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Resumo 

A pesquisa de produção científica em áreas como a de cuidadores de idosos 

que portam o mal de Alzheimer se faz cada vez mais necessária já que a 

expectativa de vida está maior e os idosos vêm ganhando espaço na população, 

precisando muitas vezes do apoio de um cuidador. Objetivou-se nesta pesquisa 

verificar o tipo de análise de dados, tipologia de pesquisa e de literatura utilizada 

pelos autores dos artigos que deveriam abordar o tema de cuidadores de idosos 

com doença de alzheimer no período de 2000 a 2012 na base de dados SciELO. O 

resultado obtido na análise de dados foi que o tipo qualitativo e misto foram usados 

com a mesma frequência de 7 pesquisas (38,89%) para cada um dos itens ; quanto 

ao tipo de pesquisa a descritiva foi a mais frequente 12 pesquisas (66,67%); o tipo 

de literatura mais utilizada pelos autores foi o periódico (62,92%) usado 336 vezes. 

Palavras chave: Velhice; Demência; Metaciência. 

Introdução 

A população brasileira de idosos está aumentando a cada ano e de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2012, isso se dá por 

conta do declínio nas taxas de fecundidade e aumento da expectativa de vida. A 

demência é uma preocupação na fase da velhice, a Associação Brasileira de 

Alzheimer (ABRAz) (n.d.) diz que a Doença de Alzheimer (DA) é a responsável pela 

maior parte dos casos de demência em idosos , cerca de 36 milhões de pessoas no 

mundo são portadoras de DA. Nesses casos o cuidador acaba exercendo função de 

grande importância, a Associação dos Cuidadores de Idosos de Minas Gerais (ACI-

MG), (n.d.), diz quão importante é manter uma boa relação entre cuidador e pessoa 

cuidada e o planejamento de maneiras de convivência com o idoso. 

Sendo assim estudos de produção científica que abordem esta temática se 

fazem cada vez mais necessários para o avanço da ciência, Witter C. (2007) ressalta 

a importância da metaciência para termos conhecimento do que está sendo 

desenvolvido na área de pesquisa cientifica, com o objetivo de ter um levantamento 

de avanços, retrocessos e estagnações na produção da ciência. Para Witter (1997) 

as pesquisas de produção científica também têm como objetivo evitar erros 

cometidos anteriormente por outras pesquisas e divulgar seus resultados para uma 

ampla população, mais especificamente a científica.  



Objetivo: Esta pesquisa tem por objetivo verificar e analisar a produção científica 

sobre a relação dos cuidadores com idosos portadores do mal de alzheimer no 

período de 2000 a 2012 na base de dados SciELO, mais especificamente o tipo de 

análise de dados, tipologia de pesquisa e de literatura utilizada pelos autores. 

Método 

Material: Os dados foram coletados na base de dados Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), biblioteca eletrônica que tem como objetivo armazenar coleção de 

periódicos científicos e difundir o conteúdo de suas pesquisas eletronicamente 

tornando-as acessíveis a todo o público interessado. 

Desenvolvimento: Foram usadas as palavras chave: Alzheimer, Idosos e Cuidadores 

para a seleção dos artigos na base de dados SciELO, foram lidos os resumos e 

quando necessário os artigos completos para a seleção . Foi usado como critério de 

seleção que os artigos fossem do período de 2000 a 2012 e compatíveis com o 

tema. Os artigos por fim selecionados foram analisados um a um segundo sua 

tipologia de pesquisa, análise de dados e literatura utilizada pelos autores. 

Resultados Preliminares 

Tabela 1: Tipo de análise de dados utilizada pelos autores dos artigos analisados. 

Análise de Dados n % 

Quantitativa 4 22,22 

Qualitativa 7 38,89 

Mista 7 38,89 

Total 18 100,00 

A Tabela 1 retrata que 22,22% dos artigos analisados foram quantitativos, 

38,89% qualitativos e a mesma porcentagem para mistos.  

Através do teste Qui-quadrado notamos que não existe diferença 

estatisticamente significante, pois X² o=0 e X²c = 5,99 (p=0,05), sendo assim os tipos 

de análise de dados qualitativa e mista aparecem estatisticamente com a mesma 

frequência, o tipo quantitativo foi descartado pois não é considerado um número 

significante. 

Tabela 2: Tipologia de pesquisa utilizada pelos autores dos artigos pesquisados. 

Tipo de Pesquisa n % 

Teórica 3 16,67 
Experimental 3 16,67 
Descritiva 12 66,67 

Total 18 100,00 



A Tabela 2 apresenta os tipos de pesquisas que os autores dos artigos 

analisados utilizaram, os dados mostram que 16,67% dos artigos são do tipo teórico, 

16,67% do tipo experimental e 66,67% do tipo descritivo, portanto o tipo de pesquisa 

mais utilizado foi o descritivo. 

Tabela 3: Tipo de literatura utilizada pelos autores nas pesquisas analisadas. 

Tipo de Literatura n % 

Períodico on line 14 2,62 

Outros 20 3,74 

Cinzenta 41 7,68 

Branca 123 23,03 

Períodico 336 62,92 

Total 534 100,00 

Como expresso na Tabela 3 os tipos de Literatura utilizada pelos autores foram: 

2,62% periódicos on line; 3,74% outros; 7,68% literatura cinzenta; 23,03% literatura 

Branca e 62,92% Periódicos. 

Depois de realizado o teste Qui-quadrado, notamos que existe diferença 

estatisticamente significante, já que X²o= 682,02 e X²c= 9,488 (p=0,05), sendo assim 

percebe-se que o periódico foi utilizado com mais frequência.  
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