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RESUMO 

 
 
O cuidador é a pessoa que presta cuidados à outra pessoa que esteja necessitando, 
por estar acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração. É 
fundamental para a reabilitação e para o atendimento às necessidades cotidianas do 
idoso fragilizado. O papel do cuidador na sociedade torna-se cada vez mais 
importante na medida em que a demanda por este cuidado ou serviço aumenta. 
Partindo dessa premissa é fundamental que o profissional de saúde esteja atento a 
essa temática a fim de auxiliar os cuidadores no enfrentamento das dificuldades 
inerentes ao processo de cuidar. Com isso o objetivo do estudo é analisar as 
condições de saúde dos cuidadores de idoso da zona rural em município localizado 
no norte do Paraná. Conclui-se que ao cuidador são atribuídas tarefas que, na 
maioria das vezes torna-se muito difícil, considerando que a maioria são do sexo 
feminino, têm idade superior a 60 anos, apresentam algum tipo de doença, não  
possuem capacitação e dias de folgas. Carente destas, a qualidade de vida do 
cuidador sofre um impacto. Ficaram evidenciado erros alimentares e pouca adesão 
as atividades física que possibilita aos profissionais atendimento prático e 
personalizado, melhorando a qualidade de vida do cuidador. Cabe aos profissionais 
da UBS estimular através de Educação Permanente, Individuais e coletivas. 
 

Palavras-chave: Cuidador. Idoso. Assistência à saúde. 
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area of the Municipality of Apucarana-Pr. 72p.Work (Monograph). Nursing 
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ABSTRACT 

 
 
The caregiver is the person who provides care to the other person who is in need, 
because she is bedridden, with physical or mental limitations, with or without 
remuneration. It is essential for rehabilitation and for meeting the daily needs of the 
frail elderly. The caregiver's role in society becomes increasingly important as the 
demand for this care or service increases. Based on this premise, it is essential that 
the health professional be aware of this issue in order to help caregivers face the 
difficulties inherent in the process of care. Thus, the objective of the study is to 
analyze the health conditions of elderly caregivers in rural areas in a municipality 
located in the north of Paraná. It is concluded that the caregiver is assigned tasks 
that, in most cases, become very difficult, considering that most are female, older 
than 60 years, have some type of disease, have no training and days off. In need of 
these, the caregiver's quality of life suffers an impact. Food errors and poor 
adherence to physical activities were evidenced, which allows professionals to 
provide practical and personalized care, improving the caregiver's quality of life. It is 
up to the professionals of the UBS to stimulate through Permanent, Individual and 
Collective Education.  
 
Keywords: Caregivers. Health level. Integral Health Care. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LISTA DE FIGURA 
 

 
Figura 1 - Descrição dos níveis da necessidade de cuidado de acordo com 

o comprometimento nas atividades básicas e instrumentais de vida diária 

e estimativa de frequência de cuidado..................................................................... 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELA 

 

Tabela 1 - Distribuição das amostras de participantes em relação às Unidades 

Básicas de Saúde Participantes.............................................................................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Distribuição em relação ao sexo........................................................... 33 
 

Gráfico 2 – Distribuição em relação a idade............................................................ 34 

  
Gráfico 3 – Distribuição quanto ao peso x cuidadores............................................. 35 

 
Gráfico 4 – Distribuição quanto aos cuidadores de idosos x alguma doença..........36 

 
Gráfico 5 - Distribuição em relação ao estado civil................................................. 37 

 
Gráfico 6 - Distribuição quanto ao grau de instrução ............................................. 38 

 
Gráfico 7– Distribuição quanto ao grau de parentesco .......................................... 39 

 
Gráfico 8 – Distribuição em relação a renda familiar .............................................. 40 

 
Gráfico 9 – Distribuição quanto ao tempo como cuidador ...................................... 41 
 

Gráfico 10 – Distribuição quanto a realização de capacitação ............................... 42 

 
Gráfico 11 – Distribuição quanto a remuneração como cuidador ........................... 43 

 
Gráfico 12 – Distribuição quanto aos dias de folga.................................................. 44 

 
Gráfico 13 – Distribuição quanto ao componente: nutrição..................................... 45 

 
Gráfico 14 – Distribuição quanto ao componente: Atividade Física......................... 47 

 
Gráfico 15 – Distribuição quanto ao componente: comportamento 
preventivo................................................................................................................. 49 

 
Gráfico 16 – Distribuição quanto ao componente: relacionamento......................... 51 

 
Gráfico 17 – Distribuição quanto ao componente: controle do estresse..................53 

 

 
 



 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 
 

AIVDs Atividades Instrumentais Da Vida Diária 

 

AVDs Atividades Da Vida Diária 

 

BVS Biblioteca Virtual em Saúde 

 

CAGED do TEM Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do 

Trabalho e Emprego 

 

CBO Classificação Brasileira de Ocupações 

 

CLT Consolidação das Leis Trabalhistas 

 

HAS Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

 

NASF Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

 

OMS Organização Mundial de Saúde  

 

UBS Unidade Básica de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SUMÁRIO 

1  INTRODUÇÃO...............................................................................................14 

 

2  OBJETIVOS.................................................................................................. 17 

2.1  Objetivo Geral.............................................................................................. 17 

2.2  Objetivos Específicos................................................................................. 17 

 

3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.................................................................... 18 

3.1  Idosos e o Processo de Envelhecimento.................................................. 18 

3.2  O Idoso Independente ao Idoso Dependente de um Cuidador............... 20 

3.3  O Cuidador................................................................................................... 22 

3.4  O Estresse do Cuidador.............................................................................. 26 

 

4  METODOLOGIA........................................................................................... 28 

4.1  Tipo de Estudo............................................................................................. 28 

4.2  Local do Estudo........................................................................................... 28 

4.3  Participantes do Estudo............................................................................. 29 

4.3.1  Critérios de Inclusão...................................................................................... 29 

4.3.2  Critérios de Exclusão..................................................................................... 29 

4.4 Coleta de Dados.......................................................................................... 29 

4.5 Análise de Dados......................................................................................... 29 

4.6 Considerações Éticas................................................................................. 31 

 

5  RESULTADOS E DISCUSSÃO.................................................................... 32 

5.1  Análise dos Dados Demográficos............................................................. 32 

5.2  Análise e Discussão do Pentáculo............................................................ 45 

 

6  CONCLUSÃO............................................................................................... 55 

 

 REFERÊNCIAS............................................................................................. 57 

 

 APÊNDICES.................................................................................................. 62 

 APÊNDICE A– Termo de autorização institucional................................. 63 



 

 

 

 APÊNDICE B – Questionário sócio-demográfico..................................... 64 

 APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido................. 66 

 

 ANEXOS....................................................................................................... 68 

 ANEXO A – Parecer do comitê de ética..................................................... 69 

 ANEXO B – Questionário pentáculo do bem estar – base conceitual  

 Para avaliação do estilo de vida de indivíduos........................................ 70 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional acarreta profundas implicações sobre as 

políticas sociais e representa um dos maiores desafios da saúde pública 

contemporânea. A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos 

últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 

30,2 milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua – Características dos Moradores e Domicílios, divulgada pelo 

IBGE(2018a). 

Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 

milhões de novos idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de 18% 

desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. As 

mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), 

enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo). (IBGE, 2018b). 

Carneiro e França (2011) apontam que no Brasil, 1/3 dos idosos (33,2%) 

reside com seus cônjuges, quase a metade (44,6%) mora com os filhos, outros 

tantos (21,2%) residem com parentes e 1% mora com não parentes, de onde surge 

o cuidador familiar. 

Gonçalves et al. (2005), dizem que a condição de longevidade associada à 

fragilização pelo envelhecimento, vem tornando o idoso vulnerável as diversas 

situações de vida e saúde. No contexto brasileiro estima-se que 85 % dos idosos 

apresentam pelo menos uma doença crônica, e deste pelo menos 10% com 

sobreposição de afecções concomitantes. Em decorrência a cronicidade e 

longevidade atual dos brasileiros contribuem com as limitações funcionais de rotina, 

implicando em necessidade de cuidados constantes, e é nessas condições que se 

faz o papel do cuidador na vida desses idosos. 

O cuidador é a pessoa que presta cuidados à outra pessoa que esteja 

necessitando, por estar acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem 

remuneração. É fundamental para a reabilitação e para o atendimento às 

necessidades cotidianas do idoso fragilizado, sobretudo no seguimento das 
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orientações para a saúde, bem-estar, segurança, conforto e, ainda, no respeito e 

incentivo ao estimulo, à autonomia e independência. (ARAUJO et al., 2012). 

O cuidado ao idoso no domicílio geralmente é realizado pelo cuidador 

familiar, que pode ser uma pessoa da família ou amigo do idoso, sem formação na 

área de saúde, ou ainda uma pessoa da comunidade que foi adquirindo experiência 

por meio do cuidado às pessoas doentes e fez desse cuidado uma ocupação 

informal. (FLORIANO et al., 2012). 

Salienta-se que o cuidador familiar, na maioria das vezes, é a pessoa mais 

próxima ao idoso e quanto mais estreita a relação parental, maiores as chances dela 

se tornar o responsável pelo cuidado do mesmo. Porém, o cuidar tem um significado 

particular para cada cuidador, envolto de crenças e valores familiares, apresentando 

aspectos positivos que incluem o sentimento do dever cumpridos, bem como 

aspectos negativos advindos principalmente da sobrecarga, conflitos familiares e 

insegurança. Todos esses fatores podem refletir na saúde do cuidador e, 

consequentemente, nos cuidados prestados ao idoso. (NARDI; SAWADA;SANTOS, 

2013). 

  A literatura aponta algumas características comuns dos cuidadores 

familiares como sendo do sexo feminino, baixa escolaridade, cônjuge ou filha do 

idoso. (NATIONAL ALLIANCE FOR CAREGIVING, 2015). 

O papel do cuidador na sociedade torna-se cada vez mais importante na 

medida em que a demanda por este cuidado ou serviço aumenta. Ao assumir os 

cuidados com o idoso, o cuidador imagina ser capaz de realizá-los, mas com o 

passar do tempo ele começa a se descuidar das suas necessidades pessoais, 

simultaneamente ao processo gradativo de envelhecimento do idoso, que exige 

cada vez mais atenção e demanda de cuidado do cuidador. Nessa perspectiva, a 

questão do cuidador familiar se torna mais delicada, pois o envolvimento emocional 

acarreta em situações adversas e por vezes desagradáveis. Com isso ele se sente 

sozinho, e tem a necessidade de compartilhar a responsabilidade com outras 

pessoas. (MONTOYA, 2017). 

Os cuidados ao idoso demandam ações que muitas vezes levam o cuidador 

ao estado de esgotamento. Uma forma de transposição desse estado é a procura de 
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estratégias de enfrentamento. Aqueles que não recorrem à rede de apoio tendem a 

ter uma redução na sua qualidade de vida. (MONTOYA, 2017). 

Fica evidenciado que os idosos nem sempre recebem os cuidados básicos e 

necessários adequadamente, devido seu cuidador não ter conhecimento para 

desempenhar a função de cuidador sobrecarregando-o, trazendo ansiedade, 

insegurança e problemas de saúde. Sendo assim como o profissional de saúde pode 

auxiliar o cuidador de idosos? E quais estratégias estes deverão adotar para que a 

saúde do cuidador não seja fragilizada? 

A realização dessa pesquisa possibilita melhor compreensão da experiência 

no processo de ajudar os cuidadores de idosos. Portanto, procura-se analisar e dar 

visibilidade a realidade enfrentada pelos cuidadores, buscando auxílio com os 

profissionais da área da saúde, com o propósito de criar estratégias para futuras 

intervenções que auxiliará o cuidador e consequentemente o idoso. 

É de fundamental importância que o profissional de saúde seja um mediador 

para os cuidadores, visto que pode realizar orientações no enfrentamento das 

dificuldades inerentes ao processo de cuidar. Para isso, este profissional deve 

imbuir-se de estratégias que auxiliem a essa prática visando melhorar a assistência 

prestada ao idoso, bem como promover o autocuidado do cuidador de idoso rural. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as Condições de Saúde dos Cuidadores de Idoso da Zona Rural do 

Município de Apucarana - PR. 

 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Conhecer a Assistência de Enfermagem para o Cuidador Domiciliar; 

b) Compreender a realidade vivida pelo cuidador; 

c) Proporcionar subsídios que poderão ajudar na elaboração de estratégias para 

melhorias da qualidade de vida desta população; 

d) Caracterizar o perfil sócio demográfico dos cuidadores da zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Idosos e o Processo de Envelhecimento 

 

O que é envelhecimento? Segundo Beauvoir (1990), envelhecimento é um 

processo contínuo, lento, no qual ocorrem modificações no organismo em vários 

aspectos, que determinam diminuição da capacidade de adaptação do indivíduo ao 

meio ambiente, ocasionando maior fragilidade frente aos processos patológicos 

tornando-o mais suscetível às doenças, que terminam por levá-lo à morte. 

Envelhecimento é comum a todas as pessoas e não é induzido por doenças, como 

definido nos aspectos epidemiológicos do envelhecimento: 

a) O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial;  

b)  Há um crescimento mais elevado da população idosa com relação aos 

demais grupos etários;  

c)  No Brasil vivem hoje cerca de 18 milhões de idosos, o que representa 9,9 

% do total de brasileiros;  

d) A população dos “muito idosos” também aumenta em ritmo acelerado: é 

hoje o segmento populacional que mais cresce no Brasil.  

No Brasil país em desenvolvimento, o idoso é a pessoa que tem 60 anos ou 

mais e, nos países desenvolvidos aquele com 65 anos ou mais, que contamos com 

cerca de 15 milhões de idosos. E para 2025 existe uma projeção para 32 milhões de 

idosos (6ª população mundial).(DIOGO; NERI; CACHIONI, 2004). 

Em consequência ao aumento do número de doenças crônicas e 

neoplásicas, às vezes, concomitante há várias doenças no mesmo indivíduo e o uso 

de muitas medicações - poli farmácia. (DIOGO; NERI; CACHIONI,2004). 

Uma das consequências da idade, que antigamente conhecida por 

“esclerose”, “caduquice” eram relacionadas como sinônimo de envelhecimento, a 

demência é uma síndrome adquirida, produzida por uma doença orgânica, que 

produz uma deterioração persistente de diversas funções mentais, que acarretam 

uma incapacidade funcional, em pacientes sem alteração da consciência. A 

prevalência de demência dobra a cada ano após os 60 anos de idade. Estima-se 
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que aos 85 anos é de 25-45% em idosos da comunidade e 50% nos 

institucionalizados. (CARNEIRO, 2016).  

Existem muitos fatores de risco para o desenvolvimento da demência, de 

acordo com Carneiro (2016), dentre eles:  

a)  História familiar positiva; 

b)  Síndrome de Down; 

c) Trauma crânio-encefálico (Pugilistas); 

d)  Aterosclerose; 

e)  HAS; 

f) Diabetes; 

g) Dislipidemia; 

h)  Mulheres (devido à uma maior sobrevida e menor escolaridade).  

Existem também fatores de proteção:  

a)  Escolaridade (quanto maior escolaridade, menor o risco); 

b)  Exercício físico (reduz o risco para doença de Alzheimer e outros tipos de 

demência).  

Os idosos com demência apresentam tendência à repetição das respostas, 

dificuldade para memorizar, recordar e reconhecer a informação recente. A Doença 

de Alzheimer é a mais comum no idoso – 50 a 60% dos casos. Manifesta-se com 

déficit de memória, alterações de comportamento são comuns, início insidioso e 

curso progressivo. Sintomas psicóticos como desilusões, alucinações são muito 

frequentes. A sobrevida varia de 2 a 20 anos com média de 10 anos de duração 

após o diagnóstico. (CARNEIRO; FRANÇA, 2011). 

A osteoporose é uma doença que atinge principalmente mulheres na 

menopausa (cerca de 1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos), caracterizada 

por uma diminuição da massa óssea, o que leva a uma fragilidade óssea com 

consequente propensão para fraturas. A fratura de fêmur é a consequência mais 

dramática da osteoporose, causando a morte de cerca de 1/3(um terço) dos 

pacientes em até 1 ano após a fratura. Metade dos sobreviventes ficará dependente 

para a realização das atividades básicas diárias. O diagnóstico precoce e o 
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tratamento adequado são de grande importância para a diminuição das fraturas, 

sequelas e mortes. (BLUMEet al., 2011). 

Blume et al. (2011), ainda relatam que os fatores de risco são: 

a)  Idade avançada; 

b)  Raça branca; 

c)  Sexo feminino; 

d)  História familiar; 

e)  Baixa ingesta de cálcio; 

f)  Sedentarismo; 

g)  Tabagismo. 

Existem ainda muitas doenças comuns na população de idosos, como 

hipertensão arterial, diabetes, câncer, doença de parkinson, acidente vascular 

cerebral – (AVC), entre outras doenças. Todas com grande impacto na qualidade de 

vida dos idosos. Conhecer um pouco sobre elas é importante para todos nós que 

cuidamos dessa população. Porém precisamos ter em mente que é possível a busca 

por um envelhecimento ativo, com saúde, segurança e participação na sociedade. 

(ALVESet al., 2007). 

 

3.2 DO Idoso Independente ao Idoso Dependente de um Cuidador 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS (1998). Qualidade 

de Vida é “a percepção do indivíduo sobre sua posição no mundo, no contexto da 

cultura e no sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações”. Percebemos, dessa forma, que viver muito 

e acima de tudo viver bem, passa por diversos fatores que precisam ser conhecidos 

e respeitados, e no caso da pessoa idosa são direitos garantidos pelo Estatuto do 

Idoso desde outubro de 2003. (BRASIL, 2003, p. 10). 

O envelhecimento pode ser uma etapa de vida difícil, pois além de suas 

características próprias, encerra ainda muitos preconceitos e desconhecimento de 

seu processo, tornando difícil a aceitação da sociedade para as mudanças que se 

apresentam. O resultado disso é que o idoso, muitas vezes, traz consigo a sensação 
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de inadequação no meio em que vive, o que explica muitas das mudanças no seu 

comportamento, seu estado de humor, hábitos e outros. (FLORIANI; SCHRAMM, 

2004). 

Floriani e Schramm (2014) citam mudanças ocasionadas pelo 

envelhecimento, que podem estar associadas às alterações comportamentais de 

muitos idosos que são:  

a)  Aposentadoria, muitas vezes acompanhada de perdas financeiras; 

b)  Ausência de ocupações e de interesses;  

c)  Dificuldade de reinserção no mercado de trabalho;  

d) Saída dos filhos da companhia dos pais - o “ninho vazio”;  

e) Morte do cônjuge, amigos e familiares;  

f) Declínio do vigor físico e da saúde;  

g) Dificuldades de adaptação às novas tecnologias e costumes. 

Lidar com as modificações e perdas irá requerer do idoso uma estrutura 

pessoal, sócio familiar e econômico, equilibrado na vivência dessas fases. E a 

estrutura de personalidade de cada um pode ser a diferença entre uma velhice bem 

ou malsucedida. Num olhar mais cuidadoso é preciso atentar para alguns sinais que 

essas experiências causam ao idoso, podendo revelar estados depressivos ou 

mesmo depressão. Ela está entre os principais quadros de transtornos mentais na 

população, atingindo aproximadamente de 15 a 20% dos idosos, sendo que 2% 

apresentam depressão grave. (BRASIL, 2006a). 

O envelhecimento da população mundial é uma das maiores conquistas da 

humanidade, mas também é um dos nossos grandes desafios. Em todo o mundo, 

uma proporção de pessoas com 60 anos ou mais vem crescendo mais rapidamente 

que a de qualquer outra faixa etária. Este fenômeno, atualmente faz parte da 

realidade da maioria das sociedades. Estima-se para o ano de 2050 cerca de dois 

bilhões de pessoas com 60 anos ou mais no mundo, a maioria delas vivendo em 

países em desenvolvimento. As projeções estatísticas comprovam que o Brasil é um 

país que caminha rapidamente para o envelhecimento populacional, pela projeção 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE), aponta que o país terá mais 

idosos que jovens em 2060. O Brasil atingiu a marca de 208,4 milhões de habitantes 

em 2018, segundo estimativa do censo IBGE (2018b). 
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O envelhecimento populacional e as limitações que este pode trazer ao 

indivíduo sejam pelo aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis e suas 

consequências, ou pelas perdas cognitivas e funcionais do avançar da idade, vem 

demandando cuidados domiciliares e mudanças no cotidiano de muitas famílias. 

Autores apontam que a doença aparece para a família, como uma grande ameaça à 

sua integridade e equilíbrio. É um período marcado por sensação de peso, 

mobilizando sentimentos como: medo da perda, da dependência e do despreparo 

para o cuidado, sendo, geralmente, uma tarefa árdua, que pode acarretar 

consequências para o cuidador e família. (BRITO et al., 2008). 

A incapacidade funcional engloba as deficiências, limitações da capacidade 

ou restrições no desempenho de atividades, e o Brasil, em relação a América Latina 

e Caribe, possui maior número de idosos com dificuldades em atividades da vida 

diária –(AVDs) e atividades instrumentais da vida diária – (AIVDs). Nessa condição 

de saúde, muitos idosos necessitam da ajuda de um cuidador, geralmente esposas 

e filhas, do sexo feminino, de idade avançada, e sem trabalho fixo, segundo perfil 

traçado em vários estudos nacionais e internacionais. (QUEIROZ et al., 2010). 

 
3.3 O Cuidador 

 

O Cuidador de idosos é uma categoria que vem crescendo no Brasil. Há 

poucos anos, ouvia-se o termo “acompanhante” para designar as pessoas que, em 

troca de estarem com o idoso auxiliando em suas atividades, recebiam uma quantia 

em dinheiro. Mais recentemente, a imagem do “cuidador” ganhou força, se 

constituindo em um novo ator político e, por consequência, objeto de propostas de 

ações e intervenções governamentais e legislativas para sua atuação. (BRASIL, 

2008). 

O cuidador é a pessoa que cuida, preocupa-se, sente-se responsável, auxilia 

nas necessidades físicas, emocionais e sociais de um doente ou de um dependente. 

Na grande maioria o cuidador é um familiar, mas pode ser amigo ou profissional que 

tem a função de cuidar, um cuidador. Cuidador é a pessoa que provê as 

necessidades físicas e emocionais de um doente ou de uma pessoa 

dependente.(BRASIL,2008).   
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Definições de cuidador formal e de cuidador informal:  

- Cuidador informal: familiares; 

- Cuidador formal: pessoas da sociedade/profissional; 

-Cuidador é um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo forte 

traço de amor à humanidade, de solidariedade e de doação. (BRASIL, 2008). 

A ocupação de cuidador integra a Classificação Brasileira de Ocupações – 

CBO, sob o código 5162, que define o cuidador como alguém que “cuida a partir dos 

objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, 

zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, 

recreação e lazer da pessoa assistida”. É a pessoa, da família ou da comunidade, 

que presta cuidados à outra pessoa de qualquer idade, que esteja necessitando de 

cuidados por estar acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem 

remuneração.  

Nesta perspectiva mais ampla do cuidado, o papel do cuidador ultrapassa o 

simples acompanhamento das atividades diárias dos indivíduos, sejam eles 

saudáveis, enfermos e/ ou acamados, em situação de risco ou fragilidade, seja nos 

domicílios e/ou em qualquer tipo de instituições na qual necessite de atenção ou 

cuidado diário. A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, 

fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha. 

Ressaltando sempre que não fazem parte da rotina do cuidador técnicas e 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, 

particularmente, na área de enfermagem. Cabe ressaltar que nem sempre se pode 

escolher ser cuidador, principalmente quando a pessoa cuidada é um familiar ou 

amigo. É fundamental termos a compreensão de se tratar de tarefa nobre, porém 

complexa, permeada por sentimentos diversos e contraditórios. (BRASIL, 2010). 

Algumas tarefas que fazem parte da rotina do cuidador são:  

a)  Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde; 

b)  Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada; 

c) Ajudar na alimentação, nos cuidados de higiene, locomoção e atividades 

físicas, tais como: andar, tomar sol e exercícios físicos; 

d) Estimular atividades de lazer e ocupacionais; 
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e) Realizar mudanças de posição na cama e na cadeira, e massagens de 

conforto; 

f)  Administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação da 

equipe de saúde; 

g)  Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da 

pessoa cuidada; 

h)  Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da 

qualidade de vida e recuperação da saúde dessa pessoa. (BRASIL, 2010). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), em sua reedição em 

2006, estabeleceu como eixo norteador da estruturação dos serviços assistenciais 

direcionados a esse grupo a avaliação da capacidade funcional, visto que esta 

determina o nível de independência dessas pessoas para a execução de suas 

atividades cotidianas e, consequentemente, a demanda assistencial requerida. 

Quando a necessidade de ajuda for superior à capacidade de autocuidado das 

pessoas idosas, será necessário o auxílio de outra pessoa a quem se denomina 

“cuidador” como mostra a figura 1. (BRASIL, 2006b). 

 
Figura 1 - Descrição dos níveis da necessidade de cuidado de acordo com o 

comprometimento nas atividades básicas e instrumentais de vida diária e estimativa 
de frequência de cuidado

 
Fonte: Castro; Rissardo; Carreira, 2018. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CASTRO,+VIVIAN+CARLA+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RISSARDO,+LEIDYANI+KARINA
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Tradicionalmente, os cuidadores eram referidos como “formais” ou 

“informais”, no entanto, a denominação mais acertada refere-se a “cuidadores 

familiares/agregados” e “cuidadores profissionais”, com a ressalva de que “cuidador 

em nosso meio ainda é uma ocupação, embora já tenha sido aprovado como 

profissão no Senado Federal em 2012. O que os diferencia são os vínculos afetivos, 

laços familiares, presença ou não de remuneração ou capacitação para o exercício 

da atividade. (DUARTEet al., 2016). 

O ato de cuidar é complexo. O cuidador e a pessoa a ser cuidada podem 

apresentar sentimentos diversos e contraditórios, tais como: raiva, culpa, medo, 

angústia, confusão, cansaço, estresse, tristeza, nervosismo, irritação, choro, medo 

da morte e da invalidez. Esses sentimentos podem aparecer juntos na mesma 

pessoa, o que é bastante normal nessa situação. Por isso precisam ser 

compreendidos, pois fazem parte da relação do cuidador com a pessoa cuidada. É 

importante que o cuidador perceba as reações e os sentimentos que afloram, para 

que possa cuidar da pessoa da melhor maneira possível.  

O cuidador deve compreender que a pessoa cuidada tem reações e 

comportamentos que podem dificultar o cuidado prestado, como quando o cuidador 

vai alimentar a pessoa e essa se nega a comer ou não quer tomar banho. É 

importante que o cuidador reconheça as dificuldades em prestar o cuidado quando a 

pessoa cuidada não se disponibiliza para o cuidado e trabalhe seus sentimentos de 

frustação sem culpar-se. O estresse pessoal e emocional do cuidador imediato é 

enorme. Esse cuidador necessita manter sua integridade física e emocional para 

planejar maneiras de convivência. (BRASIL, 2008). 

Entender os próprios sentimentos e aceitá-los, como um processo normal de 

crescimento psicológico, talvez seja o primeiro passo para a manutenção de uma 

boa qualidade de vida. É importante que o cuidador, a família e a pessoa a ser 

cuidada façam alguns acordos de modo a garantir certa independência tanto a quem 

cuida como para quem é cuidado. Por isso, o cuidador e a família devem reconhecer 

quais as atividades que a pessoa cuidada pode fazer e quais as decisões que ela 

pode tomar sem prejudicar os cuidados. Incentive-a a cuidar de si e de suas coisas. 

Negociar é a chave para se ter uma relação de qualidade entre o cuidador, a pessoa 

cuidada e sua família. (BRASIL, 2008). 
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3.4 O Estresse do Cuidador 
 

A função de cuidador de idosos é árdua e requer muita paciência, dedicação 

e informação. Além de exigir força física, demanda também equilíbrio emocional. 

Para se tornar um cuidador é necessário manter os cuidados com a própria saúde 

física e mental (BRASIL, 2008). O estresse ocorre com frequência e pode ser gerado 

por diversos fatores:  

a) Contato frequente com o sofrimento; 

b) Plantão noturno; 

c) Falta de orientação; 

d) Vigilância constante; 

e) Atendimento a pacientes terminais; 

f) Cuidar de pacientes queixosos, hostis, deprimidos; 

g) Lidar com a intimidade corporal e emocional; 

h) Sobrecarga.  

Indicadores de esgotamento:  

a) Irritabilidade, agressividade e hiperatividade; 

b) Fadiga, insônia, cefaleia (dor de cabeça); 

c) Diminuição do controle emocional e depressão; 

d) Isolamento social; 

e) Mau humor, aumento dos problemas conjugais; 

f) Constrangimento; 

g) Medo; 

h) Pesar; 

i) Raiva; 

j) Culpa; 

k) Incapacidade.  

Tornar-se o cuidador familiar parece seguir quatro regras fundamentais: 

1.Parentesco; 2.Gênero; 3.Proximidade física; 4.Proximidade afetiva. O cuidador 

familiar quase sempre é do sexo feminino (gênero) e de grau de parentesco 

próximo: esposas, filhas, noras, netas. Portanto, a saída da mulher para o mundo do 

trabalho em que a renda familiar depende também de seu salário, dificultou a 
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permanência do idoso em seus domicílios, principalmente para os semi dependentes 

e dependentes. A saída às vezes encontrada é colocar o idoso em instituições 

asilares. O cuidado de pessoas dependentes provoca variados sentimentos e 

atitudes como: culpa, ansiedade, depressão, raiva, cansaço, desespero, transtorno 

do sono, isolamento social, mas pode também gerar satisfação e orgulho. A família 

deve procurar ajuda na rede informal de suporte, (cuidadores qualificados), ajuda 

profissional, informação e busca de espiritualidade. (BURGOS, 2010). 

Neste contexto de sobrecarga física e emocional, para os cuidadores de 

idosos que vivem em contextos de pobreza, essa situação tende a se agravar. A 

vulnerabilidade social determina carências de recursos individuais, familiares e 

sociais para atender as necessidades dos idosos. Quanto maior essa 

vulnerabilidade, maiores serão os prejuízos à qualidade de vida e ao bem-estar dos 

idosos. Torna-se necessário que os profissionais de saúde estejam aptos a fornecer 

suporte às famílias que cuidam de idosos no domicílio, principalmente dos que 

moram na zona rural. (BURGOS, 2010). 

Estudos mostram que o cuidar de um idoso com alterações cognitivas pode 

acarretar sobrecarga física e emocional à vida do cuidador. Isso ocorre devido à 

perda da capacidade do idoso em realizar as atividades de vida diária, tornando-se 

dependente, fato que exige do cuidador atenção, carinho e cuidado físico. Essa 

sobrecarga emocional vivenciada pelo cuidador pode interferir no cuidado prestado 

ao paciente. (SIMONETTI; FERREIRA, 2008). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipos de Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem quantitativa, “ela é 

especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam 

uma análise estatística” (MORESI, 2003, p.64), onde foi aplicado um questionário 

fechado para os cuidadores de idoso da zona rural do município de Apucarana. Este 

questionário terá como finalidade verificar quais as condutas, as dificuldades 

encontradas pelo cuidador de idosos. 

 

4.2 Locais do Estudo 

 

A pesquisa foi realizada em Unidades Básicas de Saúde (UBS) que 

contemplam áreas rurais do Município de Apucarana – PR, localizado no centro-

norte do estado do Paraná, no Brasil. Distância 369 quilômetros da capital do 

estado, Curitiba. Com uma população estimada de 2018, sendo de 134 996 

habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019). É 

décima-primeira cidade mais populosa do Paraná. A cidade é também conhecida 

como “Cidade Alta” e reconhecida como capital nacional do boné. (IBGE, 2019). 

Sendo as Unidades Básicas de Saúde: 

a) UBS Mario Verussa, localizada no distrito de Correia de Freitas, a qual 

enquadra 3 equipes de ACS, sendo aproximadamente 442 famílias, gerando um 

total de 1182 pessoas; 

b) UBS Pedro Barreto, localizada no bairro de Vila reis, a qual se enquadra 

apenas uma ACS na área rural, contendo cerca de 80 famílias e 280 pessoas; 

c) UBS Joaquim Trizotti, localizada no bairro de Adriano Correia, a qual se 

enquadra 2 ACS na área rural, por volta de 36 famílias e 360 pessoas, incluindo a 

casa de misericórdia; 

d) UBS Valter Lazareni, localizada no distrito de Pirapó, a qual se enquadra 

5 ACS na área rural, contendo aproximadamente 134 famílias e 437 pessoas; 
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e) UBS Padre Dominique, localizada no distrito de Caixa de São Pedro, a 

qual se enquadra 3 ACS, sendo aproximadamente 640 famílias e 1878 pessoas. 

As UBS citadas incluem equipe multidisciplinar do NASF, e as informações 

acima são dados coletados nas UBS descritas. 

  

4.3 Participantes do Estudo 

 

A pesquisa teve como participantes 50 cuidadores de idosos residentes na 

zona rural do Município de Apucarana - PR. 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 
 

 

Foram incluídos na pesquisa todos os cuidadores de idosos da zona rural do 

Município de Apucarana - PR. 

. 

 

4.3.2 Critérios de Exclusão 
 

 

Foram excluídos aqueles que não aceitaram participar da pesquisa e não 

conseguiram responder o questionário. 

 

4.4 Coletas de Dados 

 

Os dados foram coletados no mês de julho e agosto de 2019, através de um 

questionário sócio demográfico (Apêndice B) aplicado aos cuidadores contendo 13 

perguntas sendo 08 fechadas, 05 abertas e do Pentáculo do Bem Estar (PBE) 

(Anexo B),que é uma demonstração gráfica dos resultados obtidos através do 

questionário do perfil do estilo de vida individual, que inclui características 

nutricionais, nível de estresse, atividade física habitual, relacionamento social e 

comportamentos preventivos, sendo demonstrada em figura no formato do 
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Pentáculo (estrela), com intuito de facilitar a visualização dos seguimentos 

abordados. (NAHAS, 2003).  

O questionário foi aplicado para 50 cuidadores de idosos moradores da zona 

rural do município de Apucarana após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

com Seres Humanos da Faculdade de Apucarana – CETi – FAP. 

Antes da realização da pesquisa com os entrevistados foi necessário 

agendar horário nas UBS, para acompanhamento do ACS responsável pela área até 

a residência do entrevistado.  

A aplicação do PBE consistiu-se em 15 perguntas fechadas, havendo uma 

auto avaliação numa escala que correspondeu de 0 (zero) absolutamente não faz 

parte do seu estilo de vida (NUNCA), 1 (um) às vezes corresponde ao 

comportamento (AS VEZES), 2 (dois) quase sempre verdadeiro (QUASE SEMPRE), 

3 (três) que é a completa realização do comportamento considerado (SEMPRE). 

O preenchimento da estrela acontece sempre do ponto mais interno para o 

ponto mais externo da estrela. Exemplo: 

Respostas deverão ser pintadas conforme as orientações a seguir: 

a) NUNCA: não pinte nenhuma parte da estrela; 

b) ÀS VEZES (cor amarela) você deve pintar a parte mais interna da estrela; 

c) QUASE SEMPRE (cor verde), pinte a parte interna e a parte do meio; 

d) SEMPRE (cor azul) pinte a parte interna, a do meio e a externa. Quanto 

mais preenchido estiver o seu Pentáculo do Bem Estar, melhor o estilo de vida do 

indivíduo (Anexo A)(BRASIL, 2008), estes serão entregues e assinalados de acordo 

com a opinião de cada cuidador de idoso. (NAHAS, 2003).     

 

4.5 Análises de Dados 
 

Foi realizada a análise dos dados fazendo-se uso do perfil sócio demográfico 

destes cuidadores da zona rural quanto à idade, sexo, estado civil, renda familiar 

média mensal, e do Pentáculo do Bem Estar, e após a análise dos dados, organizou 

planilha e gráficos para o registro dos dados coletados. As variáveis foram limitadas 

as disponibilizadas nos questionários, os mesmos foram transferidos e analisados 
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por meio de análise descritiva, com os resultados apresentados sob a forma de 

frequência simples de porcentagem, sendo feito Tabelas e Gráficos no Excel. 

 

4.6 Considerações Éticas 
 

 

Este estudo seguiu às normas regulamentadora em seres humanos 

conforme Resolução CNS 466/2012 de 12 de dezembro de 2012. (BRASIL, 2012).  

Para a realização da pesquisa, foi utilizado o Termo de Autorização 

Institucional (Apêndice A), contendo dados da pesquisa e o objetivo, autorizado pela 

Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana – Paraná. Com a autorização, o projeto 

de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CETI) da 

Faculdade de Apucarana (FAP) para aprovação, com parecer número 3.279.307 e 

CAAE número 10993119.8.0000.5216 (Anexo A), e a partir de então teve início a 

pesquisa.  

Com as autorizações Institucionais e do CETI, houve o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) mostrando que a participação do 

pesquisado em campo é voluntária, que privacidade de dados coletados será 

mantida sendo utilizados somente para estudo acadêmico. 

Ressalta-se que o questionário foi aplicado mediante ao Termo de 

Autorização Institucional, sendo realizadas leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Antes da assinatura do TCLE, foi explicado aos 

participantes que o mesmo poderia se recusar a participar da pesquisa em qualquer 

momento sem acarretar nenhum ônus e o mesmo não receberia nenhum bônus pela 

participação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O levantamento de dados foi realizado através dos resultados obtidos dos 

questionários, que foram aplicados em 05 Unidades Básicas de Saúde localizada no 

munícipio de Apucarana, com 50 cuidadores de idoso na faixa etária entre 22 a 82 

anos,  

 

5.1 Análises dos Dados Demográficos 

 

Tabela 1 - Distribuição das amostras de participantes em relação as Unidades Básicas 
de Saúde Participantes 

Unidades Básicas de 

Saúde 

Número de amostras Porcentagem (%) 

UBS Joaquim Trizotti 04 8% 

UBS Mario Verussa 20 40% 

UBS Padre Dominique 08 16% 

UBS Pedro Barreto 02 4% 

UBS Valter Lazareni 16 32% 

   

Total 50 100% 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019.  

 

          Após ter sido aplicado o questionário verificou que 8% dos entrevistados 

foram da UBS Joaquim Trizotti; 40% da UBS Mário Verussa; 16% da UBS Padre 

Dominique; 4% UBS Pedro Barreto e 32% da UBS Valter Lazareni. A maioria dos 

questionários foi aplicada na UBS Mário Verussa no distrito de Correia de Freitas, e 

a minoria na UBS Pedro Barreto em Vila Reis conforme a Tabela 1. 
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Gráfico 01- Distribuição em relação ao sexo 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

Na entrevista verificou-se que 84% dos entrevistados eram do sexo feminino 

e 16% foram do sexo masculino, conforme o gráfico 01. De acordo com Burgos 

(2010) o cuidador familiar quase sempre é do sexo feminino (gênero) e de grau de 

parentesco próximo: esposas, filhas, noras, netas. Geralmente, os homens 

participam do cuidado de forma secundária, por meio de ajuda material ou em 

tarefas externas, como o transporte do idoso, compra de remédios ou mesmo no 

pagamento de contas. Atualmente o perfil de cuidadores que encontramos são 

mulheres, cuidadoras de um familiar e que não recebem remuneração pelo trabalho. 

Por ser natural acreditar que as mulheres devem assumir este papel de cuidar, 

muitas vezes este trabalho não é valorizado e deixa assim de ser identificado por 

familiares. (SALES; ABREU, 2017). 

 

 

 

 

 

 

84% 

16% 

Feminino Masculino
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Gráfico 02 – Distribuição em relação à idade 
 
 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

No gráfico 2 podemos notar que 58%  dos cuidadores de idosos tem idade 

superior a 60 anos e 42%  tem idade inferior a 60 anos, ou seja, idosos cuidando de 

outros idosos. Baseado neste resultado, as pessoas que convivem com os idosos, 

em sua maioria também são idosos. Essa realidade se fortalece ainda mais pelo fato 

que muitas famílias não terem a disponibilidade ou o preparo necessário para cuidar 

de seus idosos da maneira adequada. Cuidar de idosos pode ser uma tarefa 

altamente gratificante, porém, traz certo grau de complexidade, e de acordo com a 

idade do idoso cuidador isso se torna uma dificuldade. Desta forma, o idoso que 

cuida de outro idoso é importante conhecerem e distinguirem o conjunto de 

alterações fisiológicas do envelhecimento, tendo capacidade funcional para 

manutenção plena das atividades físicas e mentais no ato do cuidar. (BRASIL, 

2011). 
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Gráfico03 - Distribuição quanto ao peso x cuidadores 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

 
De acordo com o gráfico 03, dos 38% dos entrevistados apresentam sobre 

peso, 30% obesidade grau I, 26% apresentam peso normal e 06% apresentam 

obesidade grau II. 

Considerado o mal do século, o sedentarismo é um dos fatores de risco para 

doenças cardiovasculares. Caracterizado pela falta ou a diminuição da atividade 

física, o sedentarismo atinge órgãos vitais e impacta diretamente na saúde dos 

músculos e ossos. No mundo, segundo a organização mundial da Saúde, um em 

cada três adultos não pratica nenhuma atividade física. O perfil da população 

mundial hoje apresenta número significativo de indivíduos obesos e com sobrepeso, 

além de outras doenças decorrentes do corpo sedentário. O corpo humano foi 

programado para funcionar melhor quando recebe estímulos. As funções vitais 

acontecem de forma mais regular e com menor desgaste quando o indivíduo é ativo. 

Um corpo sedentário funciona mal e sobrecarrega todos os órgãos. Por isso quando 

feita de maneira regular, a atividade física previne e ajudam a melhorar muito 

problemas de saúde como diabetes, hipertensão, obesidade e colesterol. (GRUPO 

PRO IDOSO, 2005). 
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Gráfico 04 - Distribuição quanto aos cuidadores de idosos x alguma doença 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

Na entrevista quando questionado os cuidadores sobre o estado de saúde 

em que se encontravam 64% dos cuidadores afirmaram apresentar alguma doença, 

e 36 % relataram que não havia qualquer tipo de doença conforme representado no 

gráfico 4. Ao assumir a responsabilidade de cuidar e realizar tarefas de forma 

ininterrupta, podendo enfrentar situações de desgaste, o que ocasiona afastamento 

de relacionamentos afetivos e profissionais, limitação na rede social, de convívio e 

lazer e levar à sobrecarga. A sobrecarga pode influenciar no desenvolvimento de 

sintomas psiquiátricos, físicos, emocionais, sociais e uso de medicamentos pelos 

cuidadores. 

É fundamental que o CUIDADOR reserve alguns momentos do seu dia para 

se cuidar descansar, relaxar, realizar alguma atividade física ou de lazer como: 

Caminhada, ginástica, lian gong, tricô, crochê, pinturas, desenhos. Rodizie os 

cuidados com outros membros da família (ou outro cuidador) para que possa ter um 

período de férias. (GRUPO PRO IDOSO, 2005). 
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Gráfico 05 - Distribuição em relação ao estado civil 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

 
No gráfico 5 podemos observar que entre os 50 cuidadores entrevistados, 

54% são casados, 28% são solteiros, 10% amasiados e 08% deles são viúvos, 

evidencia também que a maioria dos cuidadores não tem tempo para trabalhar fora 

do domicílio, além de que os cuidadores geralmente abandonam seus empregos em 

prol do cuidado ao idoso que, comumente, exige constância primeira pessoa 

chamada a assumir o papel de cuidador normalmente é a esposa, por ter melhor 

relacionamento ou intimidade com a pessoa idosa, e em grande parte, as atividades 

de cuidado são desenvolvidas por mulheres casadas, onde este perfil mostra 

responsabilidade, visa comprometimento e alcançando consequentemente as 

expectativas de atendimento à demanda de cuidados à pessoa idosa necessitada. 

(FAHTet al.,2016).  
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Gráfico 06 – Distribuição quanto ao grau de instrução 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 
 

No gráfico 6 mostra que 36% dos cuidadores são alfabetizados uma vez que 

dentre os 50 entrevistados 10% não possui nenhum tipo de alfabetização. Foi 

analisado também que 34% possuímos somente o primeiro grau, e 14% possuem o 

segundo grau completo. Somente 6% deles tem ensino superior. E assim sendo, o 

cuidador pode ser uma pessoa essencialmente humana que mantém o equilíbrio 

entre seu eu interior e exterior. Pode ser uma pessoa plena que sabe ao mesmo 

tempo escutar os caminhos do coração e decidir a cada momento segui-los ou não. 

Pode ser uma pessoa inteira que reformula sua própria direção, seguindo os 

caminhos do coração e com a consciência de que ele também pode crescer desde 

que tenha vontade e se disponha a aprender e necessário para dispensar um bom 

cuidado. (GRUPO PRO IDOSO, 2005). 
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Gráfico 07 – Distribuição quanto ao grau de parentesco 

 

 
 Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 
 

Podemos notar que no gráfico 07 que a maioria dos entrevistados 47 (94%) 

são parentes, entre eles 21,2 % é a esposa; 10,6% a irmã; 10,6% nora; 6,3% o 

esposo; 04,2% neta e filho; 42,5% as filhas que são as cuidadoras e somente 03 

(6%) não possuem nenhum tipo de parentesco.  

No contexto, as diferenças e as experiências individuais do cuidador podem 

influenciar de forma considerável na forma em que este se adapta às exigências do 

cuidado. O parentesco, idade do cuidador, gênero, modos de enfrentamento, fatores 

socioeconômicos, espirituais e culturais (tais como obrigação filial), bem como 

distúrbios apresentados por quem recebe o cuidado, são determinantes no grau de 

sobrecarga do cuidador. (PEREIRA et al., 2013). 

Observando o grau de parentesco de nossa amostra, ressalta-se que a 

responsabilidade dos cuidados é transferida para os filhos quando o cônjuge já é 

falecido ou não pode desempenhar esse papel. Quando crianças, os pais cuidaram 

dos filhos. Quando os pais estão dependentes, os filhos devem cuidar de seus pais, 

e esse sentimento perdura pelas gerações. Quando os filhos são cuidadores dos 

pais, muitas vezes o sentimento de obrigação confunde-se com uma retribuição de 

cuidados, somando-se também ao afeto. Quando o cuidador é um dos cônjuges, 

10,6% 

10,6% 

42,5% 

4,2% 

21,2% 

6,3% 4,2% 

Nora Irma Filha Filho Esposa Esposo Neta
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percebe-se uma relação de obrigação. Porém, nessa situação, trata-se da obrigação 

matrimonial, pois há um projeto de vida comum assumido pelo casamento e o 

compromisso de estar junto na saúde e na doença. No Brasil, o cuidado destinado a 

pessoas idosas dependentes dá-se, tradicionalmente, no âmbito familiar. A família é 

reconhecida como fonte primária de apoio, e a figura feminina é eleita como agente 

desse cuidado. (FERNANDES; GARCIA, 2009). 

 
Gráfico 08 - Distribuição em relação à renda familiar 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

No estudo podemos verificar que a maioria dos cuidadores de idosos recebe 

de três ou mais salários mínimo, equivalente a 63%, logo em seguida podemos ver 

que 21% recebe02 salários mínimos e 16% somente 01 salário mínimo. 

Em relação a renda familiar, observamos no Gráfico 8, que a baixa renda, na 

maioria das vezes, está relacionada ao baixo grau de escolaridade, conforme já 

analisado no Gráfico 6 ou, em alguns casos, decorre do idoso ter de se afastar de 

suas atribuições profissionais em decorrência do agravamento de sua enfermidade, 

passando a receber uma aposentadoria inferior ao que recebia anteriormente, 

acarretando prejuízos financeiros que sobrecarregam significativamente o cuidador. 

Observa-se que a relação de cuidar, quando não remunerada depende do 

 36% 

46% 

 18% 

um salário mínimo dois salário mínimo três ou mais salário mínimo
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envolvimento emocional do cuidador. Esta situação exige uma adaptação constante, 

entre os envolvidos, sendo necessária uma harmonia. (COELHO et al., 2010).  

 

Gráfico 09–Distribuição quanto ao tempo como cuidador 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

O presente estudo mostrou que a maioria dos cuidadores tem essa função a 

mais de 2 anos (70%).Dentre os fatores envolvidos em tal achado salientam-se as 

limitações de quem cuida, uma vez que muitos desses cuidadores também 

vivenciavam o processo de envelhecimento, vulneráveis, portanto, as disfunções 

decorrentes da senescência ou do adoecimento, aumentando a sobrecarga do 

cuidador devido ao tempo prestado para o idoso. E somente 30% dos cuidadores de 

idosos tem menos de 2 anos prestando esse cuidado, conforme o gráfico 9. O 

trabalho muitas vezes dura anos, o cuidador não poderá, na maioria das vezes, ter 

uma vida profissional, deixando até suas necessidades pessoais de lado. Nota-se 

que a experiência do cuidado depende muito da relação emocional com o cuidador; 

se a relação era boa antes da necessidade do cuidado, provavelmente este terá 

uma melhor aceitação da nova situação. (COELHO et al., 2010). 

 

 

 

 

70% 

30% 

mais 02 anos menos 02 anos



42 

 

 

 

Gráfico 10- Distribuição quanto a realização de capacitação 

 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

Quando tratado o assunto sobre capacitação dos cuidadores, somente 08% 

deles tiveram algum estudo sobre o tema abordado, e 92% deles não possuem 

capacitação para prestar o devido cuidado com os idosos, de acordo com o gráfico 

10.  

A capacitação de cuidadores facilita em atender o idoso em suas 

necessidades, pois um cuidador bem informado consegue visualizar o idoso em seu 

processo de evolução, sobre as decisões da família em relação à pessoa doente e 

as orientações médicas a respeito do tratamento. O conhecimento e a consciência 

desses múltiplos aspectos ajudam o cuidador a construir um plano de trabalho 

adequado à realidade da pessoa que está sendo cuidada, da mesma forma que 

ajuda a considerá-la um ser humano digno do respeito e merecedor da qualidade de 

vida a que tem direito como ser humano. (D’ALENCARet al., 2010). 
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Gráfico 11–Distribuição quanto à remuneração como cuidador 

 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 
 

No gráfico 11 podemos notar que somente 10% dos entrevistados recebem 

algum tipo de remuneração para prestar o serviço como cuidador, e 90% não 

recebem remuneração. Como visto anteriormente (Gráfico8) este resultado é 

baseado em que os cuidadores em sua maioria são membros da família, sendo uma 

obrigação em cuidar, por isso, não havendo remuneração, e os que são 

remunerados são os que não têm um familiar para cuidar, assim tendo a 

necessidade que contratar o cuidador. Um Cuidador de Idosos ganha em média R$ 

1.214,34 no mercado de trabalho brasileiro para uma jornada de trabalho de 41 

horas semanais de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED do MTE).A faixa salarial do Cuidador 

de Idosos, com a Classificação Brasileira de Ocupações- CBO 5162-10, fica entre 

R$ 998,00 (média do piso salarial 2019 de convenções coletivas e dissídios), R$ 

1.180,00 (salário mediana da amostragem) e o teto salarial de R$ 1.835,15, levando 

em conta profissionais contratados com carteira assinada em regime CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas) a nível nacional. (SALÁRIO, 2019). 
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Gráfico12 - Distribuição quanto aos dias de folga 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

O gráfico 12 podemos verificar que 70% dos entrevistados não tem nenhum 

dia de folga e 30 % recebem pelo menos 1 dia de folga. 

Os cuidados ao idoso demandam ações que muitas vezes levam o cuidador 

ao estado de esgotamento. Uma forma de transposição desse estado é a procura de 

estratégias de enfrentamento. Aqueles que não recorrem à rede de apoio tendem a 

ter uma redução na sua qualidade de vida, pois o cuidado com o idoso é contínuo. 

A senescência tem grandes particularidades, e mesmo entre indivíduos da 

mesma idade pode haver grandes diferenças nas reservas funcionais: há idosos 

bem dispostos e em boas condições de saúde, onde exige menos do cuidador; há 

também idosos cansados e com muitos problemas de saúde, exigindo muitos 

cuidados, por isso a necessidade do cuidador mesmo sendo da família ter pelo 

menos um dia de folga. (BRASIL, 2014). 
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5.2 Análise e Discussão do Pentáculo 

 
 

Gráfico 13 - Distribuição quanto ao componente: nutrição 

 

 
Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

No pentáculo, no componente nutrição, existem 3 itens a serem observados 

em relação ao cuidador, são eles: 

a) Sua alimentação diária inclui ao menos 5 porções de frutas e verduras: 

neste item tivemos como respostas que 22 cuidadores responderam que 

absolutamente não faz parte do seu estilo de vida; 16 responderam que as vezes 

corresponde ao seu comportamento; 5 responderam que quase sempre verdadeiro 

no seu comportamento e 7 responderam que a afirmação é sempre verdadeira no 

seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de vida. Pode-se observar que a maioria dos 

cuidadores em sua alimentação diária não incluem frutas e verduras, as vezes por 

hábito ou não conseguir fazer as 5 refeições, pois tarefa de cuidar de alguém 

geralmente se soma às outras atividades do dia-a-dia. O cuidador fica 

sobrecarregado, pois muitas vezes assume sozinha a responsabilidade pelos 

cuidados, esquecendo-se de si mesmo; 
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b) Você evita ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces: 

aqui tivemos respostas bem balanceadas, onde 12 cuidadores responderam que 

absolutamente não faz parte do seu estilo de vida; 13 que as vezes corresponde ao 

seu comportamento; 13 que quase sempre verdadeiro no seu comportamento e 12 

que a afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de 

vida. É importante lembrar que o cuidador também deve ser cuidado, cuidar da sua 

saúde, da alimentação, fazer consultas, ter rotina de exames, pois a maioria dos 

cuidadores também são idosos; 

c) Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da manhã 

completo: 15 cuidadores responderam que absolutamente não faz parte do seu 

estilo de vida, 11 responderam que as vezes corresponde ao seu comportamento; 

14 responderam que quase sempre verdadeiro no seu comportamento e 10 

responderam que a afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do 

seu estilo de vida. É fundamental que o cuidador faça as suas refeições, lembrando 

que o ato de cuidar é diário, o dia todo e todos os dias, assim precisando de forças e 

disposição para realizar os cuidados necessários de quem cuida. 

 

No geral dos 3 itens acima, o acompanhante de idoso, também chamado de 

cuidador de idoso. É muito importante o acompanhante de idoso estar atento a 

relação entre a alimentação, doenças e suas necessidades nutricionais afetadas. 

Cuidador de idoso é definido como uma pessoa que cuida de pessoas que possuem 

certas limitações ou dependência para realizar atividades do dia a dia. É função 

principal do cuidador, desenvolver atividades que promovam a manutenção ou 

melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. O trabalho de cuidador de idoso 

deve ser guiado pelos princípios de solidariedade, compaixão e paciência, devendo 

também cuidar de sua alimentação garantindo energia para os cuidados 

dispensados aos idosos. (BRASIL, 2018). 
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Gráfico 14 – Distribuição quanto ao componente: atividade física 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

Neste componente do pentáculo também existem 3 itens relacionados a 

atividade física do cuidador: 

a) Você realiza ao menos 30 minutos de atividades físicas 

moderadas/intensas, de forma contínua ou acumulada, 5 ou mais dias da semana: 

25 cuidadores citaram que absolutamente não faz parte do seu estilo de vida, 10 que 

as vezes corresponde ao seu comportamento; 5 responderam que quase sempre 

verdadeiro no seu comportamento e 10 responderam que a afirmação é sempre 

verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de vida. Podemos visualizar nas 

respostas que existe o sedentarismo nos cuidadores, vezes que por falta de tempo 

devido aos cuidados diários da família, filhos, além de quem precisa de cuidados 

especiais, havendo uma sobrecarga de tarefas no seu dia a dia e não conseguindo 

se exercitar; 

b) Ao menos duas vezes por semana você realiza exercícios que envolvam 

força e alongamento muscular:34cuidadores responderam que absolutamente não 

faz parte do seu estilo de vida, 4 que as vezes corresponde ao seu comportamento; 

4 responderam que quase sempre verdadeiro no seu comportamento e 8 
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responderam que a afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do 

seu estilo de vida. Neste item também se pode observar que os cuidadores 

realmente não realizam atividade física. É fundamental que o cuidador reserve 

alguns momentos do seu dia para se cuidar, podendo dividir as tarefas com outras 

pessoas, permitindo ao cuidador se distrair e recuperar suas energias gastas no ato 

de cuidar. Os cuidadores familiares do idoso são submetidos a uma jornada diária 

incessante, repetitiva e desgastante, que envolve a realização de atividades 

domésticas, cuidado contínuo com o idoso, além do cumprimento de suas atividades 

empregatícias. (CESÁRIO et al., 2017); 

c) No seu dia-a-dia você caminha ou pedala como meio de transporte e, 

preferencialmente, usa escada ao invés de elevador: 22cuidadores responderam 

que absolutamente não faz parte do seu estilo de vida, 6 que as vezes corresponde 

ao seu comportamento; 3 responderam que quase sempre verdadeiro no seu 

comportamento e 19 responderam que a afirmação é sempre verdadeira no seu dia-

a-dia; faz parte do seu estilo de vida. Ainda que os cuidadores não realizem meios 

alternativos de transporte, tivemos uma resposta satisfatória ao bem estar do 

cuidador, usando a caminhada ou bicicleta como meio de transporte e utilizando 

escadas ao invés de elevador. Estes itens citados podem ser formas de o cuidador 

se exercitar, proporcionando um bem estar físico e melhorar a qualidade de vida. 
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Gráfico 15 – Distribuição quanto ao componente: comportamento preventivo 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

No componente de comportamento preventivo, também temos 3 itens 

avaliados: 

a) Você conhece a Pressão Arterial, seus níveis de colesterol e procura 

controlá-los: 9 cuidadores responderam que absolutamente não faz parte do seu 

estilo de vida, 8 que as vezes corresponde ao seu comportamento; 7 responderam 

que quase sempre verdadeiro no seu comportamento e 26 responderam que a 

afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de vida. 

Prevenir é o melhor remédio. Nesta questão pode-se notar a preocupação do 

cuidador, visto que a rotina do dia a dia, o cansaço, a mesmice de todos os dias, são 

fatores que podem interferir na pressão arterial, e a má alimentação, o colesterol; 

b) Você não fuma e não bebe mais que uma dose por dia: 10 cuidadores 

responderam que absolutamente não faz parte do seu estilo de vida, 4 que as vezes 

corresponde ao seu comportamento; 4 responderam que quase sempre verdadeiro 

no seu comportamento e 32 responderam que a afirmação é sempre verdadeira no 

seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de vida. Importante que vícios de fumar e beber 
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não sejam hábitos de um cuidador, pois podem afetar nos cuidados, 

comprometendo a disposição, a saúde e o bem estar do cuidador; 

c) Você respeita as normas de trânsito (pedestre, ciclista e motorista) se 

dirigir usa sempre o sinto de segurança e nunca ingere álcool: 6 cuidadores 

responderam que absolutamente não faz parte do seu estilo de vida, 2 que as vezes 

corresponde ao seu comportamento; 10 responderam que quase sempre verdadeiro 

no seu comportamento e 32 responderam que a afirmação é sempre verdadeira no 

seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de vida. Muito importante respeitar as normas 

de trânsito para a sua segurança, conhecendo-as e praticando, não colocando sua 

vida em situação de risco e nem de outras pessoas, preservando suas atividades 

diárias e zelando pelo seu bem estar. 

 

Neste componente conhecer a vivência de cuidadores familiares de idosos 

dependentes é importante para poder auxiliar de uma forma mais completa os 

indivíduos que se dedicam a essa atividade. Na maior parte das vezes os 

profissionais da saúde voltam mais sua atenção para os procedimentos a serem 

realizados em benefício do “ser doente”, não contemplando as necessidades e 

particularidades desses familiares que são extremamente importantes para os 

resultados finais das abordagens das equipes de saúde. (SCALCO et al., 2013). 
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Gráfico 16 – Distribuição quanto ao componente: relacionamento 

 

 

Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

Em relação ao componente relacionamento dispõe-se de 3 itens: 

a) Você procura amigos e está satisfeito com seus relacionamentos: 8 

cuidadores citaram que absolutamente não faz parte do seu estilo de vida, 10 que as 

vezes corresponde ao seu comportamento; 06citaram que quase sempre verdadeiro 

no seu comportamento e 26citaram que a afirmação é sempre verdadeira no seu 

dia-a-dia; faz parte do seu estilo de vida. O relacionamento com outras pessoas, 

amigos, familiares, a comunidade devem fazer parte da vida de um cuidador, pois é 

uma forma de expressar sentimentos, colocar o “papo” em dia, visitar pessoas e ver 

coisas diferentes do seu dia a dia, ficando revitalizado para melhor desenvolver seu 

papel de cuidador; 

b) Seu lazer inclui encontros com amigos, atividades esportivas em grupo, 

participações em associações ou entidades sócias: 17 cuidadores citaram que 

absolutamente não faz parte do seu estilo de vida, 10 que às vezes corresponde ao 

seu comportamento; 10citaram que quase sempre verdadeiro no seu 

comportamento e 13citaram que a afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia; 
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faz parte do seu estilo de vida. Em um balanço de respostas, existe ainda 

cuidadores que não tem lazer, atividades esportivas e não participam em 

associações ou entidades, podemos levar em conta que existem, por exemplo, 

idosos cuidando de idosos, dificultando a realização de alguma atividade, por não ter 

com quem deixar a pessoa a ser cuidada, e até mesmo por não ter o hábito de sair 

de casa, mas de contrapartida existe os cuidadores que realizam o lazer. Além disto, 

é necessário que o cuidador tenha atividades de lazer e preste atenção também em 

sua saúde realizando exames e consultas de rotina, buscando ter uma alimentação 

saudável e praticando atividade física regularmente. (SALES; ABREU, 2017); 

       Você procura ser ativo em sua comunidade, sentindo-se útil no seu ambiente 

social: 18 cuidadores colocam que absolutamente não faz parte do seu estilo de 

vida, 9 que as vezes corresponde ao seu comportamento; 10 colocam que quase 

sempre verdadeiro no seu comportamento e 13 colocam que a afirmação é sempre 

verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de vida. Ter uma atividade além 

de cuidador faz com que possa buscar novas experiências, conhecer pessoas, 

podendo ser útil em outras atividades, ou até mesmo participar de grupo de 

cuidadores buscando alternativas para o ato de cuidar. Vimos que a maioria dos 

cuidadores desta questão ainda vive em suas zonas de conforto. 

      Portanto, alguns acabam se sentindo escravos da situação, abandonados por 

amigos e familiares. Sentem-se sozinhos e não sabem o que fazer para recuperar 

suas relações. Por isso, nestes momentos, pode ser que a pessoa ou sua conexão 

com o outro esteja enfrentando um desafio emocional que parece esmagador. Se 

isso acontecer, o cuidador não deve desistir de suas relações. Pois isso significa 

desistir de cuidar de si mesmo (MARTINELLI, 2018) 
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       Gráfico 17 – Distribuição quanto ao componente: controle do estresse 

 

 

                                                        Fonte: Begalli; Ravelli, 2019. 

 

E por fim no componente controle do estresse os 3 itens são: 

a) Você reserva tempo (ao menos 5 minutos) todos os dias para relaxar: 

mostra que 17 cuidadores responderam que absolutamente não faz parte do seu 

estilo de vida, 6 que as vezes corresponde ao seu comportamento; 5 colocam que 

quase sempre verdadeiro no seu comportamento e 22 colocam que a afirmação é 

sempre verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de Vida. Ao 

desempenhar atividades relacionadas ao bem-estar físico e psicossocial do idoso, o 

cuidador passa a ter restrições em relação à própria vida, o que contribui para o 

aparecimento da sobrecarga. Esse fenômeno pode ser definido como problemas 

oriundos do processo de cuidar, sejam eles físicos, psicológicos ou emocionais, 

sociais ou financeiros. (LOUREIRO et al., 2013); 

b) Você mantém uma discussão sem alterar-se, mesmo quando contrariado: 

24 cuidadores responderam que absolutamente não faz parte do seu estilo de vida, 

4 que as vezes corresponde ao seu comportamento; 6colocam que quase sempre 

verdadeiro no seu comportamento e 16colocam que a afirmação é sempre 
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verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de vida. Apesar de a maioria 

responder que não se alteram mesmo quando contrariado, cuidar pode ter muitas 

recompensas. Para a maioria dos cuidadores, estar lá quando um ente querido 

precisa de você é um valor fundamental e algo que você deseja proporcionar. Mas 

mudanças de papeis e sentimentos são quase certas. É natural sentir-se irritado, 

frustrado, exausto, sozinho ou triste. O estresse do cuidador – o estresse físico e 

emocional do ato de cuidar – é comum, pois as vezes também não se “identificam” 

como cuidadores. Cuidar é gratificante, mas estressante. (POBLACION, 2015); 

c) Você equilibra o tempo dedicado ao trabalho com o tempo dedicado ao 

lazer: 20 cuidadores responderam que absolutamente não faz parte do seu estilo de 

vida, 6 que as vezes corresponde ao seu comportamento; 5 colocam que quase 

sempre verdadeiro no seu comportamento e 19 colocam que a afirmação é sempre 

verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de vida. É importante lembrar 

que estes cuidadores são expostos a diversos fatores que podem causar sofrimento 

como a alta demanda física, sobrecarga emocional em conviver com o doente, falta 

de tempo para o autocuidado, pois, em geral, negligenciam sua saúde para cuidar 

do outro, isolamento social, privação de sono, entre outros. (SALES; ABREU, 2017). 
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6 CONCLUSÃO 
 

De acordo com as características obtidas por meio da nossa amostra de 

cuidadores, foi possível estabelecer um perfil desses cuidadores. Foram 

predominantemente filhas e esposas do sexo feminino, com idade acima de 60 

anos. 

No decorrer deste estudo, deparou-se com pessoas que necessitaram 

reestruturar toda uma forma de vida para prestar o cuidado, privando-se de tempo 

de lazer, de exercer uma atividade laboral, sacrificando sua rotina pessoal e, muitas 

vezes, sua saúde física, emocional e social. 

É importante destacar que o envelhecimento populacional e os novos 

arranjos familiares estão proporcionando a criação de um fenômeno social, através 

da existência de idosos cuidando de idosos, conforme identificado na pesquisa. E 

que têm como consequência uma relação que acaba gerando sofrimento, 

adoecimento e vulnerabilidade para ambos. Evidenciou-se, também, no estudo, a 

fragilidade das ações de apoio/suporte às famílias desenvolvidas, principalmente as 

voltadas para os cuidadores, os quais exercem essa atividade sem ter recebido 

nenhum treinamento, utilizando um conhecimento empírico, de forma solitária e 

desgastante. 

Conclui-se que ao cuidador são atribuídas tarefas que, na maioria das 

vezes, torna-se muito difícil, considerando que a maioria é do sexo feminino, tem 

idade superior a 60 anos, apresentam algum tipo de doença, não possuem 

capacitação, dias de folgas e não são acompanhadas de orientação adequadas. 

Carente destas, a qualidade de vida do cuidador sofre um impacto. Porém, 

qualidade de vida e sobrecarga são ocorrências distintas e devem ser abordadas 

com diferentes meios de medidas. Cuidar de um idoso é uma tarefa intensa, visto 

que esta condição é imposta a uma pessoa que não possui apenas essa atividade e 

acaba conciliando-a com outros afazeres, como o cuidado com filhos, casa, trabalho 

e outras. 

É importante que haja estratégias dentro destes serviços e que se veja o 

cuidador como sujeito, acarretando um reconhecimento da rede como base do 
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processo de cuidar com qualidade dos idosos incapacitados e do cuidador que se 

torna negligente com sua própria saúde. Muitos cuidadores reconhecem que, depois 

de assumir este papel, não têm mais tempo de se cuidarem, de se divertirem, que 

estão sempre cansados. Estes relatos põem à tona que o processo do cuidado do 

idoso no domicílio interfere diretamente na vida social do cuidador, que perde seu 

próprio “ser” e vive em função do outro, até que um venha a falecer. 

Ficaram evidenciado erros alimentares e pouca adesão às atividades física 

que possibilita o profissional atendimento prático e personalizado, melhorando 

qualidade de vida dos cuidadores. As equipes das Unidades Básicas devem 

promover ações em educação permanentes individuais e coletiva, visando subsidiar 

assistência do cuidador. 

Vale ressaltar que, embora os achados deste estudo reflitam uma realidade 

local, a presente pesquisa traz contribuições, haja vista que elucida indicadores 

importantes referentes aos efeitos da provisão de cuidados a pacientes dependentes 

sobre a qualidade de vida do cuidador. 

Espera-se que outras pesquisas sejam realizadas nesta temática, visando 

apresentar soluções a fim de diminuir a carga deste cuidador de idosos e elaborando 

ações para que este seja inserido no meio social e possa resgatar a sua qualidade 

de vida. 
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APÊNDICE A – Termo de autorização institucional 
 
 

 

 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 
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APÊNDICE B- Questionário Sócio- Demográfico 

 

Identificação:____________________________________________________ 

 

1- Qual o seu sexo? 

(   ) Feminino  

(   ) Masculino 

 

2- Qual a sua idade? 

_____ anos 

 

3- Qual o seu peso? 

-------------- 

 4- Qual a sua altura? 

   --------------------- 

5- Você apesenta alguma doença atualmente? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Quais----------------------------- 

 

6- Qual o seu estado civil? 

(   ) Solteiro(a) 

(   ) Casado(a) 

(   ) Amasiado(a) 

(   ) Viúvo(a) 

 

7- Qual o seu grau de instrução? 

(   ) analfabeto 

(   ) alfabetizado 

(   ) primeiro grau 

(   ) segundo grau 

(   )superior  
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8-qual o seu grau de parentesco com o idoso que você cuida? 

----------------- 

 

9-Qual a sua renda familiar: 

(  ) um salário mínimo 

(  ) dois salário  mínimo 

(  ) três ou mais salário mínimo 

 

10- Há quanto tempo e cuidadora? 

_____ anos  

 

11- Você teve algum tipo de capacitação para cuidar de pacientes idoso? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

12- Você recebe salário para ser cuidadora? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

13- Você tem dias de folga? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 

 

                                                           Fonte: Autora do trabalho, 2019. 
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APÊNDICE C- Termo de consentimento livre e esclarecido  

 
 

 
                          TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Vanilde Begalli de Melo, acadêmico do curso de Enfermagem da 

Faculdade de Apucarana (FAP), após autorização da Secretaria de Saúde Municipal 

de Apucarana-PR, e aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da FAP (CETi-FAP), gostaria de convidar-lhe a 

participar da pesquisa intitulada: Condições de Saúde dos Cuidadores de Idoso 

da zona rural do Município de Apucarana- Pr. Faz parte do curso Bacharelado em 

Enfermagem e é orientado pela professora Esp. Rita de Cassia Rosiney Ravelli da 

Faculdade de Apucarana (FAP). 

O estudo em questão será de cunho descritivo com abordagem quantitativa 

e para obtenção dos dados necessários será utilizado um questionário sócio 

demográfico e o questionário pentáculo que nos dará a base conceitual para o estilo 

de vida dos cuidadores de idosos. O objetivo geral é conhecer as condições de 

saúde dos cuidadores de idoso da zona rural do Município de Apucarana- Pr. 

 Ressalta-se que a sua autonomia será assegurada, podendo recusar-se a 

participar ou desistir a qualquer momento, sem que haja qualquer ônus ou prejuízo à 

sua pessoa. O sigilo também será mantido. 

Os benefícios previstos são identificar as condições de saúde do cuidador e 

propor ações para melhorar as condições de saúde do mesmo. Como potencial risco 

o participante da pesquisa pode sentir-se constrangido, sentir medo relacionado a 

exposição de seus dados, mas os dados coletados serão tratados com o mais 

absoluto sigilo, observando-se os aspectos éticos de acordo com a Resolução CNS 

466/12 que rege a pesquisa envolvendo seres humanos. Esses riscos serão 

amenizados com o apoio psicológico a ser ofertado através da Clínica Escola da 

Faculdade de Apucarana, pelo setor de psicologia no qual será acionado pelos 

responsáveis do projeto. 

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos por meio dos endereços, telefones ou e-

mails listados a seguir. Este documento deverá ser preenchido e assinado em duas 

cópias iguais, sendo que uma delas ficará com você e a outra com a acadêmica.  
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Eu, _________________________________________________________, 

portador(a) do R.G. ___________________, declaro que fui devidamente 

esclarecido(a), concordo em participar voluntariamente dessa pesquisa, autorizo o 

registro das informações necessárias, e recebi uma cópia deste documento.  

  

Apucarana, _____ de ___________________  2019. 

 

_____________________________________________ 
Rita de Cassia Rosiney Ravelli (Pesquisador Responsável) 

 
 

______________________________________________ 

Vanilde Begalli de Melo (Acadêmico) 

 

______________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica da participante 

  

Responsáveis pela pesquisa: 

Rita de Cassia Rosiney Ravelli Enfermeira. Especialista e Professora do Curso de 

Enfermagem da Faculdade de Apucarana – FAP. Endereço: Rua Janos Dessewffy, 

620, Jardim Esperança, 600. CEP: 86811-500, Apucarana, PR. Telefone: (43) 

99951-7409. E-mail: ravellirita@gmail.com.  

 

Vanilde Begalli de Melo. Acadêmica do Curso de Enfermagem da Faculdade de 

Apucarana – FAP. Rua Lucilio dos Santos Vieira: Nº01 CEP:86816-000, Apucarana, 

PR. Telefone: 999612355 E-mail: vanildebegalli@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAP. Endereço: Rua Osvaldo 

de Oliveira, 600. CEP: 86811-500. Telefone: (43) 3033-8900, Apucarana, PR. E-

mail: ceti-fap@fap.com.br. 

 

 

 

                                        Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

mailto:ceti-fap@fap.com.br
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ANEXO A – Parecer do comitê de ética 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: CONDIÇÔES DE SAUDE DOS CUIDADORES DE IDOSO DA ZONA RURAL 

DO MUNICIPIO DE APUCARANA 

Pesquisador: Rita de Cassia Rosiney Ravelli 

Área Temática: Saúde do Idoso 

Versão: 1 

CAAE: 10993119.8.0000.5216 

Instituição Proponente: Centro de Estudos Superiores de Apucarana / Faculdade de Apucarana  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 
Número do Parecer: 3.279.307 
 
Apresentação do Projeto: 
 
O cuidador é a pessoa que presta cuidados à outra pessoa que esteja necessitando, por estar 

acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração. É fundamental para a 

reabilitação e para o atendimento às necessidades cotidianas do idoso fragilizado, sobretudo no 

seguimento das orientações para a saúde, bem-estar, segurança, conforto e, ainda, no respeito e 

incentivo ao estimulo, à autonomia e independência. O papel do cuidador na sociedade torna-se cada 

vez mais importante na medida em que a demanda por este cuidado ou serviço aumenta. Ao assumir 

os cuidados com o idoso, o cuidador imagina ser capaz de realizá-los, mas com o passar do tempo 

ele começa a se descuidar das suas necessidades pessoais, simultaneamente ao processo gradativo 

de envelhecimento do idoso, que exige cada vez mais atenção e demanda de cuidado do cuidador. 

Partindo dessa premissa é fundamental que o profissional de saúde esteja atento a essa temática 

afim de auxiliar os cuidadores no enfrentamento das dificuldades inerentes ao processo de cuidar. 

Com isso o objetivo do estudo é conhecer as Condições de Saúde dos Cuidadores de Idoso da zona 

rural do Município de Apucarana- Pr. Trata-se de um estudo de pesquisa documental com abordagem 

quantitativa, fazendo uso da rede de computadores como ferramenta de acesso a busca nas bases 

de dados da Scielo, BVS, Google acadêmico, além de livros e revistas. Cuidar do cuidador é uma 

prática de extrema relevância que pode prevenir problemas futuros e melhorar a qualidade de vida 

desses cuidadores, principalmente daqueles que muitas vezes já são idosos. Espera-se que com 

essa pesquisa sejam elaboradas estratégias pelos profissionais de saúde, a serem realizadas em 

manutenção da qualidade de vida dos cuidadores da zona rural. 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, 2019. 
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ANEXO B – Questionário pentáculo do bem-estar - base conceitual para 
avaliação do estilo de vida de indivíduos  
 

 

 
 

 

 

 

 

0 – Absolutamente não faz parte do seu estilo de vida.  

1 – Às vezes corresponde ao seu comportamento.  

2 – Quase sempre verdadeiro no seu comportamento.  

3 – A afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo de 

vida. 

 

Componente: Nutrição 

 ( ) a) Sua alimentação diária inclui ao menos 5 porções de frutas e verduras. 

( ) b) Você evita ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces.  

( ) c) Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da manhã completo. 

 

Componente Atividade Física 
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 ( ) d) Você realiza ao menos 30 minutos de atividades físicas moderadas/intensas, 

de forma contínua ou acumulada, 5 ou mais dias da semana.   

( ) e) Ao menos duas vezes por semana você realiza exercícios que evolvam força e 

alongamento muscular.   

( ) f) No seu dia-a-dia você caminha ou pedala como meio de transporte e, 

preferencialmente, usa escadas ao invés do elevador. 

 Componente: Comportamento Preventivo  

( ) g) Você conhece a Pressão Arterial, seus níveis de colesterol e procura controlá-

los.   

( ) h) Você não fuma e não bebe mais que uma dose por dia.  

( ) i) Você respeita as normas de trânsito (pedestre, ciclista ou motorista); se dirigir 

usa sempre o cinto de segurança e nunca ingere álcool. 

 

 Componente: Relacionamentos  

( ) j) Você procura amigos e está satisfeito com seus relacionamentos.  

( ) k) Seu lazer inclui encontros com amigos, atividades esportivas em grupo, 

participação em associações ou entidades sociais. 

( ) l) Você procura ser ativo em sua comunidade, sentindo-se útil no seu ambiente 

social. Componente:  

 

 Controle do Estresse  

( ) m) Você reserva tempo (ao menos 5 minutos) todos os dias para relaxar.  

( ) n) Você mantém uma discussão sem alterar-se, mesmo quando contrariado.   

( ) o) Você equilibra o tempo dedicado ao trabalho com o tempo dedicado ao lazer 

 

Considerando suas respostas aos 15 itens acima, procure colorir o tentáculo, 

construindo uma representação visual do seu estilo de vida atual.  

Deixe em branco se você marcou zero para o item.  

Preencha do centro até o primeiro círculo se marcou 1.  

Preencha do centro até o segundo círculo se marcou 2.  

Preencha do centro até o terceiro círculo se marcou 3. 
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Avaliação data: __/__/___ 

Preciso melhorar em: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                            Fonte: BRASIL, 2008. 


