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Resumo 

 

Tendo em vista a sobrecarga emocional e a qualidade de vida dos cuidadores de 

idosos, esse estudo tem por objetivo analisar a produção científica existente no que se 

refere a aspectos biopsicossociais dos cuidadores, de modo a evidenciar fatos como 

gênero de autores e o tipo de instituição envolvida na produção de artigos sobre o 

tema. Para tanto, foi feita  uma análise descritiva e documental de 33 artigos retirados 

da base eletrônica de dados Scielo, utilizando as palavras-chave: 

“idosos”,”cuidadores” e “familiares”, no período de 2008 a 2012. Os resultados 

mostram que 79,83% dos autores eram mulheres, enquanto 15,95% eram do gênero 

masculino e 4,2% foram classificados como gênero indefinido. A maioria das 

instituições das quais são oriundos os autores dos artigos são públicas (91,75%), ao 

passo que 7,22% das instituições são privadas e apenas 1,03% delas de caráter 

confessional. Pode-se verificar que as mulheres se interessam mais pelo tema 

proposto do que os homens. Ainda é observado que a maioria das instituições 

envolvidas nas pesquisas são de cunho público, evidenciando a pouca produção 

científica na área estudada pelas instituições privadas e confessionais.  

Palavras-chave: cuidadores - velhice – literatura 

 

Introdução 

A velhice é frequentemente associada a situações de incapacitação que vão de 

leves a severas, como perda de cognição e/ou mobilidade devido a diversas doenças 

degenerativas, causando dependência (Tibo, 2007).  

A investigação da situação biopsicossocial do cuidador de idosos tem mostrado 

que a tarefa de cuidar acarreta dois tipos de sentimentos contrastantes do cuidador 

em relação ao seu idoso. Um deles é o estreitamento dos laços afetivos entre ambos, 

assim como compaixão, amor, paciência e solidariedade, pois o idoso representa uma 



pessoa que foi e é significativa na vida do cuidador ( Silva, Passos & Barreto, 2012; 

Baptista et al., 2012). 

Objetivos 

Analisar a produção científica sobre o tema em questão enfatizando os 

respectivos aspectos: gênero dos autores; tipo de autoria; tipo de pesquisa; tipo de 

análise de dados; estrutura discursiva do resumo; instituições envolvidas; o 

atendimento, ou não, aos objetivos nas conclusões das pesquisas e tipos de 

referências usadas pelos autores. 

 

Método 

 Foi realizada uma investigação descritiva, documental e transversal. Para isso, 

foi feita pesquisa na base de dados eletrônica Scielo (Scientific Eletronic Library 

Online) tendo como palavras-chave “idosos”, “cuidadores” e “familiares”, com recorte 

temporal entre 2008 e 2012.  

 

Resultados Parciais 

  

 

 

 

 

 

 

Os dados da Tabela 1 mostram que a maior parte dos autores são mulheres 

(79,83%), 15,97% são homens e 4,20% não foram identificados. Obteve-se, com a 

aplicação do teste Qui-quadrado, X²o = 118,25 e X²c = 5,99 (p<0,05), portanto, 

constata-se que há diferença estatisticamente significante entre os gêneros dos 

Gênero n % 

Mulher 95 79,83 

Homem  19 15,95 

Indefinido 5 4,20 

Total 119             100 

Tabela 1: Gênero dos autores dos artigos analisados 



pesquisadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 2, observou-se que 91,75% são instituições públicas, 7,22% delas têm 

caráter privado e 1,03% são universidades confessionais. Foi feito o Qui-quadrado e 

obtido X²o = 70,04 e X²c = 3,84 (p<0,05). Portanto, há diferença estatisticamente 

significativa entre os tipos de instituição envolvidos. 
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Instituição n % 

Pública 89 91,75 

Privada 7 7,22 

Confessional 1 1,03 

Total 97 100 

Tabela 2- Tipo de instituição dos autores dos artigos analisados 


