

 



166 

 
Possibilidades de resposta: (1) não característico; (2) muito pouco característico; (3) de algum modo característico; (4) muito característico; (5) muitíssimo característico. 

Processos familiares 

Conflito familiar 

Definição: Situação caracterizada pelo desequilíbrio da funcionalidade familiar decorrente de alterações socioeconômicas, emocionais e 

funcionais dos seus membros, os quais evidenciam dificuldades em obter senso comum para a resolução de problemas
118,136

. Identifica-

se pelos métodos de observação e interação.* 

     

Relato de preocupações com relação aos membros da família 

Definição: Preocupação do cuidador com a percepção e/ou reação dos membros familiares ante a necessidade e o cuidado prestado ao 

idoso, assim como com o enfrentamento desses frente às alterações relativas à sua doença e incapacidade; preocupações com sua falta 

de tempo para dedicar-se a filhos menores e cônjuge e outras.* Identifica-se pela verbalização do cuidador.* 

     

 

3. Sugestões de acréscimos e/ou alterações das características definidoras: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sugestão de alterações na disposição das características definidoras conforme as categorias ora apresentadas (atividade de cuidado; estado emocional; estado 

física; problemas socioeconômicos; relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados; e processos familiares): 
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PARTE II - Etapa B: Validação por especialista dos fatores relacionados . 

5. A seguir, encontram-se listados os fatores relacionados que compõem o diagnóstico de enfermagem Tensão do papel do cuidador da Taxonomia da 

NANDA-I (2013) e aqueles encontrados na revisão integrativa da literatura do conceito Tensão do papel do cuidador em familiares de idosos, para que, de 

conformidade com seu conhecimento e experiência profissional, possa expressar sua opinião quanto à pertinência e adequação de cada fator elencado, 

considerando o mesmo processo adotado com relação ao julgamento das características definidoras. 

Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Fatores relacionados 1 2 3 4 5 

Estado de saúde do receptor de cuidados 
Abuso de substâncias 

Definição: Uso excessivo pelo cuidador de substâncias nocivas à saúde, a exemplo de álcool, fumo e medicações psicotrópicas.* 

Identifica-se pelo método da observação e interação. O cuidador pode apresentar inquietação, tremores, odor de álcool ou fumo, perda 

de peso e distúrbios do sono.* 

     

Alteração na função cognitiva  

Definição: Caracteriza-se por alteração significativa do funcionamento intelectual e do comportamento adaptativo
257 

. Mensura-se pelo 

Miniexame do Estado Mental - MEEM
258

, validado por Bertolucci et al.
259

 , considerando os parâmetros: Analfabetos - 0 a 17 pontos; 1 

a 4 anos de escolaridade - 22 pontos ou mais; 5 a 8 anos de escolaridade - 24 pontos ou mais; 9 anos ou mais de escolaridade - 26 

pontos ou mais. 

     

Aumento da necessidade de cuidados 

Definição: Aumento da necessidade de atendimento das atividades básicas da vida diária do idoso, como banho, alimentação, higiene e 

outras, resultante do aumento de sua incapacidade funcional.* Identifica-se pelo método da observação e interação.* 

     

Codependência 

Definição: Situação em que o idoso depende do cuidador para o suprimento de necessidades básicas da vida diária e cuidado relativo à 

saúde e o cuidador depende do idoso economicamente e emocionalmente.* Identifica-se pelo método de observação e interação, além 

da verbalização por parte do idoso e do cuiadador.* 

Em qual(is) categoria(s) o fator relacionado Codependência melhor se incorpora: 

( ) Estado de Saúde do Cuidador e do receptor de cuidados; (  ) Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados.  
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Comportamentos problemáticos/Alterações comportamentais 

Definição: Situação em que o idoso, especialmente o demenciado, desperta constrangimento ou irritação no cuidador por ações como 

tirar a roupa em público, manipular genitálias, verbalizar que está sendo maltratado pelo cuidador, solicitar ou se alimentar 

compulsivamente, ter episódios de agressividade e delírios e outras
52

. Identifica-se pelo método de interação e observação do 

comportamento do idoso e pelo relato do cuidador
193

. 

Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Comportamentos problemáticos; (  ) Alterações comportamentais; (  ) Outro _______________________________. 

     

Condição de saúde instável 

Definição: Possibilidade de alteração do estado de saúde do receptor de cuidados.* O cuidador verbaliza preocupação com a 

possibilidade de alteração do estado de saúde receptor de cuidados que possa resultar no seu adoecimento e/ou em piora do seu estado 

de saúde.* 

     

Dependência/Dependência para execução das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) 

Definição: Maior necessidade de ajuda para a realização de atividades básicas de vida diária, a exemplo de banhar-se, vestir-se, usar o 

banheiro, transferir-se, ter continência e alimentar-se
225

. Mensura-se pela Escala de Independência em Atividades Básicas da Vida 

Diária - ABVD
225

, considerando os seguintes parâmetros: independentes - não necessitam de auxílio para realizar qualquer ABVD; 

dependência parcial - dependência em três ABVD; dependência total - dependentes para todas as ABVD. 

Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

 (  ) Dependência; (  ) Dependência para execução das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD); (  ) Outro _________ 

     

Doença crônica/ Longa duração da doença e/ou processo incapacitante 

Definição: Doença e/ou processo incapacitante do idoso com caráter crônico.* Identifica-se pelo método da observação e interação. O 

idoso apresenta-se funcionalmente incapacitado por mais de 6 meses.* 
Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Cronicidade da doença; (  ) Longa duração da doença e/ou processo incapacitante; (  ) Outro _______________________ 

     

 

 

Gravidade da doença/Agravamento do estado de saúde 

Definição: Tornar mais grave um processo prévio de alteração do estado de saúde
189

. Identificado a partir das técnicas da inspeção, 

observação e entrevista dirigida.  O idoso evidencia agravamento dos sinais e sintomas característicos do problema de saúde prévio.* 
Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Gravidade da doença; (  ) Agravamento do estado de saúde;  (  ) Outro ________________________________________ 
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Imprevisibilidade do curso da doença 

Definição: Impossibilidade de antecipar e/ou prever situações relacionadas ao curso da doença.* O cuidador verbaliza preocupação 

com a possibilidade de alteração no curso da doença do receptor de cuidados que possa resultar em piora do seu estado de saúde.* 

     

Transtornos psiquiátricos 

Definição: Desordem, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e/ou mental
189

. Identifica-se pelos métodos da observação 

e interação.* 

     

Deterioração física  

Definição: Deterioração da capacidade orgânica, evidenciada por aparecimento de problemas físicos de saúde
189

. Identifica-se pelo 

método da observação. O idoso apresenta sinais e/ou sintomas indicativos de alterações e/ou agravos na sua saúde física, como por 

exemplo, apatia, fadiga, diminuição de sua força e mobilidade, entre outros.* 

     

Comorbidades 

Definição: Presença de duas ou mais doenças no idoso.* O idoso tem diagnóstico médico de duas ou mais doenças.* 

     

Sintomas depressivos 

Definição: Sentimentos oriundos de desordem mental, caracterizados por tristeza, desânimo, insatisfação, melancolia, pessimismo, 

inatividade, dificuldade de racioncínio e concentração, falta de apetite, sonolência diurna, insônia noturna e, por vezes, pensamentos 

suicidas
189

. O cuidador apresenta escore  pontos no Beck Depression Inventory
199

. 

     

Distúrbio do sono  

Definição: Mudança na qualidade e quantidade do sono relacionado às suas necessidades fisiológicas, caracterizada por dificuldade em 

adormecer ou sono interrompido, fadiga e sonolência durante o dia, alterações de humor e despertar cansado
260

. O idoso evidencia 

insatisfação com o sono, dificuldades para adormecer e para permanecer dormindo, falta de energia, mudança de humor, dificuldade de 

concentração e prejuízo na qualidade de vida
2
. 

     

Episódio de hospitalização  

Definição: Admissão do idoso em um estabelecimento hospitalar com vistas à reabilitação de sua saúde em período recente.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Estado de saúde do cuidador 

Abuso de substâncias 

Definição: Uso excessivo pelo cuidador de substâncias nocivas à saúde, a exemplo de álcool, fumo e medicações psicotrópicas.* 
Identifica-se pelo método da observação e interação. O cuidador pode apresentar inquietação, tremores, odor de álcool ou fumo, perda 

de peso e distúrbios do sono.* 

     

Alteração na função cognitiva 

Definição: Alterações no estado de saúde de natureza cognitiva.* Identifica-se, pela verbalização e/ou pelos métodos de observação e 

interação, em que verifica-se que o cuidador apresenta lapsos de memória, esquecimento, repetição de perguntas e outros.* 

     

Codependência 

Definição: Situação em que o idoso depende do cuidador para o suprimento de necessidades básicas da vida diária e cuidado relativo à 

saúde e o cuidador depende do idoso economicamente e emocionalmente.* Identifica-se pelo método de observação e interação, além 

da verbalização por parte do idoso e do cuiadador.* 

Em qual(is) categoria(s) o fator relacionado Codependência melhor se incorpora: 

( ) Estado de Saúde do Cuidador e do receptor de cuidados; (  ) Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados.  

     

Condições físicas 

Definição: Condições do estado de saúde de natureza física.* Identifica-se pela verbalização do cuidador e/ou pelos métodos da 

observação e interação, exame físico, achados de exames de imagem e laboratoriais.* 

     

Estratégias de enfrentamento ineficazes/Enfrentamento ineficaz 

Definição: Constitui uma experiência em que o cuidador evidencia insuficiência dos seus esforços cognitivos e comportamentais para 

lidar com os estressores advindos da situação de provisão de cuidado
261

. O cuidador relata baixo controle da situação de cuidado, 

dificuldade para resolução de problemas, uso de substâncias químicas, incapacidade de pedir ajuda e de atender às expectativas do seu 

papel
2
. 

Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 
(  ) Estratégias de enfrentamento ineficazes;(  ) Enfrentamento ineficaz; (  ) Outro _____________________________________ 

Em qual categoria o fator relacionado Padrões de enfrentamento marginais ou Enfrentamento ineficaz melhor se incorpora: 
( ) Estado de Saúde do Cuidador; (  ) Recursos (  ) Outra __________________________________________ 
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Expectativas não realistas quanto a si mesmo 

Definição: O cuidador cria expectativas distantes e/ou não realistas quanto a si mesmo, relacionadas ao se papel de provedor de 

cuidados.* Identifica-se pelos métodos de observação e interação, além da verbalização do cuidador.* 

Em qual categoria o fator relacionado Expectativas não realistas quanto a si mesmo melhor se incorpora: 
(  ) Estado de Saúde do Cuidador; (  ) Recursos disponíveis; (  ) Outra __________________________________________ 

     

Incapacidade de atender às expectativas de outros 

Definição teórica: Incapacidade do cuidador para atender às expectativas das outras pessoas com relação ao desempenho de seu papel 

de provedor de cuidados.* Identifica-se pela verbalização do cuidador.* 
Em qual categoria o fator relacionado Incapacidade de atender às expectativas de outros melhor se incorpora: 
(  ) Estado de Saúde do Cuidador; (  ) Recursos disponíveis; (  ) Outra __________________________________________ 

     

Incapacidade de atender às próprias expectativas 

Definição: Incapacidade do cuidador em atender as suas próprias expectativas relacionadas ao seu desempenho como provedor de 

cuidados.* Identifica-se pela verbalização do cuidador.* 

Em qual categoria o fator relacionado Incapacidade de atender às próprias expectativas melhor se incorpora: 
(  ) Estado de Saúde do Cuidador; (  ) Recursos disponíveis; (  ) Outra __________________________________________ 

     

Problemas psicológicos 

Definição: Alterações no estado de saúde de natureza psicológica.* Identifica-se pela verbalização do cuidador e/ou pelos métodos da 

observação e interação em que verificam-se problemas como: labilidade emocional, tristeza, raiva, ressentimento, pesar.* 

     

Presença de morbidade 

Definição: Estado de doença. Afastamento em relação ao estado de bem-estar físico ou mental
189

. O cuidador refere doença.* 

     

Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados 

Condição do receptor de cuidados inibe a conversa/Comunicação ineficaz com o receptor de cuidados 

Definição: Habilidade diminuída, retardada ou ausente para receber, processar, transmitir e/ou usar um sistema de símbolos
2
. Identifica-

se pelo método de observação e interação. O idoso apresenta-se desorientado no tempo e espaço; tem dificuldade para usar a expressão 

corporal e a linguagem verbal para expressar os seus pensamentos
2
. 

Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Condição do receptor de cuidados inibe a conversa; (  ) Comunicação ineficaz com o receptor de cuidados; (  ) Outro ____________ 
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Expectativas não realistas do receptor de cuidados  

Definição: O idoso nutre expectativas imaginárias ou idealizadas quanto ao desempenho do seu cuidador.* Identifica-se pela 

verbalização do idoso e/ou pelos métodos de observação e interação.* 

     

Padrão de relações ineficazes/Problemas prévios de relacionamento entre cuidador e receptor de cuidados 

Definição: O cuidador apresenta história de baixo envolvimento afetivo com o idoso.* Identifica-se pelo método de observação e 

interação e, ainda, pela verbalização por parte do receptor de cuidados e/ou cuidador da existência de problemas prévios de 

relacionamento que afetam a situação relacional vivenciada na atualidade.*   
Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Padrão de relações ineficazes; (  ) Problemas prévios de relacionamento entre cuidador e receptor de cuidados (  ) Outro 

____________________ 

     

Relação abusiva 

Definição: Agressão emocional ou física para violentar ou maltratar alguém
118

.  Identifica-se pelos métodos de observação e interação, 

além da verbalização do idoso.* 

     

Relacionamento violento 

Definição: Demonstração de ações ou uso injustificado da força ou poder, com o propósito de injuriar, danificar, maltratar ou agredir 

alguém
118

. Identifica-se pelos métodos de observação e interação, além da verbalização do idoso/família.* O idoso pode apresentar 

hematomas pelo corpo, sinais de desnutrição, má higiene, temor frequente, perda financeira, crises de choro, alopecia traumática, etc.* 

     

Co-residência 

Definição: O cuidador reside com o idoso dependente.* Identifica-se pelo relato do cuidador e/ou idoso.* 

     

Atividades de cuidado 

Alta hospitalar recente para casa de familiar que necessita de cuidados 

Definição: Alta do estabelecimento hospitalar de membros da família com necessidades de cuidados contínuos e de relativa 

complexidade no domicílio.* Identifica-se pelo método de inspeção, além da verbalização do cuidador.* 

     

Atividades excessivas de cuidados 

Definição: Número excessivo de atividades de cuidado dispensadas por dia. Identifica-se pela verbalização do cuidador* 
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Complexidade das atividades de cuidado 

Definição: Atividades de cuidado que requerem habilidades específicas, como: alimentação por sonda nasoenteral, mudança de 

decúbito, curativos, aplicação de insulina subcutânea, preparo de dietas especiais.* O cuidador verbaliza dificuldade para a realização 

das atividades de cuidado.* 

     

Duração dos cuidados/Tempo em que o cuidador está envolvido na atividade de cuidar 

Definição: Somatória de horas, dias, meses e/ou anos em que o cuidador dedica-se a provisão de cuidado.* Identifica-se pela 

verbalização do cuidador.* 

Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

 (  ) Duração dos cuidados; (  ) Tempo em que o cuidador está envolvido na atividade de cuidar; (  ) Outro ____________________ 

     

Imprevisibilidade da situação de cuidado 

Definição: Impossibilidade de antecipar e/ou prever situações relacionadas à demanda de cuidado.* O cuidador verbaliza preocupação 

como: piora do estado de saúde do idoso, recursos financeiros insuficientes para a manutenção do cuidado, necessidade de 

hospitalização e/ou institucionalização do idoso, entre outras.* 

     

Mudanças na natureza das atividades  

Definição: Alteração no frequência, natureza e complexidade das atividades de cuidado.* O cuidador relata alterações frequentes na 

natureza, duração e complexidade das atividades de cuidado dispensadas ao idoso.* 

     

Responsabilidades de cuidado 24 horas por dia 

Definição: Exercício do papel de cuidador em tempo integral*. Identifica-se pela verbalização do cuidador * 

     

Sobrecarga 

Definição: Carga subjetiva e objetiva evidenciadas por problemas ou eventos que afetam a saúde física, emocional, a vida social e o 

estado financeiro do cuidador
262

. Mensura-se pela Escala Zarit Burden Interview
263,264

.. Escores de 0 a 88 pontos: maior pontuação 

indica maior sobrecarga percebida pelo cuidador. 

     

Falta de tempo do cuidador para cuidar de si 

Definição teórica: Falta de tempo para a realização de atividades de cuidado direcionadas para si, tais como: atividades de lazer, 

cuidado de saúde, atividades físicas e outras.* Identifica-se pela verbalização do cuidador durante processo interativo com o 

profissional.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Imposição do exercício do papel de cuidador 

Definição: Atribuir ao indivíduo o papel de cuidador sem que haja a opção de escolha.* O cuidador relata que assumiu tal papel como 

uma obrigatoriedade, uma vez que não houve a opção de escolha.* 

     

Processos familiares 
Disfunção no padrão familiar/Disfunção familiar 

Definição: Comprometimento da dinâmica e da manutenção do sistema familiar, evidenciado pelo cumprimento ineficaz dos papéis por 

parte de seus membros
36

. Na avaliação da funcionalidade familiar, obtém-se escores entre 0-6 pontos na escala APGAR de família
265

, 

validada por Duarte
266

. 

Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Disfunção no padrão familiar; (  ) Disfunção familiar; (  ) Outro ____________________________________________ 

     

Histórico de enfrentamento familiar ineficaz 

Definição: Os membros familiares evidenciam insuficiência dos seus esforços cognitivos e comportamentais para lidar com os 

estressores advindos da situação de provisão de cuidado
261

. Relatam baixo controle da situação, dificuldade para a resolução de 

problemas e incapacidade de pedir ajuda e de atender às expectativas do seu papel
2
. 

     

Recursos 
Ambiente físico inadequado para o oferecimento de cuidado/ Ambiente físico inadequado para a realização do cuidado 

Definição: O ambiente físico em que se estabelece o cuidado dispõe de recursos insuficientes como: materiais e equipamentos 

insuficientes (andador, cadeira de rodas, bengala), condições de segurança desfavoráveis (banheiro sem adaptação para pessoas com 

limitações funcionais, falta de piso antiderrapante, problemas de iluminação) e outros.* 

Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Ambiente físico inadequado para o oferecimento de cuidado; (  ) Ambiente físico inadequado para a realização do cuidado; 
 (  ) Outro _________________________________________.* 

     

Apoio social insuficiente 

Definição: Falta de suporte, ajuda ou assistência de caráter formal, por meio do desempenho de profissionais no âmbito dos serviços 

sociais e de saúde ou no domicílio; e de natureza informal, efetivada pela relação de afetividade e de ligação estabelecida com 

familiares e/ou amigos.* Identifica-se pelo método da observação e pela verbalização do cuidador acerca da falta desse suporte na 

provisão do cuidado.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Assistência insuficiente 

Definição: Insuficiência da assistência ao cuidador/idoso promovida pelo sistema formal, compreendido pelos instituições, programas, 

serviços de saúde, entre outros.* Identifica-se pela verbalização do cuidador.* 

     

Conhecimento insuficiente sobre recursos da comunidade 

Definição: Falta de informação sobre a disponibilidade de recursos comunitários favoráveis à provisão eficaz de cuidado tais como: 

grupos de apoio instrumental e psicossocial ao cuidador, disponibilidade de transporte para o receptor de cuidados receber atendimento 

em serviços de saúde, atendimento domiciliar, grupos religiosos que atuam em domicílio e outros.* O cuidador relata desconhecer a 

existência de recursos comunitários favoráveis à provisão eficaz de cuidado.* 

     

Crise financeira 

Definição: Situação em que a renda do cuidador/família é inferior aos gastos financeiros necessários para a provisão de cuidado.* O 

cuidador relata insuficiência da renda familiar para suprir os custos de insumos e materiais utilizados pelo receptor de cuidados como: 

fraldas descartáveis, colchões especiais, medicamentos, alimentos, especialmente aqueles envolvidos em dietas especiais, tecnologias 

assistivas (óculos, prótese auditiva, cadeira de rodas, andador), quando não disponibilizadas pelo SUS.* 

     

Dificuldade de acesso a apoio  

Definição: Dificuldade de acesso à assistência de membros familiares, parentes e amigos e serviços de saúde e instituições.* O 

cuidador relata inacessibilidade e/ou dificuldade de acesso à assistência ou apoio dos demais familiares e/ou amigos, assim como dos 

serviços de saúde e instituições na provisão de cuidado.* 

     

Dificuldade de acesso à assistência 

Definição: Falta de suporte dos sistemas formais (instituições, programas, serviços de saúde, entre outros) aos cuidadores para o 

desempenho satisfatório de seu papel.* Identifica-se pela verbalização do cuidador/família.* 

     

Dificuldade de acesso aos recursos da comunidade 

Definição: Dificuldade de acesso aos recursos presentes na comunidade e que contribuem para a provisão eficaz do cuidado. O 

cuidador relata inacessibilidade e/ou dificuldade de acesso a esses recursos, tais como: assistência promovida pela Equipe de Saúde da 

Família, grupos comunitários, religiosos, entre outros.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Energia insuficiente 

Definição: Insuficiência da capacidade do cuidador em produzir movimento ou ação, por meio do vigor e força física
189

. Importante 

para a ajuda ao idoso na locomoção, na higienização, mudança de decúbito no leito e outras.* Identifica-se pelo método da observação 

e pela verbalização do cuidador.* 

     

Equipamentos inadequados para oferecimento de cuidados 

Definição: Inadequação de equipamentos para a provisão eficaz de cuidado, a exemplo de cadeira de banho, esfigmomanômetro, 

aparelho glicêmico, cadeira de rodas.* Identifica-se pelo método da observação e pela verbalização do cuidador.* 

     

Inexperiência em executar cuidados/Inexperiência para o desempenho de papel de cuidador 

Definição: Falta de conhecimento prático para o desempenho do papel de cuidador, verificada a partir do seu relato e de observação no 

ambiente de cuidado de que ele tem pouca ou nenhuma habilidade relativa à provisão de cuidados.* Nesse contexto, pode-se observar o 

não atendimento das necessidades básicas da vida diária do receptor de cuidados, falhas no processo terapêutico e, ainda, o 

agravamento da doença e do processo incapacitante* 

Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Inexperiência em executar cuidados; (  ) Inexperiência para o desempenho de papel de cuidador; (  ) Outro ____________ 

     

O cuidador não está pronto, do ponto de vista do desenvolvimento, para esse papel 

Definição: O cuidador não apresenta desenvolvimento físico e cognitivo esperado para o exercício do papel do cuidador, como 

compleição física, capacidade de julgamento e de tomada de decisão relativa ao cuidado.* Identifica-se pelos métodos de observação e 

interação.* 

     

Privacidade insuficiente do cuidador 

Definição: Dificuldade do cuidador em controlar a exposição de aspectos privativos ou íntimos de sua vida.* Identifica-se pelo relato 

do cuidador de exposição de aspectos de sua vida em virtude se seu engajamento na provisão de cuidado.* 

     

Recursos da comunidade insuficientes 

Definição: Inadequação de recursos comunitários para auxiliar o cuidador na provisão eficaz de cuidado, a exemplo de serviços e 

grupos sociais sem preparo ou experiência prática no trato das questões ou demandas específicas do provedor e do receptor de 

cuidados.* Identifica-se pelo método da observação e pela verbalização do cuidador.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Força emocional prejudicada 

Definição: Prejuízo no controle emocional do cuidador, refletindo interferência na sua dimensão afetiva
196

. Identifica-se, na interação 

com o cuidador, sentimentos como: desânimo, tristeza e pessimismo.* 

     

Tempo insuficiente 

Definição: Tempo insuficiente para o exercício das atividades planejadas pelo cuidador.* Identifica-se pela verbalização do cuidador.* 

     

Transporte inadequado 

Definição: Meio de condução inadequado quanto à acessibidade e a segurança para transportar o idoso e cuidador para serviços de 

saúde e atividades de lazer.* O idoso e/ou cuidador relata(m) meio de condução inadequado quando há necessidade de seu uso, como 

para locomoção para serviços de saúde, para visita aos amigos e familiares, atividades de sociabilidade comunitárias.* 

     

Socioeconômicos 
Alienação  

Definição: Distanciamento/desinteresse social do cuidador.* Identifica-se pela verbalização do cuidador.* 

     

Compromissos com vários papéis que competem entre si/Exercício simultâneo de papéis 

Definição: Exercício concomitante de duas ou mais atividades, atribuições e/ou papéis.* O cuidador relata o desempenho concomitante 

de várias atribuições, como por exemplo: atividades domésticas, profissionais, de provisão de cuidados ao idoso dependente, filhos e 

cônjuge.* 
Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Compromissos com vários papéis que competem entre si; (  ) Exercício simultâneo de papéis (  ) Outro ____________ 

     

Isolamento social/Redução na participação das atividades sociais 

Definição: Diminuição da interação do cuidador com outras pessoas e/ou de sua participação em atividades sociais dada às demandas 

do receptor de cuidados ou falta de interesse próprio de relacionar-se com outros.* Identifica-se pela verbalização do cuidador.* 

Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Isolamento social; (  ) Redução na participação das atividades sociais; (  ) Outro ______________ 

     

Baixo nível socioeconômico 

Definição: Baixa condição socioeconômica evidenciada por baixa renda familiar e por condições de habitação desfavoráveis.* 
Identifica-se pela verbalização do cuidador e pela observação do local de moradia.* 
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Possibilidades de resposta: (1) não pertinente; (2) muito pouco pertinente; (3) de algum modo pertinente; (4) muito pertinente; (5) muitíssimo pertinente. 

Recreação insuficiente/Déficit de lazer 

Definição: Diminuição de oportunidades para a prática de atividades prazerosas.* O cuidador relata diminuição de oportunidades para a 

prática de atividades prazerosas.* 
Caso considere esse fator relacionado de algum modo pertinente, escolha o enunciando mais adequado para expressá-lo: 

(  ) Recreação insuficiente; (  ) Déficit de lazer; (  ) Outro ______________________________________________________ 

     

Encargos financeiros relacionados à atividade de cuidar 

Definição: Custos financeiros relacionados ao desempenho de provisão de cuidado.* Verifica-se os custos financeiros relacionados com 

a provisão de cuidado, como por exemplo, a contratação de serviços, aquisição de alimentação e medicamentos específicos ou compra 

de materiais e equipamentos necessários para manutenção da saúde do idoso.* 

     

Características do cuidador 
Cuidador do sexo feminino      

Cuidador jovem 

Definição: Cuidador jovem, considerando idade cronológica.* Identifica-se pela verbalização do cuidador de sua idade cronológica.* 

     

Baixo nível educacional 

Definição: Baixo desempenho intelectual, relacionado com baixo nível de escolaridade ou poucos anos de estudo.* O cuidador relata 

ter poucos anos de estudo formal.* 

     

 

 

6. Sugestões de acréscimos e/ou alterações dos fatores relacionados: 

 

 

7. Sugestão de alterações na disposição dos fatores relacionados conforme as categorias ora apresentadas (atividade de cuidado; estado de saúde do cuidador; 

estado de saúde do receptor de cuidado; processos familiares; recursos disponíveis; relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados; problemas 

socioeconômicos; características do cuidador) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
NÍVEL DOUTORADO 

APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ENFERMEIROS 

ESPECIALISTAS 

Título do Projeto: Validação do diagnóstico de enfermagem tensão do papel do cuidador em 

familiares de idosos  

Pesquisadora responsável: Lara de Sá Neves Loureiro 

Orientadora: Profª Drª Maria das Graças Melo Fernandes 

Prezado(a) Enfermeiro(a), 

 Somos pesquisadoras do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba e gostaríamos de convidá-la para participar da pesquisa intitulada: 

Validação do diagnóstico de enfermagem tensão do papel do cuidador em familiares de 

idosos. Este estudo tem como objetivo realizar a validação clínica do diagnóstico de 

enfermagem "Tensão do Papel do Cuidador" em familiares de idosos dependentes. 

  

 Para a realização desta pesquisa, solicito sua colaboração participando deste estudo 

por meio do preenchimento de um instrumento individual. Faz-se oportuno esclarecer, que a 

sua participação na pesquisa é voluntária, portanto, você não é obrigado a fornecer 

informações e/ou colaborar com atividades solicitadas pela pesquisadora, podendo requerer a 

sua desistência a qualquer momento do estudo, fato este que não representará qualquer tipo de 

prejuízo. Além disso, essa pesquisa não oferece nenhum risco aparente aos participantes.  

 Considerando a relevância do estudo para a prática da Enfermagem, solicito a 
sua permissão para disseminar o conhecimento que será produzido por este estudo em 
eventos da área de saúde e em veículos científicos e/ou de divulgação (jornais, revistas, 
dentre outros). Para tanto, salientamos que sua identidade será mantida no anonimato, 
bem como as informações confidenciais fornecidas. 

É importante mencionar que você receberá uma cópia do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e que a pesquisadora estará à sua disposição para 
qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa do processo de 
pesquisa. Caso o(a) Sr. (a). consinta, será necessário assinar este termo de acordo com a 
Resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional De Saúde 
(CNS)/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que regulamenta as 
pesquisas envolvendo seres humanos. 

CONSENTIMENTO 

 Considerando que fui informado(a) do objetivo e da relevância do estudo proposto, 

bem como da minha participação como colaborador(a), consinto em participar da pesquisa, 

bem como concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins 

científicos. Informo que recebi uma cópia deste termo. 
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 Visto que este TCLE encontra-se em mais de uma página, todas serão rubricadas pelo 

pesquisador e sujeito da pesquisa. 

 

João Pessoa, ___ /___/___. 

 

 

__________________________________ 

 

Assinatura do (a) Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

 

 
Caso necessite de maiores informações sobre a pesquisa, favor ligar para a pesquisadora: 

 Lara de Sá Neves Loureiro 

Telefones para contato com pesquisadora: (83) 3248-3472/ (83)8898-5927 

 Endereço residencial: Rua Golfo de Anadyr, 165. Intermares, Cabedelo  PB. 

 Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba  

            Endereço: Campus I  Cidade Universitária/João Pessoa- PB. Fone: (83) 3216-7109 

 Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal 

da Paraíba. Campus I.  Cidade Universitária  Bloco Arnaldo Tavares  Sala 812. 

CEP: 58051-900. João Pessoa  Paraíba. Telefone: (83)3216- 7791. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  NÍVEL DOUTORADO 

 

APÊNDICE D 

Instrumento para Validação Clínica do diagnóstico de enfermagem Tensão do Papel do Cuidador em familiares de idosos dependentes 

I - Dados pessoais do Cuidador: 

Nome (iniciais): ___________________________ Sexo: _______  Idade: ________ Escolaridade (anos de estudo): _______________________ 

Renda Familiar: __________ N
o
 de pessoas que vivem com a renda: ____ Estado Conjugal: _______________Ocupação: __________________ 

 

II- Dados relacionados ao processo de cuidar: 

Há quanto tempo dispensa o cuidado ao idoso? ________________ Quantas horas diárias são dispensadas ao cuidado? ___________________ 

Possui ajuda de cuidador secundário? _______. Problema(s) de saúde apresentado(s) pelo idoso: ______________________________________ 

Capacidade funcional do idoso: (  ) deambula sem auxílio;  (  ) deambula com auxílio;  (  ) faz uso de cadeira de rodas;  (  ) acamado;  (  ) 

apresenta problemas de memória. 

 

III- Avaliação do diagnóstico de enfermagem Tensão do papel do Cuidador: 

Tensão do Papel do Cuidador: Estado dinâmico de alteração do bem-estar biopsicossocial do cuidador , multideterminado e cumulativo, 

resultante do processo de cuidar de um parente ou de outras pessoas significativas. 

 Devido o cuidado dispensado ao seu familiar idoso acha que vivencia a tensão do papel do cuidador? 

(  ) sim   (  ) não 
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IV - Identificação das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Tensão do papel do Cuidador: 

Atividade de cuidado SIM 

1. Sente-se apreensivo em relação ao futuro no que diz respeito à sua capacidade de oferecer cuidados? 
Preocupação relativa à sua habilidade em desempenhar o papel de prover cuidados. 

 

2. Tem dificuldade para realizar as atividade necessárias? 
Dificuldades físicas, emocionais, sociais e/ou econômicas para a provisão de cuidado. 

 

3. Acha que sua capacidade de cuidar de si (autocuidado) está diminuída?  
Capacidade prejudicada de desempenhar atividades relacionadas ao cuidado de si, necessárias para a manutenção da vida. 

 

4. Sente-se apreensivo em relação ao futuro no que diz respeito à saúde do receptor de cuidados? 
Preocupação do cuidador relacionada à evolução do estado de saúde do receptor de cuidados. 

 

5. Sente-se preocupado com a rotina de cuidados? 
Preocupação do cuidador relacionada à manutenção satisfatória da rotina de cuidados. 

 

6. Possui a sensação de baixo controle sobre a situação? 
Sentimento de incapacidade para regular os mecanismos necessários à manutenção da saúde/cuidado do idoso. 

 

7. Sente-se apreensivo quanto aos cuidados que o idoso deve ter caso seja incapaz de oferecê-lo?  
Preocupação relacionada à continuidade do cuidado ao idoso, caso esteja incapacitado de oferecê-lo. 

 

8. Sente-se apreensivo quanto à possível institucionalização do idoso? 
Preocupação relacionada à possibilidade de institucionalização do idoso, dada a sua incapacidade momentânea ou permanente de continuar 

exercendo o papel de cuidador. 

 

9. Há ou houve prejuízo na qualidade do cuidado dispensado? 
Relato de juízo de valor negativo acerca do cuidado dispensado envolvendo a alimentação, higiene, adiministração de medicamentos, vestimenta, 

entre outros. 

 

Estado de saúde do cuidador: fisiológico 

1. Sente-se fadigado(a) pela provisão de cuidados? 
Relato de constante falta de energia e incapacidade de manter o nível habitual de atividade física; e apresenta-se letárgico, introspectivo, sonolento, 

desatento. 

 

2. Sente que ficou vulnerável ao adoecimento em virtude do desempenho de seu papel de cuidador? 
Condição de risco para perturbação das funções  normais do organismo. Expressão de exposição a fatores de risco para a saúde, como: déficit do 

autocuidado, desequilíbrio entre a atividade laboral e de lazer/repouso, alteração do sono, e outros. 
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Continuação 

3. Houve deteorização no seu estado de saúde relacionada ao desempenho de seu papel de cuidador? 
Deterioração do estado de equilíbrio entre o cuidador e o meio físico, biológico e social, compatível com plena atividade funcional. Relato de 

agravamento no seu estado de doenças prévias e/ou surgimento de alterações/agravos da saúde de natureza física, psicológica ou emocional, tais 

como transtornos metabólicos, doenças cardiovasculares, musculoesquelétricas e sintomas psicossomáticos. 

 

4. Tem o diagnóstico de hipertensão arterial? 
Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo 

uso de medicação anti-hipertensiva. 

 

5. Houve mudança do seu peso desde que exerce o seu papel de cuidador? 
Estado no qual o indivíduo apresenta oscilação no peso normal, podendo evidenciar baixo peso, sobrepeso ou obesidade. 

 

6. Apresenta problemas gastrointestinais relacionados ao desempenho de seu papel de cuidador? 
Alterações no funcionamento do estômago e intestino, a exemplo da gastrite, esofagite, úlcera péptica. 

 

7. Tem percepção negativa do seu estado de saúde? 
Percepção negativa do seu estado de equilíbrio com o meio físico, biológico e social, compatível com plena atividade funcional. 

 

8. Apresenta doença cardiovascular? 
Designa todas as alterações patológicas que afetam o coração e/ou os vasos sanguíneos - artérias e veias que constituem a rede de distribuição de 

sangue no organismo. Identifica-se problemas como: hipertensão arterial, angina, infarto agudo do miocárido. 

 

9. Apresenta cefaléia relacionada à provisão de cuidados diários? 
Dor referida à superfície da cabeça, mas proveniente de estruturas mais profundas. 

 

10. Faz uso de medicamentos, fumo e/ou álcool? 
Consumo de psicofármacos, na forma de automedicação ou por meio de prescrição médica, assim como de substâncias químicas de caráter 

prejudicial ao bem-estar do cuidador, a exemplo de fumo e álcool. 

 

Estado de saúde do cuidador: emocional 

1. Sente-se estressado? 
Demanda física ou psicológica que sobrecarrega ou oprime os mecanismos de enfrentamento da pessoa, levando-a a perda do equilíbrio emocional 

e ao adoecimento. Pode ser agudo ou crônico e inclui o estresse ocupacional, familiar, os aborrecimentos diários, o trauma e a crise. 
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Continuação 

2. Acha que seu seu padrão de sono foi alterado? 
Interrupção da quantidade e da qualidade do sono, decorrente de fatores internos e externos relacionados à atividade de cuidado. 

 

3. Sentes-se desgastado(a) emocionalmente? 
Sentimento de deterioração e/ou perturbação emocional, refletindo interferência na dimensão afetiva do cuidador. 

 

4. Sente-se nervosa? 
Sofrimento ocasionado por alguma dificuldade, caracterizado pela preocupação, angústia, ansiedade e inquietação.   

 

5. Acha que houve prejuízo na sua qualidade de vida em virtude do seu papel de cuidador? 
Percepção negativa sobre sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações,sendo influenciada pela saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações sociais e 

ambientais. 

 

6. Acha que há somatização de sinais e sintomas em virtude do desempenho de seu papel de cuidador? 
Processo pelo qual o indivíduo converte sua ansiedade em sintomas físicos. O cuidador apresenta-se poliqueixoso, com ressalvas para episódios de 

dor, problemas gástricos, insônia, alteração do humor e do afeto. 

 

7. Sente-se irritado? 
Uma resposta excessiva a um estímulo, associada à alteração psíquica e nervosa ocasionada por conflitos internos presentes na situação de 

cuidado, os quais influem o modo de pensar e de sentir. O cuidador apresenta sinais de alterações  como: impaciência, mau-humor, aborrecimento e 

exacerbação. 

 

8. Sente-se depressivo(a)? 
Sentimentos oriundos de desordem mental, caracterizados por tristeza, desânimo, insatisfação, melancolia, pessimismo, inatividade, dificuldade de 

racioncínio e concentração, falta de apetite, sonolência diurna, insônia noturna e, por vezes, pensamentos suicidas. 

 

9. Sente-se triste? 
Estado afetivo caracterizado pela sensação de baixo ânimo, insatisfação, melancolia e perda de energia. 

 

10. Sente-se impaciente? 
Condição de não saber esperar e/ou suportar dores, infortúnios e condições adversas. Apresenta-se agitado e ansioso. 

 

11. Sente-se emocionalmente esgotado? 
Esgotamento acentuado das emoções, evidenciado pela presença de sinais e sintomas característicos de desgaste físico e emocional. O cuidador 

apresenta sinais e sintomas de perda de energia e vitalidade, desinteresse, falta de apetite, dor, palpitação, ansiedade, nervosismo, irritabilidade, 

medo, distúrbios do sono, sensação de desamparo, insatisfação, baixa auto-estima e sentimentos depressivos. 

 

12. Sente-se frustrado? 
Sentimentos de descontentamento e de estar desapontado em realizar um desejo devido a barreiras externas ou falta de apoio externo. 
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13. Sente-se em algum momento com raiva pela situação de cuidado? 
Sentimento de hostilidade a partir de estados de humor relacionados à antipatia em relação aos outros e a si mesmo. 

 

14. Experimentou em algum momento o sentimento de culpa relacionado à situação de cuidado? 
Julgamento reprovável de um comportamento, atitude ou gesto próprio frente às circunstâncias da provisão de cuidado, por constatar que o mesmo 

está fora dos padrões de valores estabelecidos para si. 

 

15. Sente-se com medo diante da situação de provisão de cuidados? 
Relato de apreensão, nervosismo e insegurança ante a situação de provisão de cuidados. 

 

16. Sente que houve prejuízo na sua autoestima relacionada a situação de provisão de cuidados? 
Autoavaliação negativa sobre seu próprio valor, competência e adequação, que se reflete numa atitude negativa em relação a si mesmo, relacionada 

à situação de provisão de cuidados. 

 

17. Sente-se, de algum modo, ressentido(a)? 
Sentimentos de rancor, ódio, mágoa, hostilidade e culpabilidade dirigida ao outro. Verbalização de tais sentimentos em relação ao idoso e/ou a 

familiares, assim como ao fato de não atender adequadamente a demanda de cuidado. 

 

18. Sente-se, de algum modo, insatisfeito com a vida, em virtude do desempenho de seu papel de cuidador? 
Relato de juízo de valor negativo acerca de sua experiência de vida. 

 

Estado de saúde do cuidador: socioeconômico 

1. Sente que afastou-se de sua vida social em virtude do desempenho de seu papel de cuidador? 
Verbalização de ausência e/ou diminuição de contato social e/ou comunicação com outros indivíduos ou grupos sociais. 

 

2. Houve mudanças nas atividades de lazer em virtude da provisão de cuidados diários? 
Alteração na quantidade e/ou qualidade das atividades de lazer. 

 

3. Houve prejuízo financeiro pela necessidade de provisão de cuidados? 
Perda financeira, situação em que o gasto econômico supera a renda do cuidador/família. Evidência de gasto econômico relacionado à atividade de 

provisão de cuidados do idoso superior a renda familiar. 

 

4. Houve interferência na atividade profissional? 
Alteração na dinâmica da atividade profissional, evidenciado por faltas, atrasos, redução de horas de trabalho, indisponibilidade para trabalhar em 

turno extra (horas-extras) e rescisão do emprego, relacionada ao seu envolvimento na provisão de cuidados com o idoso dependente. 

 

5. Houve mudanças nos papéis sociais pela necessidade de provisão de cuidados? 
Mudanças no comportamento dos indivíduos junto a um grupo ou dentro de uma instituição, condicionado por normas, direitos, deveres e 

explicativas. Expressão de mudanças sociais como resultado de seu envolvimento na provisão de cuidado na maior parte do tempo ou por falta de 

motivação ou vontade. 
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Relacionamento entre o cuidador e o idoso 

1. Tem dificuldade em ver o idoso passar pela doença? 
Dificuldade em vivenciar alterações contínuas na situação de doença e de incapacidade do idoso. 

 

2. Sente pesar pela situação de cuidado? 
Evidência de respostas e comportamentos físicos, espirituais e sociais relacionados com uma perda antecipada ou percebida, evidenciados por: 

sofrimento psicológico, raiva, dor, desespero, culpa, pânico, distúrbios no padrão do sono, afastamento, alterações na função imunológica e 

alterações no nível de atividade (NANDA-I, 2013). 

 

Processos familiares 

1. Há ou houve conflito familiar relacionado à situação de cuidado? 
Situação caracterizada pelo desequilíbrio da funcionalidade familiar decorrente de alterações socioeconômicas, emocionais e funcionais dos seus 

membros, os quais evidenciam dificuldades em obter senso comum para a resolução de problemas (CIPE, 2011; CAMARGO, 2010). 

 

2. Possui preocupações com relação aos membros da família? 
Preocupação com a percepção e/ou reação dos membros familiares ante a necessidade e o cuidado prestado ao idoso, assim como com o 

enfrentamento desses frente às alterações relativas à sua doença e incapacidade; preocupações com sua falta de tempo para dedicar-se a filhos 

menores e cônjuge e outras.* 

 

 

Gostaria de acrescentar outros sentimentos e/ou vivências relacionadas à provisão de cuidado que dificulte o desempenho de seu papel de cuidador e/ou 

que cause, de algum modo, transtorno? Quais? 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
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V - Identificação dos fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem Tensão do papel do Cuidador: 

 

Estado de saúde do idoso  

1. Há ou houve aumento da necessidade de cuidados? 
Aumento da necessidade de atendimento das atividades básicas da vida diária do idoso, como banho, alimentação, higiene e outras, resultante do 

aumento de sua incapacidade funcional. 

 

2. Há longa duração da doença e/ou processo incapacitante? 
Longo tempo de existência do processo incapacitante do idoso. O idoso apresenta-se funcionalmente incapacitado por mais de 6 meses. 

 

3. Há ou houve agravamento do estado de saúde do idoso? 
Tornar mais grave um processo prévio de alteração do estado de saúde.  O idoso evidencia agravamento dos sinais e sintomas característicos do 

problema de saúde prévio. 

 

4. O idoso apresenta distúrbio do sono? 
Mudança na qualidade e quantidade do sono relacionado às suas necessidades fisiológicas, caracterizada por dificuldade em adormecer ou sono 

interrompido, fadiga e sonolência durante o dia, alterações de humor e despertar cansado. 

 

5. O idoso apresenta comorbidades? 
Presença de duas ou mais doenças no idoso. 

 

6. O idoso apresenta alterações comportamentais? 
Situação em que o idoso, especialmente o demenciado, desperta constrangimento ou irritação no cuidador por ações como tirar a roupa em público, 

manipular genitálias, verbalizar que está sendo maltratado pelo cuidador, solicitar ou se alimentar compulsivamente, ter episódios de agressividade e 

delírios e outras. 

 

7. O idoso apresenta sintomas depressivos? 
Sentimentos oriundos de desordem mental, caracterizados por tristeza, desânimo, insatisfação, melancolia, pessimismo, inatividade, dificuldade de 

racioncínio e concentração, falta de apetite, sonolência diurna, insônia noturna e, por vezes, pensamentos suicidas. 

 

8. O idoso tem déficit cognitivo? 
Caracteriza-se por uma limitação significativa do funcionamento intelectual e do comportamento adaptativo. 

 

9. Teve episódio de hospitalização do idoso? 
Admissão do idoso em um estabelecimento hospitalar com vistas à reabilitação de sua saúde em período recente. 

 

10. O idoso apresenta dependência para a execução das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD)? 
Maior necessidade de ajuda para a realização de atividades básicas de vida diária, a exemplo de banhar-se, vestir-se, usar o banheiro, transferir-se, 

ter continência e alimentar-se  
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Estado de saúde do cuidador 

1. Apresenta problemas psicológicos? 
Alterações no estado de saúde de natureza psicológica. Evidência de problemas como: labilidade emocional, tristeza, raiva, ressentimento, pesar. 

 

2. Tem alguma morbidade? 
Estado de doença. Afastamento em relação ao estado de bem-estar físico ou mental. 

 

3. Possui incapacidade de atender as próprias expectativas? 
Incapacidade do cuidador em atender as suas próprias expectativas relacionadas ao seu desempenho como provedor de cuidados. 

 

4. Possui incapacidade de atender às expectativas dos outros? 
Incapacidade do cuidador para atender às expectativas das outras pessoas com relação ao desempenho de seu papel de provedor de cuidados. 

 

5. Apresenta problemas cognitivos? 
Alterações no estado de saúde de natureza cognitiva. Evidência de lapsos de memória, esquecimento, repetição de perguntas e outros. 

 

6. Faz uso abusivo de substâncias? 
Uso excessivo pelo cuidador de substâncias nocivas à saúde, a exemplo de álcool, fumo e medicações psicotrópicas. 

 

Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados 

1. Há um relação de codependência? 
Situação em que o idoso depende do cuidador para o suprimento de necessidades básicas da vida diária e cuidado relativo à saúde e o cuidador 

depende do idoso economicamente e emocionalmente. 

 

2. Você reside com o idoso? 
O cuidador reside com o idoso dependente. 

 

3. Acha que ha comunicação ineficaz com o idoso? 
Habilidade do idoso diminuída, retardada ou ausente para receber, processar, transmitir e/ou usar um sistema de símbolos. 

 

4. Há história de relacionamento insatisfatório com o idoso? 
O cuidador apresenta história de baixo envolvimento afetivo com o idoso. 

 

5. Houve algum episódio de violência? 
Demonstração de ações ou uso injustificado da força ou poder, com o propósito de injuriar, danificar, maltratar ou agredir alguém. 

 

6. Há expectativas não realistas do idoso quanto ao seu cuidador? 
O idoso nutre expectativas imaginárias ou idealizadas quanto ao desempenho do seu cuidador. 

 

Atividades de cuidado 

1. Sente-se sobrecarregado(a)? 
Carga subjetiva e objetiva evidenciadas por problemas ou eventos que afetam a saúde física, emocional, a vida social e o estado financeiro do 

cuidador. 
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2. Tem dificuldado na realização de atividades de cuidado complexas? 
Dificuldades para a realização de atividades de cuidado que requerem habilidades específicas, como: alimentação por sonda nasoenteral, mudança 

de decúbito, curativos, aplicação de insulina subcutânea, preparo de dietas especiais. 

 

3. Despensa muitas horas do seu dia provendo o cuidado? 
Somatória de horas, dias, meses e/ou anos em que o cuidador dedica-se a provisão de cuidado. 

 

4. O idoso teve alta hospitalar e apresentou necessidades significativas de cuidado? 
Alta do estabelecimento hospitalar de membros da família com necessidades de cuidados contínuos e de relativa complexidade no domicílio. 

 

5. Sente que falta tempo para a realização de atividades de cuidado direcionadas si? 
Falta de tempo para a realização de atividades de cuidado direcionadas para si, tais como: atividades de lazer, cuidado de saúde, atividades físicas e 

outras. 

 

6. Sente dificuldade em prever ou antecipar situações relacionadas à demanda de cuidado? 
Impossibilidade de antecipar e/ou prever situações relacionadas à demanda de cuidado. Verbalização de preocupação como: piora do estado de 

saúde do idoso, recursos financeiros insuficientes para a manutenção do cuidado, necessidade de hospitalização e/ou institucionalização do idoso, 

entre outras. 

 

7. O exercício do papel de cuidador foi uma imposição circunstancial? 
Atribuir ao indivíduo o papel de cuidador sem que haja a opção de escolha. 

 

8. Acha que há mudanças contínuas nas atividades de cuidado? 
Alteração no frequência, natureza e complexidade das atividades de cuidado. 

 

Processos Familiares 

1. Há disfunção familiar? 
Comprometimento da dinâmica e da manutenção do sistema familiar, evidenciado pelo cumprimento ineficaz dos papéis por parte de seus membros. 

 

2. Há histórico de enfrentamento familiar ineficaz? 
Os membros familiares evidenciam insuficiência dos seus esforços cognitivos e comportamentais para lidar com os estressores advindos da situação 

de provisão de cuidado. 

 

Recursos 

1. Ambiente físico é inadequado para a realização do cuidado? 
O ambiente físico em que se estabelece o cuidado dispõe de recursos insuficientes como: materiais e equipamentos insuficientes (andador, cadeira de 

rodas, bengala), condições de segurança desfavoráveis (banheiro sem adaptação para pessoas com limitações funcionais, falta de piso 

antiderrapante, problemas de iluminação) e outros. 
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2. Acha que o apoio social é insuficiente? 
Falta de suporte, ajuda ou assistência de caráter formal, por meio do desempenho de profissionais no âmbito dos serviços sociais e de saúde ou no 

domicílio; e de natureza informal, efetivada pela relação de afetividade e de ligação estabelecida com familiares e/ou amigos. 

 

3. O transporte do idoso e cuidador para serviço de saúde e outras atividades é inadequado? 
Meio de condução inadequado quanto à acessibidade e a segurança para transportar o idoso e cuidador para serviços de saúde e atividades de lazer. 

 

4. Há dificuldade de acesso aos recursos disponíveis na comunidade? 
Dificuldade de acesso aos recursos presentes na comunidade e que contribuem para a provisão eficaz do cuidado. O cuidador relata inacessibilidade 

e/ou dificuldade de acesso a esses recursos, tais como: assistência promovida pela Equipe de Saúde da Família, grupos comunitários, religiosos, 

entre outros. 

 

5. Acha que há falta de conhecimento sobre os recursos disponíveis na comunidade? 
Falta de informação sobre a disponibilidade de recursos comunitários favoráveis à provisão eficaz de cuidado tais como: grupos de apoio 

instrumental e psicossocial ao cuidador, disponibilidade de transporte para o receptor de cuidados receber atendimento em serviços de saúde, 

atendimento domiciliar, grupos religiosos que atuam em domicílio e outros. 

 

6. Os Equipamentos são inadequados para oferecimento de cuidados? 
Inadequação de equipamentos para a provisão eficaz de cuidado, a exemplo de cadeira de banho, esfigmomanômetro, aparelho glicêmico, cadeira de 

rodas. 

 

7. Acha que o tempo é insuficiente para o exercício das atividades planejadas?  

8. Era inexperiente para o desempenho de papel de cuidador, ao assumir o papel? 
Falta de conhecimento prático para o desempenho do papel de cuidador, verificada a partir do seu relato e de observação no ambiente de cuidado de 

que ele tem pouca ou nenhuma habilidade relativa à provisão de cuidados. 

 

9. Acha que os recursos da comunidade são insuficientes para a provisão do cuidado? 
Inadequação de recursos comunitários para auxiliar o cuidador na provisão eficaz de cuidado, a exemplo de serviços e grupos sociais sem preparo 

ou experiência prática no trato das questões ou demandas específicas do provedor e do receptor de cuidados. 

 

10. Sente que há falta de privacidade? 
Dificuldade do cuidador em controlar a exposição de aspectos privativos ou íntimos de sua vida. 

 

11. Acha que há prejuízo no seu controle emocional? 
Prejuízo no controle emocional do cuidador, refletindo interferência na sua dimensão afetiva. Identifica-se, na interação com o cuidador, sentimentos 

como: desânimo, tristeza e pessimismo. 

 

12. Tem dificuldades em enfrentar à situação? 
Relato de  baixo controle da situação de cuidado, dificuldade para resolução de problemas, uso de substâncias químicas, incapacidade de pedir ajuda 

e de atender às expectativas do seu papel. 
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13. Acredita que não está ou não esteve pronto, do ponto de vista do desenvolvimento, para esse papel? 
O cuidador não apresenta desenvolvimento físico e cognitivo esperado para o exercício do papel do cuidador, como compleição física, capacidade de 

julgamento e de tomada de decisão relativa ao cuidado. 

 

Socioeconômicos 

1. Há déficit de lazer? 
Diminuição de oportunidades para a prática de atividades prazerosas. 

 

2. Exerce o papel de cuidador simultaneamente com outras atividades? 
Exercício concomitante de duas ou mais atividades, atribuições e/ou papéis. O cuidador relata o desempenho concomitante de várias atribuições, 

como por exemplo: atividades domésticas, profissionais, de provisão de cuidados ao idoso dependente, filhos e cônjuge. 

 

3. Acha que os encargos financeiros relacionados à atividade de cuidar são altos? 
Custos financeiros relacionados ao desempenho de provisão de cuidado, como por exemplo, a contratação de serviços, aquisição de alimentação e 

medicamentos específicos ou compra de materiais e equipamentos necessários para manutenção da saúde do idoso. 

 

4. Possui baixo nível socioeconômico? 
Baixa condição socioeconômica evidenciada por baixa renda familiar e por condições de habitação desfavoráveis. 

 

Característica do Cuidador 

1. Baixo nível educacional 
Baixo desempenho intelectual, relacionado com baixo nível de escolaridade ou poucos anos de estudo. 

 

 

Gostaria de acrescentar outro(s) fator(es) que contribui(em) para a Tensão do Papel do Cuidador? 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  NÍVEL DOUTORADO 

APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  CUIDADORES 

FAMILIARES 

 

Título do Projeto: Validação do diagnóstico de enfermagem tensão do papel do cuidador em 

familiares de idosos  
Pesquisadora responsável: Lara de Sá Neves Loureiro 

Orientadora: Profª Drª Maria das Graças Melo Fernandes 

 

Prezado(a) senhor (a), 

 Somos pesquisadoras do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba e gostaríamos de convidá-lo(a) para participar da pesquisa intitulada: 

Validação do diagnóstico de enfermagem tensão do papel do cuidador em familiares de 

idosos. Este estudo tem como objetivo realizar a validação clínica do diagnóstico de 

enfermagem "Tensão do Papel do Cuidador" em familiares de idosos dependentes. 

  

 Caso concorde em participar, faremos perguntar relacionadas aos aspectos de sua vida 

e de suas atividades relativas à provisão de cuidados ao idoso dependente. Faz-se oportuno 

esclarecer que a sua participação na pesquisa é voluntária, portanto, você não é obrigado a 

fornecer informações e/ou colaborar com atividades solicitadas pela pesquisadora, podendo 

requerer a sua desistência a qualquer momento do estudo, fato este que não representará 

qualquer tipo de prejuízo. 

 Considerando a relevância do estudo para a prática da Enfermagem, solicito a 
sua permissão para disseminar o conhecimento que será produzido por este estudo em 
eventos da área de saúde e em veículos científicos e/ou de divulgação (jornais, revistas, 
dentre outros). Para tanto, salientamos que sua identidade será mantida no anonimato, 
bem como as informações confidenciais fornecidas. 

É importante mencionar que você receberá uma cópia do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e que a pesquisadora estará à sua disposição para 
qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa do processo de 
pesquisa. Caso o(a) Sr. (a). consinta, será necessário assinar este termo de acordo com a 
Resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional De Saúde 
(CNS)/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que regulamenta as 
pesquisas envolvendo seres humanos. 

CONSENTIMENTO 

 Considerando que fui informado(a) do objetivo e da relevância do estudo proposto, 

bem como da minha participação como colaborador(a), consinto em participar da pesquisa, 

bem como concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins 

científicos. Informo que recebi uma cópia deste termo. 
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 Visto que este TCLE encontra-se em mais de uma página, todas serão rubricadas pelo 

pesquisador e sujeito da pesquisa. 

 

 

 

João Pessoa, ___ /___/___. 

 

 

__________________________________ 

 

Assinatura do (a) Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

 

 
Caso necessite de maiores informações sobre a pesquisa, favor ligar para a pesquisadora: 

 Lara de Sá Neves Loureiro 

Telefones para contato com pesquisadora: (83) 3248-3472/ (83)8898-5927 

 Endereço residencial: Rua Golfo de Anadyr, 165. Intermares, Cabedelo  PB. 

 Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba  

            Endereço: Campus I  Cidade Universitária/João Pessoa- PB. Fone: (83) 3216-7109 

 Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal 

da Paraíba. Campus I.  Cidade Universitária  Bloco Arnaldo Tavares  Sala 812. 

CEP: 58051-900. João Pessoa  Paraíba. Telefone: (83)3216- 7791. 
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