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Resumo 

A demência é uma doença mental identificada pela degeneração intelectual 

do sujeito, implicando prejuízos da memória, linguagem, na capacidade de 

orientação temporal e espacial, de pensar, concentrar-se, aprender e julgar. A 

demência leva à degeneração intelectual, com sintomas como alterações na 

sensopercepção e comportamentos socialmente inadequados, deixando o indivíduo 

dependente de cuidadores causando estresse e desgaste. O trabalho teve como 

objetivo verificar a qualidade de vida dos cuidadores informais de idosos com 

demência. O tipo de pesquisa utilizada é pesquisa de campo, transversal, de 

levantamento de dados. O método utilizado é a aplicação de dois questionários em 

20 cuidadores informais de idosos com demência, que frequentam os grupos de 

apoio a cuidadores da Associação Brasileira de Alzheimer. O projeto foi subordinado 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu (CEP), sendo 

aprovado. Aos cuidadores que aceitaram participar da pesquisa, foi solicitada a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida, foi 

aplicado um Questionário Sociodemográfico, no qual são identificadas as 

características do cuidador, o tempo que passa com o demenciado e como se sente 

em relação a sua qualidade de vida, além do instrumento chamado WHOQOL-Bref, 

que avalia a qualidade de vida dos cuidadores. Os resultados são analisados pela 

estatística descritiva. . A amostra foi composta em sua maior parte por mulheres, 

com média de idade de 57 anos. Os resultados parciais apresentados pelo 

WHOQOL-Bref indicam que o domínio com menor avaliação de qualidade de vida é 

o das relações sociais. O Físico, por sua vez, foi o que apresentou maior pontuação 

média.  

Palavras chave: Envelhecimento. Cuidadores informais. Saúde mental. 

Introdução 

A demência é uma doença identificada pela degeneração intelectual do 

sujeito, implicando prejuízos da memória, linguagem etc., que são apresentados em 

mudanças no comportamento ou personalidade do indivíduo.  



Com a evolução do quadro demencial muitas atividades essenciais como 

alimentação e higiene pessoal ficam prejudicadas deixando o idoso dependente de 

outras pessoas: os cuidadores. Segundo Garcia (2009), os transtornos 

comportamentais são altamente prevalentes nos demenciados e estão 

frequentemente associados ao estresse dos cuidadores. . De acordo com Azevedo, 

Silva, Tomasi e Quevedo (2013), a qualidade de vida pode ser definida como a 

percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida, no contexto cultural no qual 

está inserido, bem como em seu sistema de valores e em relação as suas 

expectativas, seus padrões e suas preocupações.  

Metodologia 

Objetivos: Analisar o nível de qualidade de vida dos cuidadores de pacientes 

demenciados 

Participantes: Serão entrevistados 20 cuidadores informais, frequentadores dos 

grupos de apoio a cuidadores, na Associação Brasileira de Alzheimer-ABRAZ. Até o 

momento, foram entrevistados seis participantes.  

Material: Foi utilizado o Termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando a 

participação do cuidador e o instrumento WHOQOL-Bref  que é composto de 26 

perguntas. Além de um questionário Sociodemográfico, composto por questões 

sobre os dados cuidador  e do idoso demenciado 

Procedimento: Foi efetuado contato para obter a autorização da Associação 

Brasileira de Alzheimer-ABRAZ para a coleta de dados junto aos Grupos de Apoio 

aos Cuidadores. Os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE, e responderam a dois instrumentos, o Questionário 

Sociodemográfico e WHOQOL-Bref. 

Resultados Preliminares 

Cerca de 83% da amostra foi composta por mulheres com  média de idade de 

57 anos, com um desvio padrão de 10.4 anos, dessas 66.7% (4) são casados, 

16.7% (1) são solteiros e 16.7% (1) são divorciados. Quanto à escolaridade, 33.3% 

(2) tem ensino médio completo, 33.3% (2) tem ensino superior completo, 16.7% 

(1)tem ensino médio incompleto e 16.7% (1) tem superior incompleto.De todos, 50% 

(3) moram 50% (3) não moram com o idoso e  66.7% (4) são filhos, 16.7% (1) é 



cônjuge e 16.7% (1) tem outro tipo de relação. Todos os participantes responderam 

que houve mudança significativa na rotina após terem se tornado cuidadores ,50% 

(3)de forma negativa, 33.3% (2) positiva e 16.7% (1) não afetou em nada.  

WHOQOL-Bref 

O WHOQOL-Bref é composto por 4 domínios físico, psicológico, relações 

sociais e meio ambiente.Os resultados obtidos com a análise estão apresentados no 

gráfico 1. O resultado mais próximo de 100 indica melhor qualidade de vida. Os 

resultados parciais apresentados pelo WHOQOL-Bref indicam que o domínio com 

menor avaliação de qualidade de vida (54 pontos) é o das relações sociais. O Físico, 

por sua vez, foi o que apresentou maior pontuação média (63 pontos). A seguir, veio 

o psicológico (59 pontos) e o relativo ao ambiente (59 pontos). 

Gráfico 1– Média para os 4 domínios do WHOQOL-Bref e média global da avaliação da 

Qualidade de Vida.  
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