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RESUMO 

Pode-se definir sobrecarga como o produto final de problemas físicos, emocionais, 

sociais e financeiros vivenciados por cuidadores familiares de adultos dependentes. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente, 10% da população 

mundial vive com alguma incapacidade ou deficiência, solicitando cuidados 

específicos e realizados por familiares. São em sua maioria mães e mulheres 

casadas, sem preparo e formação na área da saúde que abdicam de vários 

aspectos de sua vida a fim de cuidar de seu ente. É de grande importância que 

esses familiares sejam avaliados e orientados por um fisioterapeuta que possa 

direcionar o cuidador as melhores formas de cuidar sem que haja sobrecarga. Deste 

modo, o objetivo deste estudo será analisar as causas e os efeitos da sobrecarga 

em cuidadores informais de indivíduos com dependência moderada a severa. Ao 

final desta análise, a expectativa que temos é de que fiquem claros os motivos da 

sobrecarga física e mental e as implicações dessas alterações no contexto 

biopsicossocial do indivíduo. Esperamos também orientá-los afim de minimizar a 

sobrecarga e melhorar o dia-a-dia desse cuidador. 

INTRODUÇÃO 

Pode-se definir sobrecarga como o produto final de problemas físicos, 

emocionais, sociais e financeiros vivenciados por cuidadores familiares de adultos 

dependentes. Essa sobrecarga é mensurada a partir da percepção que ele tem 

sobre as ameaças biopsicosociais na qual está inserido e em relação as suas metas, 

interesses e expectativas. (MARTINS et al., 2014) 

Ao final do século XX foi observado um aumento significativo do número de 

pessoas dependentes de cuidadores. Essa condição se deu pelo aumento de 

doenças físicas e mentais associadas ao aumento da longevidade e ao ritmo 

acelerado em que passamos a viver. (SARAIVA, 2011). Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), atualmente, 10% da população mundial vive com alguma 

incapacidade ou deficiência, solicitando cuidados específicos e realizados em sua 

maioria por familiares, pois apesar de toda a família ser afetada pela nova condição 

de um membro, geralmente uma pessoa específica assume a responsabilidade de 

cuidar e assistir esse indivíduo.  

Existem dois tipos de cuidadores que são distinguidos pela literatura em 

cuidador primário ou informal e o cuidador secundário ou formal. O primeiro também 



é definido como cuidador familiar, e passa a assistir e assumir as responsabilidades 

da condição atual vivida pelo paciente. São em sua maioria mães e mulheres 

casadas, sem preparo e formação na área da saúde que abdicam de vários 

aspectos de sua vida afim de cuidar de seu ente. O cuidador secundário ou formal 

são pessoas formadas e preparadas contratadas pela família para prestar cuidados 

esporádicos e específicos ao paciente, complementando os cuidados prestados pelo 

cuidador primário. (NOGUEIRA, 2012) 

O cuidador conta como instrumento para assistir seu ente o seu próprio corpo, 

e este é frequentemente utilizado em situações de sobrecarga, assim, a médio e 

longo prazo ela pode acarretar diversas desordens musculoesqueléticas geralmente 

por resultado da realização inadequada de um movimento, das posturas adotadas 

durante o cuidado com o familiar, ou até mesmo os equipamentos e a ergonomia do 

local que em sua maioria não seguem os padrões necessários. (GAMA, 2012) 

É de grande importância que esses familiares sejam avaliados e orientados 

por um fisioterapeuta com formação acadêmica superior, habilitado a construir uma 

avaliação cinesiológico–funcional, para que o profissional possa direcionar o 

cuidador as melhores formas de cuidar sem que haja sobrecarga, assim como 

acompanhar as mudanças a serem feitas conforme a evolução e as novas 

necessidades que o familiar e o dependente apresentar. 

Deste modo, o objetivo deste estudo será analisar as causas e os efeitos da 

sobrecarga em cuidadores informais de indivíduos com dependência moderada a 

severa. 

OBJETIVOS 

Geral 

O objetivo deste trabalho é observar as causas da sobrecarga de cuidadores 

primários de pacientes que apresentam dependência de níveis moderados a 

severos, segundo a escala de Barthel. 

Específicos 

1. Avaliar o nível de independência do paciente em relação as atividades de vida 

diária e a necessidade de ajuda física ou verbal utilizando a Escala de 

Barthel.  



2. Definir as causas da sobrecarga física e mental em cuidadores primários. 

3. Aplicação do Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal 

(QASCI) para mensurar as implicações do cuidado na vida pessoal, a 

satisfação com o papel e com o familiar, reações as exigências, sobrecarga 

emocional, apoio familiar, sobrecarga financeira e percepção dos 

mecanismos de eficácia e de controle do cuidado. 

4. Relacionar os resultados do QASCI com os escores do Questionário de 

Qualidade de Vida – SF-36.  

METODOLOGIA 
Estudo observacional que será realizado nas dependências da Universidade 

Anhembi Morumbi (UAM) e no Centro Integrado de Saúde (CIS) e passará pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da mesma.  

A amostra será composta por 20 cuidadores de indivíduos com diagnóstico de 

dependência física e/ou mental, sendo elas: Paralisia Cerebral (PC), Tetraplegia, 

Tetraparesia, Lesão Medular Espinhal (LME), Distrofia Muscular de Duchenne, 

(DMD), Distrofias musculares, Parkinson, Alzheimer e idosos com pouca mobilidade.  

Os critérios de inclusão serão: ser cuidador familiar principal do dependente e 

estar atuando nesta função há pelo menos um ano. O paciente assistido por este 

cuidador deverá ter no mínimo 12 anos, estar passando por tratamento 

fisioterapêutico no CIS e ter pontuação máxima de 50 na Escala de Barthel, o que 

indicará dependência moderada a severa.   

Os instrumentos avaliativos serão: Escala de Barthel, que avalia as atividades 

da vida diária (AVD’s) e indica o nível de dependência funcional no cuidado pessoal, 

mobilidade, locomoção e eliminações.  

Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI) 

utilizado para mensurar as consequências em médio e longo prazo no bem-estar 

físico e mental do cuidador informal.  

Questionário de Qualidade de Vida – SF-36, que avalia oito aspectos 

distintos: capacidade funcional, aspectos físicos, aspectos emocionais, dor, estado 

geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental.  

 



RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Ao final desta análise, a expectativa que temos é de que fiquem claros os 

motivos da sobrecarga física e mental e as implicações dessas alterações no 

contexto biopsicossocial do indivíduo. Esperamos também orientá-los afim de 

minimizar a sobrecarga e melhorar o dia-a-dia desse cuidador. 

Cremos que abordar estas alterações físicas, psíquicas e sociais que o 

cuidador primário tem possa valer para um aumento na procura de profissionais da 

saúde capazes de orientar e ajudar a minimizar este quadro de sobrecarga e 

melhorar a qualidade de vida do cuidador primário e de seu ente.  
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