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RESUMO 

A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada como uma patologia 

neurodegenerativa progressiva que causa tremor, rigidez, bradicinesia e alterações 

da marcha. Os sintomas presentes na DP geram grandes transformações na vida de 

seus portadores e familiares, pois mesmo sendo uma doença com características 

motoras, acontecem alterações psicológicas, fonoaudiológicas, respiratórias e 

sociais causando então uma diminuição na qualidade de vida desses pacientes, e 

um grande adoecimento de seus cuidadores. O objetivo deste estudo foi 

compreender as vivências subjetivas dos cuidadores familiares dos portadores da 

DP. Para tal, foram entrevistados nove cuidadores que assinaram o TCLE.Os relatos 

das entrevistasforamanalisadosseguindo uma proposta fenomenológica. A partir da 

análise foram descritas seis unidades de significado.Através delas notou-se que os 

cuidadores expressam sentimentose vivências que revelam um grande sofrimento, 

um estado de confusão e perda de si mesmo diante das limitações e das 

necessidades de seu ente querido, impotência e angústia frente a esse novo e 

desconhecido mundo de cuidador e um sentimento de vunerabilidade diante da 

vida.Observa-se ainda que, muitas vezes,os cuidadores não se percebem 

escolhendo os caminhos e o modo do cuidado, colocando-se no mundo 

inautenticamente, o que aumenta a angústia e favorece o seu adoecimento.No 

entanto, dois aspectos aparecem como fundamentais para manutenção da saúde do 

cuidador: a espiritualidade e a ressignificação.Conclui-se que a Psicologia tem um 

amplo e importante papel de fomentar no espaço da saúde e atenção ao idoso e a 

família, estratégias de prevenção e cuidado para todos os membros. Para tal, fazem-

se necessárias, não só estratégias isoladas de cuidado, mas políticas públicas que 

favoreçam a ampliação de ações e do profissional psicólogo na rede de assistência 

à saúde no Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o advento da globalização a população mundial está passando pela 

construção de um novo perfil epidemiológico, na qual o envelhecer está trazendo 

consigo um volume considerável de doenças crônicas e degenerativas. 

Concomitantemente com esse processo também aparecem problemas sociais e 

econômicos, bem como problemas relacionados com a manutenção da saúde e 



políticas públicas ligadas a esta população e suas famílias (PETERNELLA; 

MARCON, 2009).  

A Doença de Parkinson (DP) foi tipificada pela primeira vez por James 

Parkinson em 1817 e foi intitulada como paralisia agitante “shaking palsy”. É definida 

como uma doença degenerativa primária, localizada topograficamente na substância 

negra compacta, onde está substanciada a dopamina. O seu desenvolvimento é 

crônico e progressivo, tendo vários sinais e sintomas tipicamente relacionados a 

disfunções motoras. A DP pode também ser secundária a outras patologias 

neurológicas, como a encefalite letárgica ou a própria demência de Alzheimer, 

nestes quadros recebe o nome de Síndrome de Parkinson (STOKES, 2000). 

Ela é caracterizada como uma patologia neurodegenerativa progressiva que 

causa tremor, rigidez, bradicinesia e alterações da marcha. Essas dificuldades 

motoras estão relacionadas a uma perda progressiva de neurônios dopaminérgicos 

nas sinapses e, por conseguinte, o foco do tratamento tem sido a substituição da 

dopamina, o que tem melhorado de forma relevante a qualidade de vida de muitos 

utentes (TAVARES, 2015).  

Os sintomas presentes na DP geram grandes transformações na vida de seus 

portadores e familiares, pois mesmo sendo uma doença com características 

motoras, acontecem alterações psicológicas, fonoaudiológicas, respiratórias e 

sociais, causando então uma diminuição na qualidade de vida desses pacientes, e 

um grande adoecimento de seus cuidadores, que acompanham todo esse processo 

e trabalhampara uma melhor qualidade de vida diante da doença (SAITO, 2011). 

Neste contexto, os cuidadores são aquelas pessoas que assumem a tarefa de 

suprir as necessidades de autocuidado e atenção a indivíduos portadores de alguma 

patologia ou que tenham um certo grau de dependência, em um espaço de tempo 

que pode variar do diário e contínuo até a um longo período de tempo. Compreende-

se então, que o cuidador é quem assume a responsabilidade de cuidar, de dar 

suporte ou de assistir alguma necessidade de um indivíduo cuidado, objetivando um 

reparo de sua saúde. Nota-se, portanto, que a ação de cuidar envolve o 

comprometimento de alguém para com outro alguém (BRAZ; CIOSAK, 2009). 

Segundo Almeida (2013), os cuidadores familiares de paciente com a DP, 

sentem uma sobrecarga objetiva (gastos gerados pela doença, transformações na 

rotina familiar e profissional, e frequência de cuidados) e subjetiva (grau de 



desconforto sentido pelo cuidador). E essas sobrecargas podem causar 

adoecimento agudo ou crônico do cuidador, tornando-o tão doente quanto o familiar. 

Assim, quando se tornam cuidadores, as pessoas dividem suas percepções, 

emoções, sentimentos, valores e saberes com o ser que está sob seus cuidados. 

Pode-se salientar que o cuidador tem seu “ser-ai” envolvido com o outro e, a partir 

do momento que assume o cuidado, passa a “ser-com-o-outro-que-está-morrendo”, 

e essa relação sempre influência de alguma maneira sua existência. A escuta aos 

cuidadores, o enaltecimento do seu modo de cuidar, a compreensão e os 

significados dessa prática e entender como o cuidado é realizado faz-se necessário 

para que as intervenções considerem sempre os aspectos físicos, psíquicos, sociais 

e espirituais de cada pessoa (ALMEIDA et al., 2013). 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi compreender os sentimentos e as vivências 

subjetivas dos cuidadores familiares dos pacientes portadores da DP. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste estudo, o projeto foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa via Plataforma Brasil. Após a devida aprovação (CAAE 

14287019.2.0000.5515), dois acadêmicos de Psicologia entraram em contato com 

cuidadoresfamiliares que aguardavam os pacientes com DP que frequentam o 

“Projeto Parkinson”,desenvolvido nas Faculdades de Dracena/SP. 

Os cuidadores que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Foi realizada umaentrevista, individual, aberta e 

norteada pela questão: “Fale-me sobre seus sentimentos e vivências diante do 

diagnóstico de Parkinson do seu familiar, as adaptações necessárias à família, e o 

impacto da doença em sua vida pessoal”, sendo gravada em áudio para posterior 

transcrição e análise dos resultados. Os dados foramanalisadosqualitativamente 

conforme proposto pela análise fenomenológica descrita por Holanda (2006).  

 

DESENVOLVIMENTO 

Participaram do estudo nove (9)acompanhantes. Destes, oito (8) eram do 

sexo feminino eum (1) masculino, todos casados. Quanto à relação de parentesco, 

prevaleceu o cônjuge feminino, depois filhas e um (1) irmão. A faixa etária variou de 



trinta (30) a sessenta e oito (68) anos. O tempo de diagnóstico da doençavariou 

entre sete (7) meses a trinta (30) anos. Dos entrevistados, a maioria dos realizava o 

cuidado do paciente com DP há mais de cinco (5) anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dessa análisedas entrevistas foi possível descrever seis (6) unidades 

de significado, sendo elas: 

1. Os Sentimentos: esta unidade apresenta alguns dos principais sentimentos 

vivenciados pelos cuidadores no processo do cuidar, tais como:negação, raiva, 

impotência e medo. 

“[…] Às vezes ela fala comigo que não queria ter essa doença, queria 

 sarar.Não é fácil sabe, eu vejo diariamente o sofrimentodela, tudo que 

 passa, eume sinto impotente nessa situação[…]” 

O cuidar é mais que umaação, é uma atitude. Portanto, envolve mais que um 

momento de atenção, de zelo e de desvelo, representa uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo/emocional com o 

outro, criando essa coexistência de sentimentos (GRAÇAS; SANTOS, 2009). 

“[…] Quando ela começou a passar mal fomos no médico e ele à diagnosticou 

 com Parkinson, eu nunca aceitei ela estar doente e muito menos começar a 

 ficardebilitada tão rapidamente […]” 

Nota-se que o adoecer do ente querido afeta de forma significativa o cuidador, 

dando sensações de nãoliberdade e impossibilidade frente à doença. Assim, o Ser 

lançado frente a sua nova condição existencial e subjetiva, começa a atribuir 

significados e sentidos ao vivenciar a enfermidade do outro. 

“[…] Essa doença parece uma maldição, que vai acabando com a vida da

 pessoa […]” 

Nesse sentido, o diagnóstico da DP representa um marco para os familiares, 

pois a partir daí os mesmos vêem-se tomados por diferentes sentimentos e 

sensações: a esperança na cura, a eleição do cuidador, a questão financeira ao 

considerar o alto custo do tratamento medicamentoso, a busca por autoajuda.O ato 

de cuidar é multidimensional e implica a vivência de sentimentos positivos e 

negativos para o cuidador (COELHO; ALVIM, 2004). 

2. A Inautenticidade:esta unidade psicológica apresenta algumas mudanças 

geradas pelo processo do cuidar, onde o cuidador revela-se impedido de ter uma 



vida própria em função da doença do ente querido, tendo dificuldades ou não 

reconhecendo suas possibilidades e escolhas. 

“[…] a questão é que eu não tenho vida mais, não saio, não tenho lazer, dia e 

 noite  tenho  que estar com ela, não tenho vida própria mais, não me cuido, 

 não faço unha, nemcabelo […]” 

Com o desenvolvimentoda sintomatologia da DP, os cuidados tornam-se 

constantes, com isso os familiaresque realizam o cuidado diário ao enfermo 

vivenciam situações de desgaste físico/psicológico. Esses familiares cuidadores 

muitas vezes abandonam emprego, abstém-se de atividades de lazer, afastam-se de 

amigos e de outras pessoas do convívio, fato que contribui para diminuição da 

qualidade de vida dos mesmos (FERREIRA, 2016). 

“[…] Depois do diagnóstico eu fui morar com ela, no fundo da casa dela,  junto 

 com meufilho e meu marido para cuidar dela, eu não tive escolha […]” 

Diante dessa realidade, muitas vezes, o ser-ai se vê impedido de escolher, 

mas segundo Feijó (2008 apud NOBI; ANATÁCIO, 2012), ninguém nasce pré-

determinado a nada: o ser é resultado de um processo histórico e social de 

construção, realizado através de tessituras dialéticas entre a objetividadee a 

subjetividade. As escolhas e a subjetividade do ser são fundamentais para sua 

construção enquantosujeito. 

“[…] Então foi essa a decisão que eu tomei, voltar para Dracena e cuidar […]” 

Neste contexto, a literatura Sartriana deixa evidente agrande responsabilidade 

humana diante da sua vivência e sua existência. Segundo Sartre, “a existência 

precede à essência”, ou seja, nãohá nenhuma justificativa ou sentido que anteceda 

e dê fundamento à existência. Somos aquilo que fazemos de nós, a partir de nossas 

virtudes e escolhas concretas no mundo e em contraste a ele (TEIXEIRA, 2018). 

3.    A Angústia: nesta unidade de significadosão apresentados relatos que revelam 

um sentimento de angústia por parte dos cuidadoresfrente àdoença, a nova 

condição de cuidar do outro, bem como de assumir novas responsabilidades frente a 

sua existência e evolução da doença. 

“[…] a doença sempre vai piorando, sinceramente eu não seiaonde isso vai 

 parar […]” 

Os discursos retratam, de maneira idêntica, uma convivência de afeição, em 

que aquele que assume os cuidados do outro torna sua vida uma entrega ao 

desvelo. Esta dedicação ao outro de maneira integral parece diminuir, através de 



mínimas atitudes e detalhes, os encargos do Parkinson e seus sofrimentos, que 

acabam divididos entre quem cuida e quem é cuidado (FERNANDES, 2011). 

No entanto, com a evolução da doença,os cuidadores ficam cada vez mais 

sozinhos, e algumas decisões importantes recaem sobre suas costas, perdem o 

controle de sua vida sociale cada vez ficam mais raros momentos de descanso e 

sono, causando a exaustão, fadiga, desânimo, tristeza e dor física, além de um 

grande desgaste psicológico (FERNANDES, 2011). 

[…] preciso parar de cuidar dela e voltar para minha casa, se não eu não vou 

 aguentar, eu vou morrer, é muito difícil essa situação,só quem passa […]” 

Nesse sentido, com o passar dos anos, cuidar pode ser uma atividade 

desgastante, a vida do cuidador é transformada, os momentos de lazer são 

reduzidos, seu comportamento vai mudando. O Parkinson traz muitas frustrações, 

pois quanto maior é a progressão da doença, menor é a efetividade do cuidado 

(MORAES et al., 2016). 

“[…] e diante disso eu também sofro muito, até porque eu tambémtenho as 

 minhas mazelas, eu também tenho as minhas angústias e não está fácil […]” 

Nota-se assim que a angústia ajuda a definir a essência humana do cuidador 

do portador de Parkinson. Neste sentido ela não é um simples fenômeno psicológico 

e ôntico, mas sim ontológico, e remete a totalidade da existência desse homem 

enquanto ser-no-mundo.   

3. A Finitude: Esta unidade de significado apresenta algumasvivências e 

sentimentos dos cuidadores quando entram em contato com a possibilidade de 

finitude do ente querido. 

“[…] não é fácil aguentar tudo isso, e sofro todos os dias empensar que ela 

um dia vaipartir, eu não queria que ela tivesse essa doença[..]” 

No pensamento Heideggeriano, o homem é entendido como ser-ai (Dasein), 

sempre se projetando para um vir-a-ser. Isto significa que ele é um ente que só pode 

ser-no-mundo de maneira que se dá como existência, em sua temporalidade 

(GRAÇAS; SANTOS, 2009). 

“[…] é muita tristeza que essa doença mostra, […] que o ser humano não é 

 nada […]” 

Diante do ser-para-morte, é que o Dasein é fomentado a refletir sobre as 

demais possibilidades que estão no mundo circundante, escolhendo de forma mais 

autêntica o seu existir. Ou seja, é necessário viver para morrer, logo é autêntico o 



sentido da existência, libertando o homem de sua própria ilusão (GRAÇAS; 

SANTOS, 2009). 

“[…] mas vamos enfrentar firmes essa doença, com a cabeça erguida e 

 prontos para a luta, não vamos desistir não, apesar de saber que a 

 doença não tem cura, e que a morte é uma consequência […]” 

Observa-se ainda que, mesmo diante da condição de que a morte é 

inevitável, os cuidadores acreditam que algo pode ser feito, como por exemplo, 

oferecer dignidade e qualidade de vida ao paciente durante seu processo de finitude 

(FRATEZI; GUTIERREZ, 2011). 

4. A Espiritualidade: Esta unidade apresenta a recorrência do homem ao divino 

em busca de “algo ou alguém superior” que possa explicar e/ouassumir a 

responsabilidade diante das dificuldades ou impossibilidadesexperienciadas pelo 

ser-ai. 

“[…] mas com Deus nada é impossível né, agente se apegou muito a Deus e 

 com a fé, porque uma pessoa sem fé é uma pessoa morta, então o que 

 tivermos que passar nessa vida, vamos passar com muita fé […]” 

Através da espiritualidade é concedido sentido ao sofrimento, diminuindo-o. 

Ao considerar a fé, a oração e a meditação como ferramentas para o enfrentamento, 

nota-se, inclusive, melhora nas sintomatologias e observa-se que com a doença a fé 

é intensificada. Percebe-se que a causa do sofrimento não é o sintoma da doença 

em si, mas sim o sentido da doença para o homem ou o sentido do sofrimento 

(FRANKL, 1989). 

Nota-se que as crenças, a religiosidade, a espiritualidade e a fé são vistas e 

vividas de forma diferente por diferentes pessoas em seus costumes, no entanto, 

são culturalmente e socialmenteapontadas como recurso indispensável de apoio, 

acolhimento e esperança para indivíduos que vivem em situação de grande 

sofrimento e solidão (MOREIRA; HOLANDA, 2010). 

5. A Ressignificação: Esta unidade de significadoapresenta a possibilidade de 

vivenciar o cuidado de outra perspectiva, com um novo sentido, ressinificando o 

conceitoda doença, o ato de cuidar e a própria finitude. 

A ressignificação da vida diz respeito um processo de subjetivação, onde a 

pessoa passa a apropriar-se da sua doença e a operar um remapeamento na vida. A 

introdução da nova concepção no modo de viver, como resposta à doença, exige 



que a pessoa enferma se situe no novo contexto existencial provocado pela 

enfermidade (SELLI et al., 2008). 

“[…] Hoje eu entendo e olho de outra maneira para asdoenças, entendo 

 porque tive que fazer muitasadaptações[…]” 

O homem contemporâneo é cercado e impelido pelo sentido da própria vida e 

de sua existência, portanto é orientado pela sua consciência. Com isso, este homem 

descobre o sentido único e irreprodutível que se esconde em cada situação e 

momentos vivenciados (MOREIRA; HOLANDA, 2010). 

“[…] que nem a história do pequeno príncipe: se ganhou um limão faça uma 

 limonada, e eu procuro fazer a minha limonada (risadas)[…]” 

Assim, “a capacidade para uma pessoa superar o sofrimento depende da 

intensidade de sua realização interna de sentido” (MOREIRA; HOLANDA, 2010). 

“[…] Enfim, fico mais aliviada em conhecer mais pessoas que passam 

 também por isso, vejo que não sou a única a passar por essas dificuldades, e 

 sei que quando chegar a hora eu estarei tranquila comigo mesma […]” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do estudo desenvolvido nota-se que os cuidadoresfamiliares 

expressam sentimentos e vivências que revelamum grandesofrimento, um estado de 

confusão e perda de si mesmo diante das limitações e das necessidades de seu 

ente querido, impotência e angústia frente a esse novo e desconhecido mundo de 

cuidador e um sentimento de vunerabilidade diante da vida.Observa-se ainda que, 

muitas vezes,os cuidadores não se percebem escolhendo os caminhos e o modo de 

cuidado, colocando-se no mundo inautenticamente, o que aumenta a angústia e 

favorece o seu adoecimento. 

No entanto, dois aspectos aparecem como fundamentais para manutenção da 

saúde do cuidador: a espiritualidade e a possibilidade de ressignificação, ou seja, de 

aprender e vivenciar o cuidado de outra perspectiva, como uma abertura para novos 

sentidosem sua existência. 

Sabe-se que quanto maior for à consciência do ser sobre si mesmo, sobre 

suas escolhas e responsabilidades, maior será sua saúde existencial. Assim, faz-se 

necessário favorecer o desenvolvimento ou fortalecimento da espiritualidade e da 

ressignificação observados neste estudo, mas também desenvolver espaços onde o 

ser-ai inautêntico possa olhar para si mesmo, reconhecer suas escolhas, apropriar-



se de suas possibilidades, para então poder caminhar em direção a uma relação 

mais saudável com a doença, com seu ente querido e com sua própria vida.  

Neste sentido, compreendendo melhor o sentido desta experiência para esse 

ser-ai cuidador, pretende-se,em um próximo estudo, oferecerum Grupo de 

Acolhimento Psicológico para esses cuidadores, ou seja, um espaço onde poderão 

expressar esses sentimentos e trocar experiências, fazendo assim reflexões que 

colaborem para sua saúde mental.  

Conclui-se que a Psicologia tem um amplo e importante papel de fomentar no 

espaço da saúde e atenção ao idoso e a família, estratégias de prevenção e cuidado 

para todos os membros. Para tal, fazem-se necessárias, não só estratégias isoladas 

de cuidado, mas políticas públicas que favoreçam a ampliação de ações e do 

profissional psicólogo na rede de assistência à saúde no Brasil. 

 

FONTES CONSULTADAS 

BRAZ, E.; CIOSAK, S. I. O tornar-se cuidadora na senescência. Escola Anna Nery 

Revista de Enfermagem, v. 13, n. 2, p. 372-377, 2009. 

COELHO, G. da S.; ALVIM, N. A. T. A dinâmica familiar, as fases do idoso com 

Alzheimer e os estágios vivenciados pela família na relação do cuidado no espaço 

domiciliar. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasiília, v. 57, n. 5, p. 541-544, set./ 

out., 2004. 

ALMEIDA, S. S. L. da et al. Sentidos do cuidado: a perspectiva de cuidadores de 

homens com câncer. Psico-USF, Itatiba, v. 18, n. 3, p. 469-477, set./dez., 2013. 

FRATEZI, F. R.; GUTIERREZ, B. A. O. Cuidador familiar do idoso em cuidados 

paliativos: o processo de morrer no domicílio. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de 

Janeiro, v. 16, p. 3241-3248, jul., 2011. 

FRANKL, V. Um sentido para a vida: psicoterapia e humanismo. Aparecida: 

Santuário, 1989. 

FERNANDES, M. A. O cuidado como amor em Heidegger. Revista da Abordagem 

Gestáltica, Goiânia, v. 17, n. 2, p. 158-171, dez., 2011. 

FERREIRA, D. P. C. Percepções do cuidador familiar do idoso com doença de 

Parkinson em relação ao processo de cuidar. 2016. Dissertação (Mestrado 

Centro de Ciências da Saúde Programa) - Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2016. 



GRAÇAS, E. M.; SANTOS, G. Metodologia do cuidar em enfermagem na abordagem 

fenomenológica. Revista de Enfermagem da USP,  São Paulo, v. 43, n. 1, p. 200-

207, mar., 2009. 

HOLANDA, A. Questões sobre pesquisa qualitativa e pesquisa 

fenomenológica. Análise psicológica, Lisboa, v. 24, n. 3, p. 363-372, jul., 2006. 

MORAES, N. D. P. et al. Cuidado domiciliar ao portador de Doença de Parkinson: 

revisão sistemática. Revista Kairós: Gerontologia, São Paulo, v. 19, n. 4, p. 401- 

412, 2016. 

PETERNELLA, F. M. N.; MARCON, S. S. Descobrindo a Doença de Parkinson: 

impacto para o parkinsoniano e seu familiar. Reista Brasileira de Enfermagem, 

Brasília, v. 62, n. 1, p.25-31, jan./fev., 2009. 

NOBI, P. M.; ANASTÁCIO, F. D. Inautenticidade: Estudo clínico de Joana. Revista 

Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva Escola de Direito, 

Belo Horizonte, v.3, maio, 2012. Disponível em: http://npa.newtonpaiva.br/direito/.  

Acesso em: 20 maio 2019. 

SAITO, T. C. A Doença de Parkinson e Seus Tratamentos: uma revisão 

bibliográfica. 2011.  Monografia (Especializaçào em Saúde Coletiva e Saúde da 

Família) -Centro Universitário Filadélfia–UniFil, 2011. 

SELLI, L. et al. O cuidado na ressignificação da vida diante da doença. O Mundo da 
Saúde, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 85-90, jan./mar., 2008. 

MOREIRA, N.; HOLANDA, A. Logoterapia e o sentido do sofrimento: convergências 

nas dimensões espiritual e religiosa. Psico-USF, Itatiba, v. 15, n. 3, p. 345-356, 

2010. 

STOKES, M. Neurologia para fisioterapeutas. São Paulo: Ed. Premier, 2000. 

TAVARES, L. F. F. Neuroprotecção: Abordagem na Doença de Parkinson. 2015. 

Dissertarção (Mestrado Ciências da Saúde) - Universidade da Beira Interior, Covilhã, 

2015 

TEIXEIRA, T. Ética, Liberdade e Angústia em Sartre: A Possível Construção do 

Nós. Virtuajus, Belo Horizonte, v. 3, n. 5, 2018. 


