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PERFIL E SOBRECARGA DOS CUIDADORES DE IDOSOS ATENDIDOS 

NUMA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA  

 

PROFILE AND OVERLOADING OF CAREGIVERS OF ELDERLY PERSONS AT A 

UNIVERSITY POLICYLINE 

 

 

RESUMO  

Objetivo: Avaliar o perfil e sobrecarga dos cuidadores informais de pacientes idosos 

atendidos em uma Policlínica Universitária da cidade de São Paulo. Método: Estudo 

quantitativo, descritivo. Resultados: 30 cuidadores foram avaliados, idade média 48 ± 13,3 

anos, 83% casados, 60% parentesco com o idoso. A maioria sente-se cansados o tempo todo, 

possuem déficit de suporte familiar e financeiro, porém possuem força física e atitude positiva 

na tarefa de cuidar. Conclusão: Vários aspectos encontrados podem impactar negativamente 

na qualidade de vida dos cuidadores, bem como na qualidade do cuidado prestado. 

Palavras – chave: cuidadores, idosos, sobrecarga 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the profile and overload of informal caregivers of elderly patients 

attended at a University Polyclinic in the city of São Paulo. Method: Quantitative, descriptive 

study. Results: 30 caregivers were evaluated, mean age 48 ± 13.3 years, 83% married, 60% 

related to the elderly. Most feel tired all the time, have deficits in family and financial support, 

but they have physical strength and a positive attitude in caring. Conclusion: Several aspects 

can negatively impact the quality of life of caregivers, as well as the quality of care provided. 

Key words: caregivers, elderly, overload 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional representa um fenômeno mundial da atualidade. 

Pesquisas apontam que no ano de 2025, o Brasil terá cerca de 34 milhões de idosos, 

representando 15% da população total (Uesugui, Fagundes, & Pinho, 2011). 

De acordo com Stackfleth, Diniz, Fhon, Vendruscolo, Whebe, Marques, & Rodrigues 

(2012), o crescimento da população idosa relaciona-se ao aumento da expectativa de vida. 

Contudo, esta condição de longevidade pode elevar a incidência de enfermidades crônicas e 

incapacitantes nesses indivíduos, que passam a depender de cuidados permanentes na área 

física, cognitiva e emocional, comprometendo assim a sua autonomia. 

Geralmente estes cuidados são prestados pelas famílias, que assumem o papel de 

cuidador informal e atribui-se a eles a responsabilidade de cuidar do idoso dependente 

(Fernandes & Angelo, 2016). Convém destacar que o cuidador informal pode ser representado 

por um membro da família, amigo, vizinho ou qualquer pessoa que preste cuidado ao idoso, 

sem fins lucrativos, sem formação específica e em seu domicilio (Loureiro, Fernandes, 

Nobrega, & Rodrigues, 2014). 

Conforme Wachholz, Santos, & Wolf (2013), na maioria das vezes a função de 

cuidador é assumida por um único membro da família, seja por instinto, vontade, 

disponibilidade, capacidade ou porque nenhum outro familiar quer assumir tal 

responsabilidade. Este dedica longo período de seu tempo a cuidar do seu familiar, e acaba 

por abdicar de sua vida a fim de auxiliar o idoso nas atividades da vida diária.  

Cedano, Bettenccourt, Traudi, Machado, & Belasco (2013), relatam que a tarefa de 

prestar cuidados ao idoso dependente, impõe inúmeras exigências ao contrário de um evento 

transitório, exige responsabilidade, causando impacto direto na vida do cuidador informal, 

predispondo-o a eventos estressores, comprometendo assim sua qualidade de vida.  

Costa, Costa, Fernandes, Martins, & Brito (2015), ressaltam que o cuidado 

ininterrupto pode ocasionar sobrecarga ao cuidador informal, pois estes são desafiados por 

inúmeras demandas e passam a ter restrições em relação a própria vida.   

Segundo Fernandes & Garcia (2009), a experiência de assumir a responsabilidade por 

idosos dependentes tem sido expressa pelos cuidadores familiares como uma tarefa exaustiva 

e estressante, pois devido ao envolvimento afetivo com o idoso, o cuidador muitas vezes é 

induzido a não prestar atenção na sua própria saúde, ocasionando uma sobrecarga e um 
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desconforto emocional por negligencia do autocuidado. Logo, o cuidador sem suporte pode 

ser o futuro paciente. 

Estudos apontam que a sobrecarga gerada sobre os cuidadores informais pode 

acarretar no desenvolvimento de sintomas como sofrimento psicológico, ansiedade, 

depressão, stress, bem como problemas físicos e pior qualidade de vida relacionada à saúde, 

quando comparados a não cuidadores. Tal situação pode gerar desgastes tanto para o ser 

cuidado quanto para o cuidador (Mota, Victor, Silva, Bessa, Amorim, Cavalcante, Moreira, & 

Barbosa, 2015).  

Desse modo, para prestar um atendimento adequado ao idoso, intervenções em favor 

do cuidador devem ser priorizadas, visando fortalecer esta relação de cuidado (Rossi, Soares, 

Vilela, Alves, & Oliveira, 2015). 

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de programas de educação em saúde, que 

visem fornecer suporte teórico e prático para proporcionar uma qualidade na assistência 

prestada pelo cuidador informal. Assim, visando contribuir para o melhor entendimento dessa 

temática, este estudo teve por objetivo avaliar o perfil e a sobrecarga de cuidadores informais 

de idosos e estimar a prevalência de sobrecarga entre cuidadores informais de idosos. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, descritivo, realizado na Policlínica 

de um Centro Universitário em São Paulo. Nesta Policlínica são realizados aproximadamente 

5.000 atendimentos fisioterapêuticos mensais na área neurológica, motora e hidroterapia.  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo (CAAE: 78751417.4.0000.5377, 31/10/2017) 

A população deste estudo foram 30 cuidadores informais de pacientes idosos 

atendidos na Policlínica Universitária.  

A coleta de dados foi realizada nos meses de março e abril de 2018 na Policlínica 

enquanto os idosos realizavam o atendimento fisioterápico, teve duração de aproximadamente 

30 minutos. Foi aplicado um questionário para avaliar o perfil dos cuidadores contendo dados 

sociodemográficos e a escala Caregiver Reaction Assessment que avalia a sobrecarga do 

cuidador em cinco aspectos: autoestima, programação das atividades diárias, suporte familiar, 
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saúde física e questões financeiras. Esta escala foi adaptada para uso no Brasil com 

cuidadores informais de idosos por Mota, Victor, Silva, Bessa, Amorim, Cavalcante, Moreira, 

& Barbosa (2015).  

Após obtenção destes dados foi realizado a aferição de sinais vitais, peso, estatura, 

circunferência abdominal e cálculo do índice de massa corpórea (IMC).  

Os resultados obtidos foram organizados em tabelas através do pacote Office da 

Microsoft (Excel e Word) e realizada a análise descritiva.  

As limitações do estudo compreenderam em que alguns cuidadores apresentaram 

dificuldades em responder os questionários e outros não aceitaram participar da pesquisa 

interferindo no tamanho amostral. 

 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 30 cuidadores informais de idosos, em sua maioria do 

sexo feminino (67%), com idade média de 48 ± 13,3 anos, e casadas (83,0%). 

A escolaridade dos cuidadores variou entre o ensino fundamental ao superior, sendo 

40% com ensino médio completo.  A maioria se denominou católicos (53%), seguidos por 

evangélicos (47%). 

Em relação a renda, 40% não possui e 30% refere renda de até R$ 2.000,00 (± 2 

salários mínimos). 

 A maioria dos cuidadores possuía parentesco com o idoso, 37% são filhas (os) e 23% 

cônjuges. Exercem a função de cuidador há até 12 meses (50,0%).  

Sobre o estilo de vida dos entrevistados, a maioria (67%) refere não possuir atividade 

de lazer, nem praticam atividade física regular (77%). 

Quanto ao diagnóstico dos idosos, as doenças articulares foram a maioria 

correspondendo a 80% e doenças neurológicas 20%. 

A descrição detalhada das variáveis sociodemográficas e a caracterização do perfil do 

cuidador pode ser encontrada na Tabela 1. 
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Tabela 1: Variáveis sociodemográficas de cuidadores informais de idosos. São Paulo, 2018. 

Variáveis (n = 30) n % 

Gênero 
Masculino                                                                          

Feminino 

 

10 

20 

 

33 

67 

Idade 
20-29 anos 

30-39 anos  

40-49 anos 

50-59 anos 

60-69 anos 

70-79 anos 

 

3 

4 

11 

5 

6 

1 

 

10 

13 

37 

17 

20 

3 

Situação conjugal 

Casado ou união estável 

Solteiro 

Divorciado ou separado 

Viúvo 

 

25 

3 

2 

0 

 

83 

10 

7 

0 

Escolaridade 

Fundamental I  

Fundamental II  

Médio 

Superior  

 

8 

6 

12 

4 

 

27 

20 

40 

13 

Religião 

Católico 

Evangélico 

Espírita 

 

16 

14 

0 

 

53 

47 

0 

Renda 
Não possui 

Até R$ 1.000,00 

Até R$ 2.000,00 

Até R$ 3.000,00 

 

12 

6 

9 

3 

 

40 

20 

30 

10 

Tempo que atua como cuidador 
Até 1 ano 

2 a 5 anos 

6 a 10 anos 

11 a 15 anos 

16 a 20 anos 

 

15 

14 

0 

0 

1 

 

50 

47 

0 

0 

3 

Grau parentesco /afinidade com o idoso 

Cônjuge 

Filha (o) 

Irmão (ã) 

Sobrinha/ Neta/ Nora 

Amigo 

 

7 

11 

3 

4 

5 

 

23 

37 

10 

13 

17 

Principal doença / motivo da 

reabilitação do idoso 
Doenças articulares 

Doenças neurológicas 

 

 

24 

6 

 

 

80 

20 

Possui atividades de lazer 

Sim 

Não 

 

10 

20 

 

33 

67 

Pratica exercício físico regularmente 

Sim 

Não 

 

7 

23 

 

23 

77 
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No que diz respeito aos dados antropométricos, 43% apresentaram sobrepeso, 37% 

obesidade e 80% tinham a circunferência da cintura aumentada, representando um risco 

elevado para doenças cardiovasculares. 

Em relação a pressão arterial, 33% possuíam pressão arterial limítrofe e 17% níveis 

pressóricos elevados. (Tabela 2) 

Tabela 2: Dados antropométricos e de pressão arterial dos cuidadores informais de idosos. 

São Paulo, 2018 

Variáveis (n = 30) n % 

IMC 

Baixo peso 

Peso adequado 

Sobrepeso  

Obesidade 

 

  0 

  6 

13 

11 

 

  0 

20 

43 

37 

Circunferência da cintura 

Adequada 

Risco elevado 

 

  6 

24 

 

20 

80 

Pressão arterial 

Ótima 

Normal 

Limítrofe 

Hipertensão 

 

  9 

  6 

10 

  5 

 

30 

20 

33 

17 

C. Cintura: adequada <80cm (Feminino) e <94cm (Masculino) 

C. Cintura: risco elevado ≥ 80cm (Feminino) e ≥94cm (Masculino) 

Pressão Arterial ótima: < 120/80 mmHg 

Pressão Arterial normal: 120/80 mmHg 

Pressão Arterial limítrofe:  121/81mmHg a 139/89 mmHg 

Hipertensão: ≥ 140/90 mmHg 

 

Sete dos cuidadores (23%) não relataram dificuldades em cuidar dos idosos, porém os 

demais (77%) relataram uma ou mais dificuldades. As duas mais citadas foram à dificuldade 

em conciliar o cuidado com as tarefas (33%), seguida da falta de tempo para o 
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desenvolvimento da função (25%). As demais dificuldades relatadas pelos cuidadores 

encontram-se descritos na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Dificuldades referidas pelos cuidadores informais de idosos. São Paulo, 2018. 

 

Dificuldade em conciliar o cuidado com as tarefas 

Falta de tempo 

Esgotamento emocional 

Limitação física 

Falta de conhecimento 

Total 

n 

12 

09 

05 

05 

05 

36 

% 

33 

25 

14 

14 

14 

100 

      O número totalizou-se 36 pelo fato dos cuidadores referirem mais de uma dificuldade 

 

Na Tabela 4 e 5 encontram-se os resultados do instrumento de avaliação de sobrecarga 

de cuidadores Caregiver Reaction Assessment.  

Na avaliação da subescala autoestima (questões 1, 7, 9, 12, 17, 20 e 23), ficou evidente 

que a maioria dos cuidadores demonstra gostar de cuidar dos idosos (93%). Na subescala 

relacionada ao impacto nas atividades diárias (questões 4, 5, 11, 14 e 18), destaca-se a questão 

5, onde 53% dos cuidadores afirmam parecer cansados o tempo todo. 

Na avaliação da subescala de suporte familiar (questões 2, 6, 13, 16, 22), destaca-se a 

questão 6, 50% dos entrevistados tem dificuldade de conseguir ajuda da família para cuidar, e 

na questão 13, 56% afirmam que a família não coopera no cuidado. 

Na avaliação da subescala da saúde física (questões 10, 15 e 19), a maioria dos 

cuidadores (60%) afirma que possui força física para cuidar do idoso.  

Na avaliação da subescala das questões financeiras (questões 3, 21 e 24), 50% dos 

participantes acreditam que seus recursos financeiros não são suficientes para pagar as 

despesas (questão 3).  
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Tabela 4. Respostas dos cuidadores ao instrumento Caregiver Reaction Assessment. São 

Paulo, 2018. 

Variáveis 

(n = 30) 

 

 

Autoestima 

Discordo 

Totalmente 

 

 

n(%) 

Discordo 

 

 

 

n(%) 

Nem     

concordo 

Nem 

discordo 

n(%) 

Concordo 

 

 

 

n(%) 

Concordo 

Totalmente 

 

 

n(%) 

1.Eu me sinto  

privilegiado por cuidar 

do (a) 

0(0) 0(0) 3(10) 16(53) 11(37) 

7. Eu me sinto 

ressentido por ter que 

cuidar do (a) 

10(33) 17(57) 2(7) 1(3) 0(0) 

9. Eu quero  

muito cuidar do (a) 

1(3) 0(0) 2(7) 19(63) 8(27) 

20. Cuidar do (a) é 

importante para mim 

0(0) 0(0) 3(10) 16(53) 11(37) 

23. Eu gosto de cuidar 

do (a) 

0(0) 0(0) 2(7) 18 (60) 10(33) 

Programação                 

Atividades Diárias 

 

 

    

4. Minhas atividades 

giram em torno do (a) 

8(23) 7(20) 6(23) 7(27) 2(20) 

5. Desde que comecei a 

cuidar do (a) pareço 

estar cansado o tempo 

todo 

3(10) 11(37) 0(0) 10(33) 6(20) 

8. Eu tenho que parar 

no meio das 

Atividades que estiver 

fazendo para cuidar 

5(17) 8(27) 3(10) 10(33) 4(13) 

11. Eu visito menos os 

familiares e amigos 

desde que comecei a 

cuidar do (a) 

6(20) 12(40) 2(7) 9(30) 1(3) 

14. Eu tenho deixado de 

cumprir compromisso 

desde que comecei 

a cuidar do (a) 

 

5(17) 

 

12 (40) 

 

2(7) 

 

7(23) 

 

4(13) 

18. É difícil encontrar 

tempo para descansar 

por causadas 

interrupções constantes 

 

5(17) 

 

15(50) 

 

1(3) 

 

7(23) 

 

2(7) 
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Tabela 5. Respostas dos cuidados ao instrumento Caregiver Reaction Assessment. São Paulo, 

2018. 

Variáveis 

(n = 30) 

 

 

Suporte familiar 

Discordo 

totalmente 

 

 

n(%) 

Discordo 

 

 

 

n(%) 

Nem     

concordo 

Nem 

discordo 

n(%) 

Concordo 

 

 

 

n(%) 

Concordo 

Totalmente 

 

 

n(%) 

2. Os outros jogaram o 

cuidado do (a) sobre mim 

11(37) 9(30) 4(13) 5(17) 1(3) 

6. É muito difícil 

conseguir ajuda da minha 

família para cuidar do (a) 

7(23) 6(20) 2(7) 12(40) 3(10) 

13. Minha família 

coopera no cuidado 

do (a) 

7(23) 10(33) 2(7) 8(27) 3(10) 

16. Desde que comecei a 

cuidar do (a) eu me sinto 

abandono pela minha 

família 

8(27) 14(47) 3(10) 5(16) 0(0) 

22. Minha família 

(irmãos, filhos) me 

deixou sozinho (a) para o 

cuidado do (a) 

4(13) 17(57) 2(7) 7(23) 0(0) 

Saúde Física      

10. Minha saúde tem 

piorado desde que 

comecei  a cuidar do (a) 

9(30) 13(43) 0(0) 8(27) 0(0) 

15. Eu tenho força física 

suficiente para cuidar do 

(a) 

8(27) 8(27) 0(0) 10(33) 4(13) 

19. Eu sou saudável o 

suficiente para cuidar do 

(a) 

4(13) 7(23) 1(4) 13(43) 5(17) 

Questões financeiras      

3. Meus recursos 

financeiros são 

suficientes para pagar  as 

despesas com o cuidado 

do (a) 

5(17) 10(33) 2(7) 9(30) 4(13) 

21. Cuidar do (a) causou 

dificuldade  

financeira na família 

5(17) 13(43) 2(7) 6(20) 4(13) 

24. É difícil pagar pelos 

gastos com a saúde do (a) 

4(13) 9(30) 3(10) 11(37) 3(10) 
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DISCUSSÃO 

Características sociodemográficas de cuidadores informais de idosos  

Nos resultados encontrados no presente estudo pode-se observar em relação ao perfil 

do cuidador, que as mulheres, a maioria filhas e/ou cônjuges, exercem a função de cuidar 

majoritariamente, dados que corroboram com os referidos por Guerra, Almeida, Souza, & 

Minamisava (2017), que estudaram cuidadores de usuários de um serviço de assistência 

domiciliar em Goiás. Este fato é resultado da divisão do trabalho entre homem e mulher, 

mantido muito tempo por convencionalismo da sociedade, haja vista a desigualdade sexual 

existente com prejuízo para a figura feminina, uma vez que esta historicamente sempre foi 

responsável pelo cuidado, seja da casa ou dos filhos, enquanto o papel do homem era o de 

trabalhar fora para assegurar o sustento da família (Leite, Camacho, Jacoud, Santos, & 

Joaquim, 2017). 

No que se diz respeito à renda, 40% dos entrevistados referem não possuir, dados 

distintos quando comparados a pesquisa de Leite, Camacho, Jacoud, Santos, & Joaquim 

(2017) com cuidadores de idosos com demência no Rio de Janeiro, onde relatam que a renda 

mensal de 42% dos cuidadores era de R$800,00 a R$3.000,00 e 32% de R$3.001,00 a 

R$6.000,00. 

A elevada proporção de cuidadores com ensino médio completo, apresentada no 

presente estudo diverge com o do apontado pelos autores Gratão, Talmelli, Figueiredo, 

Rosset, Freitas, & Rodrigues (2013), onde grande parte dos cuidadores de idosos da cidade de 

Ribeirão Preto, estudou de um a quatro anos.  

A maioria dos entrevistados dedicava cuidados com o idoso há até 1 ano, dado este 

inferior a proporção encontrada no estudo de Wachholz, Santos, & Wolf (2013), com 

cuidadores de idosos nas cidades de Curitiba e Colombo, onde os entrevistados superaram dez 

anos de cuidados. O baixo tempo de cuidados prestados aos idosos por cuidadores informais 

no presente estudo justifica-se pelo tipo de população estudada e tempo de surgimento das 

doenças limitantes, uma vez que 80% dos idosos apresentaram diagnóstico de doenças 

articulares e apenas 20% doenças neurológicas. 

Avaliação dos dados antropométricos, pressão arterial e dificuldades referidas pelos 

cuidadores informais de idosos 

Através dos dados obtidos é possível afirmar que os problemas de saúde enfrentados 

pelos cuidadores são preocupantes, uma vez que, as enfermidades identificadas nestes 
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indivíduos foram: Hipertensão arterial, Obesidade e Circunferência da cintura elevada. Esses 

dados condizem com os encontrados no estudo de Leite, Camacho, Jacoud, Santos, Assis, & 

Joaquim (2017), com cuidadores de idosos com demência no Rio de Janeiro, onde o mesmo 

relata que a Hipertensão Arterial Sistêmica é a doença mais frequente nos cuidadores. 

Conforme Guerra, Almeida, Sousa, & Minamisava (2017), a pratica interrupta de 

cuidados contínuos, interfere na vida dos cuidadores, causando esgotamento físico e 

emocional. Fatos estes somados à sintomatologia de quem sofre sobrecarga.  Tais como 

referidas pelos entrevistados no presente estudo, onde as queixas principais foram a 

dificuldade em conciliar o cuidado com as tarefas da vida diária, seguida da falta de tempo 

para prestar o cuidado necessário. 

 

 

Análise dos dados a partir do instrumento Caregiver Reaction Assessment  

A partir da análise deste instrumento é possível avaliar que somente alguns itens 

apresentam-se alterados evidenciando sobrecarga de cuidadores. Um dos motivos de níveis 

mais leves de sobrecarga pode ser devido ao tempo relativamente recente de cuidados, a 

metade dos cuidadores refere cuidar do idoso até 1 ano.  

Outro fator que deve ser levado em conta é o tipo de doenças acometidas pelos idosos, 

a maioria neste estudo possui doenças articulares, acredita-se que cuidar de idosos acometidos 

por doenças neurológicas, por exemplo, demências, cause no cuidador uma sobrecarga física e 

emocional mais elevada devido maior dependência do idoso. Um estudo semelhante 

publicado por Santos, Bastos, Oliveira, & Moura (2017), que trata sobre fatores associados a 

sobrecarga de cuidadores na cidade de São Caetano do Sul, afirma que ao se dedicar 

integralmente ao idoso com doença de Alzheimer, o cuidador pode adquirir enfermidades 

devido à baixa resistência do sistema imunológico relacionadas ao estresse e à ansiedade. 

Um achado comum em outros cuidadores é a dificuldade em compartilhar a tarefa do 

cuidado com outros membros da família, fato este encontrado na pesquisa de Anjos, Boery, 

Santos, & Rosa (2017), relatando a respeito dos cuidados prestados aos idosos em domicilio 

na cidade de Recife, onde afirma que por determinadas situações, a família não ajuda nos 

cuidados com o idoso. 

As questões financeiras também contribuíram para a sobrecarga dos cuidadores neste 

estudo, os cuidadores com rendas mais baixas evidenciaram maiores níveis de sobrecarga. 

Assim como no atual estudo, pesquisas realizadas na cidade de Londrina por Santos, Silva, 

Makuch, Matia, & Rozin, (2017), que trata sobre a sobrecarga do cuidador familiar descreve 
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que a maioria dos cuidadores não trabalham em locais com remuneração, pois dedicam tempo 

integral aos cuidados ao idoso. 

 

CONCLUSÃO 

No presente estudo foi possível estabelecer um perfil dos cuidadores de idosos de uma 

Policlínica Universitária de São Paulo. A predominância foi do sexo feminino, filhas, casadas 

com idade média de 48±13,3 anos e ensino médio completo, relatavam não serem 

remuneradas pelo ato de cuidar, e estes executavam há até 1 ano, não possuíam atividade de 

lazer nem realizavam atividades físicas. Apresentavam sobrepeso ou obesidade, 

circunferência da cintura aumentada, representando um risco elevado para doenças 

cardiovasculares.  

As principais dificuldades dos cuidadores segundo o instrumento de sobrecarga 

apontaram que os mesmos se sentem cansados o tempo todo, possuem déficit de suporte 

familiar e financeiro. Já em relação aos aspectos positivos destaca-se que os cuidadores 

referiram possuir força física e atitude positiva na tarefa de cuidar. 

Acredita-se que apesar de alguns aspectos positivos evidenciados pelos cuidadores, os 

demais aspectos podem impactar negativamente na qualidade de vida dos mesmos e no 

cuidado.  

 Desde modo, reconhecer o perfil e prover assistência profissional direcionada às 

demandas destes cuidadores pode contribuir tanto para melhorar a qualidade do cuidado 

prestado quanto para disponibilizar meios para garantir a preservação da saúde física e mental 

dos mesmos. 
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