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RESUMO 

 

STORTI, L. B. Relação entre sobrecarga do cuidador familiar e alterações 
comportamentais e funcionais do idoso com doença de Alzheimer. 2014. 190 f. 
Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.  
 
A doença de Alzheimer (DA) é a demência mais prevalente entre os idosos, com 
manifestações como alterações cognitivas, comportamentais e funcionais. A 
presença de sintomas neuropsiquiátricos é frequente na demência e pode resultar 
em sofrimento para os pacientes e seus familiares, além de ocasionar sobrecarga 
para quem cuida. É comum o idoso apresentar DA associada à demência vascular, 
caracterizando a demência mista (DM). Assim, o objetivo geral deste estudo foi: 
analisar a relação entre a sobrecarga do cuidador familiar, o desempenho funcional 
e a presença de sintomas neuropsiquiátricos em idosos com diagnóstico médico de 
DA ou DM, atendidos em um Ambulatório de Geriatria e Demências de um Hospital 
Geral Terciário. Trata-se de um estudo quantitativo, não experimental, descritivo, 
transversal e exploratório, realizado com 96 idosos com DA ou DM e seus 
respectivos cuidadores familiares. Para a coleta de dados, utilizaram-se um 
questionário para caracterização dos idosos e de seus cuidadores, o Índice de Katz, 
a Escala de Lawton e Brody, o Inventário Neuropsiquiátrico (NPI) e a Escala de 
Sobrecarga do Cuidador. Quanto aos idosos, 68,7% eram mulheres, média de idade 
80,8 anos, 50,0%, viúvos(as), 82,3%, aposentados; 56,2% com diagnóstico de DA e 
43,7%, com DM; 43,7%, com CDR1 (demência leve). No desempenho para as 
atividades básicas de vida diária (ABVDs), 70,8% eram dependentes para uma ou 
mais funções e 29,2% independentes; nas atividades instrumentais de vida diária 
(AIVDs), 74,0% apresentaram dependência parcial. Houve associação entre os 
estágios da demência e o desempenho dos idosos para as ABVDs (p<0,01) e as 
AIVDs (p<0,01), evidenciando que quanto maior a gravidade da demência maior a 
dependência dos idosos. Quanto aos cuidadores, 90,6% eram mulheres, média de 
idade de 56 anos, 65,6%, casados(as); 79,2%, cuidadores primários, 70,8% 
cuidavam do pai/mãe e 64,6% moravam com o idoso. Os sintomas 
neuropsiquiátricos mais prevalentes entre os idosos foram apatia/indiferença 
(63,5%), disforia/depressão (59,4%), agitação/agressividade (50,0%) e 
comportamento motor aberrante (50,0%), com média de 5,0 por idoso. Identificou-se 
forte correlação (r=0,82) entre o escore total do NPI e o escore total do Inventário 
Neuropsiquiátrico Desgaste (NPI-D), ou seja, quanto maiores a frequência e a 
gravidade dos sintomas neuropsiquiátricos apresentados pelos idosos maior é o 
desgaste do cuidador (p<0,01) e forte correlação (r=0,80) entre o escore total do 
NPI-D e o número de sintomas neuropsiquiátricos, o que indica que quanto maior o 
número de sintomas neuropsiquiátricos maior é o desgaste do cuidador (p<0,01). A 
média de sobrecarga dos cuidadores foi de 25,2 pontos, e 48,9% deles 
apresentaram sobrecarga pequena. Evidenciaram-se maiores médias de sobrecarga 



 

para os que cuidavam de idosos com dependência para as ABVDs (27,2) p=0,04 e 
para os totalmente dependentes para as AIVDs (31,4), p=0,03. Houve moderada 
correlação (r=0,53) entre o escore total do NPI e o escore total na escala de 
sobrecarga do cuidador, mostrando que quanto maior a frequência e a gravidade 
dos sintomas neuropsiquiátricos maior é a sobrecarga do cuidador (p<0,01). 
Conhecer a relação entre as variáveis estudadas poderá subsidiar o planejamento 
da assistência aos idosos com demência e aos seus cuidadores familiares. 
 
Descritores: Idoso. Cuidadores. Sintomas Comportamentais. Atividades Cotidianas. 
Demência. Enfermagem Geriátrica 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
STORTI, L. B. Relationship between family caregiver overload and behavioral 
and functional alterations in elderly individuals with Alzheimer. 2014. 190 p. 
Master’s Thesis. University of São Paulo at Ribeirão Preto, College of Nursing, 
Ribeirão Preto, 2014 
 
Alzheimer’s disease (AD) is the most prevalent dementia among elderly individuals 
with cognitive, behavioral and functional alterations. The presence of 
neuropsychiatric symptoms are common in dementia and may cause distress in 
patients and their families and overload caregivers. It is common individuals to 
present AD associated with vascular dementia, characterizing mixed dementia (MD). 
Therefore, this study’s general objective was: to analyze the relationship between 
family caregiver overload and the presence of neuropsychiatric symptoms and the 
functional performance of elderly individuals with a medical diagnosis of AD or MD 
cared for in an Outpatient clinic of Geriatrics and Dementia of a Tertiary General 
Hospital. This non-experimental, qualitative, descriptive, cross-sectional and 
exploratory study was conducted with 96 elderly individuals with either AD or MD and 
their respective family caregivers. A questionnaire was used to characterize the 
participants and their caregivers together with Katz Index, Lawton and Brody Scale, 
the Neuropsychiatric Inventory (NPI), and the Caregiver Strain Index to collect data. 
A total of 68.7% of the elderly individuals were women, aged 80.8 years old on 
average, 50.0% were widowed, 82.3% were retired, 56.2% were diagnosed with AD 
and 43.7% with MD, while 43.7% presented CDR1 (mild dementia). In regard to 
basic activities of daily living (BADL), 70.8% depended on assistance to perform one 
or more tasks while 29.2% were independent. In regard to instrumental activities of 
daily living (IADL), 74.0% presented partial dependency. Association was found 
between the stage of dementia and the performance of BADL (p<0.01) and IADL 
(p<0.01) showing that the more severe the dementia, the greater the dependence of 
elderly individuals.  In regard to caregivers, 90.6% were women, 56 years old on 
average, 65.6% were married, 79.2% were the primary caregivers, 70.8% cared for 
the father/mother, and 64.6% lived together with the elderly individual. The most 
prevalent neuropsychiatric symptoms among elderly individuals included 
apathy/indifference (63.5%), disphoria/depression (59.4%), agitation/aggressiveness 
(50.0%), and aberrant motor behavior (50.0%), with a mean of 5.0 per elderly 
individual. Strong correlation was identified (r=0.82) between the NPI total score and 
the total score obtained Neuropsychiatric Inventory – Distress (NPI-D), that is, the 
more frequent and severe the neuropsychiatric symptoms presented by the elderly 
individual, the higher the caregiver’s distress (p<0.01). Strong correlation (r=0.80) 
was also found between the NPI-D total score and the number of neuropsychiatric 
symptoms indicating that that the higher the number of neuropsychiatric symptoms, 
the higher the caregiver distress (p<0.01). The average distress among caregivers 
was 25.2 points and 48.9% of them presented mild distress. Higher means of 



 

overload were found among those providing care to individuals requiring assistance 
to perform BADL (27.2) p=0.04 and for those totally depend on IADL (31.4), p=0.03. 
Moderate correlation was found (r=0.53) between the NPI total score and the total 
score obtained in the caregiver strain scale showing that the more frequent the 
neuropsychiatric symptoms, the higher the caregiver overload (p<0.01). Identifying 
the relationship among the studied variables can support the planning of care 
delivery to elderly individuals with dementia and their family caregivers. 
 
Descriptors: Aged. Caregivers. Behavioral Symptoms. Activities of Daily Living. 
Dementia. Geriatric Nursing. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

STORTI, L. B. Relación entre la sobrecarga del cuidador familiar y alteraciones 
de conducta y funcionales del adulto mayor con enfermedad de Alzheimer. 
2014. 190 h. Dissertación (Maestria) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, 
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014 
 
La enfermedad de Alzheimer (EA) es la demência más prevalente entre los adultos 
mayores, con manifestaciones como alteraciones cognitivas, conducta y funcionales. 
La presencia de síntomas neuropsiquiátricos es frecuente en la demencia y puede 
resultar en sufrimiento para los pacientes y sus familiares, además de ocasionar 
sobrecarga para quién cuida. Es común que el adulto mayor presente EA asociada a 
la demencia vascular, caracterizando la demencia mixta (DM). Así, el objetivo 
general del estudio fue analizar la relación entre la sobrecarga del cuidador familiar, 
el desempeño funcional y la presencia de sintomas neuropsiquiátricos en adultos 
mayores con diagnóstico médico de EA ó DM, atendidos en un Consultório de 
Geriatría y Demencias de un Hospital General Terciario. Se trata de un estudio 
cuantitativo, no experimental, descriptivo, transversal y exploratório, realizado con 96 
adultos mayores con EA ó DM y sus respectivos cuidadores familiares, Para la 
coleta de datos, se utilizo un cuestionário para caracterizar al adulto mayor y sus 
respectivos cuidadores, el Indice de Katz, la Escala de Lawton y Brody, el Inventario 
Neuropsiquiátrico (NPI) y la Escala de Sobrecarga del Cuidador. En relación a los 
adultos mayores, el 68.7% eran mujeres, la media de edad fue de 80.8 años, el 
50.0% eran viudos(as), el 82.3% jubilados, 56.2% con diagnóstico de EA y el 43.7% 
con DM; el 43.7% con CDR1 (demencia leve). En el desempeño para las actividades 
básicas de la vida diaria (ABVDs), el 70.8% fueron dependientes para una ó más 
funciones y 29.2% independientes; en las actividades instrumentales de la vida 
diaria (AIVDs), el 74.0% presentaron dependencia parcial. Se encontro asociación 
entre las etapas de la demencia y el desempeño de los adultos mayores para las 
ABVDs (p<0.01) y las AIVDs (p<0.01), evidenciándose que cuanto mayor es la 
gravedad de la demencia mayor es la dependencia del adulto mayor. En relación a 
los cuidadores, el 90.6% fueron mujeres, con promedio de edad de 56 años, el 
65.6% casados(as); el 79.2% fueron caracterizados como cuidadores primários, el 
70.8% cuidaba del padre/madre y 64.6% vivian con el adulto mayor. Los sintomas 
neurpsiquiátricos más prevalentes entre los adultos mayores fueron 
apatia/indiferencia (63.5%), disfonia/depresión (59.4%), agitación/agresividad 
(50.0%) y comportamiento motor anómalo (50.0%), con media de 5.0 por adulto 
mayor. Se identificó fuerte correlación (r=0.82) entre la puntuación total del NPI y la 
puntuación total del Inventario Neuropsiquiátrico de Desgaste (NPI-D), osea, cuanto 
mayor es la frecuencia y la gravedad de los sintomas neuropsiquiátricos presentados 
por los adultos mayores, mayor es el desgaste del cuidador (p<0.01) y fuerte 
correlación (r=0.80) entre la puntuación total del NPI-D y el número de sintomas 
neuropsiquiátricos, lo que indica que cuanto mayor el número de sintomas 



 

neuropsiquiátricos, mayor es el desgaste del cuidador (p<0.01). La media de 
sobrecarga de los cuidadores fue de 25.2 puntos, y el 48.9% de ellos presentaban 
sobrecarga pequeña. Se evidenció mayores medias de sobrecarga para los que 
cuidaban de adultos mayores con dependencia para las ABVDs (27.2) p=0.04 y para 
los totalmente dependientes para las AIVDs (31.4), p=0.03. Hubo moderada 
correlación (r=0.53) entre la puntuación total del NPI y la puntuación total en la 
escala de sobrecarga del cuidador, mostrando que cuanto mayor es la frecuencia y 
la gravedad de los sintomas neuropsiquiátricos, mayor es la sobrecarga del cuidador 
(p<0.01). Conocer la relación entre las variables estudiadas puede subsidiar la 
planificación en la asistencia a los adultos mayores con demencia y sus cuidadores 
familiares. 
 
Descriptores: Adulto mayor, Cuidadores, Sintomas conductuales, Actividades 
cotidianas, Demencia, Enfermería Geriátrica. 
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1.1 Transição demográfica e epidemiológica 

 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Em 2012, 

existiam 810 milhões de idosos, representando 11,5% da população mundial, sendo 

que, para o ano de 2050, estima-se que haverá dois bilhões de idosos no mundo, ou 

seja, 22,0% da população global (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

- UNFPA, 2012). 

No Brasil, a transição da estrutura etária vem ocorrendo de forma 

acelerada. Houve uma redução significativa da mortalidade, e a fecundidade 

manteve-se estável entre os anos de 1940 e 1960, porém a partir da segunda 

metade da década de 1960, ocorreu uma queda da fecundidade, acarretando em 

modificações na distribuição etária. A modificação da estrutura etária se dá pelo 

diferente crescimento por idade dos segmentos populacionais com crescimento 

reduzido da proporção de jovens, alto para o segmento em idade ativa e elevado 

para os idosos (WONG; CARVALHO, 2006). 

A transição demográfica nos países desenvolvidos ocorreu em um 

contexto de desenvolvimento social e econômico condizentes com as necessidades 

da população. Nos países europeus, no final do século XIX, um século após a 

redução da mortalidade, a taxa de fecundidade começou a declinar, sendo assim a 

transição nesses países ocorreu de forma gradual (NASRI, 2008). Dessa forma, 

segundo Kalache (2007, p.2504), “os países desenvolvidos primeiro enriqueceram e 

depois envelheceram. Países como o Brasil estão envelhecendo antes de serem 

ricos”.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1974), ao conceituar idoso, 

considera apenas a idade e o grau de desenvolvimento do país, determinando para 

países desenvolvidos o limite de 65 anos ou mais e para os países em 

desenvolvimento 60 anos ou mais, como é o caso do Brasil.  

Veras (2009) relata que, em 1960, no Brasil, existiam 3 milhões de idosos, 

passando em 1975 para 7 milhões e em 2008 para 20 milhões, totalizando em 

menos de 50 anos um aumento de quase 700%. Ressalta que a cada ano somam-

se mais 650 mil idosos à população brasileira. 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



Introdução 21 

(IBGE, 2011), no Brasil, no ano de 2010, havia 190.755.799 habitantes, destes, 

20.590.599 eram idosos, ou seja, 10,8% da população total. Considerando esse 

mesmo período, residiam, no Estado de São Paulo, 41.262.199 pessoas, destas, 

4.771.436 (11,6%) eram idosas e no município de Ribeirão Preto, interior do Estado 

de São Paulo, dos 604.682 habitantes, 75.763 (12,6%) eram idosos.  

O aumento da expectativa de vida resultante da redução da mortalidade 

observada em todos os grupos etários foi uma das mais relevantes conquistas 

sociais das últimas décadas (CAMARANO; KANSO, 2009). A queda da mortalidade 

e o aumento da expectativa de vida estão relacionados à melhoria no acesso da 

população aos serviços de saúde, às campanhas nacionais de vacinação, aos 

avanços da tecnologia médica, aos investimentos na infraestrutura de saneamento 

básico, à percepção das pessoas com relação às doenças, ao aumento do número 

de atendimentos pré-natais e do nível de escolaridade da população (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2008).  

Em 2011, a expectativa de vida média do brasileiro era de 74,08 anos, 

sendo de 77,7 para as mulheres e de 70,6 anos para os homens. Projeções indicam 

que a expectativa de vida média para o ano de 2050 será de 80,7 anos e para 2060 

de 81,2 anos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 

2013). As mulheres estão em maior número na sociedade e possuem uma 

expectativa de vida maior do que a dos homens. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) mostram 

que, no Brasil, no ano de 2012, havia 196.877.000 habitantes, destes, 101.065.000 

(51,3%) eram mulheres e 95.812.000 (48,7%), homens. Nesse mesmo período, 

havia 24.856.000 idosos, ou seja, 12,6% da população, sendo que, 13.842.000 

(7,0%) eram mulheres idosas e 11.012.000 (5,6%), homens idosos (IBGE, 2013). 

O predomínio de idosas na composição demográfica do país pode estar 

associado a fatores como: maior sobrevivência entre as mulheres, diferenças de 

exposição aos riscos ocupacionais, maiores taxas de mortalidade por causas 

externas entre os homens, diferenças nos estilos de vida quanto ao consumo de 

álcool e tabaco e maior procura pelos serviços de saúde entre elas (FELICIANO, 

MORAES, FREITAS, 2004).  

Diante do crescimento da população idosa surgiram desafios, tais como: 

oferecer condições socioeconômicas que propiciem qualidade de vida às pessoas 

idosas (KALACHE, 2007); reestruturar o sistema de previdência social, necessidade 
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de reformulação das políticas públicas para o setor da saúde, investimentos para a 

formação de recursos humanos especializados para atender a este segmento 

populacional nos três níveis de atenção à saúde e incentivar o desenvolvimento das 

redes sociais de apoio aos idosos (WONG; CARVALHO, 2006). Destaca-se, ainda, a 

relevância da abordagem ao idoso com enfoque na promoção da saúde e na 

prevenção de doenças, com o intuito de reduzir o surgimento de doenças crônicas 

que comprometem a qualidade de vida das pessoas. 

Em decorrência do envelhecimento populacional, houve mudanças no 

perfil de morbimortalidade, anteriormente caracterizado pelas doenças 

infectocontagiosas e, atualmente, pelas doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNTs). Segundo Chaimowicz (1997, p.189), “transição epidemiológica refere-se 

às modificações, em longo prazo, dos padrões de morbidade, invalidez e morte que 

caracterizam uma população específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com 

outras transformações demográficas, sociais e econômicas”. 

Nesse sentido, Schramm et al. (2004) mencionam que esse processo se 

caracteriza pelo predomínio das DCNTs e causas externas, da transferência da 

morbimortalidade do grupo jovem para o de idosos e pela mudança de um contexto 

em que a mortalidade prevalecia para outro, no qual a morbidade é preponderante.   

Chaimowicz (1997) chama a atenção para o fato de que a mudança no 

perfil epidemiológico da população determina um panorama, em que ao invés de 

situações agudas de resolubilidade rápida por meio da cura ou da morte, 

prevalecem as doenças crônicas e suas possíveis complicações que acarretam anos 

de tratamento e utilização de serviços de saúde.  O autor cita como exemplos de 

complicações as sequelas por acidente vascular cerebral, as fraturas após quedas, 

as limitações decorrentes da insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva 

crônica, as amputações e cegueiras ocasionadas pelo diabetes, além da 

dependência advinda da doença de Alzheimer (DA).  

A prevalência das DCNTs na parcela populacional que envelhece 

evidencia a necessidade de ações governamentais de saúde e previdenciária, com o 

intuito de investir na melhora do estado funcional e no bem-estar dessa população. 

Dessa forma, é relevante que, nos serviços de saúde, os profissionais se apropriem 

do conhecimento para a realização da avaliação geriátrica com o objetivo de 

diagnosticar precocemente as morbidades, tratar o paciente e orientar os seus 

cuidadores, quando necessário, para a manutenção dos idosos em seus domicílios 
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(PAIXÃO JR; REICHENHEIM, 2005). 

Para Lessa (2004), a expressão clínica das DCNTs surge após longo 

período de exposição aos fatores de risco e da convivência assintomática do 

indivíduo com a enfermidade não diagnosticada, mesmo quando os fatores de risco 

são perceptíveis (tabagismo, obesidade, alcoolismo, sedentarismo, entre outros), 

acarretando em diagnóstico tardio com a doença já agravada. 

São características das DCNTs: etiologia incerta, múltiplos fatores de 

risco, longos períodos de latência, curso prolongado, origem não infecciosa, além de 

estarem associadas às deficiências e às incapacidades funcionais. São elas a 

hipertensão arterial, o diabetes, as neoplasias, as doenças cerebrovasculares, as 

doenças pulmonares obstrutivas crônicas, entre outras (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DE SAÚDE- OPAS, 2005).  

Para Caldeira e Ribeiro (2004), uma parcela significativa dos idosos 

possui uma ou mais doenças crônicas, o que contribui para o comprometimento do 

desempenho para realizar as atividades rotineiras, para a dependência financeira, 

além de dificultar a interação adequada do idoso com as pessoas do seu convívio e 

com a sociedade. Acrescentam que a DA é um exemplo de doença crônica 

progressiva que favorece esse processo.  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2009), para o 

ano de 2025, estima-se que 75 a 80% da população com 60 anos ou mais 

apresentará, pelo menos, uma condição crônica, o que resultará num contingente 

de 27 milhões de pessoas, aumentando para 50 milhões em 2050. 

O termo condições crônicas “engloba todos os problemas de saúde que 

persistem no tempo e requerem algum grau de gerenciamento do sistema de saúde” 

e abrange as doenças não transmissíveis (diabetes, cardiopatias, câncer, 

hipertensão arterial, artrite, asma, entre outras); as transmissíveis persistentes (AIDS 

e tuberculose); os distúrbios mentais de longo prazo (depressão, esquizofrenia) e as 

deficiências físicas (amputação, cegueira, transtornos das articulações, entre 

outras). As condições crônicas, no mundo, estão expandindo aceleradamente, sem 

distinção de classe social e região (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, 

2003, p.30).  

Ainda de acordo com a OMS (2003), as DCNTs e os distúrbios mentais 

são responsáveis por 59% do total de óbitos no mundo, em 2000 representavam 

46% da carga global de doenças e estima-se que esse percentual até o ano 2020 
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atingirá 60%, sendo os maiores índices para doença cardíaca, acidente vascular 

cerebral, depressão e câncer. Acrescenta, ainda, que as principais causas e fatores 

de risco para estas condições são: consumo excessivo de álcool, inatividade física, 

tabagismo, ingestão exacerbada de alimentos não saudáveis, relações sexuais de 

alto risco e estresse. 

Dessa forma, é necessário que as pessoas se conscientizem da 

importância de modificar seus estilos de vida, por meio da adoção de hábitos 

saudáveis, tais como dieta alimentar equilibrada, eliminar ou reduzir o consumo do 

tabaco e do álcool, prática regular de atividade física e o uso cauteloso de 

medicamentos. Este comportamento pode auxiliar na prevenção de possíveis 

doenças crônicas e do declínio funcional, contribuindo para o aumento dos anos a 

serem vividos e para a qualidade de vida das pessoas (OPAS, 2005).   

De acordo com dados do Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS), no ano de 2013, na cidade de Ribeirão Preto, o número de 

internações hospitalares pelo SUS, para a faixa etária de 60 anos ou mais, foi de 

19.906, e as doenças responsáveis pela maior incidência de internação foram 

respectivamente: do aparelho circulatório (23,2%), as neoplasias (tumores) (16,8%), 

do aparelho digestivo (9,5%) e do aparelho respiratório (9,4%). Com relação aos 

transtornos mentais e comportamentais, incluindo-se as demências, houve 222 

internações (BRASIL, 2014). 

A existência de uma ou mais doença crônica que caracteriza a ocorrência 

de comorbidade pode ser a responsável pelo prolongado tempo de hospitalização e 

pela progressiva perda de autonomia dos idosos (SALES; SANTOS, 2007). De 

acordo com Jobim, Souza e Cabrera (2010), o maior número dessas doenças 

acarreta em tratamentos de alto custo e longo prazo. Acrescentam que a população 

idosa utiliza os serviços de saúde de maneira mais intensiva que as demais faixas 

etárias.  

Dentre os motivos do elevado número de internações hospitalares nos 

serviços públicos estão as possíveis desigualdades no acesso ao serviço de saúde, 

como também a procura tardia do idoso pelo serviço, apresentando agravos de suas 

doenças (LOUVISON et al., 2008). 

Com o intuito de reduzir os gastos públicos com o número de 

hospitalizações, os serviços de saúde orientam o cuidado do idoso pela família em 

sua respectiva residência. Assim, o núcleo familiar e os amigos exercem uma 
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relevante função no cuidado e reabilitação do idoso (TAYLOR, DELLAROZA, 2010). 

Em sua maioria, as doenças crônicas que mais acometem as pessoas 

idosas possuem seu principal fator de risco na própria idade, porém isso não impede 

que o idoso conduza sua própria vida de maneira autônoma e independente 

(VERAS, 2009). Segundo Minayo (2012), mais de 85% dos idosos brasileiros, 

mesmo com alguma doença, contribuem para o desenvolvimento socioeconômico, 

político e cultural do país, 87% dos homens são chefes de famílias e mais de 50% 

contribuem para a renda familiar. Entretanto, há uma reduzida proporção de idosos 

não economicamente produtivos, com dependências física e mental e com agravos 

em suas condições de saúde. 

 

 

1.2 Envelhecimento humano e capacidade funcional 

 

 

O envelhecimento humano é caracterizado por mudanças fisiológicas que 

ocorrem diferentemente e em intensidades distintas nos aparelhos e sistemas do 

organismo, acontecendo de tal modo que, quando visto em sua individualidade, o 

idoso possui sua própria velhice, única e singular (LOURENÇO, 2008). 

Para Papaleo Netto (2006, p.29): 

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, no qual ocorrem 
alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas. Tais 
mudanças determinam perda progressiva da capacidade de adaptação do 
indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior 
incidência de processos patológicos que terminam por conduzir à morte. 
 

O mesmo autor acrescenta que, no envelhecimento do organismo, 

fatores psicossociais, ambientais e estilos de vida atuariam em diferentes 

intensidades sobre uma base genética, determinando alterações funcionais, 

celulares e moleculares, ocasionando redução da capacidade de manutenção do 

equilíbrio homeostático, aumentando, assim, a predisposição para enfermidades. 

Schneider e Irigaray (2008, p.586) também ressaltam que: 

 ... o envelhecimento é consequência das experiências passadas, da forma 
como se vive e se administra a própria vida no presente e de expectativas 
futuras; é, portanto, uma integração entre as vivências pessoais e o 
contexto social e cultural em determinada época, e nele estão envolvidos 
diferentes aspectos: biológico, cronológico, psicológico e social. 
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Para Campos, Dias e Rodrigues (2011), apesar das alterações advindas 

do processo de envelhecimento, os declínios funcionais não determinam uma 

velhice com limitações e sem oportunidades. Enfatizam a necessidade de ações 

específicas, por parte dos gestores públicos e da sociedade, que visem a melhores 

condições de vida e de saúde para os idosos.  

De acordo com Araújo e Caldas (2002), o envelhecimento pode ser 

denominado como senescência, quando ocorre a perda gradual das funções 

orgânicas, e o indivíduo permanece com suas capacidades intelectual e física em 

níveis aceitáveis, e como senilidade, quando surgem sinais de degradação intensos, 

ocorrendo o que se denomina envelhecimento patológico.  

O organismo, se submetido a tensões emocionais e físicas, pode 

culminar em condições patológicas (DUARTE, DIOGO, 2000). Esta situação com as 

alterações morfológicas e funcionais decorrentes do processo de envelhecimento 

podem reduzir a capacidade funcional individual, comprometendo o enfrentamento 

de demandas necessárias para a manutenção da vida (PERRACINI, FLÓ, 

GUERRA, 2009), o que contribui para a perda da autonomia e independência, 

levando o idoso a depender de outros para a execução de atividades do seu dia a 

dia. 

Parahyba e Veras (2008) afirmam que situações como falecimento de um 

familiar ou amigo, perda econômica, doença crônica, alteração psíquica e acidentes 

podem, em sua totalidade ou separadamente, afetar a capacidade funcional de uma 

pessoa.  

Para Gordilho (2000, p.48), capacidade funcional “é a capacidade de 

manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e 

autônoma”. 

As atividades de vida diária (AVDs) são divididas em: atividades básicas 

de vida diária (ABVDs) (alimentar-se, banhar-se, vestir-se, controlar os esfíncteres e 

locomover-se, entre outras); atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) (realizar 

as tarefas domésticas, comprar, administrar o dinheiro, tomar medicamentos, 

manusear o telefone, entre outras) e atividades avançadas de vida diária (AAVDs) 

(trabalho, atividades de lazer, contatos sociais e exercícios físicos, entre outras) 

(CALDAS, 2003).  

A independência e autonomia são relevantes para a manutenção da 

qualidade de vida das pessoas. Garces et al. (2012) mencionam que DCNTs, tais 
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como: hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, acidente vascular cerebral, 

neoplasias, entre outras, podem ocasionar a perda da autonomia do idoso. A 

autonomia “é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como 

se deve viver diariamente, de acordo com suas próprias regras e preferências” e, a 

independência “é, em geral, entendida como a habilidade de executar funções 

relacionadas à vida diária, isto é, a capacidade de viver independentemente na 

comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de outros” (OPAS, 2005, p.14). 

Ferreira, Tavares e Rodrigues (2011) ressaltam que a autonomia e a 

independência da pessoa idosa podem sofrer modificações ao longo do tempo, no 

entanto os profissionais de saúde devem ter como objetivo recuperá-las ou atingir 

níveis semelhantes ao apresentado pelo idoso antes de seu comprometimento.   

A dependência é um processo dinâmico cuja progressão pode se 

modificar e até mesmo ser prevenida ou diminuída, se existirem ambiente e 

assistência adequados. Idosos dependentes exigem ajuda para a realização das 

AVDs (CALDAS, 2003). Araújo e Ceolim (2007) ressaltam que a dependência da 

pessoa idosa é, muitas vezes, reconhecida como natural ao processo de 

envelhecimento e como algo esperado. Quando o idoso apresenta morbidades que 

podem ocasionar a dependência, existe ainda a possibilidade de recuperá-lo para a 

execução de uma ou outra AVD, dessa forma a reabilitação de algumas dessas 

funções pode fazer com que o mesmo recupere sua habilidade para realizar o 

autocuidado.  

A avaliação funcional é um método sistemático de investigar a 

capacidade de desempenho do idoso em seu ambiente, detectando habilidades 

e/ou dificuldades para o autocuidado e as necessidades relacionadas às atividades 

cotidianas. Tal avaliação é relevante para o planejamento da assistência adequada 

aos idosos com comprometimento cognitivo e da função (MACÊDO et al., 2012). 

Ferreira, Tavares e Rodrigues (2011) acrescentam que o uso de instrumentos que 

avaliem a função cognitiva e funcional do idoso contribui para a construção de 

planos assistenciais com a finalidade de desenvolver ações terapêuticas e de 

reabilitação para o idoso, bem como auxiliar a família no cuidado prestado no 

domicílio. 

Existem instrumentos que avaliam o estado funcional do idoso, sendo 

utilizados como medidas de saúde geral ou específica, instrumentos de pesquisa e 

avaliação clínica, como também para mensurar os graus de dependência e 



Introdução 28 

incapacidades para o desempenho das funções físicas e sociais. Para a escolha 

dos instrumentos, devem ser levados em consideração as respectivas evidências 

científicas de validade e confiabilidade, os objetivos e o ambiente operacional 

(PAIXÃO JR; REICHENHEIM, 2005). 

O índice de Katz foi desenvolvido por Sidney Katz, publicado pela 

primeira vez em 1963 (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007). A escala 

fundamenta-se na avaliação da independência ou dependência funcional para 

desempenhar as ABVDs hierarquicamente relacionadas, como tomar banho, vestir-

se, ir ao banheiro, transferir-se, manter-se continente e alimentar-se. Esta avaliação 

constitui-se no desempenho funcional do idoso e não em sua habilidade para 

realizar determinada função. As pessoas idosas são classificadas em: 

independente, parcialmente dependente ou totalmente dependente. O termo 

independência refere-se à ausência de supervisão, orientação e auxílio direto para a 

execução das ABVDs (KATZ et al.,1963). Este instrumento foi adaptado para a 

cultura brasileira por Lino et al. (2008), demonstrando ser de fácil compreensão e 

aplicação e apresentando consistência interna confiável, com alfa de Cronbach 

variando de 0,80 a 0,92. Para Uesugui, Fagundes e Pinho (2011, p.693), “o Índice 

de Katz pode ser considerado um instrumento preditor para utilização no 

planejamento da necessidade de cuidado ao idoso”.  

A escala elaborada por Lawton e Brody (1969) representa um modelo 

mais complexo de medida genérica que avalia o nível de independência do idoso 

mediante a atribuição de uma pontuação, segundo a capacidade do mesmo para 

realizar as AIVDs. Para Freitas, Miranda e Nery (2001), trata-se de um instrumento 

de fácil compreensão, tanto pelo examinador quanto pelo entrevistado e, portanto, 

apresenta boa aplicabilidade e consome pouco tempo em seu preenchimento. Foi 

adaptada ao contexto brasileiro por Santos e Virtuoso Junior (2008), apresentando 

índices psicométricos satisfatórios. 

Uesugui, Fagundes e Pinho (2011) ressaltam a importância do uso de 

ambos os instrumentos, Índice de Katz e Escala de Lawton e Brody para 

complementar a avaliação do grau de dependência do idoso. No Brasil, autores 

como Del Duca, Silva e Hallal (2009), Pereira et al. (2012) e Sudré, et al. (2012) 

utilizaram o índice de Katz e a escala de Lawton, em seus estudos, para avaliar o 

desempenho funcional do idoso.  

Um estudo transversal de base populacional realizado com 598 idosos em 
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Pelotas, Rio Grande do Sul, objetivou estimar a prevalência e os fatores associados 

à incapacidade funcional para as ABVDs e AIVDs. Os resultados revelaram que 

26,8% dos idosos apresentaram incapacidade para as ABVDs e 28,8% para as 

AIVDs; houve associação entre a incapacidade para o desempenho das ABVDs, a 

cor da pele parda/preta/outras e o aumento da idade; houve, também, associação 

entre a incapacidade para o desempenho das AIVDs e o aumento da idade (DEL 

DUCA; SILVA; HALLAL, 2009). 

Pereira et al. (2012) desenvolveram um estudo transversal de base 

populacional, incluindo 631 idosos residentes em uma comunidade de baixa renda 

de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o objetivo de estimar a prevalência de 

incapacidade funcional para ABVDs e AIVDs, bem como investigar aspectos 

socioeconômicos e demográficos. Os resultados evidenciaram que as prevalências 

de incapacidade funcional para as ABVDs e AIVDs foram de 15,5% e 26,1%, 

respectivamente. Houve associação significativa entre maior frequência de 

incapacidade para ABVDs e idosos que nunca estudaram, os mais velhos, mulheres, 

viúvas(os) e presença de cuidador; entre maior frequência de incapacidade para 

AIVDs e idosos que nunca estudaram, os mais velhos, viúvos e presença de 

cuidador. Concluíram que a prevalência de incapacidade funcional para ABVDs e 

AIVDs foi semelhante à descrita na literatura nacional. 

Sudré et al. (2012) realizaram um estudo com delineamento transversal, 

tipo inquérito, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, com 352 idosos assistidos pelas 

equipes de Estratégia de Saúde da Família, objetivando verificar a prevalência de 

dependência entre os idosos e os fatores de risco associados. Observaram que 

38,6% dos participantes eram dependentes, destes, 94,1% possuíam 

comprometimento parcial para as AIVDs, 3,7% tanto para as AIVDs quanto para as 

ABVDs e 2,2% apresentavam dependência total dos dois tipos de atividade. Entre os 

dependentes, 26,7% eram mulheres, 18,7%, casados, 28,9%, aposentados ou 

pensionistas, 30,9% apresentaram baixa renda, 37,2%, baixa escolaridade e 30,7% 

pertenciam à faixa etária de 60 a 79 anos. Houve associação significativa entre 

dependência e fatores risco como: gênero feminino (p=0,029), faixa etária de 60 a 79 

anos (p<0,001), estado civil solteiro/viúvo (p=0,032), escolaridade não letrado/até 

quatro anos de estudo (p=0,025), situação ocupacional inativo (p< 0,001), renda não 

possui/até um salário-mínimo (p< 0,001), percepção de saúde regular a péssima 

(p<0,001) e problemas de saúde referidos - comorbidades (p<0,001). Os autores 
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concluíram que existe influência destas variáveis no grau de dependência dos 

idosos e alertaram para a necessidade de preparo dos profissionais e dos serviços 

de assistência para o atendimento adequado a esta parcela da população, 

considerando-se esses aspectos.  

A capacidade funcional do idoso, quando afetada, gera consequências 

relevantes para a família, comunidade, sistema de saúde e para a sua própria vida, 

uma vez que a incapacidade acarreta maior vulnerabilidade e dependência, 

colaborando para a redução do bem-estar e piora da qualidade de vida dos idosos 

(ALVES et al., 2007). Costa, Nakatani e Bachion (2006) acrescentam que a 

incapacidade para realizar as AIVDs compromete a socialização dos idosos e 

diminui sua autonomia, ocasionando prejuízos para a pessoa idosa e sua família 

que, de acordo com a atividade, necessitará de tempo, energia física e condições 

financeiras para atender às demandas de cuidado. 

A capacidade funcional do idoso é um importante indicador do grau de 

independência, como também da necessidade de medidas de prevenção ou de 

intervenções terapêuticas que minimizem os fatores que interferem na capacidade 

do idoso para realizar funções físicas e mentais cotidianas. Diante disso, o desafio 

para a saúde pública está no diagnóstico e prevenção dos possíveis riscos 

relacionados à incapacidade funcional, almejando a longevidade com 

independência, autonomia e qualidade de vida para esta parcela da população (DEL 

DUCA; SILVA; HALLAL, 2009). 

A cognição é outro aspecto relevante para esta população, pois está 

intimamente relacionada com a independência, autonomia e, consequentemente, 

com a capacidade de cuidar de si mesmo. Assim, alterações na cognição acarretam 

prejuízos irreversíveis que afetam o cotidiano e comprometem significativamente a 

qualidade de vida do idoso.  

Para Ferreira, Tavares e Rodrigues (2011, p.30), “o déficit cognitivo pode 

manifestar-se durante o processo de envelhecimento com início e progressão 

variáveis e relaciona-se com as próprias perdas biológicas inerentes ao tempo e à 

cultura do indivíduo”. As principais funções cognitivas são: a atenção, a memória, a 

linguagem, as funções executivas, as praxias e a percepção (CARAMELLI; 

CARVALHO, 2012).  

O prejuízo na função cognitiva pode estar associado a fatores como: 

alteração da memória relacionada à dificuldade de atenção (pelo uso de 



Introdução 31 

medicamentos como benzodiazepínicos, neurolépticos e antidepressivos), a 

alteração de afeto (depressão), entre outras. No entanto, o fator mais prevalente 

associado ao déficit cognitivo e ao comprometimento da capacidade funcional é a 

síndrome demencial (OKAMOTO, 1998).  

A demência é entendida como uma síndrome clínica de declínio global 

caracterizada pelo declínio cognitivo, de caráter permanente, progressivo ou 

transitório; com mudanças na personalidade e no comportamento decorrentes de 

múltiplas etiologias, intensa o suficiente para levar ao comprometimento do 

desempenho das atividades cotidianas, bem como prejudicar atividades 

relacionadas ao trabalho, lazer e convívio social (CARAMELLI; BARBOSA, 2002; 

CALDAS, 2002; REYES; SHI, 2006). 

Com o avanço da demência, o declínio cognitivo aumenta linearmente, a 

memória e autonomia do idoso diminuem, culminando na dependência de outras 

pessoas para a execução das AVDs (FALCÃO; BUCHER-MALUSCHKE, 2009). 

Dessa forma, entende-se que a demência representa a possibilidade de prejuízos 

para a capacidade funcional da pessoa por ela acometida.  

Nesse sentido, conhecer o grau de capacidade funcional do idoso com 

demência é necessário e relevante, uma vez que possibilita a compreensão da 

progressão da doença, viabiliza o diagnóstico precoce, além de estabelecer as reais 

necessidades do idoso para o cuidado que, na maioria das vezes, são realizados 

nos domicílios por familiares desprovidos do conhecimento sobre a doença e suas 

consequências. Dessa forma, se faz necessária a atuação do enfermeiro com a 

família na prestação dos cuidados necessários ao idoso com demência (TALMELLI 

et al., 2010).  

 

 

1.3 Doença de Alzheimer  

 

 

As demências, principalmente a DA, são decorrentes do processo de 

envelhecimento populacional (LEMOS; GAZZOLA; RAMOS, 2006). Em uma revisão 

da literatura realizada por Lopes e Bottino (2002), foi possível observar que estudos 

publicados, no período de 1994 a 2000, e realizados em diversas regiões do mundo, 
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mostraram uma prevalência de demência de 1,17% na faixa etária entre 65 e 69 

anos e de 54,83% na acima de 95 anos, com maior número de casos entre as 

mulheres. Destacaram que a prevalência média de demência para a faixa etária 

acima dos 65 anos variou entre 2,2% na África; 5,5% na Ásia; 6,4% na América do 

Norte; 7,1% na América do Sul e 9,4% na Europa. 

De acordo com Hamdan (2008), as prováveis causas de demências são: 

os agentes tóxicos (metais pesados, álcool, entre outros), a deficiência nutricional 

(vitamina B12, ácido fólico, niacina e tiamina), a depressão, os distúrbios endócrinos, 

as doenças inflamatórias e infecciosas, a hidrocefalia e os processos expansivos 

(tumores, abscessos e hematoma subdural). 

A classificação da demência é realizada pela Clinical Dementia Rating 

Scale (CDR), construída por Hughes et al. (1982) e validada no Brasil por Chaves et 

al. (2007). É composta por seis categorias cognitivo-comportamentais: memória, 

orientação, juízo e resolução de problemas, atividades comunitárias, lar e lazer e 

cuidado pessoal. Esta escala avalia os prejuízos causados pela perda cognitiva e 

não por incapacidade funcional ou por outros fatores não cognitivos. O estágio da 

demência é determinado de acordo com o grau de comprometimento nas seis 

categorias, ou seja, CDR 0 (saudável); CDR 0,5 (demência questionável); CDR 1 

(demência leve); CDR 2 (demência moderada) e CDR 3 (demência grave) (CHAVES 

et al., 2007). 

Entre as demências, a DA é a forma mais frequente, principalmente na 

população de idosos (HAMDAN, 2008). Estudo epidemiológico populacional, 

realizado por Herrera Junior, Caramelli e Nitrini (1998), na cidade de Catanduva, 

Estado de São Paulo, Brasil, em que foram avaliadas 1.660 pessoas com idade igual 

ou superior a 65 anos, representando cerca de 25,0% da população idosa, 

evidenciou prevalência de 7,1% de demência, ou seja, 118 casos. Dentre os casos, 

64 (54,1%) eram de DA, 17 (14,4%), de DA associada à demência vascular e 11 

(9,3%), demência vascular. 

Lopes (2006) realizou um estudo epidemiológico de prevalência de 

demência na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil, com o objetivo 

de estimar a prevalência de demência e de comprometimento cognitivo e funcional 

em idosos da comunidade, avaliando sua distribuição com relação a fatores 

sociodemográficos e clínicos. A amostra foi composta por 1.145 idosos, 217 (18,9%) 

apresentaram comprometimento cognitivo e funcional e foram selecionados para a 
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segunda fase da pesquisa. Nesta fase, considerando-se as perdas, 135 sujeitos 

foram investigados, sendo que, destes, 69 (51,1%) apresentaram diagnóstico 

médico de demência, em que a taxa de prevalência para idosos com idade maior ou 

igual a 60 anos foi de 6,0% e para idosos com idade maior ou igual a 65 anos, de 

7,2%. Dos idosos com demência, 31 (44,9%) apresentaram DA, 14 (20,2%), 

demência vascular e 11(15,9%), DA associada à demência vascular. Os autores 

comentaram que, ao considerar outros estudos mundiais, a taxa de prevalência de 

demência encontrada no estudo se posiciona em uma faixa intermediária. 

Burlá et al. (2013), considerando a elevada prevalência de doenças 

crônicas entre os idosos, dentre elas as síndromes demenciais, desenvolveram um 

estudo com o objetivo de projetar o número de idosos com demências no Brasil, 

entre os anos de 2010 e 2020. Para tanto, utilizaram levantamento realizado na 

literatura (13 estudos – dez sobre prevalência e três sobre incidência), 

estabeleceram uma média nacional por meio de uma média ponderada das 

prevalências estimadas, obtendo-se taxas de prevalência por idade e sexo para os 

idosos brasileiros. Os estudos analisados evidenciaram o crescimento acentuado da 

demência com o aumento da idade, a maior prevalência da mesma entre as 

mulheres e analfabetos e a prevalência média no Brasil maior que a mundial. 

Concluíram que as projeções para a população brasileira indicam pequeno aumento 

na taxa de prevalência de demência para as pessoas com 65 anos ou mais de 

idade, 7,6% para 7,9%, entre os anos de 2010 e 2020, totalizando 55.000 novos 

casos/ano, com incidência de 2,7 idosos com demência por mil idosos a cada ano. 

Os autores ressaltaram a importância desse panorama que reflete a 

responsabilidade de um grave problema para a saúde pública, uma vez que as 

demências comprometem a autonomia dos idosos.  

A DA é uma “doença neurológica progressiva e irreversível, caracterizada 

por perdas graduais da função cognitiva e distúrbios do comportamento e do afeto, 

não sendo facilmente diagnosticada” (GARCES et al., 2012, p.336). Dentre os 

fatores de risco para DA, os antecedentes familiares e a idade avançada são os 

mais importantes (LAUTENSCHLAGER, 2002). 

Com relação ao quadro clínico da DA, Caramelli e Carvalho (2012) 

descreveram que, nas fases iniciais da DA, predomina o déficit de memória para 

fatos recentes. Ao longo do curso desta demência, com o envolvimento de áreas 

corticais associativas frontais, temporais e parietais, ocorrem mudanças cognitivas e 
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comportamentais, porém as funções motora e sensorial podem manter-se 

preservadas até as fases tardias da doença. Dificuldade para lembrar-se de fatos 

recentes, compromissos, recados, perda de objetos pessoais pela casa, redução da 

linguagem espontânea pela dificuldade de nomeação, principalmente de palavras de 

uso com menor frequência são sinais de alteração cognitiva que podem ajudar no 

diagnóstico da DA, nas fases iniciais. A presença de desorientação espacial, 

prejuízo das funções executivas (julgamento, insight, planejamento, sequenciação e 

abstração), apraxia e dificuldades de cálculo são comuns nas fases leve a moderada 

da DA, bem como a agnosia visual, porém com menor frequência. É fundamental 

que as características citadas anteriormente estejam associadas com o 

comprometimento da capacidade funcional, o que comumente ocorre com atividades 

desenvolvidas em várias etapas, como, por exemplo, preparo de refeições, uso de 

medicamentos e o controle da conta bancária.  

Nitrini (2012) destaca que, na fase leve da doença, o idoso pode 

apresentar alterações neuropsiquiátricas como apatia, depressão, desinibição, 

agressividade e irritabilidade e que na fase moderada já surge a dependência para a 

realização das AIVDs, no entanto a capacidade de autocuidado mantém-se 

preservada. Já na fase grave, o idoso é totalmente dependente e com o avanço do 

quadro, há redução do número de palavras emitidas que possam ser 

compreendidas, o idoso apresenta-se incontinente, com dificuldade para deambular, 

deglutir, manter-se sentado e para sorrir. Caramelli e Carvalho (2012) acrescentam 

que na fase grave da doença podem, ainda, ocorrer alterações no ciclo vigília-sono, 

incapacidade de reconhecer familiares, mioclonias e crises epilépticas e que a morte 

do idoso com DA pode ocorrer entre 7 e 15 anos da evolução da demência, sendo 

as causas mais frequentes a pneumonia aspirativa, infecção do trato urinário com 

sepse ou as doenças cardiovasculares. 

Outra demência que também acomete os idosos é a demência vascular, 

sendo a mais prevalente entre as demências, depois da DA (ENGELHARDT; 

MOREIRA, 2012). O quadro clínico da demência vascular abrange aspectos 

relacionados à doença cerebrovascular e ao declínio cognitivo. Geralmente, se 

caracteriza por um início mais agudo que o da DA, apresentando um quadro com 

deterioração progressiva e pioras abruptas seguidas de períodos de estabilidade 

(PAULA; FORLENZA, 2012).  

A demência vascular e DA possuem características clínicas em comum, 
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pois os pacientes acometidos por uma ou outra demência podem manifestar 

alterações cognitivas, comportamentais e funcionais similares. Assim como na DA, 

em um significativo número de pacientes com demência vascular, o início da doença 

se revela de forma insidiosa com evolução gradativa. Os fatores de risco comuns 

para ambas as demências são: a idade, escolaridade e hipertensão arterial. Além 

disso, pacientes com DA ou demência vascular podem apresentar outras alterações 

patológicas em comum (VALE, 2011). 

Considerando esses fatores, vários pacientes manifestam o quadro clínico 

das duas demências, caracterizando um espectro de associações denominado de 

Demência Mista (DM) (CAIXETA; VIEIRA, 2012), ou seja, a DM resulta da 

associação de lesões vascular e degenerativa capazes de determinar o quadro 

clínico demencial (ENGELHARDT; MOREIRA, 2012). A apresentação mais comum 

de DM é a de um idoso com sintomas característicos de DA que apresenta agravo 

de seu quadro clínico acompanhado de sinais e sintomas de acidente vascular 

cerebral (GALLUCCI; TAMELINI; FORLENZA, 2005). 

Ponderando a maior prevalência da DA na população idosa, a 

similaridade entre as demências e o fato de que a DM associa a DA à demência 

vascular, neste estudo optou-se por investigar idosos com DA ou DM. 

Como já mencionado anteriormente, ao longo da evolução da DA, 

aparecem sintomas como agitação psicomotora, depressão, alucinações, delírios e 

outras modificações psicopatológicas, acarretando sofrimento para o idoso, 

morbidades para os cuidadores e seus familiares e aumento dos custos financeiros 

da assistência à saúde (SANTOS; PELZER; RODRIGUES, 2007). O impacto 

socioeconômico com a DA é elevado devido a sua progressão lenta, com duração 

de até 20 anos, uma vez que o idoso torna-se totalmente incapaz para realizar suas 

tarefas diárias, nas fases mais avançadas dessa demência (HAMDAN, 2008). 

Portanto, a demência torna-se uma questão importante de saúde pública. 

Segundo Canon e Novelli (2012), os sintomas comportamentais e 

psicológicos são frequentes na demência assim como em outros diagnósticos, 

como, por exemplo, na depressão. Finkel et al. (1996) propuseram a terminologia 

sintomas comportamentais e psicológicos da demência referindo-se ao conjunto de 

sintomas e sinais associados aos transtornos da percepção, do conteúdo do 

pensamento, do humor ou do comportamento que ocorrem em indivíduos com 

síndrome demencial. A utilização de instrumentos válidos e confiáveis para verificar 
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a presença desses sintomas é fundamental para uma avaliação e abordagem 

adequadas na prática clínica (GODINHO et al., 2008).  

Cummings et al. (1994) construíram o Neuropsychiatric Inventory (NPI), 

com a finalidade de avaliar comportamentos presentes em pacientes com demência, 

diferenciar a frequência e a gravidade entre as alterações comportamentais e 

propiciar a rápida avaliação dos comportamentos, utilizando questões de 

rastreamento. É composto por 12 domínios: delírios, alucinações, agitação ou 

agressão, disforia, ansiedade, euforia, apatia, desinibição, irritabilidade ou labilidade, 

atividade motora aberrante, comportamento noturno, apetite e alterações 

alimentares. O NPI mostrou-se válido, confiável e eficiente para a avaliação das 

alterações neuropsiquiátricas na demência. Para avaliar o desgaste emocional e 

psicológico do cuidador, ocasionado pela presença de alterações neuropsiquiátricas 

avaliadas pelo NPI, Kaufer et al. (1998) desenvolveram uma escala adjunta, o 

Neuropsychiatric Inventory Distress (NPI-D), que permite a obtenção de uma medida 

quantitativa desse desgaste. Este instrumento, também, mostrou-se válido e 

confiável (KAUFER et al., 1998). 

No Brasil, o NPI e o NPI-D foram adaptados culturalmente e validados 

(análise das propriedades psicométricas) por Camozzato et al. (2008). Foram 

aplicados para 36 cuidadores de idosos com diagnóstico médico de doença de 

Alzheimer, os quais eram atendidos em um ambulatório. Ambos os instrumentos 

foram considerados válidos e confiáveis para a avaliação dos sintomas 

neuropsiquiátricos e desgaste do cuidador (CAMOZZATO et al., 2008). 

Vega et al. (2007) realizaram um estudo em um ambulatório de referência 

para transtornos demenciais e mentais em idosos, na cidade do Rio de Janeiro, com 

35 idosos com demência, objetivando avaliar a evolução da cognição, dos aspectos 

funcionais e dos sintomas neuropsiquiátricos, no período de 12 meses, com intervalo 

de quatro meses entre as visitas. Os resultados mostraram que 42,9% dos idosos 

foram classificados com CDR1, 40,0%, com CDR2, 17,1%, com CDR3; quanto aos 

sintomas neuropsiquiátricos, 76,5% apresentaram apatia, 67,6%, alterações 

motoras, 58,5%, depressão e outros 58,5%, ansiedade. Entre a visita inicial e final, 

constataram que os sintomas neuropsiquiátricos apresentaram redução e melhora 

estatisticamente significativa (p=0,036), e a maioria apresentou piora nas atividades 

funcionais (média inicial 19,1 e média final 23,5 pontos). Houve correlação 

(coeficiente de Spearman) estatisticamente significativa entre a atividade funcional e 
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a cognição (p=0,0046), a escolaridade (p=0,002) e o escore total do NPI (p=0,005).  

Nesse sentido, os autores enfatizaram a relevância de identificar os sintomas 

neuropsiquiátricos em idosos com demência. 

Godinho et al. (2010) realizaram um estudo com 105 idosos atendidos em 

uma clínica especializada em demência, de um Hospital Universitário, na cidade de 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o objetivo de avaliar o perfil clínico e 

demográfico dos idosos, bem como investigar a etiologia, a gravidade, o estado 

cognitivo e funcional e os sintomas comportamentais. Dos participantes do estudo, 

71,0% eram mulheres, média de idade 79 anos e média de escolaridade de 4 anos; 

DA foi a demência mais frequente (60%); 26,7% dos idosos foram classificados com 

CDR1, 44,0%, com CDR2 e 29,3%, com CDR3. Observou-se que houve diferenças 

significativas entre os escores do MEEM (p=0,000), os escores funcionais para AVD 

(p=0,000), os escores funcionais para AIVD (p=0,001) e as categorias de CDR. Os 

escores totais médios do NPI (50,5) e do NPI-D (21,8) foram maiores para o estágio 

moderado da demência (CDR2), independente do diagnóstico. Não houve 

associação significativa entre a frequência e gravidade dos sintomas 

neuropsiquiátricos (p=0,090), o desgaste do cuidador (p=0,234) e as categorias de 

CDR. 

As alterações comportamentais apresentadas pelo idoso com DA podem 

acarretar estresse para o cuidador, demonstrando a necessidade de conhecimento 

para o manejo das consequências relacionadas à demência, com a finalidade de 

oferecer afeto, apoio físico e emocional ao idoso, proporcionando-lhe segurança e 

reduzindo conflitos que poderão surgir (PAVARINI et al., 2008). 

Com relação ao manejo dos sintomas comportamentais e psicológicos da 

demência, é necessária a atuação do enfermeiro no que tange à orientação aos 

cuidadores de como lidar com esses sintomas apresentados pelo idoso com 

demência, elaborando com os cuidadores estratégias específicas para cada 

alteração comportamental (PESTANA; CALDAS, 2009). 

Os sinais e sintomas comportamentais e psicológicos da demência 

podem resultar em sofrimento, institucionalização precoce, aumento dos gastos com 

o cuidado e na perda significativa da qualidade de vida dos pacientes, seus 

familiares e cuidadores (FINKEL et al., 1996). 

Assim, percebe-se a relevância de identificar a presença de sintomas 

neuropsiquiátricos em idosos com diagnóstico de demência, para que os 
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profissionais de saúde possam considerá-los no planejamento do cuidado 

individualizado ao idoso, bem como na assistência ao cuidador para a continuidade 

do cuidado no domicílio.   

 

 

1.4 O cuidado ao idoso com Doença de Alzheimer 

 

 

A DA pode gerar incapacidade física e cognitiva parcial ou total para as 

pessoas acometidas. Com a progressão da doença, aumentam a necessidade de 

cuidados e a supervisão constante, sendo em sua maioria, realizadas por um 

membro da família (SEIMA; LENARDT, 2011).  

Na descoberta do diagnóstico de demência e da possibilidade do idoso vir 

a necessitar de cuidados de outra pessoa, a família pode desestabilizar-se até que 

ocorra a adaptação a essa nova situação. Diante da real necessidade de prover o 

cuidado ao idoso, a família elegerá um de seus integrantes para ser o cuidador 

(SILVEIRA; CALDAS; CARNEIRO, 2006). 

Considerando-se que, geralmente, as mulheres vivem mais e são mais 

jovens que seus cônjuges, na maioria das vezes, a esposa é eleita para ser a 

cuidadora familiar. Na ausência dela, hierarquicamente segue-se a filha mais velha, 

a filha viúva e depois a filha solteira. Dificilmente o cuidador é outro familiar, uma 

pessoa jovem ou um homem. A mulher assume o papel de cuidadora mesmo 

quando trabalha fora, o que pode acarretar redução das atividades de lazer e de 

oportunidades para a sua vida social (NERI; SOMMERHALDER, 2012). 

As mesmas autoras acrescentam que, além do gênero e do grau de 

parentesco, existem outros fatores que influenciam na escolha de um cuidador 

familiar, tais como, residir na mesma casa, ter condições financeiras, dispor de 

tempo, os laços afetivos, a personalidade do cuidador, sua história de 

relacionamento com o idoso e com outros membros da família, sua motivação e sua 

capacidade de doação.  

Ao longo do tempo, o modelo tradicional familiar, no qual o homem 

assumia a posição de chefia e a mulher as responsabilidades pelas tarefas 

domésticas, pelos cuidados de seus filhos, das pessoas idosas e dos enfermos, vem 



Introdução 39 

sendo substituído por novos arranjos familiares, nos quais nem sempre se 

apresentam condições para o cuidado adequado dos idosos (KÜCHEMANN, 2012).  

A família consiste na rede de apoio informal ao idoso, dedicando-lhe o 

cuidado, o que pode resultar em cor residência. Esta situação se configura em um 

modelo efetivo de ajuda entre familiares. As transferências de apoio entre as 

gerações não se destinam somente à cor residência, abrangendo também outros 

aspectos, como as transferências de renda, bens e recursos; o apoio emocional, os 

cuidados pessoais, entre outros. A existência de arranjos familiares extensos por 

necessidade dos idosos aumenta com o avançar de sua idade e/ou com sua 

dependência física ou financeira (CAMARANO et al., 2004). 

Thumé et al. (2010) enfatizaram que, com as modificações nos arranjos 

familiares, há possibilidades de que gerações futuras precisarão de cuidados que os 

seus familiares não poderão oferecer, o que acarretará o aumento do compromisso 

do governo, principalmente do município em viabilizar o atendimento domiciliar.  

De acordo com Falcão e Bucher-Maluschke (2009), na presença de um 

membro da família com DA, ocorrem alterações nos papéis dos familiares e do 

relacionamento intergeracional. As autoras realizaram um estudo com o objetivo de 

investigar, sob a perspectiva de 24 filhas que cuidavam de seus pais idosos com 

diagnóstico médico de DA, o relacionamento entre os idosos e os netos. As filhas 

relataram como impacto negativo da DA as relações entre os familiares, a vivência 

de estresse, limitações sociais e a sobrecarga de papéis familiares; 15 filhas 

mencionaram que, após o surgimento da DA, iniciaram-se os conflitos entre os avós 

com demência e seus netos, além de mudanças na hierarquia dos avós em relação 

aos netos. A maioria dos idosos passou a morar com suas filhas devido ao 

tratamento ou pela impossibilidade de residirem sozinhos, modificando assim as 

rotinas da família e as relações intergeracionais. As autoras concluíram que as 

famílias gradativamente procuram se reorganizar diante dos desafios que a doença 

pode ocasionar.  

Segundo Venâncio-Tamanini (2013, p.25), o cuidado “caracteriza-se por 

um processo interacional e evolutivo que envolve a construção e a reconstrução de 

sentimentos como o afeto e carinho, bem como a transposição de barreiras 

construídas ao longo da vida”. 

“O cuidado é visto, muitas vezes, como um dom, que dignifica o cuidador 

e o faz sentir melhor”. No entanto, o cuidador tende a se sobrecarregar para que a 
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assistência ao idoso seja realizada integralmente, mesmo na ausência de 

orientações de profissionais da área da saúde (MENDES; MIRANDA; BORGES, 

2010, p.416). 

O cuidador é a pessoa que realiza o cuidado direto e contínuo ao idoso, 

sendo ou não uma pessoa da família. A tarefa de cuidar não representa, 

necessariamente, uma profissão ou função formalizada na área da saúde, pois nem 

sempre o cuidador possui formação técnica específica. A pessoa que cuida no 

domicílio realiza tarefas básicas, presta assistência às pessoas da melhor maneira 

possível, executando atividades indispensáveis à preservação da vida, auxiliando na 

recuperação da pessoa assistida (BRASIL, 2012). 

Existem três tipos de cuidadores: primário, secundário e terciário. Os 

cuidadores primários são os principais responsáveis pelo cuidado direto e pelo idoso 

e os que executam a maior parte das tarefas (NERI; SOMMERHALDER, 2012). Neri 

(2008) acrescenta que o cuidador familiar primário é exercido por um parente e que, 

na maioria das vezes, é uma mulher de meia-idade ou idosa, sendo esposa, ou filha, 

ou nora do idoso.  

A distinção entre primário e secundário representa o nível de 

responsabilidade do cuidador para com a pessoa cuidada. Os cuidadores 

secundários podem realizar as mesmas tarefas que o cuidador primário, porém não 

apresentam o mesmo nível de responsabilidade e decisão. Eles atuam de forma 

pontual em algumas tarefas de cuidados básicos e em deslocamentos e 

transferências; auxiliam nos afazeres domésticos e ocasionalmente se revezam com 

o cuidador primário. Já os cuidadores terciários são coadjuvantes e não apresentam 

responsabilidade pelo cuidado. Eventualmente podem substituir o cuidador primário 

por curtos períodos ou fazer companhia para o idoso e, geralmente, realizam tarefas 

tais como fazer compras, pagar contas, receber pensão, sem contato direto com o 

idoso (NERI; SOMMERHALDER, 2012). 

Santos (2003) ressalta que não há uma “rede estática ou permanente de 

cuidados” e que apesar de existir uma divisão de papéis e responsabilidades para 

cada tipo de cuidador, como mencionado acima, esta não é fixa. Acrescenta que há 

uma “rede de cuidadores”, a qual se organiza de acordo com o contexto, com a 

progressão da demência, com as características dos cuidadores e de suas relações 

com o idoso. Denomina de “balé dos cuidadores”, remetendo-se à dinâmica do 

cuidado. 
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Os cuidadores familiares constituem a rede de suporte informal, composta 

por familiares, amigos, conhecidos e vizinhos que auxiliam no cuidado de forma 

voluntária e sem remuneração. O fato de não incluir profissionais, a rede de suporte 

informal distingue-se da rede de suporte formal (NERI, 2008). O cuidador formal é o 

profissional com capacitação para desempenhar a função de cuidar, possui vínculo 

empregatício e remuneração. Pode trabalhar em domicílios, instituições de longa 

permanência ou acompanhar o idoso, durante internações hospitalares e/ou em 

consultas clínicas (RAVAGNI, 2008).  

A família é essencial para o cuidado do idoso, porém a prática do cuidado 

pode ser intensa e ocasionar consequências para o cuidador e para todos os 

membros da família. Assim, é de extrema importância que os profissionais da saúde 

conheçam a dinâmica da família que convive e realiza o cuidado ao idoso com 

dependência, com a finalidade de identificar as possíveis famílias que possam 

apresentar instabilidade e fornecer apoio às mesmas (SALGUEIRO, LOPES, 2010). 

Para Yuaso (2012, p.168), cuidador familiar “é a pessoa com algum grau 

de parentesco com o idoso dependente, sem formação específica, que passa a ser 

responsável pelo desenvolvimento das ações relativas às demandas de cuidado do 

idoso”. Acrescenta que este cuidador, em geral, mora com o idoso, realiza ou ajuda 

nas atividades básicas e/ou instrumentais da vida diária.  

Küchemann (2012) ressalta que exercer o papel de cuidador familiar 

requer demandas físicas, psíquicas, emocionais e financeiras, acarretando 

sobrecarga para quem cuida, portanto essa função não pode ser desenvolvida por 

apenas um membro da família. Nesse sentido, são necessários serviços de apoio ao 

cuidador com a finalidade de abranger as necessidades da pessoa que cuida e de 

quem é cuidado.  

De acordo com Silveira, Caldas e Carneiro (2006), os grupos de suporte 

aos familiares configuram-se em estratégias adequadas, uma vez que visam a 

fornecer subsídios para que possam exercer seu papel sem que deixem de desfrutar 

de sua vida pessoal. 

O cuidador, ao desempenhar atividades relacionadas à higiene corporal, 

vestimentas, eliminações, alimentação e também ao lidar com as alterações 

comportamentais, na maioria das vezes, destinando a maior parte de seu tempo ao 

cuidado, sem períodos de descanso, deixa de exercer seu trabalho, de viver sua 

própria vida, o que pode levá-lo ao isolamento social e à depressão (LUZARDO, 
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GORINI, SILVA, 2006). 

Caldeira e Ribeiro (2004) investigaram oito cuidadoras de idosos com DA, 

atendidos em um serviço ambulatorial, e evidenciaram que as cuidadoras cuidavam, 

na maioria das vezes, integralmente do idoso com DA, além de realizar as tarefas 

domésticas. Algumas acreditavam que o cuidar é uma missão; a maioria referiu não 

receber apoio da família para o cuidado e 50% das cuidadoras não haviam sido 

preparadas para realizar o cuidado. A este respeito, Santos, Pelzer e Rodrigues 

(2007) mencionam que há familiares que cuidam dos idosos sem treinamento para 

realizar os cuidados, o que pode acarretar consequências física, psicológica, social e 

financeira.  

O cuidado de idosos com demência engloba procedimentos complexos e 

específicos que podem ser ensinados ao cuidador familiar por profissionais 

capacitados, por meio de uma abordagem individualizada (FIALHO et al., 2009). 

O cuidado de um membro da família com DA, ao longo de anos, é um 

processo que leva ao cansaço físico e emocional do cuidador e de sua família. É 

uma experiência particular que depende da história e da dinâmica familiar. O 

cuidado se distingue em cada fase da doença. Inicialmente, a DA é confundida com 

o processo natural de envelhecimento, no entanto as alterações de memória tornam-

se mais evidentes, e os familiares começam a perceber que o quadro é crônico e 

tende a agravar-se. Na fase intermediária da DA, as mudanças comportamentais 

geram relevante impacto emocional aos cuidadores. Com o avançar da demência, o 

idoso apresenta dificuldades em realizar as AVDs, o que aumenta a sua 

dependência para os cuidados (PAVARINI et al., 2008). 

A tarefa de cuidar pode ocasionar sobrecarga, prejudicando o bem-estar 

físico e psíquico dos cuidadores (SANTOS; PELZER; RODRIGUES, 2007). A 

sobrecarga do cuidador pode resultar no surgimento de doenças agudas e crônicas 

e, com isso, na utilização de vários medicamentos, tornando o cuidador tão doente 

quanto o idoso. Dessa forma, a avaliação da sobrecarga do cuidador direciona o 

profissional de saúde durante a realização das devidas orientações com relação ao 

cuidado (SEIMA; LENARDT, 2011). Luzardo, Gorini e Silva (2006) acrescentaram 

que a atuação do enfermeiro é essencial tanto no planejamento do cuidado quanto 

na elaboração de estratégias para a redução da sobrecarga. 

O grau de sobrecarga do cuidador depende das necessidades dos idosos, 

sendo que, os mais onerosos física e emocionalmente para o cuidador são os que 



Introdução 43 

envolvem a sobrevivência física e o manejo de déficits comportamentais e de 

distúrbios cognitivos do idoso (NERI, SOMMERHALDER, 2012).  

Na literatura, os termos estresse, fadiga e impacto referem-se à 

sobrecarga do cuidador. Compreendem a existência de problemas, dificuldades ou 

eventos adversos que prejudicam de forma significativa a vida dos cuidadores 

(CASSIS et al., 2007). Existem dois tipos de sobrecarga: a objetiva e a subjetiva. 

Poulshock e Deimling (1984) caracterizam a sobrecarga objetiva como os 

problemas de ordem prática, ocorridos na vida diária dos cuidadores, tais como: 

dificuldades financeiras, problemas de saúde e com a vizinhança. Para Soares e 

Munari (2007, p.359), a sobrecarga objetiva é definida como “problemas ou 

dificuldades verificáveis e observáveis causadas pelo comportamento do paciente”. 

Mencionam que a sobrecarga subjetiva refere-se “aos sentimentos pessoais sobre o 

ato de cuidar e está relacionada às consequências da sobrecarga objetiva”. Dessa 

forma, é importante avaliar a sobrecarga dos cuidadores com o intuito de planejar 

ações de enfermagem destinada a eles e aos idosos (PEREIRA et al., 2013). 

A Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (1987) avalia as 

sobrecargas objetiva e subjetiva em cuidadores informais de indivíduos com 

distúrbios mentais. Esta escala foi validada no Brasil por Scazufca (2002), composta 

por 22 itens relacionados à vida pessoal e social do cuidador, sua saúde, situação 

financeira e ao bem-estar emocional e relacionamento interpessoal. Este 

instrumento mostrou boa consistência interna (alfa de Cronbach=0,87). No Brasil, 

autores como Cassis et al. (2007), Uesugui, Fagundes e Pinho (2011), Pereira et al. 

(2013), entre outros, utilizaram a escala de Zarit para avaliar a sobrecarga dos 

cuidadores. 

Cassis et al. (2007) desenvolveram um estudo com o objetivo de verificar 

relações entre o nível de sobrecarga dos cuidadores de pacientes com demência 

com as características clínicas dos pacientes e as variáveis sociodemográficas dos 

cuidadores. Foram estudados 67 idosos e seus respectivos cuidadores. Os 

resultados revelaram que houve relação direta entre pontuações na Escala de 

Sobrecarga do Cuidador (Zarit) e no Inventário Neuropsiquiátrico (p<0,001), 

indicando que quanto maior a intensidade e frequência dos sintomas 

neuropsiquiátricos, maior a sobrecarga do cuidador. A pontuação no Mini exame do 

Estado Mental foi inversamente proporcional à escala de Zarit (p=0,005), mostrando 

que pior desempenho cognitivo gerou maior sobrecarga; a presença de diagnóstico 
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prévio (p=0,016), morar junto com o idoso (p=0,002), tempo de história dos sintomas 

da demência (p=0,016) e tempo de cuidado (p<0,001) determinaram maior 

pontuação na escala de Zarit.   

Uesugui, Fagundes e Pinho (2011) avaliaram o perfil e o grau de 

dependência de 31 idosos usuários de um Centro de Internação Domiciliar do 

município de Ariquemes, Rondônia, bem como o perfil e a sobrecarga de seus 

respectivos cuidadores informais. Observou-se que a média de idade dos idosos foi 

de 77,6 anos, 53,1% eram mulheres, 56,2% com ensino fundamental incompleto, 

46,8% eram casados; 42,4% eram totalmente dependentes para as AVDs e 24,2% 

eram independentes. Com relação aos cuidadores, a média de idade foi de 47,7 

anos, 96,6% mulheres, 66,6% com ensino fundamental completo, 63,3% eram 

casados, 83,3% com filhos(as) ou cônjuge, 86,6% residiam com o idoso, 73,3% 

possuíam ajuda para cuidar e 46,6% cuidavam até 3 anos. Com relação à 

sobrecarga do cuidador, apresentaram maiores médias de sobrecarga os cuidadores 

na faixa etária de 20 a 35 anos (27,3), do sexo masculino (27,0), com ensino 

superior completo e incompleto (27,0), casados (24,9), com renda abaixo de um 

salário-mínimo (24,6), com percepção do estado de saúde satisfatória (30,2), que 

residiam com o idoso (25,5%), recebiam ajuda para o cuidado (25,8%), dedicavam 

ao cuidado de 8 a 10 horas/dia (31,7) e cuidavam há 3 anos (26,9). Concluíram que 

identificar o perfil e o grau de dependência dos idosos, bem como o perfil e a 

sobrecarga de seus cuidadores, pode subsidiar o planejamento de ações com 

enfoque nas reais necessidades da amostra investigada.  

Pereira et al. (2013) realizaram um estudo com 62 idosos que tiveram 

acidente vascular cerebral e seus cuidadores informais. O estudo objetivou avaliar a 

sobrecarga dos cuidadores e correlacioná-la com as horas de cuidado, a idade e a 

independência funcional dos idosos. Constatou-se que a média de sobrecarga foi de 

34,9; 40% dos cuidadores apresentaram um nível de sobrecarga de moderado a 

alto. A independência funcional do idoso, tanto no domínio motor (r=-0,444) quanto 

cognitivo (r=-0,496), apresentou correlação negativa com o nível de sobrecarga do 

cuidador, sugerindo que maiores níveis de sobrecarga estão associados a idosos 

mais dependentes. Não foi observada correlação entre a sobrecarga do cuidador 

com a idade do idoso e as horas de cuidado. Os autores alertam sobre a 

necessidade de elaboração e implementação de intervenções de enfermagem no 

que tange à orientação dos cuidadores quanto às atividades de cuidado, a fim de 
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reduzir a sobrecarga dos mesmos.  

A sobrecarga identificada nos cuidadores pode levar ao surgimento de 

sintomas psiquiátricos, fadiga, uso de medicamentos psicotrópicos, o que afeta a 

sua própria saúde, acarretando prejuízos para realização do cuidado ao idoso. 

Dessa forma, a atividade de cuidar pode ter efeitos sociais e econômicos que 

comprometem todos os aspectos da vida do cuidador (MARQUES et al., 2006). 

A prevenção da sobrecarga no cuidador se faz necessária, uma vez que 

pode acarretar o surgimento de sintomas de desconforto emocional, como cefaleia, 

insônia, inapetência, tristeza, ansiedade, entre outros (GRATÃO et al., 2012). 

O acompanhamento de idosos com demência, na maioria das vezes, 

ocorre em serviços ambulatoriais. Cabe ao enfermeiro, membro da equipe 

multiprofissional, por meio de uma avaliação multidimensional do idoso, a 

elaboração de um plano de cuidados individualizado. É fundamental que esse 

profissional conheça o cuidador, seu contexto familiar e se o mesmo recebe apoio 

social e financeiro. Também deverá incentivar o envolvimento de todos os membros 

da família no cuidado ao idoso (PESTANA; CALDAS, 2009).   

A atenção à saúde do idoso na rede de Atenção Básica, particularmente, 

o cuidado domiciliar, constitui-se em mais um desafio para as equipes da Estratégia 

de Saúde da Família. Dessa forma, é relevante a atuação do enfermeiro no 

acompanhamento das condições de vida e saúde das pessoas, famílias e grupos 

sociais, na detecção de suas necessidades, na elaboração de um plano de 

intervenção e, posteriormente, na avaliação dos resultados alcançados (MACÊDO et 

al., 2012). 

O enfermeiro, por meio de visitas domiciliares, também poderá orientar a 

prática do cuidado aos familiares (MATOS; DECESARO, 2012). O cuidador familiar 

poderá apresentar dificuldades para lidar com as alterações cognitivas e 

comportamentais que são manifestadas pelo idoso com demência (VILAÇA et al., 

2005). De acordo com Santos, Pelzer e Rodrigues (2007), a família como fonte 

provedora do cuidado deve receber apoio e ser reconhecida pelos profissionais de 

saúde, constituindo-se em uma importante parceria no processo de cuidar. 

Considerando o aumento do número de idosos na população brasileira, a 

maior prevalência de DCNTs, dentre elas, as demências e suas consequências, tais 

como o comprometimento das funções cognitivas e funcionais, a presença de 

alterações comportamentais, entre outras, o que pode levar a limitações para o 
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desempenho das AVDs e causar prejuízos para a autonomia e independência do 

idoso, e que diante disto, surge a necessidade do cuidador para desenvolver as 

atividades de cuidado o que pode gerar sobrecarga física, emocional e social no 

decorrer do processo de cuidado, interferindo negativamente em vários aspectos da 

vida do cuidador e da tarefa de cuidar, questiona-se: qual a relação entre a 

sobrecarga do cuidador familiar, o desempenho funcional e a presença de sintomas 

neuropsiquiátricos de idosos com DA ou DM, atendidos em um Ambulatório de 

Geriatria e Demências, de um Hospital Geral Terciário?  

Espera-se que os resultados encontrados neste estudo possam fornecer 

subsídios aos profissionais da área da saúde, em especial o enfermeiro, para o 

planejamento da assistência aos idosos com DA ou DM e aos seus cuidadores 

familiares, atendidos no serviço de saúde, local de estudo, com enfoque no manejo 

das alterações comportamentais, com vistas a minimizar a sobrecarga do cuidador, 

possibilitando a manutenção da qualidade no cuidado prestado e na condição de 

vida de ambos, cuidador e idoso.   
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2.1 Geral 

 

 

�  Analisar a relação entre a sobrecarga do cuidador familiar, o desempenho 

funcional e a presença de sintomas neuropsiquiátricos, em idosos com 

diagnóstico médico de DA ou DM, atendidos em um Ambulatório de Geriatria 

e Demências de um Hospital Geral Terciário, do interior paulista. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 

�  Caracterizar os idosos com diagnóstico médico de DA ou DM, segundo 

variáveis sociodemográficas e de saúde; 

�  Identificar o desempenho funcional dos idosos para as ABVDs e AIVDs; 

�  Caracterizar os cuidadores familiares desses idosos, segundo variáveis 

sociodemográficas, de saúde e aspectos do cuidado; 

�  Identificar a presença, frequência e gravidade dos sintomas 

neuropsiquiátricos nos idosos e o desgaste dos cuidadores; 

�  Identificar a presença de sobrecarga nos cuidadores; 

�  Analisar a comparação entre as médias de sobrecarga do cuidador e as 

variáveis dos cuidadores, o desempenho funcional dos idosos, os sintomas 

neuropsiquiátricos e os estágios da demência; 

�  Analisar as correlações entre o escore total do NPI e o escore total do NPI-D, 

o escore total do NPI-D e o número de sintomas neuropsiquiátricos, o escore 

total do desempenho funcional dos idosos e o escore total da sobrecarga do 

cuidador, o escore total do NPI e o escore total da sobrecarga do cuidador. 
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3.1 Delineamento do estudo 

 

 

A pesquisa foi conduzida utilizando-se o método quantitativo, por meio de 

um estudo não experimental, descritivo, com delineamento transversal e 

exploratório.  

Segundo Lobiondo-Wood e Haber (2001), desenhos de pesquisa não 

experimental são usados em estudos em que o pesquisador deseja construir o 

quadro de um fenômeno ou explorar acontecimentos, pessoas ou situações à 

medida que eles ocorrem naturalmente, de modo que o pesquisador explore 

relações ou diferenças na amostra pesquisada. Acrescentam que os estudos 

transversais analisam os dados coletados em uma determinada ocasião e com os 

mesmos assuntos, sem período de acompanhamento. 

O estudo descritivo tem como finalidade principal a descrição das 

características de uma determinada população, seu planejamento é flexível, e seu 

delineamento caracteriza-se pela interrogação direta, geralmente feita por 

amostragem e por questionários padronizados dos indivíduos cujo comportamento 

deseja-se conhecer (GIL, 2002). 

A pesquisa exploratória inicia-se com um fenômeno de interesse, 

investiga a natureza complexa e outros fatores com os quais está relacionada 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

 

3.2 Local do estudo 

 

 

O estudo foi realizado com idosos com diagnóstico médico de DA ou DM, 

acompanhados no Ambulatório de Geriatria e Demências de um Hospital Geral 

Terciário, do interior paulista e com seus respectivos cuidadores familiares.  

O hospital destina-se ao atendimento dos usuários do SUS, oferecendo 

tratamento de alta complexidade em nível ambulatorial e hospitalar e englobando 

cuidados de prevenção, tratamento e reabilitação, de natureza clínica e/ou cirúrgica, 

serviços complementares de diagnóstico e tratamento, nas diversas especialidades 
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médicas (SÁ, 2011). Nas unidades ambulatoriais, são atendidos, diariamente, cerca 

de 3.000 clientes, não internados, mediante a realização de consultas médicas, 

exames laboratoriais, procedimentos diagnósticos e terapêuticos (LAPREGA, 2010). 

No Ambulatório de Geriatria e Demências, são atendidos pacientes de 

ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 anos. Após a primeira consulta 

(caso novo), os retornos acontecem, geralmente, a cada três meses. Os 

atendimentos ocorrem às sextas-feiras, no período das 13h30 às 18h00 e são 

atendidos cerca de 20 idosos por dia, ou seja, aproximadamente 80 pacientes por 

mês.  

O atendimento é realizado pelo médico geriatra responsável pelo 

ambulatório e pelos residentes da geriatria e da clínica médica. São atendidos 

pacientes procedentes de Ribeirão Preto e cidades da região. Os mesmos passam 

pela consulta médica, são avaliados, e os casos são discutidos entre o residente e o 

geriatra contratado, após são determinadas as condutas necessárias. Em seguida, 

são encaminhados para a sala de pós-consulta de enfermagem, onde são realizadas 

as orientações necessárias.   

 

 

3.3 População e amostra do estudo 

 

 

A população do estudo foi composta pelos idosos com diagnóstico médico 

de DA ou DM, atendidos no referido ambulatório e pelos seus cuidadores familiares, 

no período de novembro de 2013 a abril de 2014, considerando-se os critérios de 

inclusão/exclusão preestabelecidos e descritos a seguir. 

Critérios de inclusão para o idoso: possuir 60 anos ou mais de idade, sexo 

masculino ou feminino, com diagnóstico médico de DA ou DM em atendimento no 

Ambulatório de Geriatria e Demências e ser cuidado por um familiar.  

Critérios de exclusão para o idoso: ser institucionalizado e não possuir 

cuidador.  

Critérios de inclusão para o cuidador familiar: ser o cuidador familiar de 

um idoso, com diagnóstico médico de DA ou DM em atendimento no Ambulatório de 

Geriatria e Demências e que necessita de cuidados no domicílio, sexo masculino e 
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feminino, maior de 18 anos. 

Critérios de exclusão para o cuidador familiar: cuidador formal. 

Para a seleção da amostra, foi utilizada amostragem de conveniência, que 

é um tipo de amostragem não probabilística, na qual a probabilidade de um indivíduo 

ser incluído não é conhecida (PAGANO e GAUVREAU, 2006). 

No período de novembro de 2013 a abril de 2014, foram atendidos, no 

Ambulatório de Geriatria e Demências, 151 idosos com diagnóstico médico de DA ou 

DM, destes 23 foram excluídos (19 idosos institucionalizados, 3 idosos 

acompanhados por cuidadores não familiares e 1 idoso que não possuía cuidador), 

houve 8 recusas e 24 perdas. Assim, a amostra deste estudo foi constituída por 96 

idosos com diagnóstico médico de DA ou DM e 96 cuidadores familiares desses 

idosos.  

 

 

3.4 Coleta dos dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada no período de novembro de 2013 a abril 

de 2014, no próprio ambulatório, por meio de entrevista, dirigida pela pesquisadora e 

por uma aluna do 5° semestre do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP), 

devidamente treinada para a aplicação do instrumento proposto. Para as entrevistas, 

foi utilizado um instrumento de coleta de dados composto por cinco partes, descritas 

a seguir: 

Parte 1 

- Questionário construído pela pesquisadora para a caracterização dos idosos e 

seus cuidadores, com base na literatura desta temática (GARRIDO; MENEZES, 

2004, CASSIS, et al., 2006; LUZARDO; GORINI; SILVA, 2006, VILELA; 

CARAMELLI, 2006; FIALHO, et al., 2009; PINTO, et al., 2009), e submetido à 

validação de rosto. Este tipo de validação necessita da colaboração de 

profissionais especialistas na área ou sujeitos da pesquisa, para ler o instrumento 

e avaliar o conteúdo (LoBIONDO-WOOD; HABER, 2001). Dessa forma, foi 

encaminhado para análise de três pesquisadores das áreas, geriatria e 
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gerontologia, e as sugestões foram acatadas e organizadas na formatação atual, 

que constou de (APÊNDICE A): 

- Dados sociodemográficos e de saúde do idoso - informações pessoais (idade, data 

de nascimento, sexo, com quem mora, estado civil e número de filhos vivos); perfil 

social (escolaridade, fonte de renda e renda mensal) e condição de saúde (tempo 

do diagnóstico médico de DA ou DM, outros diagnósticos médicos e CDR - dados 

coletados do prontuário médico do idoso).  

- Dados sociodemográficos e de saúde do cuidador e aspectos do cuidado - 

informações pessoais (idade, data de nascimento, estado civil e número de 

filhos); perfil social (escolaridade, renda mensal familiar, trabalho fora de casa, 

ocupação/profissão, número de horas trabalhadas/dia e número de dias 

trabalhados/semana); condição de saúde (problemas de saúde autorreferidos); 

aspectos do cuidado (grau de parentesco com o idoso, mora junto com o idoso, 

tipo de cuidador, tempo de cuidado, número de horas/dia e de dias/semana 

dedicados ao cuidado, atividades que realiza ou ajuda o idoso a fazer, ajuda para 

o cuidado, ajuda de entidades assistenciais, informação sobre a doença e como 

cuidar e vias de informações). 

 

Parte 2 

- Índice de Katz (ANEXO A) - O Índice de Katz foi desenvolvido por Sidney Katz, 

publicado pela primeira vez em 1963 (DUARTE, ANDRADE, LEBRÃO, 2007). A 

escala fundamenta-se na avaliação da independência ou dependência funcional, 

ao desempenhar as ABVDs hierarquicamente relacionadas, como tomar banho, 

vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se, manter-se continente e alimentar-se. Este 

instrumento foi adaptado para a cultura brasileira por Lino et al. (2008), 

demonstrando ser de fácil compreensão e aplicação e apresentando consistência 

interna confiável, com alfa de Cronbach variando de 0,80 a 0,92. Esta escala é de 

domínio público.  

A classificação do Índice é realizada pelo número de funções nas quais a 

pessoa avaliada é dependente (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007). A 

classificação em 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pode ser visualizada no Quadro 1. 
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Índice de AVDs 

(Katz) 

Tipo de classificação 

0 Independente nas seis funções (banhar-se, vestir-se, alimentação, 

ir ao banheiro, transferência e continência) 

1 Independente em cinco funções e dependente em uma função 

2 Independente em quatro funções e dependente em duas funções 

3 Independente em três funções e dependente em três funções  

4 Independente em duas funções e dependente em quatro funções  

5 Independente em uma função e dependente em cinco funções  

6 Dependente para todas as seis funções 

Fonte: Katz, Akpom (1976) 

 

Quadro 1 – Índice de independência para as atividades da vida diária, de Katz, 
modificado. 

 

 

Parte 3  

- Escala de Lawton e Brody (ANEXO B) - A escala elaborada por Lawton e Brody 

(1969) avalia o nível de independência para a execução das AIVDs composta 

pelas seguintes atividades: usar o telefone, fazer compras, preparar refeições, 

arrumar a casa, lavar roupas, utilizar meios de transporte, tomar os medicamentos 

e controlar as finanças. Esse instrumento foi adaptado ao contexto brasileiro por 

Santos e Virtuoso Junior (2008), apresentando-se confiável para a avaliação do 

desempenho nas AIVDs, com parâmetros psicométricos satisfatórios na 

estabilidade das medidas. A pontuação mínima na escala é de sete e a máxima de 

21 pontos e quanto menor a pontuação maior a dependência. Santos e Virtuoso 

Junior (2008) propuseram os seguintes escores para a classificação na escala: 

dependência total = 7; dependência parcial > 7 < 21 e independência = 21. Para a 

utilização da referida escala, foi concedida autorização (APÊNDICE B). 

 

Parte 4 

- Inventário Neuropsiquiátrico (Neuropsychiatric Inventory - NPI) (ANEXO C) - A 

escala original foi composta por 10 domínios: delírios; alucinações; agitação ou 

agressão; disforia; ansiedade; euforia; apatia; desinibição; irritabilidade ou 

labilidade e atividade motora aberrante (CUMMINGS et al., 1994). Posteriormente, 
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dois domínios foram acrescentados, comportamento noturno e apetite/alterações 

alimentares, com o objetivo de acrescentar estes sintomas neuropsiquiátricos e 

permitir uma avaliação mais completa das alterações comportamentais comuns 

em idosos demenciados (CUMMINGS, 1997). No Brasil, foi validado por 

Camozzato et al. (2008).  A escala deve ser aplicada para o cuidador do paciente. 

O entrevistador utilizando perguntas de rastreio questiona o cuidador se houve 

mudança de comportamento após o início da doença e se o mesmo esteve 

presente durante um período específico.  Se a resposta for positiva, são realizadas 

indagações por meio de subquestões referentes ao domínio questionado com o 

intuito de obter informações mais detalhadas sobre as especificidades de 

determinada alteração comportamental, logo após o cuidador é questionado sobre 

a frequência e gravidade do comportamento. Se a resposta for negativa, o 

entrevistador segue para o próximo domínio. Caso o entrevistador julgue que a 

resposta expressa pelo cuidador deixa dúvidas, poderá considerar a questão como 

não aplicável. Os escores para a gravidade do comportamento variam de 1 a 3, 

sendo 1= leve (comportamento está presente e causa pouco desgaste ao paciente); 2 = 

moderado (causa mais incômodo ao paciente, mas pode ser contornado pelo 

cuidador) e 3 = acentuado (comportamento é bastante desgastante para o paciente, e 

não pode ser contornado pelo cuidador ) e para a frequência de 1 a 4, ou seja, 1 = 

ocasional (menos de uma vez por semana); 2 = comum (cerca de uma vez por 

semana); 3 = frequente (várias vezes por semana, mas menos que todos os dias) 

e 4 = muito frequente (uma vez por dia ou mais). O escore total do NPI é obtido 

por meio da soma dos produtos (escore da frequência multiplicado pelo escore da 

gravidade) de cada domínio e pode variar entre 0 e 144 pontos. O NPI mostrou-se 

válido, confiável e eficiente para a avaliação das alterações neuropsiquiátricas na 

demência (CUMMINGS, 1994). 

O NPI-D desenvolvido por Kaufer et al. (1998) avalia o desgaste 

emocional e psicológico ocasionado por cada um dos 12 domínios citados acima. O 

cuidador, após ter sido questionado sobre a presença, gravidade e frequência de 

cada comportamento, é convidado a classificar o seu próprio desgaste em uma 

escala com escores que variam de 0 a 5, sendo 0 (Nenhum), 1 (Quase nada), 2 

(Pouco), 3 (Médio), 4 (Muito) e 5 (Quase insuportável). O escore total do desgaste é 

obtido por meio da soma dos escores de cada comportamento. O escore total pode 

variar entre 0 e 60 pontos. Esta escala é de domínio público. 
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Parte 5  

- A Escala de Sobrecarga do Cuidador (Burden Interview) (ANEXO D), criada por 

Zarit e Zarit (1987), é um instrumento com 22 itens para avaliar a sobrecarga do 

cuidador associada à deficiência funcional e comportamental da pessoa que 

recebe o cuidado no domicílio. Para medir essa variável, será utilizada a versão 

brasileira da escala Burden Interview validada por Scazufca (2002). A autora 

traduziu, avaliou a consistência interna (alfa de Cronbach = 0,87) e a validade da 

versão brasileira da referida escala, para a avaliação de sobrecarga em cuidadores 

de idosos com depressão. Os resultados do estudo mostraram que “a versão 

brasileira da Burden Interview é um instrumento padronizado e válido, que pode 

ser utilizado no estudo do impacto de doenças mentais e físicas nos cuidadores 

informais” (SCAZUFCA, 2002, p. 13). Os 22 itens da escala são relacionados à 

vida pessoal e social do cuidador, sua saúde, situação financeira e ao bem-estar 

emocional e relacionamento interpessoal. Os escores para esta escala variam de 0 

a 4, sendo 0 (Nunca), 1 (Raramente), 2 (Algumas vezes), 3 (Frequentemente) e 4 

(Sempre). Ressalta-se que os escores do último item recebem denominações 

diferentes, ou seja, 0 (Nem um pouco), 1 (Um pouco), 2 (Moderadamente), 3 

(Muito), 4 (Extremamente). O escore total da escala varia de 0 a 88 e quanto maior 

o escore total maior é a sobrecarga apresentada pelo cuidador (SCAZUFCA, 

2002). Para este estudo, foram adotados os seguintes pontos de corte: 0 a 20 

pontos, sobrecarga pequena; 21 a 40 sobrecarga moderada; 41 a 60 sobrecarga 

moderada a severa e 61 a 88 sobrecarga severa (LUZARDO; GORINI; SILVA, 

2006; SEIMA; LENARDT, 2011). Esta escala é de domínio público. 

 

 

3.4.1 Pré-teste 

 

 

O pré-teste foi realizado em outubro de 2013, utilizando-se o instrumento 

de coleta de dados, com cinco cuidadores familiares de idosos com diagnóstico 

médico de DA ou DM, atendidos no ambulatório, local de estudo. Os objetivos do 

pré-teste foram verificar: a clareza das perguntas, entendimento e compreensão dos 

entrevistados, a coerência das perguntas, a duração das entrevistas e a adequada 

estruturação do instrumento de coleta de dados, levando em consideração a 
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sequência das perguntas, existência de interferência da sequência nas respostas 

dadas e o espaço deixado para respostas. Possibilita, também, averiguar a 

aplicabilidade do instrumento de coleta de dados para a população a ser estudada, 

além de propiciar familiaridade do pesquisador com o instrumento. O pré-teste tem a 

finalidade de determinar se o instrumento foi formulado com clareza, sem 

parcialidade e se é eficaz na geração das informações ao qual se destina (POLIT, 

BECK; HUNGLER, 2004). Após a realização deste procedimento, não foi identificada 

a necessidade de alterações no instrumento. 

 

 

3.4.2 Entrevistas 

 

 

As entrevistas foram realizadas no dia e horário de funcionamento do 

ambulatório, local de estudo, ou seja, às sextas-feiras, no período das 13h30 às 

18h00. Para tanto, a pesquisadora identificava os idosos com diagnóstico médico de 

DA ou DM, por meio de consulta aos prontuários. Após a identificação dos possíveis 

participantes, a pesquisadora e auxiliar de pesquisa abordavam o cuidador familiar e 

o idoso, momento em que se identificavam, realizavam os devidos esclarecimentos 

sobre o estudo, convidando-os para participar do mesmo. Em seguida, 

apresentavam e discutiam os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLEs) 

do idoso (APÊNDICE C) e do cuidador (APÊNDICE D), após os esclarecimentos e 

aquiescência de cada participante, era solicitada a assinatura nos dois TCLEs e 

entregue uma via de cada um deles. O cuidador, como responsável pelo idoso, 

assinava também o TCLE do idoso. Assim, iniciava-se a entrevista, na sala de 

espera ou em um consultório do próprio ambulatório, com a finalidade de garantir a 

privacidade, bem como evitar possíveis interrupções e ruídos. 

Considerando que os idosos apresentavam diagnóstico médico de DA ou 

DM, com prejuízos cognitivos importantes, somente os cuidadores responderam às 

questões, inclusive as referentes ao idoso. Ressalta-se que, principalmente, no 

momento em que a pesquisadora e auxiliar de pesquisa entrevistavam o cuidador 

familiar, aplicando os instrumentos que eram direcionados somente a ele 

(questionário para caracterização do cuidador, o NPI, o NPI-D e a escala de 

sobrecarga do cuidador), cada um dos idosos permanecia na sala de espera, 
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acompanhados por alunas do Curso de Bacharelado em Enfermagem e/ou 

Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da EERP/USP, bolsistas de um Projeto 

de Extensão desenvolvido no ambulatório, local de estudo, com a finalidade de 

evitar influências na resposta do cuidador. 

 

 

3.5 Processamento e análise dos dados 

 

 

Para o processamento dos dados, foi elaborada uma planilha de dados no 

programa computacional Microsoft Excel contendo um dicionário (codebook) e duas 

planilhas que foram utilizadas para a validação por dupla entrada (digitação). Após a 

digitação e a validação, os dados foram exportados para o software estatístico 

SAS® 9.0. 

Realizou-se uma estatística descritiva com os dados. Esta metodologia 

tem como objetivo básico sintetizar uma série de valores de mesma natureza, 

permitindo que se tenha uma visão global da variação desses valores, organizando 

e descrevendo os dados de três maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de 

medidas descritivas. 

Para verificar a associação entre as variáveis qualitativas, os dados foram 

submetidos ao Teste Exato de Fisher (FISHER, 1935).  

Para atender aos objetivos do estudo, foram utilizados testes t-Student, 

no qual comparam-se duas médias provenientes de amostras não pareadas. Para a 

utilização deste teste, é necessário testar se as variâncias dos dois grupos são 

estatisticamente iguais, e se os dados seguem distribuição normal. Para tanto, foi 

utilizado o procedimento PROC TTEST do Software SAS ® 9.0.  

O coeficiente de correlação de Pearson é definido como:  

 

 

 

Ele quantifica a força de associação linear entre duas variáveis e, 

portanto, descreve quão bem uma linha reta se ajustaria através de uma nuvem de 
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pontos.  

Se os pontos caem exatamente sobre uma linha crescente então, r = 1 e, 

se eles caem exatamente sobre uma linha decrescente, r = - 1.  

Utilizou-se, também, a metodologia de análise de variância (ANOVA) 

(MONTGOMERY, 2000). Esta metodologia baseia-se em particionar a variância total 

de uma determinada resposta (variável dependente) em duas partes: a primeira 

devida ao modelo de regressão, no caso, entre grupos e a segunda devida aos 

resíduos (erros), dentro dos grupos. Quanto maior for a primeira em relação à 

segunda, maior é a evidência da diferença entre as médias dos grupos. Esse 

modelo tem como pressuposto que seus resíduos tenham distribuição normal com 

média 0 e variância constante. Quando esse pressuposto não foi atendido, foi 

aplicada uma transformação na variável resposta. Este procedimento foi realizado 

através do software SAS® 9.0, utilizando a PROC GLM. Para as comparações, 

foram utilizados contrastes ortogonais baseados na distribuição t. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com a utilização do 

software estatístico SAS® 9.0 e R versão 3.0.1. Valores de p menores que 0,05 

foram considerados significativos. 

 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

 

Conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, esta 

pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa da EERP/USP, obtendo 

aprovação, protocolo nº 17236613.9.0000.5393 (ANEXO E). 

Os TCLEs foram elaborados em linguagem clara, contendo informações 

relevantes sobre a pesquisa. Assim, os participantes foram esclarecidos sobre os 

objetivos do estudo e a liberdade de interromper a sua participação na pesquisa, 

quando e se julgassem necessário. Foram informados, também, de que os 

resultados da pesquisa seriam destinados à elaboração de um trabalho científico, e 

seria garantido o anonimato.  

O projeto de pesquisa foi também encaminhado para a apreciação do 

coordenador da divisão da Clínica Médica Geral e Geriatria do Departamento de 
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Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, com a finalidade de obter permissão para o desenvolvimento do estudo, a 

qual foi concedida (APÊNDICE E).   

Devido a necessidade de melhor adequação do título da pesquisa à 

proposta de investigação e em virtude de sugestões da Comissão Examinadora no 

exame de qualificação, foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

EERP/USP a solicitação de alteração do título inicial, obtendo aprovação, protocolo 

nº 17236613.9.0000.5393 (ANEXO F).  
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Os dados obtidos no presente estudo estão apresentados a seguir. 

 

 

4.1 Características sociodemográficas e de saúde dos idosos com 

DA ou DM atendidos em um Ambulatório de Geriatria e 

Demências 

 

 

Participaram deste estudo 96 idosos com diagnóstico médico de DA ou 

DM, atendidos em um Ambulatório de Geriatria e Demências, de um Hospital Geral 

Terciário, do interior paulista e seus respectivos cuidadores familiares. Ressalta-se 

que por se tratar de idosos com diagnóstico médico de DA ou DM, somente os 

cuidadores foram entrevistados, que forneceram, também, as informações 

referentes ao idoso. A duração média das entrevistas foi de 45,6 minutos. 

A caracterização dos idosos, segundo faixa etária, sexo, estado civil e 

escolaridade, está descrita na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Distribuição dos idosos com DA ou DM, segundo as variáveis faixa etária, 
sexo, estado civil e escolaridade, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Variáveis n % 

Faixa etária 
66-75 
76-85 
86+ 
 

 
15 
56 
25 

 
15,6 
58,3 
26,0 

Sexo 
Masculino 
Feminino 
 

 
30 
66 

 
31,3 
68,7 

Estado civil 
Solteiro(a) 
Casado(a)/Mora com companheiro(a) 
Divorciado(a)/Desquitado(a)/Separado(a) 
Viúvo(a) 
 

 
5 

36 
7 

48 

 
5,2 
37,5 
7,3 
50,0 

Escolaridade 
1 a 4 
5 a 8 
9 ou + 
Analfabeto 
Sabe ler/escrever 
Não soube/não respondeu 
 

 
54 
5 

10 
16 
7 
4 

 
56,2 
5,2 
10,4 
16,7 
7,3 
4,2 

Total 96 100,0 

 
 

A idade dos idosos variou entre 66 e 96 anos, com média de 80,8, 

mediana 80,5 e desvio-padrão 5,7, sendo a faixa etária com maior distribuição a de 

76-85 anos, com 56 (58,3%) participantes. Houve o predomínio de mulheres, 66 

(68,7%) na amostra estudada. Com relação ao estado civil, 48 (50,0%) eram 

viúvos(a), seguidos de 36 (37,5%) casados(a)/moravam com companheiro(a). 

Quanto à escolaridade, os anos de estudo variaram entre 0 e 15 anos, com média 

de 3,5 anos, mediana 3,0 e desvio-padrão 3,7, sendo que a maioria, 54 (56,2%), 

possuía de 1 a 4 anos de estudo, seguidos de 16 (16,7%) analfabetos. 

A Tabela 2 mostra a distribuição dos idosos, segundo com quem mora e 

número de filhos vivos.  
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Tabela 2 - Distribuição dos idosos com DA ou DM, segundo as variáveis com quem 
mora e número de filhos vivos, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Variáveis n % 

Com quem mora   
Sozinho 8 8,3 
Somente com o cônjuge 20 20,8 
Cônjuge e filho(s) 12 12,5 
Cônjuge, filhos, genro ou nora 1 1,0 
Somente com o filho(s) 17 17,7 
Arranjos trigeracionais (moram o idoso, filhos e netos) 23 24,0 
Arranjos intrageracionais (mora somente com outros idosos) 6 6,2 
Somente com os netos (sem filhos) 1 1,0 
Outros* 8 8,3 
   
Número de filhos vivos   
1 a 3  46 47,9 
4 a 6 27 28,1 
7 a 10 12 12,5 
11 a 13 4 4,2 
Não se aplica 7 7,3 
Total 96 100,0 
* Outros (idoso que mora com: filho, neto e bisneto; sobrinho, esposa, filha e netas do sobrinho; cônjuge e neto; 
irmã, cunhada e sobrinha da irmã; filho e irmão do idoso; filho e nora; cônjuge, neto e bisneto) 
 

 

Os dados apresentados acima evidenciam que 23 (24,0%) idosos moravam 

com filhos e netos (arranjos trigeracionais), seguidos de 20 (20,8%) que moravam 

somente com o cônjuge. Vale destacar que 8 (8,4%) idosos moravam sozinhos. 

Oitenta e nove (92,7%) idosos possuíam filhos. O número de filhos vivos por idoso 

variou entre 1 e 13, com média de 4,2, mediana 3,0 e desvio-padrão 2,7, sendo que 

46 (47,9%) possuíam de 1 a 3 filhos vivos, seguidos de 27 (28,1%) com 4 a 6.  

No que se refere à fonte de renda dos idosos, os dados estão descritos na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos idosos (n=96) com DA ou DM, segundo a fonte de renda, 
Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Fonte de renda* Tem Não Tem 
 n % n % 
Aposentadoria 79 82,3 17 17,7 
Pensão 29 30,2 67 69,8 
Aluguel 11 11,4 85 88,6 
Trabalho próprio 0 0,0 96 100,0 
Doações (família, amigos, instituições) 4 4,2 92 95,8 
Outros 5 5,2 91 94,8 
* Categorias não mutuamente exclusivas 
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Nota-se que a maioria dos idosos, 79 (82,3%), possuía aposentadoria e 

29 (30,2%) possuíam pensão. Ressalta-se que os participantes puderam indicar 

mais que uma fonte de renda. A renda mensal variou entre R$ 0,00 e R$ 8.500,00, 

com média de R$ 1.322,40, mediana R$ 850,00 e desvio-padrão R$ 1.244,90 reais. 

Todos os idosos possuíam diagnóstico médico de DA ou DM, critério de 

inclusão no estudo. Assim, a distribuição dos idosos, segundo o tipo de demência, 

estágios da mesma de acordo com CDR e tempo de diagnóstico (em meses), dados 

identificados por meio de consulta no prontuário médico, pode ser visualizada na 

Tabela 4. 

  

Tabela 4 - Distribuição dos idosos com DA ou DM, segundo as variáveis tipo de 
demência, estágios da doença de acordo com CDR e tempo de 
diagnóstico, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Variáveis n % 

Tipo de demência   
Doença de Alzheimer 54 56,2 
Demência Mista 42 43,7 
   
Estágios da demência de acordo com CDR   
CDR1 (demência leve) 42 43,7 
CDR2 (demência moderada) 39 40,6 
CDR3 (demência grave) 15 15,6 
   
Tempo de diagnóstico (meses)   
1 a 60 81 84,4 
61 a 120 15 15,6 
Total 96 100,0 

 

Observa-se que 54 (56,2%) idosos possuíam DA, 42 (43,7%) foram 

classificados com CDR1 (demência leve), seguidos de 39 (40,6%) com CDR2 

(demência moderada). O tempo de diagnóstico da demência variou entre 1 e 120 

meses, com média de 32,8, mediana 23 e desvio-padrão 29,3, sendo a maioria, 81 

(84,4%), com tempo de diagnóstico entre 1 e 60 meses. 

Nos prontuários dos idosos, coletaram-se, também, outros diagnósticos 

médicos que foram agrupados de acordo com os capítulos da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10) e descritos na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Distribuição do número de outros diagnósticos médicos registrados nos 
prontuários, por idosos com DA ou DM, segundo os capítulos da CID-10, 
Ribeirão Preto-SP, 2014 

 

Variáveis n % 

Diagnósticos médicos segundo capítulos da CID-10*   
Cap. IX Doenças do aparelho circulatório (I00-I99) 141 27,9 
Cap. IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (E00-E90) 122 24,1 
Cap. XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (M00-M99) 70 13,8 
Cap. V Transtornos mentais e comportamentais (F00-F99) 32 6,3 
Cap. XIV Doenças do aparelho geniturinário (N00-N99) 28 5,5 
Cap. XI Doenças do aparelho digestivo (K00-K93) 18 3,6 
Cap. VI Doenças do sistema nervoso (G00-G99) 18 3,6 
Cap. X Doenças do aparelho respiratório (J00-J99) 15 3,0 
Cap. III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos 
imunitários (D50-D89) 

 
11 

 
2,2 

Cap. VIII Doenças do ouvido e da apófise mastoide (H60-H95) 10 2,0 
Cap. XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, 
não classificados em outra parte (R00-R99) 

 
10 

 
2,0 

Cap. II Neoplasias (tumores) (C00-D48) 9 1,8 
Cap. VII Doenças do olho e anexos (H00-H59) 6 1,2 
Cap. XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de 
saúde (Z00-Z99) 

 
5 

 
1,0 

Cap. I Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99) 4 0,8 
Outros ** 4 0,8 
Cap. XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 
(Q00-Q99) 

 
1 

 
0,2 

Cap. XIX Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas 
externas (S00 – T98) 
 

 
1 

 
0,2 

Total 505 100 
* Categorias não mutuamente exclusivas.  
**Outros (síndrome consumptiva, sobrepeso, fragilidade e síndrome do desequilíbrio do idoso) 
 

 

 

O número de diagnósticos médicos por idoso variou entre 1 e 12, com 

média de 6,2, mediana 6,0 e desvio-padrão 2,5. Nota-se que houve 141 (27,9%) 

registros para as doenças do aparelho circulatório, 122 (24,1%) para as doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas e 70 (13,8%) para as doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo. Vale ressaltar que um mesmo idoso poderia 

estar presente em uma ou mais categorias, ao mesmo tempo. 

Dentre as doenças do aparelho circulatório, destaca-se a hipertensão 

arterial sistêmica para 71 (74,0%) idosos; entre as doenças endócrinas, nutricionais 

e metabólicas, a dislipidemia para 49 (51,0%) e o diabetes mellitus para 31 (32,3%); 

já entre as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, a osteoporose 
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para 29 (30,2%) e a osteopenia para 17 (17,7%). Vale mencionar que, dentre os 

transtornos mentais e comportamentais, não foram incluídos os diagnósticos 

médicos de DA ou DM. 

 

 

4.2 Características relacionadas ao desempenho funcional dos 

idosos com DA ou DM atendidos em um Ambulatório de 

Geriatria e Demências 

 

 

Neste estudo, o desempenho dos idosos para realizar as ABVDs e as 

AIVDs foi avaliado por meio da aplicação do Índice de Katz e da Escala de Lawton e 

Brody, respectivamente. 

Dessa forma, a distribuição dos idosos com DA ou DM de acordo com seu 

desempenho para realizar as ABVDs, hierarquicamente relacionadas, como tomar 

banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se, manter-se continente e alimentar-se, 

pode ser observada na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Distribuição dos idosos (n=96) com DA ou DM, segundo o desempenho 
para realizar as ABVDs, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Atividades Básicas de Vida Diária n % 

Tomar banho   
Não recebe ajuda 52 54,2 
Recebe ajuda para lavar apenas uma parte do corpo 6 6,2 
Recebe ajuda para lavar mais de uma parte do corpo 38 39,6 
   
Vestir-se   
Pega as roupas e veste-se completamente, sem ajuda 45 46,9 
Pega as roupas e veste-se sem ajuda, exceto para amarrar os sapatos 0 0,0 
Recebe ajuda para pegar as roupas ou vestir-se, ou permanece parcial ou 
completamente sem roupa 

 
51 

 
53,1 

   
Uso do vaso sanitário   
Vai ao banheiro, limpa-se e ajeita as roupas sem ajuda 66 68,7 
Recebe ajuda para ir ao banheiro, ou para limpar-se, ou para ajeitar as 
roupas após evacuação ou micção, ou para usar comadre ou urinol à noite 

 
23 

 
24,0 

Não vai ao banheiro para eliminações fisiológicas 7 7,3 
   
Transferência   
Deita-se e sai da cama, senta-se e levanta-se da cadeira sem ajuda 76 79,2 
Deita-se e sai da cama e/ou senta-se e levanta-se da cadeira com ajuda 17 17,7 
Não sai da cama 3 3,1 
   
Continência   
Controla inteiramente a micção e a evacuação 45 46,9 
Tem “acidentes” ocasionais 24 25,0 
Necessita de ajuda para manter o controle da micção e evacuação; usa 
cateter ou é incontinente 

 
27 

 
28,1 

   
Alimentação   
Alimenta-se sem ajuda 62 64,6 
Alimenta-se sozinho, mas recebe ajuda para cortar carne ou passar 
manteiga no pão 

 
24 

 
25,0 

Recebe ajuda para alimentar-se, ou é alimentado parcialmente ou 
completamente pelo uso de cateteres ou fluidos intravenosos 

 
10 

 
10,4 

Índice de Katz (KATZ et al., 1963). Adaptação para a cultura brasileira (LINO et al., 2008) 

 

 

Os dados da tabela anterior mostram que, dos idosos estudados, 51 

(53,1%) requeriam algum tipo de ajuda para vestir-se, outros 51 (53,1%) para 

continência, 44 (45,8%) para tomar banho, 34 (35,4%) para alimentação, 30 (31,3%) 

para o uso do vaso sanitário e 20 (20,8%) para transferência. 

A classificação dos idosos pelo número de funções nas quais eram 

dependentes, de acordo com o Índice de Katz, está descrita na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição dos idosos com DA ou DM, segundo a classificação pelo 
Índice de Katz, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 

Classificação n % 

0 (independente em todas as seis funções) 28 29,2 

1 (independente em cinco funções e dependente em uma função) 24 25,0 

2 (independente em quatro funções e dependente em duas funções) 9 9,4 

3 (independente em três funções e dependente em três funções) 8 8,3 

4 (independente em duas funções e dependente em quatro funções) 10 10,4 

5 (independente em uma função e dependente em cinco funções) 8 8,3 

6 (dependente em todas as seis funções) 9 9,4 

Total 96 100,0 

Fonte: Katz, Akpom (1976)  

 

 

Evidencia-se que 28 (29,2%) idosos eram independentes em todas as 

seis funções e 68 (70,8%) eram dependentes para uma ou mais funções, sendo que, 

destes, 9 (13,2%) eram dependentes para todas as funções. A pontuação, no Índice 

de Katz, variou entre 0 e 6 pontos, com média de 2,1, mediana 1,0 e desvio-padrão 

2,0. 

Já a distribuição dos idosos com DA ou DM quanto ao seu desempenho 

para realizar as AIVDs (uso do telefone, viagens, compras, preparo das refeições, 

trabalho doméstico, uso de medicamentos e manuseio do dinheiro), está 

apresentada na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Distribuição dos idosos (n=96) com DA ou DM, segundo o desempenho 
para realizar as AIVDs, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Variáveis n % 

Em relação ao telefone   
Recebe e faz ligações sem assistência 10 10,4 
Necessita de assistência para realizar ligações telefônicas 25 26,0 
Não tem o hábito ou é incapaz de usar o telefone 61 63,5 
   
Em relação às viagens   
Realiza viagens sozinha 0 0,0 
Somente viaja quando tem companhia 49 51,0 
Não tem o hábito ou é incapaz de viajar 47 49,0 
   
Em relação à realização de compras   
Realiza compras, quando é fornecido o transporte 6 6,2 
Somente faz compras quando tem companhia 21 21,9 
Não tem o hábito ou é incapaz de realizar compras 69 71,9 
   
Em relação ao preparo das refeições   
Planeja e cozinha as refeições completas 5 5,2 
Prepara somente refeições pequenas ou quando recebe ajuda 12 12,5 
Não tem o hábito ou é incapaz de preparar refeições 79 82,3 
   
Em relação ao trabalho doméstico   
Realiza tarefas pesadas 4 4,2 
Realiza tarefas leves, necessitando de ajuda nas pesadas 28 29,2 
Não tem o hábito ou é incapaz de realizar trabalhos domésticos 64 66,6 
   
Em relação ao uso de medicamentos   
Faz uso de medicamentos sem assistência 1 1,0 
Necessita de lembretes ou assistência 12 12,5 
É incapaz de controlar sozinho o uso de medicamentos 83 86,5 
   
Em relação ao manuseio do dinheiro   
Preenche cheque e paga contas sem auxílio 5 5,2 
Necessita de assistência para uso de cheques e contas 15 15,6 
Não tem o hábito de lidar com o dinheiro ou é incapaz de manusear 
dinheiro, contas... 

76 79,2 

Total 96 100,0 
Escala de Lawton e Brody (LAWTON; BRODY,1969). Adaptação para a cultura brasileira (SANTOS; VIRTUOSO 
JUNIOR, 2008) 
 

 

Nota-se que 10 (10,4%), 6 (6,2%), 5 (5,2%), 5 (5,2%), 4 (4,2%) e 1 (1,0%) 

dos idosos não necessitavam de assistência para usar o telefone, realizar compras, 

preparar refeições, manusear dinheiro, realizar trabalho doméstico e usar 

medicamentos, respectivamente. Vale ressaltar que nenhum dos idosos viajava 

sozinho. 

Como já mencionado anteriormente, a variação possível na pontuação da 

escala utilizada é de 7 a 21 pontos, sendo que quanto menor a pontuação, maior a 

dependência, e os escores propostos para a classificação são: dependência total = 
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7; dependência parcial > 7 < 21 e independência = 21 (SANTOS; VIRTUOSO 

JUNIOR, 2008). 

Assim, a distribuição dos idosos com DA ou DM, segundo a classificação 

para o desempenho das AIVDs, pode ser visualizada na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9 - Distribuição dos idosos com DA ou DM, segundo a classificação     para o 
desempenho das AIVDs, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Classificação n % 

Independência  0 0,0 

Dependência parcial 71 74,0 

Dependência total 25 26,0 

Total 96 100,0 

 

 

Observa-se que 71 (74,0%) dos idosos apresentaram dependência parcial 

para o desempenho das AIVDs. Vale destacar que nenhum idoso apresentou 

independência. A variação de pontos observada, neste estudo, foi entre 7 e 17, com 

média de 9,3, mediana 8,0 e desvio-padrão 2,5. 

A associação, entre as variáveis classificação para o desempenho das 

ABVDs e AIVDs e os estágios da demência de acordo com CDR, pode ser 

visualizada na Tabela 10.  

Para esta análise, o grau de dependência para o desempenho das 

ABVDs foi determinado em: independência (independentes em todas as seis 

funções), dependência parcial (dependentes de uma a cinco funções) e dependência 

total (dependentes nas seis funções). 
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Tabela 10 – Associação entre as variáveis desempenho para as ABVDs e AIVDs e os estágios da demência, de acordo com CDR, 
dos idosos com DA ou DM, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 

Estágios da demência 
de acordo com CDR 

Classificação para o desempenho das ABVDs  Classificação para o desempenho das AIVDs  
Independência Dependência 

Parcial 
Dependência 

Total 
p-valor* 

 
 

<0,01 

Independência Dependência 
Parcial 

Dependência 
Total 

p-valor* 
 
 

<0,01 
 n % n % n % n % n % n % 

CDR1 (demência leve) 22 22,9 20 20,8 0 0,0 0 0,0 38 39,6 4 4,2 
CDR2 (demência 
moderada) 

6 6,2 30 31,2 3 3,1 0 0,0 20 20,8 19 19,8 

CDR3 (demência grave) 0 0,0 9 9,4 6 6,2 0 0,0 13 13,5 2 2,1 
Total 28 29,2 59 61,5 9 9,4  0 0,0 71 74,0 25 26,0  
*p-valor referente ao Teste Exato de Fisher, valor significativo p<0,05 
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Foi possível verificar que houve associação entre o desempenho dos 

idosos para realizar as ABVDs e os estágios da demência (p<0,01) e associação 

entre o desempenho para realizar as AIVDs e os estágios da demência (p<0,01), ou 

seja, há evidências de que quanto maior a gravidade da demência maior a 

dependência dos idosos para as AVDs.  

 

 

4.3 Características sociodemográficas e de saúde dos cuidadores 

familiares dos idosos com DA ou DM atendidos em um 

Ambulatório de Geriatria e Demências  

 

 

A caracterização dos cuidadores familiares dos idosos com DA ou DM, de 

acordo com faixa etária, sexo, estado civil, número de filhos e escolaridade, pode ser 

visualizada na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Distribuição dos cuidadores familiares dos idosos com DA ou DM, 
segundo faixa etária, sexo, estado civil, número de filhos e 
escolaridade, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 

 

Continua... 

 

Variáveis n % 

Faixa etária   
30-49 21 21,9 
50-69 66 68,7 
70+ 9 9,4 
   
Sexo   
Masculino 9 9,4 
Feminino 87 90,6 
   
Estado civil   
Solteiro(a) 16 16,7 
Casado(a)/Mora com companheiro(a) 63 65,6 
Divorciado(a)/Desquitado(a)/Separado(a) 8 8,3 
Viúvo(a) 9 9,4 
   
Número de filhos   
0 12 12,5 
1 a 3 74 77,1 
4 a 7 10 10,4 
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conclusão. 

 

 

A idade dos cuidadores familiares dos idosos com DA ou DM variou entre 

30 e 90 anos com média de 56 anos, mediana 56,0 e desvio-padrão 10,6, sendo a 

faixa etária com maior distribuição a de 50-69 anos, com 66 (68,7%) participantes. 

Verifica-se que a maioria, 87 (90,6%), dos cuidadores era do sexo feminino. No que 

se refere ao estado civil, 63 (65,6%) participantes eram casados(a)/moravam com 

companheiro(a). O número de filhos por cuidador variou entre 0 e 7, com média de 

2,1, mediana 2,0 e desvio-padrão 1,3, sendo que 74 (77,1%) cuidadores possuíam 

de 1 a 3 filhos. Quanto à escolaridade, os anos de estudo variaram entre 0 e 24, 

com média de 9,0, mediana 10,5 e desvio-padrão 4,7, 30 (31,3%) participantes 

possuíam de 9 a 12 anos. 

A renda mensal familiar dos cuidadores variou entre R$ 0,00 e R$ 

18.000,00, com média de R$ 2.379,80, mediana R$ 2.000,00 e desvio-padrão R$ 

2.334,00. Vale ressaltar que oito (8,3%) participantes informaram não possuir renda 

familiar. 

Quando indagados quanto à atividade de trabalho fora de casa, 67 

(69,8%) referiram que não exerciam tal atividade e 29 (30,2%) informaram que sim. 

Dos que relataram não trabalhar, 25 (37,4%) deixaram de trabalhar para cuidar do 

idoso, 19 (28,3%) eram aposentados, 12 (17,9%), “do lar”, 10 (14,9%) referiram 

outro motivo e 1 (1,5%) encontrava-se desempregado. 

A Tabela 12 mostra a distribuição dos cuidadores familiares que exerciam 

atividade de trabalho fora de casa, de acordo com ocupação/profissão, número de 

horas trabalhadas por dia e número de dias trabalhados na semana. 

Escolaridade (anos)   
1 a 4 25 26,0 
5 a 8 18 18,7 
9 a 12 30 31,3 
13+ 22 22,9 
Sabe ler/escrever 1 1,0 
Total 96 100,0 
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Tabela 12 - Distribuição dos cuidadores familiares dos idosos com DA ou DM, 
segundo a ocupação/profissão, número de horas que trabalhavam por 
dia e número de dias que trabalhavam na semana, Ribeirão Preto-SP, 
2014 

 
Variáveis n % 

Ocupação/profissão   
Funcionário público 6 20,8 
Técnico de laboratório/ Auxiliar de enfermagem 4 13,8 
Enfermeira/Psicóloga/Biomédica 3 10,3 
Comerciante 3 10,3 
Alfaiate/Costureira 3 10,3 
Bancária/Secretária 3 10,3 
Empregada doméstica/Diarista/Cozinheira 3 10,3 
Cuidadora de idoso 2 6,9 
Manicure 1 3,5 
Fotógrafo 1 3,5 
   
Numero de horas trabalhadas/dia   
2 a 6 10 34,5 
7 a 12 19 65,5 
   
Número de dias trabalhados/semana   
2 a 4 5 17,2 
5 a 7 24 82,8 
Total 29 100,0 

 

 

Dentre as ocupações/profissões referidas pelos participantes, 

destacaram-se “funcionário público” com 6 (20,8%) e técnico de laboratório/auxiliar 

de enfermagem com 4 (13,8%).  O número de horas trabalhadas por dia variou entre 

2 e 12 horas, com média de 7,5, mediana 8,0 e desvio-padrão 2,5, sendo que 19 

(65,5%) relataram trabalhar de 7 a 12 horas por dia.  O número de dias trabalhados 

por semana variou entre 2 e 7, com média de 5,0, mediana 5,0 e desvio-padrão 1,1, 

a maioria, 24 (82,8%), referiu trabalhar de 5 a 7 dias. 

Aos cuidadores foi perguntado se possuíam algum problema de saúde, 60 

(62,5%) indicaram que sim e 36 (37,5%), não. 

Os problemas de saúde autorreferidos pelos cuidadores familiares dos 

idosos com DA ou DM podem ser observados na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Distribuição dos problemas de saúde autorreferidos pelos cuidadores 
familiares dos idosos com DA ou DM, Ribeirão Preto-SP, 2014  

 
Variáveis n % 

Problemas de saúde autorreferidos*   
Pressão alta 29 23,6 
Diabetes 14 11,4 
Depressão/Transtorno Afetivo Bipolar/Nervoso 11 9,0 
Artrite/Artrose/Gota/Reumatismo 9 7,4 
Alergia/Rinite/Sinusite 8 6,6 
Colesterol 7 5,7 
Dor na coluna/Dor no corpo/Dor nos joelhos e nas mãos/Enxaqueca 6 4,9 
Extrassístole/Problema de coração/Infarto/Arritmia/Pressão baixa 5 4,1 
Problema na tireoide/Hipotireoidismo 4 3,2 
Problema na coluna 4 3,2 
Gastrite/Hérnia de hiato/Doença diverticular do cólon 3 2,4 
Câncer de mama/Câncer de intestino/Nódulo no pulmão 3 2,4 
Desgaste nas pernas/ Degeneração dos ossos dos membros 
inferiores/Necrose vascular na cabeça do fêmur bilateral 

 
3 

 
2,4 

Trombose/Vasculite sistêmica 2 1,6 
Asma/Bronquite 2 1,6 
Cálculo renal 2 1,6 
Síndrome do carpo/Adormecimento das mãos 2 1,6 
Problema nos olhos (catarata)/Audição 2 1,6 
Fibromialgia 1 0,8 
Bexiga neurogênica 1 0,8 
Problema no nariz 1 0,8 
Problema na próstata 1 0,8 
Sinais e sintomas da menopausa 1 0,8 
Distrofia simpática reflexa do membro superior direito 1 0,8 
Neuropatia periférica 1 0,8 
Total 123 100,0 

* Categorias não mutuamente exclusivas 

 

 

Os problemas de saúde mais referidos pelos cuidadores familiares foram: 

pressão alta 29 (23,6%) e diabetes 14 (11,4%). Vale ressaltar que os participantes 

puderam referir mais de um problema de saúde. O número de problemas de saúde 

autorreferidos por cuidador variou entre 0 e 6, com média de 1,3, mediana 1,0 e 

desvio-padrão 1,4. 
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4.4 Aspectos do cuidado realizado pelos cuidadores familiares dos 

idosos com DA ou DM atendidos em um Ambulatório de 

Geriatria e Demências 

 

 

As características dos cuidadores familiares com relação ao tipo de 

cuidador, o grau de parentesco com o idoso, o tempo que cuida do idoso (em 

meses), as horas dedicadas ao cuidado por dia, o número de dias na semana 

dedicado ao cuidado e se reside com o idoso estão descritos na Tabela 14.  

 

Tabela 14 - Distribuição dos cuidadores familiares dos idosos com DA ou DM, 
segundo as variáveis, tipo de cuidador, grau de parentesco com o 
idoso, tempo que cuida do idoso, número de horas por dia e número 
de dias na semana que se dedica ao cuidado e mora junto com o 
idoso, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Variáveis n % 

Tipo de Cuidador   
Primário 76 79,2 
Secundário 13 13,5 
Terciário 7 7,3 
   
O Sr(a) está cuidando do seu(a)   
Marido/Esposa 14 14,6 
Pai/Mãe 68 70,8 
Sogro/Sogra 5 5,2 
Irmão/Irmã 4 4,2 
Tio/Tia 2 2,1 
Outro 3 3,1 
   
Tempo que cuida do idoso (meses)   
4 a 60 55 57,3 
61 a 120 
121+ 

30 
11 

31,3 
11,4 

   
Número de horas/dia que cuida   
1 a 6 21 21,9 
7 a 12 19 19,8 
13 a 18 
19 a 24 

14 
42 

14,6 
43,7 

   
Número de dias na semana que cuida   
1 a 3 6 6,2 
4 a 6 7 7,3 
7 83 86,5 
   
Mora junto com o idoso?   
Sim 62 64,6 
Não 34 35,4 
Total 96 100,0 
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Os dados da tabela acima mostram que 76 (79,2%) participantes eram 

cuidadores primários; 68 (70,8%) cuidavam de seu pai/mãe. O tempo em que 

estavam cuidando do idoso com DA ou DM variou entre 4 e 456 meses, com média 

de 78,7, mediana 60,0 e desvio-padrão 75,2, sendo o intervalo com maior 

distribuição o de 4 a 60 meses, com 55 (57,3%) participantes. O número de horas 

dedicadas ao cuidado por dia variou entre 1 e 24 horas, com média de 15,5, 

mediana 16,0 e desvio-padrão 8,4, sendo que 56 (58,3%) afirmaram cuidar de 13 a 

24 horas, diariamente. O número de dias na semana dedicados ao cuidado variou 

entre 1 e 7 dias, com média de 6,5, mediana 7,0 e desvio-padrão 1,3, a maioria, 83 

(86,5%), mencionou cuidar sete dias na semana; 62 (64,6%) cuidadores informaram 

morar com o idoso.   

A Tabela 15 mostra a distribuição dos cuidadores familiares dos idosos 

com DA ou DM, de acordo com as atividades que realizavam pelo idoso ou o 

ajudavam a realizar.  

 

 

Tabela 15 - Distribuição dos cuidadores familiares (n=96) dos idosos com DA ou DM, 
segundo a necessidade de ajuda do idoso para a realização de 
atividades do dia a dia, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Necessidade de 
ajuda 
 

Ajuda o idoso 
realizar 

Realiza 
pelo idoso 

Não precisa 
de ajuda 

Outra pessoa 
ajuda 

Não se 
aplica 

Variáveis 
 

n % n % n % n % n % 

Higiene corporal (banho) 17 17,7 23 24,0 50 52,1 6 6,2 0 0,0 
           
Higiene oral (escovar os 
dentes, escovar a 
dentadura) 

 
 

11 

 
 

11,4 

 
 

20 

 
 

20,8 

 
 

61 

 
 

63,5 

 
 
4 

 
 

4,2 

 
 
0 

 
 

0,0 
           
Eliminações (troca de 
fralda, higiene das 
partes íntimas, ida ao 
banheiro) 

 
 
 

10 

 
 
 

10,4 

 
 
 

21 

 
 
 

21,9 

 
 
 

62 

 
 
 

64,6 

 
 
 
3 

 
 
 

3,1 

 
 
 
0 

 
 
 

0,0 
           
Comer 20 20,8 0 0,0 76 79,2 0 0,0 0 0,0 
           
Preparo da alimentação 4 4,2 68 70,8 5 5,2 19 19,8 0 0,0 
           
Medicação 12 12,5 75 78,2 3 3,1 6 6,2 0 0,0 
           
Levar à consulta médica, 
à fisioterapia, para fazer 
exames 

 
 
4 

 
 

4,2 

 
 

92 

 
 

95,8 

 
 
0 

 
 

0,0 

 
 
0 

 
 

0,0 

 
 
0 

 
 

0,0 
continua... 



Resultados  79 

 

Necessidade de 
ajuda 
 

Ajuda o idoso 
realizar 

Realiza 
pelo idoso 

Não precisa 
de ajuda 

Outra pessoa 
ajuda 

Não se 
aplica 

Variáveis 
 

n % n % n % n % n % 

           
Movimentação e 
transferência 

 
22 

 
22,9 

 
9 

 
9,4 

 
65 

 
67,7 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

           
Tarefas domésticas 12 12,5 63 65,6 4 4,2 17 17,7 0 0,0 
           
Fazer compras 9 9,4 72 75,0 0 0,0 15 15,6 0 0,0 
           
Pagar contas 4 4,2 72 75,0 2 2,1 18 18,7 0 0,0 
           
Receber pensão 4 4,2 58 60,4 1 1,0 31 32,3 2 2,1 
           
Outra atividade 1 1,0 5 5,2 0 0,0 0 0,0 90 93,8 

conclusão. 

* Categorias não mutuamente exclusivas 

 

Evidencia-se que, dentre as atividades que os cuidadores referiram ajudar 

o idoso a realizar, predominaram a “movimentação e transferência” 22 (22,9%), 

“comer” 20 (20,8%) e “higiene corporal” 17 (17,7%). Já para as atividades que os 

cuidadores realizavam para o idoso, se destacaram “levar à consulta médica, à 

fisioterapia, para fazer exames” 92 (95,8%), “medicação” 75 (78,2%), “fazer 

compras” 72 (75,0%), “pagar contas” 72 (75,0%), “preparar alimentação” 68 (70,8%), 

“tarefas domésticas” 63 (65,6%) e “receber pensão” 58 (60,4%).  

Quanto à ajuda de outra pessoa para realizar o cuidado do idoso, 69 

(71,9%) informaram que a recebiam e 27 (28,1%) não. No que tange ao número de 

pessoas que auxiliavam no cuidado, 24 (34,8%) recebiam a ajuda de uma pessoa, 

23 (33,3%), de duas, 15 (21,8%), de três e 7 (10,1%), de quatro ou mais pessoas.  

A distribuição dos cuidadores familiares que recebiam ajuda de outra 

pessoa para o cuidado pode ser visualizada na Tabela 16.  
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Tabela 16 - Distribuição dos cuidadores familiares (n=69) dos idosos com DA ou DM 

que recebiam ajuda de outra pessoa para o cuidado, segundo as 
atividades do dia a dia, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Categorias não mutuamente exclusivas 

 

 

Observa-se que 53 (76,9%) dos participantes do estudo recebiam ajuda 

para realizar as “tarefas domésticas”, seguidos de 46 (66,7%) para o “preparo da 

alimentação”, outros 46 (66,7%) para “fazer compras” e 42 (60,9%) para “levar à 

consulta médica, à fisioterapia, para fazer exames”.  

A Tabela 17 mostra a distribuição dos cuidadores familiares em relação à 

necessidade de apoio/ajuda de entidades assistenciais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recebe ajuda* 
 

Sim Não Não se aplica 

Variáveis n % n % n % 
Higiene corporal (banho, higiene das 
partes íntimas) 

 
23 

 
33,3 

 
11 

 
15,9 

 
35 

 
50,8 

Higiene oral (escovar os dentes, escovar 
a dentadura) 

 
14 

 
20,3 

 
12 

 
17,4 

 
43 

 
62,3 

Eliminações (troca de fralda) 20 29,0 7 10,1 42 60,9 
Preparo da alimentação 46 66,7 20 29,0 3 4,3 
Medicação 40 58,0 26 37,7 3 4,3 
Levar à consulta médica, à fisioterapia, 
para fazer exames 

 
42 

 
60,9 

 
27 

 
39,1 

 
0 

 
0,0 

Movimentação e transferência 21 30,4 3 4,3 45 65,3 
Tarefas domésticas 53 76,9 13 18,8 3 4,3 
Fazer compras 46 66,7 23 33,3 0 0,0 
Pagar contas 40 58,0 29 42,0 0 0,0 
Receber pensão 38 55,1 30 43,5 1 1,4 
Outra atividade 6 8,7 63 91,3 0 0,0 
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Tabela 17 - Distribuição dos cuidadores familiares (n=96) de idosos com DA ou DM, 

segundo apoio/ajuda de instituições e/ou comunidade para a atividade 
de cuidado, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Recebe ou procura ajuda*  Sim Não Não soube responder 

 Variáveis n % n % n % 

Igreja 5 5,2 90 93,8 1 1,0 

Grupo de apoio da comunidade 3 3,1 92 95,8 1 1,0 

Grupo de apoio da instituição de saúde 4 4,2 91 94,8 1 1,0 

Serviço de assistência social 7 7,3 88 91,7 1 1,0 

Serviços Estado/Município  11 11,4 85 88,6 0 0,0 

Outro 9 9,4 86 89,6 1 1,0 

* Categorias não mutuamente exclusivas 

 

 

Os dados revelam que 11 (11,4%) dos cuidadores relataram receber ou 

procurar ajuda dos serviços do Estado/Município referentes à distribuição gratuita de 

fraldas, medicamentos e materiais para instalar dieta enteral, seguidos de 9 (9,4%) 

que declararam outros (visita domiciliar, ajuda de vizinhos, parentes). Vale 

mencionar que os participantes puderam indicar mais que uma categoria. 

Os cuidadores familiares foram indagados sobre o quanto se 

consideravam informados em relação à doença do idoso e sobre como cuidar. Assim 

a Tabela 18 mostra o resultado desses questionamentos.  
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Tabela 18 - Distribuição dos cuidadores familiares (n=96) de idosos com DA ou DM, segundo as variáveis o quanto se 
consideravam informados em relação à doença do idoso e sobre como cuidar, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 

Grau de Informação  Não Pouco e 

insuficiente 

Pouco, mas 

suficiente 

Bem Muito 

Bem 

Não soube 

responder 

Variáveis n % n % n % n % n % n % 

O Sr(a) considera-se 

informado em relação à 

doença do idoso(a)? 

 

3 

 

3,1 

 

8 

 

8,3 

 

14 

 

14,6 

 

41 

 

42,7 

 

28 

 

29,2 

 

2 

 

2,1 

             

O Sr(a) considera-se 

informado sobre como 

cuidar do idoso(a)? 

 

5 

 

5,2 

 

2 

 

2,1 

 

17 

 

17,7 

 

39 

 

40,6 

 

31 

 

32,3 

 

2 

 

2,1 
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Constata-se que 41 (42,7%) e 39 (40,6%) dos cuidadores mencionaram 

que se consideravam “bem” informados em relação à doença do idoso e sobre como 

cuidar dele, respectivamente. Quando questionados sobre quais eram suas fontes 

de informação, 59 (61,5%) mencionaram o profissional da saúde, 34 (35,4%), livro 

e/ou manual, 30 (31,2%), internet e 25 (26,0%) declararam outras vias de 

informação (televisão, palestra, grupos de apoio, folhetos, amigos). 

 

 

4.5 Sintomas neuropsiquiátricos dos idosos com DA ou DM 

atendidos em um Ambulatório de Geriatria e Demências e o 

desgaste dos cuidadores familiares  

 

 

Neste estudo, a presença de sintomas neuropsiquiátricos, a frequência e 

a gravidade dos mesmos e o desgaste do cuidador referentes aos sintomas foram 

identificados por meio do NPI e do NPI-D.  

Os sintomas neuropsiquiátricos, suas frequências e gravidades, bem 

como o desgaste do cuidador podem ser visualizados na Tabela 19. 
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Tabela 19 - Distribuição dos sintomas neuropsiquiátricos dos idosos com DA ou DM, segundo presença, frequência, gravidade e o 
desgaste dos cuidadores, Ribeirão Preto-SP, 2014 

  

Sintomas  Delírio Alucinação Agitação/ 

Agressividade 

Disforia/ 

Depressão 

Ansiedade Euforia/ 

Elação 

Apatia/ 

Indiferença 

Desinibiçã

o 

Irritabilidad

e 

Comp. 

Motor 

Aberrante 

Comp. 

Noturno 

Apetite/ 

Alteração 

Alimentar 

Variáveis n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Presença             

Sim 47  49,0 31 32,3 48 50,0 57 59,4 43 44,8 22 22,9 61 63,5 38 39,6 44 45,8 48 50,0 20 20,8 39 40,6 

Não 49  51,0 61 63,5 43 44,8 32 33,3 45 46,9 73 76,0 34 35,4 56 58,3 51 53,1 43 44,8 74 77,1 44 45,8 

Não se aplica 0    0,0 4   4,2 5    5,2 7    7,3 8    8,3 1    1,0 1   1,0 2   2,1 1    1,0 5   5,2 2   2,1 13 13,5 

Total 96 100,0 96 100,0 96 100,0 96 100,0 96 100,0 96 100,0 96 100,0 96 100,0 96 100,0 96 100,0 96 100,0 96 100,0 

             

Frequência             

Ocasional 9 19,1 7 22,6 11 22,9 17 29,8 10 23,3 9 40,9 10 16,4 10 26,3 6 13,6 4  8,3 4 20,0 1   2,6 

Comum 3   6,4 2    6,4 7 14,6 13 22,8 9 20,9 3 13,6 3   4,9 8 21,0 9 20,4 3  6,2 3 15,0 2   5,1 

Frequente 13 27,7 17 54,8 19 39,6 14 24,6 10 23,3 6 27,3 17 27,9 11 28,9 14 31,8 13 27,1 3 15,0 15 38,5 

Muito 

frequente 

22 46,8 5 16,1 11 22,9 13 22,8 14 32,6 4 18,2 31 50,8 9 23,7 15 34,1 28 58,3 10 50,0 21 53,8 

             

Gravidade             

Leve 6 12,8 8 25,8 7 14,6 12 21,0 10 23,3 11 50,0 14 22,9 15 39,5 6 13,6 10 20,8 3 15,0 7 17,9 

Moderada 35 74,5 20 64,5 35 72,9 40 70,2 29 67,4 9 40,9 31 50,8 17 44,7 28 63,6 23 47,9 12 60,0 24 61,5 

Acentuada 6 12,8 3  9,7 6 12,5 5   8,8 4   9,3 2   9,1 16 26,2 6 15,8 10 22,7 15 31,2 5 25,0 8 20,5 

             

Desgaste              

Nada 3  6,4 7 22,6 4   8,3 5   8,8 5 11,6 5 22,7 9 14,7 5 13,2 4  9,1 8 16,7 3 15,0 12 30,8 

Quase nada 5 10,6 2   6,4 1   2,1 4   7,0 3   7,0 6 27,3 4  6,6 2   5,3 1  2,3 0  0,0 0   0,0 0   0,0 

Pouco 3   6,4 3   9,7 9 18,7 11 19,3 14 32,6 3 13,6 12 19,7 8  21,0 7 15,9 8 16,7 1   5,0 12 30,8 

Médio 14 29,8 9 29,0 11 22,9 14 24,6 6 13,9 4 18,2 14 22,9 11  28,9 11 25,0 10 20,8 4  20,0 5 12,8 

Muito 15 31,9 6 19,3 16 33,3 17 29,8 10 23,3 3 13,6 16 26,2 10  26,3 19 43,2 15 31,2 9  45,0 8 20,5 

Quase 

Insuportável 

7 

 

14,9 

 

4 

 

12,9 7 

 

14,6 

 

6 

 

10,5 5 

 

 11,6 

 

1 

 

  4,5 

 

6 

 

 9,8 2    5,3 2   4,5 7 14,6 3 

 

  15,0 

 

2 

 

  5,1 

 

Total 47 100,0 31 100,0 48 100,0 57 100,0 43 100,0 22 100,0 61 100,0 38 100,0 44 100,0 48 100,0 20 100,0 39 100,0 



Resultados  85 

Nota-se que, de acordo com os cuidadores familiares, dentre os sintomas 

neuropsiquiátricos, 61 (63,5%) dos idosos apresentavam apatia/indiferença, 57 

(59,4%), disforia/depressão, 48 (50,0%), agitação/agressividade, 48 (50,0%), 

comportamento motor aberrante, 47 (49,0%), delírio e 43 (44,8%), ansiedade.  

Com relação à frequência dos sintomas neuropsiquiátricos, o 

comportamento motor aberrante 28 (58,3%), apetite/alteração alimentar 21 (53,8%), 

apatia/indiferença 31 (50,8%), comportamento noturno 10 (50,0%) e delírio 22 

(46,8%) foram indicados como muito frequentes (uma vez por dia ou mais); 

alucinação 17 (54,8%) e agitação/agressividade 19 (39,6%) como frequentes (várias 

vezes por semana, mas menos que todos os dias); euforia/elação 9 (40,9%) como 

ocasional (menos de uma vez por semana). 

No que tange à gravidade dos sintomas, houve predomínio da moderada 

(causa mais incômodo ao paciente, mas pode ser contornado pelo cuidador) para 

quase todos os sintomas, exceto para euforia/elação 9 (40,9%). 

No que se refere ao desgaste do cuidador devido à presença dos 

sintomas neuropsiquiátricos no idoso, para o comportamento noturno 9 (45,0%), 

irritabilidade 19 (43,2%), agitação 16 (33,3%), delírio 15 (31,9%), comportamento 

motor aberrante 15 (31,2%) dos cuidadores relataram que isso desgastava muito. 

Para a ansiedade 14 (32,6%) e apetite/alteração alimentar 12 (30,8%) referiram 

pouco desgaste e, ainda, para apetite/alteração alimentar outros 12 (30,8%) 

referiram nenhum desgaste. 

Para o escore total do NPI, a variação possível é entre 0 e 144 pontos, 

neste estudo foi observada variação entre 0 e 117 pontos, com média de 30,0, 

mediana 24,5 e desvio-padrão 23,8.  Já o escore total do NPI-D pode variar entre 0 

e 60 pontos, sendo observada variação entre 0 e 48 pontos, com média de 14,4, 

mediana 12,0 e desvio-padrão 11,9. 

O número de sintomas neuropsiquiátricos apresentados pelos idosos com 

DA ou DM pode ser observado na Tabela 20. 
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Tabela 20 - Distribuição dos idosos com DA ou DM, segundo o número de sintomas 

neuropsiquiátricos, Ribeirão Preto-SP, 2014 
 

Número de sintomas neuropsiquiátricos n % 

0 6 6,2 

1 a 3 27 28,1 

4 a 6 30 31,2 

7 a 9 28 29,2 

10 a 12 5 5,2 

Total 96 100,0 

 

 

Observa-se que 30 (31,2%) idosos apresentaram de quatro a seis 

sintomas neuropsiquiátricos, seguidos de 28 (29,2%) com sete a nove. O número de 

sintomas neuropsiquiátricos por idoso com DA ou DM variou entre 0 e 11, com 

média de 5,0, mediana 5,0 e desvio-padrão 2,8.  

Na Figura 1, pode-se observar o coeficiente de correlação de Pearson (r) 

entre o escore total do NPI e o escore total do NPI-D. 
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Figura 1 - Gráfico de dispersão entre o escore total do NPI e o escore total do 

NPI-D 

 

 

Verifica-se que o escore total do NPI e o escore total do NPI-D estão 

fortemente correlacionados (r=0,82), ou seja, quanto maior a frequência e a 

gravidade dos sintomas neuropsiquiátricos apresentados pelos idosos com DA ou 

DM maior é o desgaste do cuidador, sendo estatisticamente significativa (p<0,01). 

Já o coeficiente de correlação de Pearson (r), entre o escore total do NPI-

D e o número de sintomas neuropsiquiátricos apresentados pelos idosos com DA ou 

DM, pode ser visualizado na Figura 2. 
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Figura 2 - Gráfico de dispersão entre o escore total do NPI-D e o número de 
sintomas neuropsiquiátricos apresentados pelos idosos com DA ou DM 

 

 

Nota-se que o escore total do NPI-D e o número de sintomas 

neuropsiquiátricos apresentados pelos idosos com DA ou DM estão fortemente 

correlacionados (r=0,80) e indicam que quanto maior o número de sintomas 

neuropsiquiátricos apresentados pelos idosos com DA ou DM maior é o desgaste do 

cuidador, sendo estatisticamente significativo (p<0,01). 

 
 
 
 

0 10 20 30 40

0

2

4

6

8

1

r = 0,80    p-valor<0,01 

Escore total do NPI-D

N
ú

m
er

o
 d

e 
si

n
to

m
as

 n
eu

ro
p

si
q

u
iá

tr
ic

o
s 



Resultados  89 

 

4.6 Sobrecarga dos cuidadores familiares dos idosos com DA ou 

DM atendidos em um Ambulatório de Geriatria e Demências  

 

A Escala de Sobrecarga do Cuidador (Burden Interview) foi aplicada para 

os cuidadores deste estudo com a finalidade de avaliar o impacto das atividades de 

cuidados na esfera física, psicológica e social. O escore total desta escala é obtido 

somando-se todos os itens e pode variar de 0 a 88. Quanto maior o escore, maior é 

a sobrecarga. A sobrecarga total média para os cuidadores deste estudo foi de 25,2, 

mediana 21,0 e desvio-padrão 14,8, variando entre 5 e 74 pontos. O coeficiente α de 

Cronbach calculado foi de 0,88, indicando boa consistência interna. 

A distribuição dos cuidadores familiares dos idosos com DA ou DM, de 

acordo com as respostas referidas por meio da Escala de Sobrecarga do Cuidador, 

está descrita na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Distribuição dos cuidadores familiares (n=96) dos idosos com DA ou DM, segundo as respostas referentes às questões 
da Escala de Sobrecarga do Cuidador, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Escores Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

Variáveis n % n % n % n % n % 

 
O Sr/Sra sente que S pede mais ajuda do que 
ele/ela realmente necessita? 
 

 
 

60 

 
 

62,5 

 
 

9 

 
 

9,4 

 
 

7 

 
 

7,3 

 
 

6 

 
 

6,2 

 
 

14 

 
 

14,6 

O Sr/Sra se sente estressado(a) entre cuidar de S e 
suas outras responsabilidades com a família e 
trabalho? 
 

 
 

41 

 
 

42,7 

 
 

10 

 
 

10,4 

 
 

20 

 
 

20,8 

 
 

12 

 
 

12,5 

 
 

13 

 
 

13,5 

O Sr/Sra se sente envergonhado(a) com o 
comportamento de S? 
 

 
86 

 
89,6 

 
4 

 
4,2 

 
6 

 
6,2 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

O Sr/Sra se sente irritado(a) quando S está por 
perto? 
 

 
87 

 
90,6 

 
2 

 
2,1 

 
5 

 
5,2 

 
1 

 
1,0 

 
1 

 
1,0 

O Sr/Sra sente que S afeta negativamente seus 
relacionamentos com outros membros da família ou 
amigos? 
 

 
 

79 

 
 

82,3 

 
 

5 

 
 

5,2 

 
 

7 

 
 

7,3 

 
 

1 

 
 

1,0 

 
 

4 

 
 

4,2 

O Sr/Sra sente receio pelo futuro de S? 29 30,2 12 12,5 19 19,8 6 6,2 30 31,2 

O Sr/Sra sente que S depende do Sr/Sra? 6 6,2 7 7,3 6 6,2 16 16,7 61 63,5 

O Sr/Sra se sente tenso(a) quando S está por 
perto? 

 
80 

 
83,3 

 
3 

 
3,1 

 
7 

 
7,3 

 
4 

 
4,2 

 
2 

 
2,1 

O Sr/Sra sente que a sua saúde foi afetada por 
causa de seu envolvimento com S? 

 
68 

 
70,8 

 
3 

 
3,1 

 
13 

 
13,5 

 
4 

 
4,2 

 
8 

 
8,3 

O Sr/Sra sente que o Sr/Sra não tem tanta 
privacidade como gostaria, por causa de S? 

 
60 

 
,5 

 
8 

 
8,3 

 
15 

 
15,6 

 
3 

 
3,1 

 
10 

 
10,4 

continua... 
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Escores 
 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

Variáveis n % n % n % n % n % 

O Sr/Sra sente que a sua vida social tem sido 
prejudicada porque o Sr/Sra está cuidando de S? 

 
59 

 
61,5 

 
9 

 
9,4 

 
13 

 
13,5 

 
2 

 
2,1 

 
13 

 
13,5 

O Sr/Sra não se sente à vontade de ter visitas em 
casa, por causa de S? 
 

 
83 

 
86,5 

 
3 

 
3,1 

 
3 

 
3,1 

 
2 

 
2,1 

 
5 

 
5,2 

O Sr/Sra sente que S espera que o Sr/Sra cuide 
dela/dele, como se fosse o Sr/Sra a única pessoa 
de quem ele/ela pode depender?  

 
 

29 

 
 

30,2 

 
 

5 

 
 

5,2 

 
 

8 

 
 

8,3 

 
 

14 

 
 

14,6 

 
 

40 

 
 

41,7 

O Sr/Sra sente que não tem dinheiro suficiente para 
cuidar de S, somando-se as suas outras despesas?  

 
58 

 
60,4 

 
4 

 
4,2 

 
8 

 
8,3 

 
8 

 
8,3 

 
18 

 
18,7 

O Sr/Sra sente que será incapaz de cuidar de S por 
muito mais tempo? 
 

 
69 

 
71,9 

 
4 

 
4,2 

8 8,3 4 4,2 11 11,5 

O Sr/Sra sente que perdeu o controle da sua vida 
desde a doença de S? 
 

 
74 

 
77,1 

 
3 

 
3,1 

10 10,4 4 4,2 5 5,2 

O Sr/Sra gostaria de simplesmente deixar que outra 
pessoa cuidasse de S? 
 

 
79 

 
82,3 

 
0 

 
0,0 

 
13 

 
13,5 

 
1 

 
1,0 

 
3 

 
3,1 

O Sr/Sra se sente em dúvida sobre o que fazer por 
S? 

 
53 

 
55,2 

 
6 

 
6,2 

 
24 

 
25,0 

 
3 

 
3,1 

 
10 

 
10,4 

O Sr/Sra sente que deveria estar fazendo mais por 
S? 

 
27 

 
28,1 

 
11 

 
11,5 

 
16 

 
16,7 

 
12 

 
12,5 

 
30 

 
31,2 

O Sr/Sra sente que poderia cuidar melhor de S?  
37 

 
38,5 

 
8 

 
8,3 

 
12 

 
12,5 

 
5 

 
5,2 

 
34 

 
35,4 

De uma maneira geral, quanto o Sr/Sra se sente 
sobrecarregado(a) por cuidar de S? * 

 
25 

 
26,0 

 
18 

 
18,7 

 
29 

 
30,2 

 
16 

 
16,7 

 
8 

 
8,3 

Burden Interview (ZARIT; ZARIT, 1987). Tradução e validação para o português (SCAZUFCA, 2002)                                                                                                conclusão. 
* Neste item as respostas são: 0 (Nem um pouco), 1 (Um pouco), 2 (Moderadamente), 3 (Muito), 4 (Extremamente). 
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Quanto aos itens da Escala de Sobrecarga do Cuidador, verifica-se maior 

proporção da resposta “nunca” para as questões relacionadas a sentir-se irritado 

quando o idoso está por perto 87 (90,6%), sentir-se envergonhado com o 

comportamento do idoso 86 (89,6%), não sentir-se à vontade de receber visitas em 

casa 83 (86,5%), sentir-se tenso quando o idoso está por perto 80 (83,3%) e sentir 

que o idoso afeta negativamente seus relacionamentos com outros membros da 

família ou amigos 79 (82,3%). Observa-se maior prevalência de cuidadores que 

responderam “sempre” para as questões referentes a sentir que o idoso depende 

dele 61 (63,5%), sentir que o idoso espera ser cuidado por ele como se fosse a 

única pessoa de quem pudesse depender 40 (41,7%), sentir que poderia cuidar 

melhor 34 (35,4%), sentir receio pelo futuro do idoso 30 (31,2%) e sentir que deveria 

estar fazendo mais pelo idoso 30 (31,2%). No que tange à última questão, sentir-se 

sobrecarregado por cuidar do idoso, constata-se que 29 (30,2%) cuidadores 

responderam sentir-se “moderadamente” sobrecarregados, seguidos de 25 (26,0%) 

que mencionaram sentir-se “nem um pouco” sobrecarregados. 

Para este estudo, os pontos de corte adotados para identificar a 

sobrecarga foram: 0 a 20 pontos, sobrecarga pequena; 21 a 40, sobrecarga 

moderada; 41 a 60 sobrecarga moderada a severa e 61 a 88 sobrecarga severa 

(LUZARDO; GORINI; SILVA, 2006; SEIMA; LENARDT, 2011). 

A Tabela 22 mostra a distribuição dos cuidadores familiares dos idosos 

com DA ou DM, de acordo com sobrecarga.  

 

Tabela 22 - Distribuição dos cuidadores familiares dos idosos com DA ou DM, 
segundo a sobrecarga, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Sobrecarga n % 

Pequena 47 48,9 

Moderada 33 34,4 

Moderada a severa 12 12,5 

Severa 4 4,2 

Total 96 100,0 

 

 

No que tange à avaliação da sobrecarga, 47 (48,9%) cuidadores 

apresentaram sobrecarga pequena e 33 (34,4%), moderada. 
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A distribuição das características dos cuidadores familiares, de acordo 

com a comparação entre as médias de sobrecarga, pode ser visualizada na Tabela 

23. 

Destaca-se que para esta análise, a variável tipo de cuidador foi agrupada 

em “primário” (cuidador primário) e “não primário” (cuidadores secundário e terciário) 

e, a variável, informação sobre como cuidar, agrupada em “sim” (pouco, mas 

suficiente; bem e muito bem) e “não” (não, pouco e insuficiente), ainda para esta 

última variável, foram excluídos dois sujeitos que não souberam responder à 

questão.  

 

Tabela 23 - Distribuição das características dos cuidadores familiares dos idosos 
com DA ou DM, segundo a comparação entre as médias de 
sobrecarga, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Variáveis Frequência 

(n=96) 
Sobrecarga Mínimo Máximo p-valor* 

 n % Média DP**    
Sexo        
Masculino 9 9,4 18,3 7,2 6 29 0,14 
Feminino 87 90,6 25,9 15,2 5 74  
        
Idade        
30-59 60 62,5 26,5 16,1 5 74 0,26 
≥60 36 37,5 23,0 12,1 5 45  
        
Mora junto com o idoso?        
Sim 62 64,6 26,4 15,5 5 74 0,27 
Não 34 35,4 23,0 13,4 5 62  
        
Tipo de cuidador        
Primário 76 79,2 26,1 15,2 5 74 0,23 
Não Primário 20 20,8 21,6 12,7 6 44  
        
Informação sobre cuidar        
Sim 87 92,5 24,5 14,2 5 74 0,34 
Não 7 7,4 33,3 22,0 7 66  
        
Trabalha fora?        
Sim 29 30,2 22,7 14,4 7 66 0,27 
Não 67 69,8 26,3 14,9 5 74  
* p-valor referente ao teste t de Student, valor significativo p<0,05 
**DP (Desvio-Padrão) 
 

 

Evidenciam-se maiores médias de sobrecarga para os cuidadores 

familiares do sexo feminino (25,9), na faixa etária de 30 a 59 anos (26,5), que 

residiam com o idoso (26,4), primários (26,1), não ou pouco e insuficientemente 

informados sobre o cuidado (33,3) e que não trabalhavam fora de casa (26,3), 
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porém não houve diferença estatisticamente significativa.  

A distribuição da classificação para o desempenho das ABVDs e AIVDs, 

de acordo com a comparação entre as médias de sobrecarga do cuidador, está 

descrita na Tabela 24. 

Para esta análise, o grau de dependência para o desempenho das 

ABVDs foi categorizado em: independência (independentes em todas as seis 

funções) e dependência (dependentes de uma a seis funções). Como não houve 

idosos classificados como independentes para as AIVDs, foram consideradas para a 

análise as categorias: dependência parcial e dependência total.  

 

Tabela 24 - Distribuição das variáveis classificação para ABVDs e AIVDs dos idosos 
com DA ou DM, segundo a comparação entre as médias de sobrecarga 
do cuidador, Ribeirão Preto-SP, 2014 

 
Variáveis Frequência 

(n=96) 
Sobrecarga Mínimo Máximo p-valor* 

 n % Média DP**    
Classificação ABVDs        
Independência 28 29,2 20,4 10,9 5 42 0,04 
Dependência 68 70,8 27,2 15,8 5 74  
        
Classificação AIVDs        
Dependência parcial 71 74,0 23,0 13,1 5 66 0,03 
Dependência total 25 26,0 31,4 17,7 11 74  
* p-valor referente ao teste t de Student, valor significativo p<0,05 
**DP (Desvio-Padrão) 
 

 

Ao comparar as médias de sobrecarga dos cuidadores familiares de 

idosos com DA ou DM, dependentes tanto para o desempenho das ABVDs quanto 

para as AIVDs, verificam-se maiores médias para os que cuidavam de idosos com 

dependência para as ABVDs (27,2) e para os totalmente dependentes para as 

AIVDs (31,4), sendo as diferenças estatisticamente significativas, p=0,04 e p=0,03, 

respectivamente. 

A correlação (coeficiente de correlação de Pearson (r)), entre o escore 

total da classificação para o desempenho dos idosos para as AIVDs e o escore total 

da escala de sobrecarga do cuidador, mostrou-se fraca e inversa (r=-0,34), ou seja, 

quanto maior a independência para as AIVDs menor a sobrecarga do cuidador 

familiar, com significância estatística (p<0,01). Já a correlação, entre o escore total 

da classificação para o desempenho dos idosos para as ABVDs e o escore total da 
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escala de sobrecarga do cuidador, mostrou-se fraca (r=0,22), evidenciando que 

quanto maior a dependência para as ABVDs maior sobrecarga do cuidador, com 

significância estatística (p=0,03).  

A distribuição dos sintomas neuropsiquiátricos dos idosos com DA ou DM, 

de acordo com a comparação entre as médias de sobrecarga, está descrita na 

Tabela 25. 

 
Tabela 25 - Distribuição dos sintomas neuropsiquiátricos dos idosos com DA ou DM, 

segundo a comparação entre as médias de sobrecarga, Ribeirão Preto-
SP, 2014 

 
Sintomas 
Neuropsiquiátricos 

Sobrecarga Mínimo Máximo p-valor* 

 Média DP**    

Delírio     
Sim 29,0 16,3 5 74 0,01 
Não 21,5 12,3 5 66 
Alucinação     
Sim 30,9 15,7 5 74 <0,01 
Não 21,9 12,7 5 66 
Agitação/Agressividade     
Sim 28,8 15,6 5 66 0,03 
Não 22,1 13,0 5 74 
Disforia/Depressão     
Sim 28,2 15,5 5 66 <0,01 
Não 18,4 8,0 5 38 
Ansiedade     
Sim 30,0 16,0 7 74 <0,01 
Não 21,7 13,3 5 66 
Euforia/Elação     
Sim 25,8 12,2 8 52 0,85 Não 25,0 15,6 5 74 
Apatia/Indiferença     
Sim 29,1 15,6 5 74 <0,01 
Não 18,6 10,4 5 44 
Desinibição     
Sim 29,8 14,0 7 66 0,01 
Não 22,2 14,9 5 74 
Irritabilidade     
Sim 29,2 14,6 5 64 0,02 Não 22,0 14,2 5 74 
Comportamento motor 
aberrante 

    

Sim 30,2 17,3 5 74 <0,01 
Não 19,9 9,4 6 44 
Comportamento noturno     
Sim 33,3 17,6 5 74 0,03 
Não 23,3 13,4 5 66 
Apetite/Alteração 
Alimentar 

    

Sim 27,0 16,1 5 74 0,31 Não 23,6 14,9 6 66 
*p-valor referente ao teste t de Student, valor significativo p<0,05 
**DP (Desvio-Padrão) 
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De acordo com os dados da tabela acima, pode-se afirmar que as médias 

de sobrecarga dos cuidadores familiares que cuidavam de idosos com DA ou DM 

que apresentavam sintomas neuropsiquiátricos foram maiores do que as médias 

para os que cuidavam de idosos que não apresentavam tais sintomas. Os testes 

evidenciaram que houve diferença estatisticamente significativa entre as médias de 

sobrecarga dos cuidadores para todos os outros sintomas, exceto para 

euforia/elação (p=0,85) e apetite/alteração alimentar (p=0,31). 

Observa-se, ainda, que os cuidadores que cuidavam de idosos com DA 

ou DM que apresentavam comportamento noturno obtiveram a maior média (33,3) 

de sobrecarga, seguidos de alucinação (30,9), comportamento motor aberrante 

(30,2) e ansiedade (30,0).  

A Figura 3 mostra a distribuição dos estágios de demência dos idosos 

com DA ou DM e o escore total da Escala de Sobrecarga do Cuidador. 
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DP 10,9 16,8 16,3
n 42 39 15  

 

 
Figura 3 - Box-Plot das variáveis sobrecarga do cuidador e dos estágios de 

demência dos idosos com DA ou DM, Ribeirão Preto-SP, 2014  
 

 

Os dados acima revelam que conforme aumenta a gravidade da 

demência, maiores são as médias de sobrecarga do cuidador. Os cuidadores 

familiares que cuidavam dos idosos com DA ou DM classificados com CDR3 

(demência grave) obtiveram a maior média de sobrecarga (30,4), seguidos dos que 

cuidavam dos idosos com CDR2 (demência moderada) com média igual a 27,8.  Ao 

comparar as médias de sobrecarga dos cuidadores que cuidavam de idosos 

*p-valor referente à análise de variância ANOVA, valor significativo p<0,05 
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classificados com (CDR1 e CDR2) e (CDR1 e CDR3), as diferenças foram 

estatisticamente significativas, (p=0,04) e (p= 0,03), respectivamente.  

Na Figura 4, pode-se observar o coeficiente de correlação de Pearson (r) 

entre o escore total do NPI e o escore total da Escala de Sobrecarga do Cuidador. 

 

 

 

Observa-se que a correlação entre o escore total do NPI e o escore total 

na Escala de Sobrecarga do Cuidador foi moderada (r=0,53), indicando que quanto 

maior a frequência e a gravidade dos sintomas neuropsiquiátricos apresentados 

pelos idosos com DA ou DM maior é a sobrecarga do cuidador (p<0,01). 
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Figura 4 - Gráfico de dispersão entre o escore total do NPI e o escore total da 
Escala de Sobrecarga do Cuidador 
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Este capítulo apresenta a discussão dos resultados referentes às 

características sociodemográficas e de saúde dos idosos com DA ou DM e ao 

desempenho funcional, bem como às características sociodemográficas, de saúde e 

aspectos do cuidado dos cuidadores familiares, aos sintomas neuropsiquiátricos dos 

idosos e ao desgaste dos cuidadores referente a esses sintomas e à presença de 

sobrecarga.  

 

 

5.1 Características sociodemográficas e de saúde dos idosos com 

DA ou DM atendidos em um Ambulatório de Geriatria e 

Demências 

 

 

Participaram deste estudo 96 idosos com diagnóstico médico de DA ou 

DM atendidos em um Ambulatório de Geriatria e Demências e seus respectivos 

cuidadores familiares. 

A média de idade dos idosos com DA ou DM foi de 80,8 anos, sendo que 

a maioria (58,3%) encontrava-se no intervalo entre 76 e 85 anos. Dados que se 

assemelham aos encontrados em outros estudos com idosos demenciados em 

seguimento ambulatorial (TAYLOR; DELLAROZA, 2010; GODINHO et al., 2010; 

CALDAS; PIRES; GORZONI, 2013; TALMELLI et al., 2013). Matos e Decesaro 

(2012), ao investigar as características de 80 idosos com DA e de seus cuidadores 

familiares, residentes no município de Maringá, PR, também encontraram média de 

idade 80,8 anos para os idosos. 

Estudo internacional, realizado por Huang et al. (2012) com 88 idosos 

com demência e seus cuidadores familiares em Taiwan, revelou que a média de 

idade dos idosos foi de 80,0 anos, e 48,9% deles encontravam-se no intervalo entre 

75 e 84 anos. Dados que corroboram os encontrados neste estudo.  

Foi possível verificar, em outros estudos, médias de idade inferiores ao 

desta pesquisa, como no estudo desenvolvido por Luzardo; Gorini; Silva (2006), com 

média de idade de 75,19 anos e por Lenardt et al. (2011), com média de idade de 

76,24 anos. 
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A incidência e prevalência das demências crescem com o avançar da 

idade, duplicando aproximadamente a cada 5,1 anos, a partir dos 60 anos 

(HOLANDA; PONTE; PINHEIRO, 2012). Lenardt et al. (2011) acrescentam que o 

principal fator de risco para o desenvolvimento da DA é a idade. Há também outros 

fatores como: características adquiridas ao longo da vida, história familiar e 

predisposições genéticas (CARAMELLI; CARVALHO, 2012).  

Observa-se, no Brasil, um aumento da população “muito idosa”, ou seja, 

com 80 anos ou mais de idade, sendo que a redução da mortalidade nas idades 

mais avançadas contribui para que esse segmento etário sobreviva por períodos 

mais longos (CAMARANO; KANSO, 2009). Em 2000, 12,6% dos idosos possuíam 

80 anos ou mais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - 

IBGE, 2001). Já no ano de 2010, esta proporção aumentou para 14,2% (IBGE, 

2011). Esses dados podem explicar a média de idade elevada dos idosos, 

encontrada nos estudos. 

Houve o predomínio (68,7%) de mulheres, na amostra estudada, dado 

que corrobora os estudos desenvolvidos por Luzardo, Gorini e Silva (2006); Matos e 

Decesaro (2012) e Truzzi et al. (2013). 

De fato, o sexo feminino prepondera na população idosa brasileira. No 

ano de 2010, as mulheres representavam 55,5% do contingente de idosos (IBGE, 

2011). Isso se deve a fatores relacionados à maior expectativa de vida para as 

mulheres, elevadas taxas de mortalidade por causas externas entre os homens e 

maior procura pelos serviços de saúde entre as mulheres (BANDEIRA; MELO; 

PINHEIRO, 2010). Apesar de viverem mais que os homens, as mulheres ficam mais 

expostas às incapacidades físicas e mentais (CAMARANO, 2002), o que pode 

aumentar a demanda por cuidados. 

Com relação ao predomínio de mulheres com DA, Vieira e Caixeta (2012) 

comentam que as mulheres não têm maior risco para desenvolver a doença, mas 

são a maioria em idades em que a DA é mais prevalente.  

Com relação ao estado civil, 50,0% dos idosos estudados eram viúvos, e 

37,5% casados/moravam com companheiro. Dados semelhantes aos de estudos 

realizados por Taylor e Dellaroza (2010) e Talmelli et al. (2013).  

A viuvez predomina entre as mulheres idosas. O diferencial por sexo em 

relação ao estado conjugal pode ser explicado pela maior expectativa de vida entre 

as mulheres, pelas normas sociais e culturais vigentes que levam os homens a se 
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casarem com mulheres mais jovens, como também, pela maior facilidade de 

recasamento dos idosos viúvos (CAMARANO, 2003). 

No que diz respeito à escolaridade, a média de anos de estudo foi de 3,5, 

sendo que a maioria (56,2%) dos idosos estudou entre um e quatro anos, seguidos 

de 16,7% analfabetos. Este achado corrobora o estudo de Talmelli et al. (2013) cujo 

resultado revelou que 56,7% dos idosos com DA possuíam entre um e quatro anos 

de estudo.  

No Brasil, no ano de 2012, a média de anos de estudo para os idosos foi 

de 4,2, sendo que 28,1% estudaram menos de um ano, 17,8% de um a três, 34,6% 

de quatro a oito e 19,4% nove ou mais anos (IBGE, 2013). 

Wajman e Bertolucci (2010) realizaram um estudo com 174 idosos com 

DA em tratamento ambulatorial, na cidade de São Paulo, com o objetivo de analisar 

possíveis correlações entre nível educacional e atividade profissional prévia. Os 

resultados mostraram que os idosos do grupo com menor escolaridade e de áreas 

profissionais, consideradas menos complexas em relação à demanda intelectual, 

apresentaram pior desempenho nos testes cognitivos e funcionais, quando 

comparados aos do grupo com maior escolaridade e de áreas profissionais mais 

complexas. Os autores concluíram que a escolaridade e atividade profissional prévia 

parecem influenciar na cognição e na funcionalidade conforme evolui a DA, 

favorecendo assim o conceito de reserva cognitiva. 

Segundo Caramelli e Carvalho (2012, p.247), o conceito de reserva 

cognitiva envolve “a habilidade de processar estratégias cognitivas alternativas e 

recrutar redes neurais paralelas a fim de compensar os déficits resultantes das 

alterações patológicas da DA”. Acrescentam que níveis altos de escolaridade 

proporcionariam maior reserva cognitiva.  

O analfabetismo ainda é predominante entre as mulheres idosas. Isso 

pode ser explicado pelo fato de que, no passado, as mulheres não tinham acesso à 

educação básica, ou se tinham eram em proporções inferiores aos homens, visto 

que as responsabilidades femininas eram os afazeres domésticos e as tarefas de 

cuidado, realizados em seus lares (BANDEIRA; MELO; PINHEIRO, 2010). 

Existem fatores que podem estar associados aos altos índices de 

demência entre analfabetos, tais como, baixa reserva cognitiva, baixo controle dos 

fatores de risco para doenças cerebrovasculares, dificuldades na avaliação cognitiva 
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e baixa adaptação aos testes neuropsicológicos para este tipo de população 

(BRUCKI, 2010).  

Analfabetismo e baixo nível de escolaridade são fatores de risco para a 

DA. Isso pode ser explicado pelo fato de que, menor escolaridade pode estar 

relacionada a um baixo nível socioeconômico e a maiores dificuldades no acesso 

aos serviços de saúde e, consequentemente, a maior risco para demência (VIEIRA; 

CAIXETA, 2012). 

Quanto aos arranjos domiciliares, 24,0% dos idosos moravam com filhos 

e netos (arranjos trigeracionais), seguidos de 20,8% que moravam somente com o 

cônjuge. Estudo realizado por Loureiro et al. (2013) com 52 idosos dependentes e 

seus respectivos cuidadores familiares, residentes no município de João Pessoa, 

Paraíba, mostrou que 36,5% dos idosos moravam com filhos e netos. 

Dados do IBGE (2013) mostram que, no ano de 2012, 40,8% dos idosos 

moravam com filhos, com ou sem presença de outro parente ou agregado, 25,7%, 

somente com o cônjuge e 14,8% viviam em domicílios unipessoais, entre outros 

arranjos. 

Com o avançar da idade, maior é o número de idosos morando com seus 

familiares. Principalmente, as mulheres quando viúvas, separadas ou solteiras, 

passam a morar com seus filhos e/ou outros parentes (CAMARANO, 2002). A 

dependência por cuidados pode ser um dos motivos que contribuem para que as 

idosas residam com seus filhos (CAMARANO, 2003).  

O modelo tradicional familiar composto pela mulher, o cônjuge e os filhos, 

no qual o homem era o chefe e provedor da família e a mulher realizava as tarefas 

domésticas e cuidava dos filhos está desaparecendo, surgindo assim novos arranjos 

familiares, devido a diversos aspectos como: separações, divórcios, novas uniões, 

participação crescente da figura feminina no mercado de trabalho, idosos assumindo 

o papel de chefia da família, aumento do número de famílias chefiadas por mulheres 

e de famílias monoparentais e unipessoais, entre outros. Esses novos arranjos 

podem interferir na dinâmica do cuidado aos idosos (KÜCHEMANN, 2012). 

A família é considerada como um dos principais suportes ao idoso. Para 

Silva (2010), a interação entre os membros da família pode gerar sentimentos de 

segurança, de pertença, de conforto, bem-estar, ajuda e apoio. No entanto, a 

convivência em um mesmo ambiente pode não garantir este suporte. Garrido e 

Menezes (2002) chamam a atenção para o fato de que a existência de arranjos 
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familiares pode estar relacionada à estratégia de sobrevivência, expondo os idosos 

ao isolamento e à pior qualidade de vida. 

Outro achado deste estudo foi que 92,7% dos idosos possuíam filhos. A 

média de filhos vivos por idoso foi de 4,2, sendo que 47,9% deles possuíam de 1 a 3 

filhos. A existência de filhos pode ter influência positiva no que se refere ao suporte 

familiar ao idoso, uma vez que os filhos são componentes fundamentais na rede de 

suporte informal ao idoso (BENEDETTI, 2013).  

Nota-se que, no decorrer dos anos, a taxa de fecundidade no Brasil vem 

declinando, devido a fatores como: aumento da urbanização, inserção da mulher no 

mercado de trabalho, aumento do nível de escolaridade, uso de métodos 

contraceptivos, entre outros. Em 2011, no Brasil, a taxa de fecundidade total era de 

1,95 filho por mulher. No período de 2001 a 2011, observou-se redução de 7,0% na 

proporção de casais com filhos e aumento de 4,7% dos casais sem filhos 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE, 2012). 

Acredita-se que esse fato poderá, futuramente, interferir no número de pessoas 

disponíveis nas famílias para o cuidado aos idosos. 

A esse respeito, Caldas (2006) menciona que somadas à precariedade do 

apoio formal ao cuidado domiciliar as alterações que vêm ocorrendo na composição 

familiar, passando de famílias extensas para nucleares, devido à redução do número 

de filhos, podem acarretar limitações para o cuidado ao idoso dependente.   

Vale lembrar que o número de filhos por idoso não determina maior 

número de pessoas envolvidas efetivamente no cuidado, já que, na maioria das 

vezes, é somente um membro da família que assume a atividade de cuidar do idoso.  

Neste estudo, a maioria (82,3%) dos idosos possuía aposentadoria, e 

30,2% tinham pensão. Dados que se assemelham aos de outros estudos 

(TALMELLI et al., 2013; LOUREIRO et al., 2013). A renda mensal média do idoso foi 

de R$ 1.322,4 e a mediana de R$ 850,00. Considerando-se esta última, é possível 

inferir que 50,0% dos idosos investigados possuíam renda mensal inferior a R$ 

850,00, pouco maior que o salário-mínimo vigente no país que, na época da coleta 

de dados, era de R$ 724,00 (Brasil, 2014).  

Segundo dados do IBGE (2013), no ano de 2012, 76,3% dos idosos 

brasileiros recebiam algum benefício da previdência social, destes, 59,1% recebiam 

aposentadoria, 9,5%, pensão e 7,8%, aposentadoria e pensão. Quanto à renda 
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mensal, 40,8% possuíam rendimento de até um salário- mínimo, 23,5%, de um a 

dois e 24,3%, mais que dois. 

A situação econômica parece influenciar em aspectos da saúde do idoso, 

visto que menor renda familiar se associa com piores condições de saúde, menor 

acesso aos serviços de saúde e maiores prejuízos na função física (LIMA-COSTA et 

al., 2003). 

Para Gratão (2010), o baixo rendimento econômico pode representar 

dificuldades para o idoso atender as suas necessidades, uma vez que despesas 

referentes à alimentação, à habitação, aos cuidados com a saúde, entre outros, 

oneram a renda familiar. 

No que concerne ao tipo de demência, 56,2% dos idosos do estudo 

possuíam diagnóstico médico de DA e 43,7%, DM. Em estudo realizado por Caldas, 

Pires e Gorzoni (2013) com 124 idosos demenciados em seguimento ambulatorial, 

no município de São Paulo, evidenciou-se que, entre as demências, as mais 

prevalentes foram a DA (35,5%) e a DM (31,5%).  

Truzzi et al. (2013) desenvolveram um estudo com 159 idosos com 

demência em acompanhamento ambulatorial e seus respectivos cuidadores 

familiares, no Rio de Janeiro-RJ, e os resultados revelaram que a maioria (66,7%) 

dos idosos possuía DA, seguidos de 18,8% com DM e 14,5% com DV. Importante 

mencionar que a DA é a causa mais frequente de demência (CARAMELLI; 

CARVALHO, 2012). 

A demência é um problema de saúde que cresce rapidamente, e sua 

prevalência aumenta com a idade. Causa consequências negativas para a pessoa 

por ela acometida, aos familiares e cuidadores, repercutindo também para a 

sociedade (NITRINI et al., 2005). 

Para Adam e Preston (2006), a DA é a demência mais conhecida e leva a 

alterações em três seguimentos: na cognição (memória, linguagem, raciocínio e 

atenção), na funcionalidade (prejuízos no desempenho das AVDs) e no 

comportamento (agitação, depressão, agressividade, entre outros), o que 

compromete aspectos nos âmbitos biopsicossociais da vida do idoso.  

Não existe cura para essa doença, assim, seu tratamento visa a obter a 

melhora da cognição, retardar a evolução e amenizar os sintomas e as alterações de 

comportamento (SOUZA; ROSA; ELIAS, 2006). Fornari et al. (2010) mencionam que 
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há demências não degenerativas passíveis de serem tratadas, com consequente 

reversão do quadro. 

Como já mencionado anteriormente, a coexistência de DA e demência 

vascular é denominada de DM. As lesões vasculares simultâneas em idosos com DA 

podem potencializar os efeitos patológicos da DA, exacerbando os déficits cognitivos 

e levando ao aparecimento mais prematuro da demência (FUH; WANG; 

CUMMINGS, 2005). 

Com relação ao estágio da demência de acordo com CDR, 43,7% dos 

idosos investigados foram classificados com CDR1 (demência leve), seguidos de 

40,6% com CDR2 (demência moderada). Dados que corroboram os estudos 

realizados por Gaioli; Furegato e Santos (2012); Zidan et al. (2012) e Huang et al. 

(2012). No entanto, difere de outros estudos (GODINHO et al., 2008; LENARDT et 

al., 2011; TALMELLI et al., 2013) em que houve predomínio de idosos com CDR3 

(demência grave).  

Acredita-se que o predomínio de idosos nos estágios iniciais da 

demência, encontrados nesta pesquisa, se justifica pelo fato de que, no ambulatório, 

local de estudo, os idosos com demência em estágio mais avançado, ou seja, 

classificados com CDR3 (demência grave), na maioria das vezes, são 

encaminhados para seguimento em outro ambulatório, no mesmo serviço, 

especializado no atendimento de pacientes com alta dependência. 

As fundamentais características cognitivas e comportamentais dos 

quadros de DA leve de acordo com a CDR são: perda de memória moderada, 

principalmente para eventos recentes, o que interfere na realização das AVDs; 

presença de dificuldade moderada quanto ao tempo, porém orientado em  áreas 

familiares; dificuldade moderada para resolução de problemas, semelhanças e 

diferenças, julgamento social mantido; dependência para atividades na comunidade, 

parecendo normal em uma avaliação superficial; prejuízo leve para tarefas em casa, 

abandono de tarefas mais difíceis, de passatempo e interesses mais complicados e 

necessita de ajuda ocasional para cuidados pessoais. Já para DA moderada, são: 

perda grave de memória, sendo apenas recordado assunto altamente aprendido; 

apresenta-se geralmente desorientado no tempo e espaço; comprometimento grave 

para resolver problemas, semelhanças e diferenças, julgamento social prejudicado; 

impossibilidade de desempenho fora de casa, porém é possível ser levado para 

atividades fora; apenas tarefas simples de cuidados pessoais são  preservadas, 
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interesses muito restritos e pouco mantidos e requer assistência para higiene e 

vestir-se (BERTOLUCCI et al., 2005). 

Um estudo realizado para seguimento de 233 pacientes com DA 

encontrou que 65% dos pacientes com DA leve aumentaram seu escore CDR, no 

decorrer de dois anos de seguimento, o que revela o progressivo declínio funcional e 

cognitivo característico da doença (NOURHASHEMI, et al., 2008). 

Na amostra investigada, o tempo médio de diagnóstico da demência foi 

de 32,8 meses, sendo a maioria (84,4%) com tempo de diagnóstico entre 1 e 60 

meses. Tal fato pode explicar o predomínio de idosos classificados com CDR1, ou 

seja, demência leve. Foi possível constatar que a média do tempo de diagnóstico em 

outros estudos foi superior ao desta pesquisa (VEGA et al., 2007; BORGES; 

ALBUQUERQUE; GARCIA, 2009; ROSDINSON et al., 2012; MATOS; DECESARO, 

2012; TALMELLI et al., 2013). No estudo de Borges, Albuquerque e Garcia (2009), o 

tempo médio de diagnóstico de DA foi de 43,0 meses e no estudo de Matos e 

Decesaro (2012), de 67,45 meses. 

O diagnóstico de demência pode representar uma situação que envolve 

perdas de autonomia e independência, além de resultar no afastamento do eu da 

pessoa acometida pela doença (GUTERMAN; LEVOVITZ, 1998). Dessa forma, para 

o enfrentamento desta condição, a família necessita se reorganizar, inclusive com 

reajustes de papéis, para desenvolver as ações de cuidado, no domicílio (PELZER; 

FERNANDES, 1997). 

A DA possui curso lento e progressivo, com duração média de oito anos 

entre o início dos sintomas e o óbito. As alterações cognitivas são características da 

doença, porém principalmente nas fases mais avançadas, é comum a presença de 

transtornos de comportamento, representando significativo fator de estresse para os 

familiares e cuidadores (CHAVES, 2000). 

Investigaram-se, também, no presente estudo os diagnósticos médicos 

registrados nos prontuários de cada idoso. A média de diagnósticos por idoso foi de 

6,2, caracterizando situação de comorbidade, sendo que 27,9% possuíam alguma 

doença do aparelho circulatório, com destaque para a hipertensão arterial sistêmica 

(74,0%); seguidos por 24,1% com doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, 

representadas pela dislipidemia (51,0%) e diabetes mellitus (32,3%); e 13,8% com 

doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, com predomínio da 

osteoporose (30,2%).  
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Em estudo realizado por Pimenta et al. (2013), dos 312 idosos com 

demência, 74,3% possuíam hipertensão arterial sistêmica, 74,4%, hiperlipidemia e 

71,8%, osteoporose. Matos e Decesaro (2012), ao pesquisarem 80 idosos com DA, 

apontaram como mais prevalentes entre eles a hipertensão arterial sistêmica 

(53,3%) e o diabetes mellitus (21,7%).  

Vale (2011) menciona que a hipertensão arterial é um dos fatores de 

risco, tanto para DA quanto para demência vascular. Vieira e Caixeta (2012) 

ressaltam que, além da hipertensão arterial, fatores como: diabetes mellitus, elevado 

nível sérico de colesterol, hipotireoidismo, hipertireoidismo, sintomas depressivos, 

dietas ricas em gordura e a exposição às toxinas e drogas como, pesticidas, 

benzodiazepínicos, entre outros, podem estar relacionados com o surgimento da 

DA. 

Como já mencionado anteriormente, dados do DATASUS, do ano de 

2013, referentes ao número de internações hospitalares pelo SUS, na cidade de 

Ribeirão Preto-SP, para a faixa etária de 60 anos ou mais, mostram que das 19.906 

internações, as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 23,2% 

delas. Acrescenta-se que, dentre as doenças do aparelho circulatório, a hipertensão 

arterial representou 1,8% do total de hospitalizações (BRASIL, 2014). 

É comum a ocorrência de comorbidade entre os idosos, principalmente a 

demência associada com as doenças cardíacas, a hipertensão arterial sistêmica, o 

diabetes mellitus tipo 2, os acidentes vasculares encefálicos, a doença pulmonar 

obstrutiva crônica, o enfisema pulmonar, as doenças osteoarticulares (artrite, 

osteoporose, artrose), o que pode aumentar o risco de complicações, de 

incapacidades e de dependência. Este evento pode interferir na qualidade de vida 

das pessoas idosas e de seus familiares e representa um desafio para as políticas 

públicas de saúde (OLIVEIRA et al., 2007). 

Considerando que o idoso com demência possui baixa reserva 

homeostática, podendo apresentar desequilíbrio das funções de seus órgãos, é 

necessário que haja, além do tratamento do comprometimento cognitivo, o controle 

de outras morbidades (LAKHDARI, 2012). 
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5.2 Características relacionadas ao desempenho funcional dos 

idosos com DA ou DM atendidos em um Ambulatório de 

Geriatria e Demências 

 

 

Rodrigues, Watanabe e Derntl (2006) ressaltam que as alterações 

morfológicas e funcionais, principalmente nos sistemas musculoesquelético, ósseo e 

nervoso, decorrentes do processo natural de envelhecimento, podem prejudicar a 

capacidade funcional dos idosos para realizar as AVDs. No entanto, os prejuízos 

causados pelo declínio cognitivo comprometem o desempenho funcional do idoso, 

reduzindo ou abolindo suas capacidades para executar as tarefas do dia a dia, 

levando-o a depender de outra pessoa para realizar tais tarefas. Em pacientes com 

DA, o desempenho para realizar as atividades cotidianas é progressivamente 

comprometido. 

Neste estudo, no que se refere ao desempenho para as ABVDs, 70,8% 

dos idosos eram dependentes em uma ou mais funções e 29,2% independentes em 

todas as seis funções. As atividades com maior distribuição de idosos que requeriam 

algum tipo de ajuda para desempenhá-las foram: vestir-se (53,1%), continência 

(53,1%), tomar banho (45,8%) e alimentar-se (35,4%). A média de pontos no Índice 

de Katz foi de 2,1.  

Os dados apresentados diferem dos encontrados por Lenardt et al. (2011) 

que desenvolveram um estudo com 55 idosos classificados nos estágios leve ou 

moderado da DA, atendidos em um Centro de Referência em DA, em Curitiba-PR, 

com o objetivo de avaliar o desempenho desses idosos para realizar as ABVDs e 

AIVDs e observaram que 56,4% dos idosos eram parcialmente dependentes, 40,0%, 

independentes e 3,6%, dependentes totais; com média de pontos no Índice de Katz 

de 4,33; com relação à necessidade de ajuda para as ABVDs, 49,1% necessitavam 

de ajuda para vestir-se, 47,3%, para tomar banho, 34,6%, para usar o banheiro, 

18,2%, para continência, 12,7%, para transferência e 5,5%, para alimentar-se.  

Com o avançar da DA, ocorrem danos em vários domínios cognitivos e 

atividades de autocuidado como: vestir-se, tomar banho, alimentar-se, entre outras, 

ficam comprometidas, o que pode levar o idoso a necessitar de cuidados diários e 

contínuos.  



Discussão  110 

Liu et al. (2007) realizaram um estudo com idosos com DA em 

atendimento em uma Clínica de Memória de um Hospital em Hong Kong e 

observaram que a maioria dos idosos, classificados com demência leve, apresentou 

independência para a maior parte das ABVDs e maior comprometimento para as 

AIVDs. Evidenciaram, também, moderada correlação entre déficit cognitivo e ABVDs 

(r=0,54 e p<0,01) e AIVDs (r=0,58 e p<0,01). Concluíram que esses idosos eram 

capazes de viver, apropriadamente, em seu domicílio, porém com suporte 

adequado.  

Com relação ao desempenho para as AIVDs, neste estudo, 74,0% dos 

idosos apresentaram dependência parcial, 26%, dependência total, destacando-se 

que nenhum idoso apresentou independência. Observou-se baixa frequência de 

idosos que não necessitavam de ajuda para usar o telefone (10,4%); realizar 

compras (6,2%); preparar refeições (5,2%); manusear dinheiro (5,2%); realizar 

trabalho doméstico (4,2%) e usar medicamentos (1,0%). A média de pontos foi de 

9,3. Dados que se assemelham aos do estudo de Lenardt et al. (2011) que 

mostraram que, para as AIVDs, 70,9% dos idosos eram parcialmente dependentes, 

27,3%, dependentes totais e 1,8% era independente. 

Oliveira et al. (2007), em um estudo realizado com os dados do Estudo 

Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento na América Latina e Caribe (SABE), referentes 

a idosos residentes no município de São Paulo-SP, no ano de 2000, observaram 

maior dificuldade dos idosos para realizar as AIVDs com maior prevalência (86,2%) 

para os que relataram três ou mais dificuldades. 

A dependência do idoso com DA, para o desempenho das AVDs, também 

foi descrita em outros estudos (ZIDAN et al., 2012; TAYLOR; DELLAROZA, 2010; 

MARRA et al., 2007; LUZARDO; GORINI; SILVA, 2006). 

Os resultados encontrados no presente estudo referentes ao desempenho 

funcional dos idosos investigados podem ser justificados pelo fato de que 43,7% 

deles foram classificados com CDR1 (demência leve) e 40,6%, com CDR2 

(demência moderada). Njegovan et al. (2001) relataram a existência de relação entre 

a gravidade dos danos cognitivos e o desempenho para as AVDs, de forma que, em 

idosos com danos leves na cognição, primeiro se identificam os prejuízos para 

realizar as AIVDs e nos danos mais graves é que são afetadas as ABVDs. No 

entanto, Thomas, Rockwood e McDowell (1998) ressaltam que, para idosos com 

demência, essa hierarquia de perdas para as AVDs nem sempre é válida. 
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Já no começo do processo demencial, o idoso apresenta déficit de 

memória, manifestando confusão mental, desorientação e desatenção, com 

dificuldade para realizar tarefas de maior complexidade, tais como: fazer compras, 

manejar dinheiro, entre outras. Com a evolução do processo mesmo com a aptidão 

motora preservada, podem surgir dificuldades para desempenhar ato motor 

complexo, o que interfere negativamente na realização do autocuidado, 

transformando ações habituais simples em situações desafiadoras (NITRINI; 

CARAMELLI; MANSUR, 2003; NITRINI; CARAMELLI, 2003).  

Nos estágios iniciais da DA, há o comprometimento do desempenho 

funcional do idoso com relação à execução de AIVDs como: preparar refeições, 

controlar as finanças e usar medicamentos (CARAMELLI; CARVALHO, 2012). Nitrini 

(2012) acrescenta que, na fase de demência moderada, o idoso apresenta 

dependência para realizar as AIVDs, no entanto, ainda pode ser capaz de se 

autocuidar.  

Houve associação entre os estágios da demência e o desempenho dos 

idosos para realizar as ABVDs (p<0,01) e as AIVDs (p<0,01), evidenciando que 

quanto maior a gravidade da demência maior a dependência dos idosos para as 

AVDs.  

Em estudo desenvolvido por Zidan et al. (2012) com 74 idosos com DA, 

em seguimento ambulatorial, no Rio de Janeiro-RJ, com o objetivo de comparar as 

alterações motoras, cognitivas e o desempenho para as AVDs nos estágios CDR1 

(leve), CDR2 (moderado) e CDR3 (grave), constatou-se que melhor desempenho 

para as ABVDs foi encontrado nos idosos com CDR 1 e 2. Já as AIVDs 

apresentaram declínio desde os estágios iniciais, enquanto o desempenho para as 

ABVDs se reduziu no estágio grave. Os autores mencionam que as AIVDs são as 

primeiras atividades que apresentam declínio com a evolução da DA. 

Destaca-se que a DA é uma doença neurodegenerativa e progressiva, 

que ocasiona redução da capacidade cognitiva e do desempenho para executar as 

AVDs, resultando na diminuição da autonomia e no aumento da dependência 

(TAYLOR; DELLAROZA, 2010).  

Diante do exposto, é importante que os profissionais de saúde avaliem o 

desempenho funcional dos idosos com DA, por meio do uso de escalas, com o 

intuito de prestar assistência adequada e individualizada a esses idosos, 

considerando as reais alterações ocorridas na sua capacidade funcional. 
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O cuidado na fase inicial da demência se baseia, fundamentalmente, em 

ações de supervisão, para a prevenção de acidentes, pois nesta fase, além dos 

erros cometidos na execução das tarefas cotidianas, o idoso não consegue distinguir 

situações de risco ou que envolvam perigo (COELHO; ALVIM, 2004).  

Paes e Santos (2005) mencionam que assistência ao idoso com 

demência visa a preservar a segurança física, minimizar a ansiedade e agitação, 

melhorar a comunicação, promover a independência para o autocuidado, atender às 

necessidades de socialização e privacidade, manter a nutrição adequada e controlar 

os distúrbios do padrão de sono.  

 

 

5.3 Características sociodemográficas e de saúde dos cuidadores 

familiares dos idosos com DA ou DM atendidos em um 

Ambulatório de Geriatria e Demências 

 

 

São os cuidadores que assumem a responsabilidade de suprir as 

necessidades de autocuidado da pessoa enferma e/ou com algum grau de 

dependência. Dessa forma, cuidam e oferecem suporte, com a finalidade de 

resgatar a saúde e o bem-estar de quem é cuidado (BRAZ; CIOSAK, 2009). 

A média de idade dos cuidadores familiares dos idosos com DA ou DM foi 

de 56 anos, sendo que a maioria (68,7%) encontrava-se no intervalo de 50 a 69 

anos. Percebe-se, neste estudo, a presença de cuidadores idosos cuidando dos 

idosos com DA ou DM. Quando existe um idoso cuidando de outro idoso, a prática 

do cuidado pode tornar-se mais dificultosa, visto que o cuidador idoso também 

apresenta limitações próprias do processo natural de envelhecimento, o que pode 

comprometer a qualidade do cuidado e o bem-estar do cuidador.  

Rodrigues, Watanabe e Derntl (2006) realizaram um estudo qualitativo 

com oito cuidadores idosos de seus cônjuges, com o objetivo de conhecer o 

significado de saúde para os cuidadores, as possíveis mudanças ocorridas na sua 

saúde após assumir o papel de cuidador e como eles cuidam de sua própria saúde. 

Encontraram que as mudanças na saúde, autorreferidas, atribuídas à prática do 

cuidado foram: cansaço, estresse, preocupação, aparecimento de sintomas e 
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doenças, aumento dos riscos para a saúde, mudanças no cotidiano e na autoestima. 

Os autores mencionam que o envelhecimento associado ao cuidado pode acarretar 

mudanças no cotidiano do cuidador idoso restringindo suas atividades, além disso, 

cuidar de um idoso com incapacidade requer que o cuidador esteja sempre presente 

e disponível para atender às necessidades da pessoa cuidada. 

Braz e Ciosak (2009) desenvolveram um estudo qualitativo com 13 

cuidadoras idosas de idosos dependentes, no município de Cascavel-PR, com a 

finalidade de conhecer os motivos que levaram as idosas a tornarem-se cuidadoras. 

Dentre os motivos, estavam: o conformismo/resignação, o medo da perda, o 

compromisso, a compaixão, a imposição familiar e da própria pessoa que é cuidada, 

além da questão de gênero. Observaram que, para a escolha do cuidador, aspectos 

como: proximidade, laços afetivos e convivência diária são considerados pelo idoso 

que é cuidado. As autoras ressaltam que cuidar de um idoso no ambiente domiciliar 

exige respeito, afetividade, compreensão sobre o processo de envelhecimento, além 

de organização das tarefas diárias que envolvem o cuidador e o idoso.  

A maioria (90,6%) dos cuidadores era do sexo feminino. De acordo com a 

literatura (GRATÃO et al., 2010; LENARDT et al., 2011; SILVA; PASSOS; 

BARRETO, 2012), os cuidadores familiares são, em sua maioria, mulheres e de 

meia-idade. 

Historicamente, o cuidado é uma atribuição feminina que está arraigada 

em nossa cultura, cabendo à mulher o cuidado de seus filhos, dos idosos e 

enfermos, como também as tarefas domésticas. Apesar das mudanças sociais e 

familiares ocorridas na sociedade, como a inserção da figura feminina no mercado 

de trabalho, a mulher ainda se destaca como a principal responsável pelo cuidado 

de seus familiares (ARAUJO, et al. 2013). A este respeito, Falcão e Bucher-

Maluschke (2008) alertam para o fato de que a participação crescente da mulher no 

mercado de trabalho e a diminuição dos núcleos familiares podem levar à menor 

disponibilidade para o cuidado no domicílio. Acrescentam que a insuficiente 

participação da rede de suporte formal no que tange ao cuidado do idoso é um fator 

preocupante. 

No que se refere ao estado civil dos cuidadores, 65,6% eram 

casados(a)/moravam com companheiro(a). Dado semelhante aos encontrados nos 

estudos de Gaioli; Furegato e Santos (2012) e Matos e Decesaro (2012). A média do 

número de filhos por cuidador foi de 2,1.   
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Araujo et al. (2013) mencionam que quando o cuidado é compartilhado 

entre os cônjuges, o estado conjugal pode ser uma forma de apoio aos cuidadores, 

porém quando isso não ocorre, a prática do cuidado pode ser um fator que interfere 

na saúde do cuidador, uma vez que o mesmo não tem disponibilidade de tempo 

para cuidar de si. Os mesmos autores destacam que, além de exercer a prática de 

cuidado ao idoso, os cuidadores realizam outras tarefas como cuidar dos filhos, dos 

afazeres domésticos, do preparo das refeições, entre outras, o que pode acarretar 

sobrecarga.  

Quanto à escolaridade, a média de anos de estudo foi de 9,0, sendo que 

31,3% dos cuidadores familiares possuíam de 9 a 12 anos. Dados que se 

assemelham aos de outros estudos (SILVA; PASSOS; BARRETO, 2012; ARAUJO et 

al., 2013). 

Nota-se que os cuidadores deste estudo apresentaram elevado nível de 

escolaridade. Tal fato pode favorecer a atividade de cuidado aos idosos, por facilitar 

o acesso às informações, à educação em saúde e à compreensão da doença pelo 

cuidador (MATOS; DECESARO, 2012). 

Santos (2010) afirma que, no contexto do cuidado, é relevante conhecer o 

nível de escolaridade do cuidador, pois a compreensão efetiva das orientações 

sobre aspectos da saúde e do cuidado possui estreita relação com a aptidão para a 

aprendizagem. 

Ainda, a respeito do tema, Nardi (2012) expressa que a baixa 

escolaridade dos cuidadores pode se configurar em obstáculo para o 

desenvolvimento das tarefas de cuidado, já que as necessidades do idoso 

dependente requerem ações mais complexas e, portanto, exigem algum grau de 

escolaridade do cuidador. 

Neste estudo, a renda mensal familiar dos cuidadores obteve média de 

R$ 2.379,8 reais. Camarano (2003) ressalta a relevante contribuição da renda 

mensal do idoso no orçamento familiar, visto que, em muitos casos, ela é a única 

fonte de renda da família. Isso se deve em grande parte ao benefício da previdência 

social ao qual o idoso tem direito. 

O cuidado ao idoso dependente além de poder interferir na dinâmica 

familiar, alterando sua rotina, onera o orçamento devido aos gastos com 

medicamentos, alimentação e com outras necessidades requeridas pelo idoso 

dependente (MONTEZUMA; FREITAS; MONTEIRO, 2008). 
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Cuidar de um familiar pode envolver sentimentos positivos como a 

satisfação, entretanto também requer do cuidador esforço físico, mental e 

psicológico, assim como pode gerar ônus financeiro à família (RODRIGUES; 

WATANABE; DERNTL, 2006). 

Em relação à atividade de trabalho fora de casa, 69,8% dos cuidadores 

familiares referiram que não exerciam tal atividade, por motivos como deixar de 

trabalhar para ser cuidador do idoso (37,4%). 

O cuidador, geralmente, refere impedimento para assumir trabalhos fora 

do domicílio, em decorrência da sua dedicação diária e integral ao cuidado ao idoso 

(CALDEIRA; RIBEIRO, 2004) 

Vale destacar que o fato de o cuidador ter de deixar de trabalhar para 

exercer o cuidado do idoso em casa pode acarretar consequências tanto para a 

família quanto para ele próprio, sendo elas, redução no orçamento familiar, maior 

responsabilidade para o membro familiar que é o responsável por prover o sustento 

da família, conflitos conjugais, além de sobrecarga emocional e física para o 

cuidador. 

A esse respeito, um estudo realizado com 80 idosos com DA e seus 

cuidadores familiares, residentes no município de Maringá-PR, revelou que, 15,9% 

dos cuidadores que não trabalhavam fora sentiram-se estressados devido à 

dedicação integral ao idoso demenciado, além de relatarem que a renda insuficiente 

os deixavam preocupados com relação aos gastos oriundos do cuidado. A situação 

financeira pode ser um estressor para o cuidador, pois além de administrar suas 

finanças, ele precisa gerenciar a renda do idoso e os gastos (MATOS; DECESARO, 

2012). 

Vale mencionar que 30,2% dos cuidadores familiares trabalhavam fora de 

casa, além de exercer a atividade de cuidado. A média do número de horas 

trabalhadas por dia foi de 7,5, e a média do número de dias trabalhados por semana 

foi de 5,0, a maioria (82,8%).  

Segundo Neri e Sommerhalder (2012), a mulher assume o papel de 

cuidadora mesmo quando trabalha fora, o que pode acarretar em redução das 

atividades de lazer e de oportunidades para a sua vida social. 

A tarefa de cuidar demanda ao cuidador sua dedicação permanente e 

disponibilidade constante, culminando na falta de tempo para cuidar de si mesmo, 
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privando-o de convívio social e, na maioria das vezes, deixando sua vida pessoal em 

segundo plano (ISRAEL; ANDRADE; TEIXEIRA, 2011).    

Quanto aos problemas de saúde referidos pelos cuidadores, 62,5% 

relataram possuir algum problema de saúde, dentre os quais, destacam-se a 

pressão alta (23,6%) e o diabetes (11,4%). A média do número de problemas de 

saúde autorreferidos por cuidador foi de 1,3. 

Em estudo realizado por Lenardt et al. (2011) com 208 cuidadores 

familiares de idosos com DA, 62,5% dos cuidadores mencionaram possuir uma ou 

mais doenças, dentre elas a hipertensão arterial (21,6%) e a depressão (10,6%). No 

estudo de Oliveira et al., (2011), dos 126 cuidadores de idosos investigados, 71,4% 

referiram a presença de, pelo menos, uma doença, sendo as de maior prevalência 

as afecções de coluna (44,4%), a hipertensão arterial (35,7%) e a depressão 

(23,8%). 

Gonçalves et al. (2006), Israel; Andrade e Teixeira (2011) e Moreira et al. 

(2011) também encontraram a prevalência da hipertensão arterial como doença 

autorreferida, entre os cuidadores de seus estudos. 

Assumir o cuidado diário ao idoso e por tempo prolongado e, 

principalmente, sem a ajuda de outras pessoas, pode fragilizar a saúde do cuidador, 

prejudicando o seu bem-estar e o cuidado prestado (CATTANI; GIRARDON-

PERLINI, 2004; GONÇALVES et al.,2006).   

 

 

5.4 Aspectos do cuidado realizado pelos cuidadores familiares dos 

idosos com DA ou DM atendidos em um Ambulatório de 

Geriatria e Demências 

 

 

Neste estudo, 79,2% dos participantes eram cuidadores familiares 

primários. Estudos que abordam a temática do cuidado (GRATÃO et al., 2010; 

LENARDT et al., 2011; SILVA; PASSOS; BARRETO, 2012;) têm destacado 

aspectos relacionados ao cuidador familiar primário ou principal do idoso com 

demência. 
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Como mencionado anteriormente, o cuidador primário é o principal 

responsável pelo cuidado direto ao idoso. O cuidador secundário pode desempenhar 

as mesmas tarefas que o cuidador primário, porém não tem o mesmo nível de 

responsabilidade com o cuidado. Já o cuidador terciário auxilia ocasionalmente o 

cuidador primário em algumas atividades (NERI; SOMMERHALDER, 2012). 

Vieira et al. (2012) mencionam que, geralmente, a família delega o 

cuidado a um único membro que, na maioria das vezes, desempenha a atividade de 

cuidar sem o apoio de seus familiares. Somando-se a isso, aspectos como: 

mudança na vida do cuidador em virtude do cuidado, adaptação de sua vida em 

família à tarefa de cuidar, falta de tempo para o lazer e o descanso, entre outras, 

podem ocasionar sobrecarga emocional. 

Quanto ao grau de parentesco com o idoso, 70,8% dos entrevistados 

relataram cuidar de seu pai/mãe. Em estudos desenvolvidos por Lenardt et al. 

(2011), Silva; Passos e Barreto (2012) e Gaioli; Furegato e Santos (2012), a maioria 

dos cuidadores familiares eram filhos. Isso pode ser explicado pelo fato de que 

exercer o papel de cuidador associa-se ao cumprimento das normas sociais relativas 

aos deveres de retribuição social e de obrigação filial, inclusive assumindo 

responsabilidades pelo idoso perante a família e a sociedade, até mesmo no que 

envolve questões legais (NERI, 2008).  

De acordo com o artigo 3º do Estatuto do Idoso (2003, p.11),  

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. 

 

Apesar do suporte ao idoso ser de responsabilidade do Estado, sociedade 

e família, esta última tem sido a principal provedora do cuidado aos idosos. Diante 

dessa situação, os cuidadores familiares necessitam de informações e orientações 

para fornecer o cuidado ao idoso com qualidade. Dessa forma, é de fundamental 

importância que a equipe de saúde multiprofissional realize visitas domiciliares 

periódicas, com intuito de conhecer a estrutura familiar e atentar-se para as 

necessidades do idoso e do cuidador, levando em consideração que a prática do 

cuidado pode interferir na qualidade de vida de ambos (KÜCHEMANN, 2012). 

Como mencionado, o cuidado ao idoso, na maioria das vezes, é assumido 

por um membro da família e realizado no domicílio, assim faz-se necessária a 
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capacitação do cuidador a fim de que execute o cuidado de forma adequada. Diante 

disso, a atuação do enfermeiro é relevante no que tange ao preparo e à orientação 

dos cuidadores (GAIOLI; FUREGATO; SANTOS, 2012).   

Nesse sentido, Falcão e Buscher-Maluscke (2009) enfatizam a 

importância de desenvolver programas de intervenção aos cuidadores de idosos 

com demência, a fim de fornecer informações sobre a doença, estratégias de como 

lidar com os idosos, além de proporcionar a troca de sentimentos e experiências 

entre os cuidadores. 

A esse respeito, Santana, Almeida e Savoldi (2009), ao investigarem 15 

cuidadores familiares de idosos com DA, participantes de um grupo de apoio do Polo 

de Neurogeriatria de um hospital no Rio de Janeiro-RJ, identificaram por meio dos 

relatos dos cuidadores que a participação deles no grupo proporcionou 

conhecimento, habilidades, instrumentalização para o cuidado prático, bem como, 

estímulo para cuidar de sua saúde e autoestima. Os autores concluíram que as 

reuniões realizadas com os cuidadores fizeram com que se sentissem acolhidos, 

fortalecidos e incentivados a exercer a atividade do cuidado com afeto, valorizando o 

idoso em suas dimensões biopsicossociais. 

No presente estudo, o tempo médio de cuidado dos idosos com DA ou 

DM foi de 78,7 meses, e o intervalo com maior distribuição foi o de 4 a 60 meses 

(57,3%). Em estudo realizado por Araujo et al. (2013) com 31 idosos da comunidade 

e seus respectivos cuidadores familiares, 90,0% dos cuidadores exerciam a função 

de cuidar há mais de 12 meses. Em outro estudo, 55,2% dos cuidadores cuidavam 

há menos de 60 meses (SILVA; PASSOS; BARRETO, 2012).  

Importante ressaltar que a atividade de cuidar exercida por longos 

períodos, diariamente e durante muitos anos, pode gerar maior sobrecarga aos 

cuidadores (OLIVEIRA et al., 2011). Em consonância, Garrido e Menezes (2004), ao 

realizarem um estudo com 49 idosos com demência em seguimento ambulatorial em 

São Paulo-SP e seus respectivos cuidadores, constataram que características dos 

cuidadores como: maior tempo de cuidado, pior saúde física, parentesco mais 

próximo com o idoso e presença de sintomas psiquiátricos se associaram a maiores 

níveis de sobrecarga do cuidador. 

A média do número de horas dedicadas diariamente ao cuidado do idoso 

foi de 15,5, sendo que 58,3% dos participantes afirmaram cuidar de 13 a 24 horas. 

Dados semelhantes ao estudo de Gratão et al. (2010). Já a média de dias na 
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semana dedicados ao cuidado foi de 6,5, sendo que a maioria (86,5%) mencionou 

cuidar sete dias na semana.   

O tempo despendido no cuidado diário do idoso com demência aumenta 

com a evolução da doença (NOVELLI; NITRINI; CARAMELLI, 2010). Isso porque, 

com a progressão da doença, advém a piora do quadro clínico do idoso, o que 

acentua a dependência para o cuidado. Pedreira e Oliveira (2012) acrescentam que 

o idoso dependente, na maioria das vezes, requer a permanência constante do 

cuidador no domicílio, o que pode restringir suas atividades de lazer, contribuindo 

para o aumento da sobrecarga. 

Outro achado do estudo foi que 64,6% dos cuidadores referiram morar 

com o idoso. Dado que se assemelha a de outros estudos (LENARDT et al., 2011; 

GAIOLI; FUREGATO; SANTOS, 2012; SILVA; PASSOS; BARRETO, 2012). Este 

fato pode ser visto como um benefício para os idosos que dependem de cuidados, 

desde que suas necessidades sejam prontamente atendidas. Já para os cuidadores 

pode ser um fator negativo, devido à exposição diária à atividade de cuidar, o que 

pode acarretar elevados níveis de estresse (GRATÃO et al., 2012). 

No que se refere às atividades que os cuidadores referiram ajudar o idoso 

a realizar, predominaram movimentação e transferência (22,9%), comer (20,8%) e 

higiene corporal (17,7%). Dentre as atividades que os cuidadores realizavam para o 

idoso, destacaram levar à consulta médica, à fisioterapia e para fazer exames 

(95,8%), medicação (78,2%), fazer compras (75,0%), pagar contas (75,0%), preparar 

alimentação (70,8%), tarefas domésticas (65,6%) e receber pensão (60,4%). Como 

discutido anteriormente, as AIVDs são as primeiras atividades que apresentam 

declínio com a progressão da demência, o que pode explicar o fato de que, neste 

estudo, os cuidadores realizavam grande parte dessas atividades para os idosos.  

A esse respeito, Neto, Talmelini e Forlenza (2005) mencionam que o 

desempenho dos idosos com DA para as AIVDs apresenta-se comprometido em 

todos os estágios da doença. Já para as ABVDs, os idosos possuem dificuldades 

em realizá-las nos estágios mais tardios da DA. Dessa forma, com a progressão da 

DA aumenta a necessidade de cuidados. 

Neste estudo, verificou-se que 71,9% dos cuidadores familiares recebiam 

ajuda de outra pessoa para executar o cuidado, sendo que 34,8% recebiam ajuda de 

uma pessoa. Dados que corroboram outros estudos (LENARDT et al. 2011; GAIOLI; 

FUREGATO; SANTOS, 2012). Constatou-se que 76,9% dos cuidadores 
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investigados recebiam ajuda para realizar as tarefas domésticas, 66,7% para o 

preparo da alimentação, 66,7% para fazer compras e 60,9% para levar o idoso à 

consulta médica, à fisioterapia e para fazer exames.  

 O estudo de Gratão et al. (2010), realizado com 104 idosos demenciados 

e 90 cuidadores no município de Ribeirão Preto- SP, revelou que 30,0% dos 

cuidadores referiram “sempre” receber ajuda para levar o idoso ao retorno de 

consultas médicas, 25,5% para alimentação, 24,4% para medicação e 24,4% para a 

higiene corporal do idoso.  

Já no estudo de Pedreira e Oliveira (2012), desenvolvido com oito 

cuidadoras familiares de idosos dependentes, residentes em Salvador-BA, foi 

possível verificar que, apesar de relatarem que recebiam apoio dos familiares, isso 

acontecia eventualmente, e os cuidadores assumiam a maior parte das atividades 

do cuidado. Vieira et al. (2012) acrescentam que a realização das tarefas de cuidar 

requer também esforço físico, o que pode acarretar desgaste físico e psicológico nos 

cuidadores. 

Diante do exposto, vale destacar que o auxílio de familiares, de amigos e 

profissionais da saúde é relevante para melhor desenvolver a função de cuidador, 

bem como para fortalecer o sentimento de apoio e envolvimento (GAIOLI; 

FUREGATO; SANTOS, 2012).  

Com relação à necessidade de apoio/ajuda de entidades assistenciais, 

11,4% dos cuidadores estudados relataram receber ou procurar ajuda dos serviços 

do Estado/Município e 9,4% declararam outros (visita domiciliar ajuda de vizinhos, 

parentes). Tais dados revelam a baixa prevalência de cuidadores que recebem ou 

procuram apoio/ajuda de entidades assistenciais, o que pode ser preocupante no 

que tange à qualidade do cuidado. 

A esse respeito, Nardi e Oliveira (2008) mencionam que, ao proverem o 

cuidado ao idoso, as famílias deparam-se com a ausência de apoio adequado para 

prestar o cuidado ao idoso, ao mesmo tempo em que experienciam uma gama de 

problemas relacionados com a doença, as experiências individuais e a 

disponibilidade de recursos. Nesse sentido, é essencial a formação de uma rede de 

apoio social para atender às necessidades básicas do idoso, o que poderá repercutir 

na qualidade do cuidado e na saúde dos cuidadores.  

No que tange às redes de apoio social, existem dois tipos, a formal e a 

informal. A rede de apoio formal aos idosos é representada pelos serviços de saúde. 
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Já a rede de apoio informal é constituída pelos familiares, amigos, vizinhos, parentes 

próximos e grupos comunitários (NERI; SOMMERHALDER, 2012). Dessa forma, o 

apoio da família, de amigos e de profissionais da saúde pode favorecer a prática do 

cuidado no domicílio, refletindo-se, assim, na redução da sobrecarga física, 

emocional, econômica e social dos cuidadores familiares (BRONDANI et al., 2010). 

Neste estudo, 42,7% dos cuidadores referiram que se consideravam 

“bem” informados em relação à doença do idoso, e 40,6% declararam “bem” 

informados sobre como cuidar.  No estudo de Gratão et al. (2010), dos 90 

cuidadores de idosos com demência, 43,3% alegaram bom conhecimento sobre a 

doença do idoso. Gaioli, Furegato e Santos (2012) encontraram 76,2% de 

cuidadores de idosos com DA que referiram ter conhecimento sobre a doença. Os 

autores ressaltam que o conhecimento sobre a demência e o apoio de outras 

pessoas podem favorecer o desempenho adequado para o cuidado. 

Blum e Sherman (2010) e Luzardo e Waldman (2004) chamam a atenção 

para o fato de que muitos cuidadores não recebem as orientações necessárias para 

o desenvolvimento das atividades de cuidado, o que implica no aparecimento da 

sobrecarga e em prejuízos para a qualidade de vida. Assim, Karsch (2003) afirma 

que cuidadores familiares de idosos, que exercem seu papel no domicílio, devem ser 

foco dos profissionais da área da saúde, merecendo atenção especial, no que diz 

respeito às orientações e ao ensino, por meio de estratégias como visitas periódicas 

para supervisão e capacitação para o cuidado.  

Com relação às fontes de informação sobre a doença do idoso e como 

cuidar, 61,5% dos cuidadores investigados mencionaram o profissional da saúde, 

35,4%, livro e/ou manual, 31,2%, internet e 26,0% declararam outras vias de 

informação (televisão, palestra, grupos de apoio, folhetos, amigos).  

Em estudo realizado por Novelli, Nitrini e Caramelli (2010) com 50 

cuidadores de idosos demenciados, constatou-se que, na fase inicial da demência, 

os cuidadores cuidavam de acordo com as informações médicas e, com o avançar 

da doença, buscavam também outras vias de informação, como a internet, manuais 

e associações específicas. Verificou-se, também, que os cuidadores careciam de 

orientações sobre o cuidado e manejo das alterações comportamentais e 

psicológicas da demência. Os autores alertam que o acesso às informações sobre a 

doença e orientações referentes à atividade de cuidar podem reduzir a sobrecarga 

dos cuidadores e, consequentemente, melhorar a qualidade do cuidado. 
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5.5 Sintomas neuropsiquiátricos dos idosos com DA ou DM 

atendidos em um Ambulatório de Geriatria e Demências e o 

desgaste dos cuidadores familiares  

 

 

Como já mencionado, o cuidado de idosos com demência exige 

procedimentos complexos e específicos, os quais podem ser orientados aos 

cuidadores pelos profissionais da saúde por meio de uma abordagem 

individualizada. Dessa forma, para o planejamento e avaliação de intervenções, é 

necessário identificar a presença e a gravidade dos sintomas neuropsiquiátricos nos 

idosos, como também a sobrecarga do cuidador (FIALHO et al., 2009). 

As alterações cognitivas, comportamentais e funcionais são as principais 

características apresentadas pelo idoso com demência. O quadro clínico da DA tem 

como característica o déficit cognitivo, bem como os sintomas neuropsiquiátricos: a 

apatia, a depressão, a agitação/agressividade, entre outros (LOPES; CAIXETA, 

2012).  

Para García-Alberca, Lara Munõz e Berthier Torres (2010), as alterações 

de comportamento (sintomas neuropsiquiátricos) são manifestações clínicas muito 

frequentes na DA. A presença destes sintomas é mais desgastante para os 

cuidadores do que os problemas de memória apresentados pelos idosos. Outro 

agravante é que pode levar o idoso a necessitar de hospitalização. Os mais 

frequentes são apatia e depressão, irritabilidade e agressividade verbal e física, 

ansiedade, desinibição, comportamentos repetitivos, andar incessante, delírios, 

alucinações e alterações do ciclo sono-vigília e dos padrões alimentares (BURNS; 

JACOBY; LEVY, 1990). A prevalência dos sintomas neuropsiquiátricos em idosos 

com demência varia em torno de 50,0% a 100,0% (NEIL; BOWIE, 2008). 

Neste estudo, a presença, a frequência e a gravidade dos sintomas 

neuropsiquiátricos nos idosos e o desgaste do cuidador, referente aos sintomas, 

foram identificados por meio do NPI e do NPI-D, respectivamente.  

O número de sintomas neuropsiquiátricos por idoso investigado variou 

entre 0 e 11, com média de 5,0, sendo que 31,2% apresentaram de quatro a seis 

sintomas, e 29,2%, de sete a nove. Em estudo de Huang et al. (2012), 84,1% dos 

idosos apresentaram um ou mais sintomas. Balieiro Jr et al. (2010) encontraram que 
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96,0% dos idosos com DA possuíam, pelo menos, um sintoma neuropsiquiátrico, e 

88,0%, dois ou mais. 

Com relação à presença dos sintomas neuropsiquiátricos, 63,5% dos 

idosos apresentaram apatia/indiferença, 59,4%, disforia/depressão, 50,0%, 

agitação/agressividade, outros 50,0%, comportamento motor aberrante, 49,0%, 

delírio e 44,8%, ansiedade. Assim como no presente estudo, a apatia foi o sintoma 

neuropsiquiátrico predominante nos estudos de Godinho et al. (2008), Diel et al. 

(2010), Truzzi et al. (2013), Caldas, Pires e Gorzoni (2013). 

Teixeira Jr e Caramelli (2005) mencionam que a apatia engloba 

alterações afetivas, comportamentais e cognitivas. Em idosos com DA e apatia, as 

alterações afetivas apresentam-se como redução das respostas emocionais aos 

estímulos ambientais; alterações cognitivas compreendem a perda de autocrítica e, 

nas alterações comportamentais, ocorre a falta de interesse para realizar as AVDs, 

exercitar-se e interagir socialmente. Destacam que a presença da apatia acarreta 

maiores demandas de cuidado, aumentando o risco de institucionalização do idoso 

devido à sobrecarga do cuidador.   

Os mesmos autores acrescentam que o diagnóstico diferencial da apatia 

na DA envolve, principalmente, delirium hipoativo e depressão. O delirium altera o 

comportamento do idoso, reduzindo sua atividade psicomotora e sua interação 

social, tais manifestações podem ser interpretadas erroneamente como apatia. O 

delirium no idoso geralmente está associado a distúrbios metabólicos ou à infecção.  

 A apatia e a depressão representam síndromes distintas, apesar da 

redução da volição ser uma característica comum entre ambas. A apatia e a 

depressão parecem ter implicações prognósticas distintas em idosos com demência. 

Com o avançar do comprometimento cognitivo, observam-se um aumento da 

prevalência da apatia e uma diminuição dos sintomas depressivos em idosos com 

demência (GUIMARÃES; CARAMELLI, 2012). 

A presença de sintomas depressivos é comum na DA, sendo mais 

predominantes nos estágios mais iniciais da doença, geralmente nos três primeiros 

anos (GARCÍA-ALBERCA; LARA MUNÕZ; BERTHIER TORRES, 2010). Suas 

características são: anedonia, hipobulia, ruminações obsessivas, irritabilidade e 

inquietação, sintomas que incomodam mais os familiares do que os pacientes (OLIN 

et al., 2010). 
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A agitação e a agressividade são alterações de comportamento que 

envolvem atividade psicomotora exacerbada, descoordenada, inapropriada 

socialmente e geralmente sem propósito, podendo apresentar risco para a 

segurança do próprio idoso e de seu cuidador, interferindo na atividade do cuidado 

(ROCHA; HARA; RAMOS, 2012).  

O comportamento motor aberrante é mais comum na demência 

frontotemporal, porém ocorre também na DA. É caracterizado por ações frequentes 

e repetitivas em um pequeno intervalo de tempo e pode ser desencadeado por 

estímulos internos ou externos (CAIXETA; REIMER, 2012).  

O delírio pode ser classificado em: delírio de pobreza, de abandono e de 

roubo. No delírio de pobreza, a pessoa acredita que não possui recursos financeiros 

para garantir seu sustento. O delírio de abandono gera a crença de que será 

abandonado por seus parentes. E no delírio de roubo, o paciente acredita que está 

sendo roubado, quando na verdade, ele guardou ou escondeu o objeto em algum 

local e depois não se lembra (CAIXETA; REIMER, 2012). 

A ansiedade envolve sensação de incerteza e expectativa de ameaça 

(SALGADO; GRAEFF, 2012). O paciente queixa-se de preocupação, de não 

conseguir relaxar, de falta de ar, coração acelerado, nervosismo, entre outros. 

No que tange à frequência dos sintomas neuropsiquiátricos, o 

comportamento motor aberrante (58,3%), apetite/alteração alimentar (53,8%), 

apatia/indiferença (50,8%), comportamento noturno (50,0%) e delírio (46,8%) foram 

indicados pelos cuidadores familiares estudados como muito frequentes; alucinação 

(54,8%) e agitação/agressividade (39,6%) como frequentes. Quanto à gravidade dos 

sintomas, houve predomínio da moderada, ou seja, os sintomas causam mais 

incômodo ao paciente, mas podem ser contornados pelo cuidador. 

Como já mencionado, vale destacar que, para a frequência dos sintomas 

neuropsiquiátricos, na denominação “frequente” a ocorrência do sintoma é de várias 

vezes por semana, mas menos que todos os dias e, na “muito frequente”, acontece 

uma vez por dia ou mais. Chama a atenção que neste estudo houve prevalência 

importante de sintomas muito frequentes (comportamento motor aberrante, 

apetite/alteração alimentar, apatia/indiferença, comportamento noturno e delírio). 

No estudo de Huang et al. (2012), os sintomas que apresentaram maiores 

médias de frequência foram: apetite/alteração alimentar (3,6), apatia/indiferença 

(3,4), comportamento motor aberrante (3,3) e comportamento noturno (3,2).  
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A esse respeito, Vale et al. (2007) mencionam que, apesar de os 

sintomas neuropsiquiátricos serem comuns nas demências, sua frequência pode 

variar de acordo com o tipo e a gravidade da demência e a etnia da população.  

Quanto ao desgaste do cuidador relacionado à presença dos sintomas 

neuropsiquiátricos no idoso, o comportamento noturno (45,0%), a irritabilidade 

(43,2%), a agitação (33,3%), o delírio (31,9%) e o comportamento motor aberrante 

(31,2%) foram indicados como os que desgastavam muito os cuidadores 

investigados.  

Truzzi et al. (2013) desenvolveram um estudo com 159 idosos com 

demência em acompanhamento ambulatorial e seus respectivos cuidadores 

familiares, no Rio de Janeiro-RJ, com o objetivo de avaliar o desgaste dos 

cuidadores referentes aos sintomas neuropsiquiátricos nos idosos. Os resultados 

revelaram que os sintomas mais desgastantes foram: a apatia (média=1,9); agitação 

(média=1,3) e comportamento motor aberrante (média=1,2). Os autores mencionam 

que o fato de a apatia ser o sintoma mais desgastante pode ser explicado pela 

incapacidade que a mesma proporciona ao idoso e o sentimento de frustação do 

cuidador diante deste quadro.  

Estudo internacional desenvolvido por Huang et al. (2012), com 88 

pacientes demenciados e seus cuidadores familiares atendidos em uma clínica de 

memória de um centro médico em Taiwan, com o objetivo de investigar o desgaste 

do cuidador referente aos sintomas neuropsiquiátricos nos idosos, mostrou maiores 

médias do escore total do NPI-D (desgaste do cuidador) para delírio (3,2) e 

agitação/agressividade (3,0). Os autores alertam para o fato de que, além do 

tratamento farmacológico para controlar os sintomas neuropsiquiátricos nos idosos, 

é relevante orientar os cuidadores familiares com relação ao manejo das alterações 

comportamentais dos idosos. 

De acordo com Guerra (2000), o desgaste é caracterizado por alterações 

orgânicas e psíquicas que uma pessoa pode apresentar devido a fatores internos 

como alterações fisiológicas próprias da idade e fatores externos. 

A presença dos sintomas neuropsiquiátricos está relacionada ao maior 

desgaste do cuidador, elevada prevalência de doenças, ao comprometimento 

cognitivo precoce, ao aumento dos custos de tratamento e ao agravo da qualidade 

de vida do idoso e do cuidador (TAMAI, 2002; FERRETI, 2007).  
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Apesar da institucionalização do idoso acontecer, sobretudo, pela 

dificuldade dos cuidadores em suprir as necessidades do idoso com dependência 

para realizar as ABVDs, a presença dos sintomas neuropsiquiátricos, também, é um 

fator responsável pelo risco de institucionalização precoce do idoso, decorrente do 

estresse tanto do cuidador quanto do idoso.  

Para este estudo, o escore total médio do NPI foi de 30,0, média superior 

à encontrada por Fialho et al. (2009), Balieiro et al. (2010) e Truzzi et al. (2013) e, 

inferior à do estudo de Rosdinom et al. (2013).  A média do escore total do NPI-D foi 

de 14,4, superior à de outros estudos (HUANG et al., 2012; TRUZZI et al., 2013).  

Neste estudo, o escore total do NPI-D e o número de sintomas 

neuropsiquiátricos foram fortemente correlacionados (r=0,80), indicando que quanto 

maior o número de sintomas neuropsiquiátricos apresentados pelos idosos 

investigados maior é o desgaste do cuidador (p<0,01). Além disso, verificou-se 

também que a correlação entre o escore total do NPI e o escore total do NPI-D foi 

forte (r=0,82), evidenciando que quanto maior a frequência e a gravidade dos 

sintomas neuropsiquiátricos dos idosos estudados maior é o desgaste do cuidador, 

sendo estatisticamente significativo (p<0,01). Dados que corroboram outros estudos 

(HUANG et al., 2012; TRUZZI et al., 2013). 

Além das alterações cognitivas e funcionais da demência, os cuidadores 

familiares comumente lidam com a presença dos sintomas neuropsiquiátricos como: 

a apatia, a depressão, sintomas psicóticos, agitação e agressividade. Estas 

manifestações clínicas aumentam com o tempo e, dependendo de sua gravidade, 

exigem mudanças significativas na estrutura familiar (TAUB; ANDREOLI; 

BERTOLUCCI, 2004). 

Diante do exposto, faz-se necessária a atuação dos profissionais da 

saúde no que tange à orientação aos cuidadores para o reconhecimento precoce e o 

manejo dos sintomas neuropsiquiátricos nos idosos, o que poderá favorecer o 

tratamento de tais sintomas, a fim de controlar e amenizá-los e, consequentemente, 

contribuir para o bem-estar do idoso e do cuidador. 

Portanto, o reconhecimento precoce dos sintomas neuropsiquiátricos pela 

família e pelos profissionais de saúde, assim como a imediata implementação de 

diferentes estratégias de tratamento, podem favorecer a prática de um cuidado mais 

adequado e melhorar a qualidade de vida dos idosos e de seus cuidadores (TRUZZI 

et al., 2013).  
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5.6 Sobrecarga dos cuidadores familiares dos idosos com DA ou 

DM atendidos em um Ambulatório de Geriatria e Demências 

 

 

As demandas de cuidados decorrentes da DA e das necessidades do 

idoso por ela acometido influenciam na rotina e na vida do cuidador familiar e podem 

representar prejuízos para sua qualidade de vida. Assim, identificar o nível de 

sobrecarga do cuidador é fundamental para o planejamento de ações em saúde que 

visem a melhorar as condições do cuidado no domicílio. 

A Escala de Sobrecarga do Cuidador (Burden Interview) foi aplicada para 

os cuidadores familiares de idosos com DA ou DM, com a finalidade de avaliar o 

impacto das atividades de cuidados na esfera física, psicológica e social. 

A sobrecarga total média para os cuidadores deste estudo foi de 25,2. O 

coeficiente α de Cronbach foi de 0,88, indicando boa consistência interna, tal 

coeficiente se assemelha ao encontrado no estudo de Scazufca (2002). 

A sobrecarga total média, encontrada nesta pesquisa, foi inferior à de 

outros estudos realizados com cuidadores de idosos com demência (DIEL et al., 

2010; SEIMA; LENARDT, 2011; LOUREIRO et al., 2013) e superior à sobrecarga 

total média obtida no estudo de Folquitto et al. (2013).  

Quanto à avaliação da sobrecarga, 48,9% dos cuidadores entrevistados 

apresentaram sobrecarga pequena e 34,4%, moderada. Dados que diferem de 

outros estudos (DIEL et al., 2010; SEIMA; LENARDT, 2011; GRATÃO et al., 2012; 

LOUREIRO et al., 2013).  

No estudo de Seima e Lenardt (2011), dos 208 cuidadores familiares de 

idosos com DA, 46,2% apresentaram sobrecarga moderada, 26,0%, moderada a 

severa, 22,6% pequena, e 5,3%, severa. A sobrecarga total média foi de 33,3 

pontos. 

Diel et al. (2010) realizaram um estudo com 25 cuidadores de idosos 

demenciados em tratamento ambulatorial, no município de Porto Alegre-RS, e 

obtiveram que 71,4% dos cuidadores apresentaram sobrecarga leve a moderada e 

28,6%, moderada a severa, com sobrecarga total média de 35,5 pontos. 

Loureiro et al. (2013) investigaram 52 idosos dependentes e seus 

cuidadores familiares residentes em João Pessoa-PB, com o objetivo de estimar a 



Discussão  128 

prevalência de sobrecarga dos cuidadores e verificar sua relação com as 

características sociodemográficas dos idosos e dos cuidadores. Quanto à 

prevalência de sobrecarga, os resultados mostraram que a média total de 

sobrecarga do cuidador foi de 31,0 pontos, 61,5% apresentaram sobrecarga 

moderada a leve, 23,1%, moderada a severa e 15,4% não apresentaram 

sobrecarga. 

A presença de sobrecarga física, emocional e socioeconômica no 

cuidador familiar pode se refletir em vários aspectos da vida do cuidador, 

principalmente no surgimento ou agravamento de doenças (GONÇALVES et al., 

2006; UESUGUI; FAGUNDES; PINHO, 2011). 

A tarefa de cuidar de idosos vem mostrando graus de dificuldade cada 

vez maiores, o que demanda mais dedicação do cuidador para a prática do cuidado 

no domicílio, assim, negligenciam suas próprias necessidades e a satisfação de 

viver. Em decorrência, neste processo, podem surgir sentimentos positivos e 

negativos, conflitos psicológicos, aflição, medo e insegurança, considerados 

sintomas de sobrecarga (LUZARDO; WALDMAN, 2004). 

A atividade de cuidar com dignidade de um idoso com demência tem sido 

uma tarefa assumida principalmente pela família, mais especificamente, por um dos 

seus membros que, muitas vezes, não possui conhecimento, treinamento ou apoio 

para desenvolver o cuidado (GRATÃO et al. 2010). Esta situação pode provocar 

sentimentos e desgaste físico que geram sobrecarga no cuidador. 

Na análise das questões dos itens da Escala de Sobrecarga do Cuidador, 

verificou-se entre os cuidadores maior proporção da resposta “nunca se sente 

sobrecarregado” para as questões relacionadas a sentir-se irritado quando o idoso 

está por perto, sentir-se envergonhado com o comportamento do mesmo, não sentir-

se à vontade de receber visitas em casa, sentir-se tenso quando o idoso está por 

perto e sentir que ele afeta negativamente seus relacionamentos com outros 

membros da família ou amigos. Por outro lado, observou-se que a maioria dos 

cuidadores respondeu que “sempre se sentiam sobrecarregados” para a questão 

sentir que o idoso depende dele. Isso pode ser explicado pelo fato de que, além dos 

idosos estudados possuírem o diagnóstico de demência, 70,8% eram dependentes 

em uma ou mais funções no desempenho para as ABVDs, e nenhum idoso era 

independente para as AIVDs, evidenciando que necessitavam de cuidados 

diariamente. 
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Quanto à última questão da Escala de Sobrecarga do Cuidador, 

constatou-se que, 30,2% dos cuidadores responderam que se sentiam 

“moderadamente” sobrecarregados.  

Estudo realizado por Luzardo, Gorini e Silva (2006), com cuidadores de 

idosos com demência, revelou que quanto ao sentimento de sobrecarga, 58,3% dos 

cuidadores apontaram que o idoso nunca pedia ajuda além do necessário, e 38,9% 

sentiam-se estressados por ser responsável pela tarefa de cuidar do idoso e por 

outras atividades (família, trabalho). Quanto ao comportamento do idoso, 80,6% 

manifestaram que nunca se sentiam envergonhados e 61,1% irritados ou tensos. 

Setenta e cinco por cento dos cuidadores relataram que sentiam que o idoso era 

dependente. 

Scazufca (2002) e Garrido e Menezes (2004) encontraram, em seus 

respectivos estudos com cuidadores de idosos, menor sobrecarga relacionada ao 

fato de se sentirem “envergonhados”, “tensos” e maior sobrecarga relacionada aos 

“aspectos econômicos”. De fato, na maioria das vezes, verifica-se a falta de recursos 

para a prática do cuidado no domicílio.  

No presente estudo, evidenciaram-se maiores médias de sobrecarga para 

os cuidadores familiares do sexo feminino (25,9), na faixa etária de 30 a 59 anos 

(26,5), que residiam com o idoso (26,4), primários (26,1), não ou pouco e 

insuficientemente informados sobre o cuidado (33,3) e que não trabalhavam fora de 

casa (26,3), porém não houve diferença estatisticamente significativa.  

No estudo de Loureiro et al. (2013), as maiores médias de sobrecarga 

foram entre os cuidadores cônjuges (34,8), na faixa etária de 81 a 90 anos (35,0), do 

sexo feminino (30,1), que moravam com esposo/companheiro (31,6), que residiam 

com o idoso (30,9) e que sabiam ler/escrever informalmente (40,0). Houve diferença 

significativa entre as médias de sobrecarga para as variáveis, cônjuges e menor 

grau de escolaridade.   

Em estudo de Fialho et al. (2009), eles constataram maiores médias de 

sobrecarga para os cuidadores do sexo feminino (32,1) e com idade maior que 55 

anos (33,1), porém, como no presente estudo, não houve diferença estatisticamente 

significativa. 

Gratão et al. (2012), ao investigarem 124 idosos e seus respectivos 

cuidadores residentes na comunidade, no município de Ribeirão Preto-SP, 

encontraram maiores médias de sobrecarga para os cuidadores do sexo feminino 
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(28,1), com mais de 60 anos (30,8), que estudaram entre um e quatro anos (31,1), 

cônjuges (31,7), que moravam com o idoso (28,8) e não possuíam conhecimento 

sobre o cuidado (31,7).  

Nardi (2012) encontrou relação direta entre sobrecarga e o sexo do 

cuidador, ou seja, conforme aumentava a sobrecarga referida, aumentava a 

frequência do sexo feminino, além disso, as mulheres referiram sentir-se mais 

sobrecarregadas que os homens. 

No estudo de Pinto et al. (2009) com cuidadores de idosos com DA, os 

resultados mostram que um dos fatores que mais influenciou no aumento da 

sobrecarga foi ser do sexo feminino. 

Com relação à idade, as pesquisas acima apontam para maior média de 

sobrecarga para os cuidadores mais velhos, diferindo dos dados encontrados neste 

estudo (30 a 59 anos). Amêndola et al. (2008) mencionam que cuidadores mais 

velhos parecem ter maior propensão para apresentar sobrecarga, no entanto, 

ressaltam que devido a maiores oportunidades de convívio social e de lazer, 

inerentes à faixa etária, cuidadores mais jovens podem sofrer mais isolamento e 

maiores restrições sociais. Podendo, assim, manifestar sobrecarga. 

No que se refere à maior média de sobrecarga para os cuidadores pouco 

ou não informados, Del Duca, Martinez e Bastos (2012) citam que a ausência de 

informação e de apoio para assistir o idoso dependente expõe o responsável pelo 

cuidado ao adoecimento. 

Cassis et al. (2007) alertam para o fato de que cuidadores que moram 

com o idoso e, portanto, gastam maior tempo com as atividades de cuidados, são 

mais suscetíveis à depressão e ansiedade. Acredita-se que por isso estejam mais 

vulneráveis à sobrecarga.  

Neste estudo, verificaram-se maiores médias de sobrecarga para os 

cuidadores que cuidavam de idosos com dependência para as ABVDs (27,2) e para 

os que cuidavam de idosos totalmente dependentes para as AIVDs (31,4), sendo as 

diferenças estatisticamente significativas, p=0,04 e p=0,03, respectivamente, 

indicando que quanto maior a dependência dos idosos investigados maior é a 

sobrecarga dos cuidadores. 

Tais achados corroboram o estudo de Moraes e Silva (2009) que 

investigaram 122 cuidadores familiares de idosos com DA, verificando maiores 

médias de sobrecarga para os cuidadores de idosos dependentes para as AIVDs, 
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assim como para os cuidadores que cuidavam de idosos dependentes para as 

ABVDs.  

Foi possível identificar neste estudo que a correlação entre o escore total 

da classificação para o desempenho dos idosos para as AIVDs e o escore total da 

escala de sobrecarga do cuidador mostrou-se fraca e inversa (r=-0,34), 

evidenciando-se que quanto maior a independência para as AIVDs menor a 

sobrecarga do cuidador familiar, com significância estatística (p<0,01). Já a 

correlação entre o escore total da classificação para o desempenho dos idosos para 

as ABVDs e o escore total da escala de sobrecarga do cuidador mostrou-se fraca 

(r=0,22), indicando que quanto maior a dependência para as ABVDs maior 

sobrecarga do cuidador, com significância estatística (p=0,03). 

Gratão (2013), em seu estudo, utilizou a Medida de Independência 

Funcional (MIF) para avaliar a independência funcional de idosos da comunidade. 

Na análise de regressão linear, cujo desfecho foi o escore total da Escala de 

Sobrecarga de Zarit e a variável preditora a MIF Global dos idosos, encontrou 

correlação significativa (p=0,046), o que indica que a dependência do idoso é um 

possível fator de risco para a sobrecarga do cuidador, ou seja, quanto mais 

dependente é o idoso maior a chance de sobrecarga do cuidador. 

Como já mencionado anteriormente, nos estágios iniciais da DA, ocorre o 

comprometimento do desempenho funcional do idoso para a execução das AIVDs. 

Na fase moderada, o idoso é dependente para a realização das AIVDs, no entanto 

ainda é capaz de se autocuidar. Porém na fase grave, o idoso é totalmente 

dependente (NITRINI, 2012). Portanto, com a progressão da DA, aumenta a 

dependência do idoso para os cuidados, o que pode aumentar a sobrecarga do 

cuidador. 

Steen et al. (2001) mencionam que a maior parte dos idosos, com idade 

entre 85 e 95 anos com déficit cognitivo, apresenta dependência para as AVDs. 

Acrescentam, para idosos nesta faixa etária, tanto a capacidade cognitiva quanto a 

mobilidade são preditores independentes para a dependência para o desempenho 

das AVDs. 

O cuidado diário e contínuo ao idoso com dependência para as AVDs, 

quer seja auxiliando-o quer realizando por ele tarefas como: higiene pessoal, 

alimentação, higiene íntima, uso do vaso sanitário, movimentação, transferência, 
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pode expor o cuidador aos sintomas de sobrecarga, uma vez que tais tarefas são 

consideradas desgastantes (LUZARDO; GORINI; SILVA, 2006). 

Para Gratão et al. (2013), os prejuízos para a independência funcional do 

idoso se configuram em problema de saúde pública e sugerem que, portanto, 

estudos sobre esta temática são imprescindíveis para nortear políticas de saúde, 

com enfoque no idoso e no cuidador. 

As médias de sobrecarga dos cuidadores familiares investigados que 

cuidavam de idosos com DA ou DM que apresentavam sintomas neuropsiquiátricos, 

foram maiores do que as médias para os que cuidavam de idosos que não 

apresentavam tais sintomas. Os testes evidenciaram que houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias de sobrecarga dos cuidadores para 

todos os outros sintomas, exceto para euforia/elação (p=0,85) e apetite/alteração 

alimentar (p=0,31).  

No estudo de Folquitto et al. (2013) evidenciaram que os cuidadores que 

cuidavam de idosos com DA, que apresentavam euforia obtiveram a maior média 

(41,3) de sobrecarga, seguidos de delírio (39,9), comportamento motor aberrante 

(38,3) e desinibição (37,3). Os autores ressaltaram que o tratamento e o manejo 

adequado dos sintomas neuropsiquiátricos podem acarretar um impacto significativo 

na qualidade de vida dos idosos e de seus cuidadores. 

Lopes e Caixeta (2012) ressaltam que a presença dos sintomas 

neuropsiquiátricos nos idosos é responsável pelo elevado nível de sobrecarga nos 

cuidadores.  

Assim sendo, as maiores médias de sobrecarga dos cuidadores que 

cuidavam dos idosos com DA ou DM que apresentavam sintomas 

neuropsiquiátricos, podem ser explicadas pelo fato de que a presença desses 

sintomas exige do cuidador habilidades para lidar com os mesmos, paciência e 

supervisão constante. Essa situação pode acarretar cansaço físico e emocional para 

o cuidador e, consequentemente, a sobrecarga, que poderá influenciar na sua 

saúde. Diante disso, faz-se necessária a atuação dos profissionais da saúde a fim 

de identificar as necessidades do cuidador para que possam planejar a assistência 

do mesmo.  

Neste estudo, verificou-se que os cuidadores familiares que cuidavam dos 

idosos com CDR3 (demência grave) obtiveram a maior média de sobrecarga (30,4), 

seguidos dos que cuidavam dos idosos com CDR2 (demência moderada), com 
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média igual a 27,8. Comparou-se também, as médias de sobrecarga dos cuidadores 

que cuidavam de idosos classificados com (CDR1 e CDR2) e (CDR1 e CDR3), as 

diferenças foram estatisticamente significativas, (p=0,04) e (p= 0,03), 

respectivamente, indicando que, conforme aumenta a gravidade da demência maior 

é a sobrecarga do cuidador. Já no estudo de Folquitto et al. (2013) não houve 

diferença significativa entre os estágios da demência e a sobrecarga do cuidador. 

Ressalta-se que na demência grave, o paciente é totalmente dependente, 

necessitando de cuidados permanentes (CARAMELLI; CARVALHO, 2012). 

Como mencionado anteriormente, com a progressão do quadro de 

demência ocorrem danos em vários domínios cognitivos e funcionais, e atividades 

de autocuidado como: vestir-se, tomar banho, alimentar-se, entre outras, ficam 

comprometidas, podendo levar o idoso a necessitar de cuidados diários e contínuos. 

Tais atividades de cuidado do idoso com demência requerem esforço físico do 

cuidador, o que pode gerar sobrecarga ao mesmo.   

Vale destacar a importância da realização de uma avaliação mais ampla 

do idoso com demência (cognição, funcionalidade, alterações comportamentais, 

entre outros) pelos profissionais da saúde, com a finalidade de obter uma visão mais 

precisa da gravidade da demência, do impacto da doença na família e do 

conhecimento das necessidades de cuidado do idoso. Isso propicia a elaboração de 

um plano de cuidado mais direcionado e individualizado para o idoso, assim como 

para as orientações para os cuidadores, sobre o cuidado. 

Analisou-se também, neste estudo, a correlação entre o escore total do 

NPI e o escore total de sobrecarga do cuidador que foi moderada (r=0,53), indicando 

que quanto maior a frequência e a gravidade dos sintomas neuropsiquiátricos 

apresentados pelos idosos com DA ou DM, maior é a sobrecarga do cuidador 

(p<0,01).  

No estudo de Folquitto et al. (2013) houve correlação forte e positiva 

(r=0,60) e significativa (p<0,01) entre escore total do NPI e o escore total na Escala 

de Sobrecarga do Cuidador. 

Estudo internacional desenvolvido por Rosdinom et al. (2013) com 65 

idosos demenciados, em seguimento ambulatorial e seus cuidadores, na Malásia, 

com o objetivo de determinar a relação entre os sintomas neuropsiquiátricos, 

comprometimento cognitivo e sobrecarga do cuidador, evidenciaram a apatia 

(83,2%) foi o sintoma mais comum, seguida da agitação (60,0%) e dos distúrbios do 
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sono (53,8%). Houve correlação positiva (r=0,42) e significativa (p=0,001) entre o 

escore total do NPI e o escore total na Escala de Sobrecarga do Cuidador. 

Fialho et al. (2009), ao investigar 83 cuidadores familiares de idosos com 

demência em seguimento ambulatorial, encontraram correlação positiva (r=0,40) e 

significativa (p=0,00) entre o escore total do NPI e o escore total na Escala de 

Sobrecarga do Cuidador, indicando que quanto maior o escore total do NPI, maior é 

a sobrecarga do cuidador. Os autores concluíram que a presença de sintomas 

comportamentais é um possível indicador de alto nível de sobrecarga do cuidador e 

que proporcionar alívio para os cuidadores pode ser relevante para evitar a 

institucionalização dos idosos, além de reduzir o estresse e a sobrecarga dos 

cuidadores.  

Dessa forma, é relevante que as equipes de saúde ao proporcionarem 

assistência ao idoso, estejam atentas também para a saúde dos cuidadores, uma 

vez que os mesmos vivenciam uma situação de estresse crônico, o que pode 

comprometer sua saúde física e psicológica (VIEIRA et al., 2012) e interferir na 

qualidade do cuidado prestado. 
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A realização deste estudo possibilitou analisar a relação entre a 

sobrecarga do cuidador familiar, o desempenho funcional e a presença de sintomas 

neuropsiquiátricos, em idosos com diagnóstico médico de DA ou DM, atendidos em 

um Ambulatório de Geriatria e Demências de um Hospital Geral Terciário, do interior 

paulista, além de identificar o perfil sociodemográfico e de saúde dos idosos e seus 

cuidadores, bem como verificar os aspectos do cuidado. Destaca-se que essas 

características são peculiares para a amostra aqui estudada, portanto 

generalizações devem ser vistas com cautela, com o intuito de evitar equívocos.  

Os resultados encontrados neste estudo, com idosos com DA e DM e 

seus respectivos cuidadores, permitiram as seguintes conclusões: 

�  Participaram deste estudo 96 idosos com diagnóstico médico de DA ou DM, 

atendidos em um Ambulatório de Geriatria e Demências, de um Hospital 

Geral Terciário, do interior paulista e seus respectivos cuidadores familiares; 

�  Com relação aos idosos, a maioria era do sexo feminino, viúvos; a média de 

idade foi de 80,8 anos, com maior distribuição de idosos na faixa etária entre 

76 e 85 anos; a média de anos de estudo foi de 3,5; a média de filhos por 

idoso foi de 4,2; houve predomínio de aposentados, e a renda mensal média 

foi de R$ 1.322,4 reais;  

�  Todos os idosos possuíam diagnóstico médico de DA ou DM, porém a DA foi 

a mais prevalente, a maior parte foi classificada com CDR1 (demência leve), 

com tempo médio de diagnóstico da demência de 32,8 meses. O número 

médio de outros diagnósticos médicos por idoso foi de 6,2, e os mais 

prevalentes foram: a hipertensão arterial sistêmica, a dislipidemia, o diabetes 

mellitus, a osteoporose e a osteopenia 17 (17,7%); 

�  Quanto ao desempenho dos idosos com DA ou DM, para realizar as ABVDs, 

a maioria era dependente para uma ou mais funções, e a pontuação média 

no Índice de Katz foi de 2,1pontos. Já para as AIVDs, a maior parte 

apresentava dependência parcial, e nenhum idoso apresentou 

independência, a pontuação média na Escala de Lawton e Brody foi de 9,3 

pontos. Houve associação entre os estágios da demência (CDR) e o 

desempenho dos idosos para realizar as ABVDs e as AIVDs, indicando 

evidências de que quanto maior a gravidade da demência maior a 

dependência dos idosos para as AVDs; 

�  Com relação aos cuidadores familiares, a maioria era do sexo feminino, 
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casados, com média de idade de 56 anos, com maior distribuição na faixa 

etária entre 50 e 69 anos; a média de anos de estudo foi de 9,0 anos; houve 

predomínio de cuidadores que não exerciam atividade de trabalho fora de 

casa, e a renda mensal familiar média foi de R$ 2.379,8 reais; 

�  Dentre os problemas de saúde autorreferidos pelos cuidadores, os mais 

prevalentes foram: a “pressão alta” e o diabetes e o número médio de 

problemas de saúde foi de 1,3;  

�  No que se refere aos aspectos do cuidado, a maioria era cuidador primário e 

cuidava de seu pai/mãe; o tempo médio de cuidado foi de 78,7 meses, o 

número médio de horas dedicadas ao cuidado por dia foi de 15,5 horas; o 

número médio de dias na semana dedicados ao cuidado foi de 6,5 dias; a 

maior parte dos cuidadores informou morar com o idoso; 

�  Quanto às atividades que os cuidadores referiram ajudar o idoso a realizar 

predominaram a “movimentação e transferência”, “comer” e “higiene 

corporal”. Já para as atividades que os cuidadores realizavam para o idoso, 

destacaram-se “levar à consulta médica, à fisioterapia e para fazer exames”, 

“medicação”, “fazer compras”, “pagar contas”, “preparar alimentação”, 

“tarefas domésticas” e “receber pensão”; 

�  A maior parte dos cuidadores informou que recebia ajuda de outra pessoa 

para o cuidado do idoso, e a maioria não recebia ou não buscava apoio/ajuda 

de entidades assistenciais; menos da metade mencionou que se 

consideravam “bem” informados em relação à doença do idoso e sobre como 

cuidar dele, e a maioria mencionou o profissional da saúde como fonte de 

informação; 

�  Com relação à presença dos sintomas neuropsiquiátricos, apatia/indiferença, 

disforia/depressão, agitação/agressividade, comportamento motor aberrante, 

delírio e ansiedade foram os mais prevalentes, com média de 5,0 sintomas 

por idoso. No que tange à gravidade dos sintomas, houve predomínio da 

moderada. Quanto ao desgaste do cuidador devido à presença dos sintomas 

neuropsiquiátricos no idoso, os que mais causavam desgaste foram 

comportamento noturno, irritabilidade, agitação e comportamento motor 

aberrante;  

�  Houve forte correlação entre a presença, frequência e gravidade dos 

sintomas neuropsiquiátricos e o desgaste do cuidador, indicando que quanto 
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maiores a frequência e a gravidade destes sintomas apresentados pelos 

idosos com DA ou DM maior é o desgaste do cuidador; 

�  Foi encontrada, também, forte correlação entre a presença, frequência e 

gravidade dos sintomas neuropsiquiátricos e o número de sintomas 

neuropsiquiátricos apresentados pelos idosos com DA ou DM, mostrando 

que quanto maior o número de sintomas maior é o desgaste do cuidador; 

�  No que tange à avaliação da sobrecarga, a maior parte dos cuidadores 

apresentou sobrecarga pequena, e o escore total médio de sobrecarga foi de 

25,5 pontos; 

�  Evidenciaram-se maiores médias de sobrecarga para os cuidadores 

familiares do sexo feminino, na faixa etária de 30 a 59 anos, que residiam 

com o idoso, primários, pouco ou não informados sobre o cuidado e que não 

trabalhavam fora de casa, para os que cuidavam de idosos com dependência 

para as ABVDs e para os totalmente dependentes para as AIVDs; 

�  Houve correlação fraca e inversa entre o desempenho dos idosos para as 

AIVDs e a sobrecarga do cuidador, ou seja, quanto maior a independência 

para as AIVDs menor a sobrecarga do cuidador familiar. Da mesma forma, 

observou-se fraca correlação entre o desempenho dos idosos para as 

ABVDs e a sobrecarga do cuidador, evidenciando que quanto maior a 

dependência para as ABVDs maior a sobrecarga do cuidador; 

�  Os cuidadores familiares dos idosos com sintomas neuropsiquiátricos 

apresentaram maiores médias de sobrecarga quando comparados aos que 

cuidavam de idosos que não apresentavam tais sintomas. Os dados 

encontrados, também, revelaram que conforme aumenta a gravidade da 

demência, maiores são as médias de sobrecarga do cuidador; 

�  Houve moderada correlação entre a presença, frequência e gravidade dos 

sintomas neuropsiquiátricos e a sobrecarga do cuidador, indicando que 

quanto maior a frequência e a gravidade dos sintomas neuropsiquiátricos 

apresentados pelos idosos, maior é a sobrecarga do cuidador; 

 

Como destacado acima, os resultados desta pesquisa refletem uma 

realidade local. Acredita-se que os resultados encontrados mostram a relevância de 

se conhecer a relação entre a sobrecarga do cuidador familiar, o desempenho 

funcional e a presença de sintomas neuropsiquiátricos, em idosos com diagnóstico 
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médico de DA ou DM, com o intuito de obter os subsídios necessários, para o 

planejamento da assistência aos idosos e aos seus cuidadores familiares, com 

enfoque no manejo das alterações comportamentais e funcionais, com vistas a 

minimizar a sobrecarga do cuidador, possibilitando a melhoria da qualidade do 

cuidado prestado ao idoso no domicílio e da condição de vida de ambos, cuidador e 

idoso. 

Considerando-se as consequências das demências, tais como o 

comprometimento das funções cognitivas e funcionais, a presença de alterações 

comportamentais, entre outras, o que pode levar a limitações para o desempenho 

das AVDs e causar prejuízos para a autonomia e independência do idoso, é de 

fundamental importância que os profissionais da área da saúde, principalmente, os 

das áreas Gerontológica e Geriátrica, em especial, o enfermeiro, se 

instrumentalizem para realizar uma avaliação mais ampliada do idoso, considerando 

os aspectos que podem ser prejudicados no idoso devido à presença da DA. Igual 

atenção deve ser dispensada aos cuidadores desses idosos que merecem ser 

incluídos na assistência prestada nos Serviços de Atenção à Saúde. 

Vale salientar, também, a necessidade de avançar na construção do 

processo assistencial ao idoso com demência, no que diz respeito às estratégias 

para prevenir e protelar as diversas perdas advindas da doença.   

Nota-se que grande parte dos cuidadores familiares de idosos encontra-

se sem informações e apoio/suporte para o cuidado, o que se configura em risco 

para sobrecarga do cuidador. Assim, se faz necessário investimento na capacitação 

de profissionais de saúde para assistir os cuidadores, bem como a implantação de 

programas de orientação e apoio ao cuidador que incluam a família, a comunidade e 

os órgãos governamentais. 
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Apêndice A - Questionário Sociodemográfico e de Saúde do Idoso 
 

Questionário sociodemográfico e de saúde do idoso            Nº________ 

Data da entrevista:____/____/______ Início: ___h___min  Término:___h___min   

Nº Prontuário:________________           

Entrevistador:________________ 

Seção A: Informações pessoais 
A1) Idade: _______ (anos completos) 
Data de nascimento ___/___/___ 
A2) Sexo: ..............................................................................................................                                       

(1) Masculino                               (2) Feminino 

 

A3) Com quem o idoso(a) mora?...................................................................... 

(1) sozinho 

(2) somente com o cônjuge 

(3) cônjuge e filho(s) 

(4) cônjuge, filhos, genro ou nora 

(5) somente com o filho(s) 

(6) arranjos trigeracionais (mora o idoso, filhos 

e netos) 

(7) arranjos intrageracionais (mora 

somente com outros idosos e o cônjuge) 

(8) arranjos intrageracionais (somente 

com outros idosos) 

(9) somente com os netos (sem filhos) 

(10) não familiares 

(11) Outro:_____________________ 

(99) NS/NR 

 

A4) Qual estado civil do idoso(a)? .................................................................. 

(1) Solteiro(a) 

(2) Casado(a)/Mora com companheiro(a) 

(3)Divorciado(a)/Desquitado(a)Separado(a) 

 

   (5) Viúvo(a) 

   (6) Outro_________________ 

   (99) NS/NR 

A5) O idoso(a) tem filhos?............................................................................... 

(1) sim        (2) não          (99) NS/NR 

 

A5a) Se sim, quantos filhos vivos o idoso(a) tem?____.................................. 

(88) NSA      (99) NS/NR  

 

Seção B: Perfil social 

 

B1) Escolaridade: .............................................................................................. 

(66) Analfabeto                                  Anos de estudo_____      

(77) Sabe ler/escrever                       (99) NS/NR 
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B2) Qual(is) dessas rendas o idoso(a) tem?  

(1) tem    (2) não tem   (99) NS/NR 

 

B2a) Aposentadoria............................................................................................. 

 

B2b) Pensão ....................................................................................................... 

 

B2c) Aluguel ...................................................................................................... 

 

B2d) Trabalho próprio ........................................................................................ 

 

B2e) Doações(família, amigos, instituições) ...................................................... 

 

B2f) Outras _______________________ ........................................................... 

 

B3) Qual é a renda mensal (reais) do idoso(a)? ..............$_________________. 

 

(99) NS/NR.......................................................................................................... 

 

Seção C: Condição de saúde 

C1) Há quanto tempo (meses) o idoso(a) possui o diagnóstico médico de doença de 

Alzheimer?____________.................................................................. 

(99) NS/NR 

 

C2) Diagnóstico médico: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

C3) CDR.............................................................................................................. 

(1) CDR 0                (4) CDR 2 

(2) CDR 0,5             (5) CDR 3 

(3) CDR 1 
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Questionário sociodemográfico e de saúde do cuidador e aspectos do cuidado 

                                                                                                    Nº___________ 

 

Seção A: Informações pessoais 

 

A1) Idade: _______ (anos completos) 

Data de nascimento ___/___/___ 

 

A2) Sexo: ..............................................................................................................                        

(1) Masculino                                  (2) Feminino 

 

A3) Qual seu estado civil? ................................................................................. 

(1)Solteiro(a) 

(2)Casado(a)/ Mora com companheiro(a) 

(3)Divorciado(a)/desquitado(a)/Separado(a) 

 

(4) Viúvo(a) 

(5) Outro____________________ 

(99) NS/NR 

A4) Quantos filhos o Sr(a) tem? ____.................................................................. 

(88) NSA                    (99) NS/NR. 

 

Seção B: Perfil social 

 

B1) Escolaridade: ............................................................................................. 

(66) Analfabeto                                     Anos de estudo _________ 

(77) Sabe ler/escrever                         (99) NS/NR   

 

B2) Qual é a renda mensal (reais) familiar do Sr(a)?..................$__________  

 

(99) NS/NR......................................................................................................... 

                                                          

B3) O (a) Sr(a) trabalha fora? ............................................................................ 

(1) sim    (2) não   (99) NS/NR 

 

B3a) Se sim, qual é a ocupação/profissão do Sr(a)?....................................... 

_______________________________________________________________. 

(88) NSA   (99) NS/NR 

  

B3b) Se sim, quantas horas por dia o Sr(a) trabalha? _____horas...................... 
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(88) NSA   (99) NS/NR 

 

B3c) Se sim, quantos dias na semana o Sr(a) trabalha?______ dias................. 

(88) NSA   (99) NS/NR 

 

B3d) Se não,......................................................................................................... 

(1) Deixou de trabalhar para ser cuidador     (4) É pensionista 

(2) Está desempregado(a)                             (5) É do lar 

(3) É aposentado(a)                                       (6) Outro (Especifique):_________           

                                                                       (88) NSA 

 

Seção C: Condição de saúde 

 

C1) O Sr(a) possui algum problema de saúde?................................................. 

(1) sim        (2) não          (99) NS/NR 

 

C2) Se sim, qual(is) problema de saúde que o Sr (a) possui? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

Seção D: Aspectos do cuidado 

 

D1) O Sr(a) está cuidando do seu(a) .................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

D2) O Sr(a) mora junto com o idoso(a)? ............................................................   

(1) sim        (2) não          (99) NS/NR 

 

D3) O Sr(a) é o principal responsável pelo cuidado direto e pelo idoso,  

realizando a maior parte das atividades do dia a dia?................................................... 

(1) sim        (2) não          (99) NS/NR 

(1) Marido (7) Irmão 

(2) Esposa (8) Irmã 

(3) Pai (9) Tio  

(4) Mãe (10) Tia 

(5) Sogro (11) Outro (especificar):___________ 

(6) Sogra  
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D4) Se não, O Sr(a) é a pessoa que ajuda o outro cuidador a realizar algumas tarefas de 

cuidado ao idoso, auxilia-o nas tarefas domésticas e  algumas vezes se reveza com o outro 

cuidador?....................................................................................................................... 

(1) sim        (2) não    (99) NS/NR   (88)NSA 

 

D5) Se não, O Sr(a) é a pessoa que algumas vezes por curto período fica com o idoso para 

o outro cuidador, realiza tarefas como, fazer compras, pagar contas, receber pensão, entre 

outras?.........................................................................................................................  

(1) sim        (2) não   (99) NS/NR  (88) NSA 

 

D6) Há quanto tempo (meses) o Sr(a) é o cuidador do idoso(a)?__________. 

 

D7) Quantas horas por dia o Sr(a) se dedica ao cuidado do idoso(a)?_____horas............ 

 

D8) Quantas dias na semana o Sr(a) se dedica ao cuidado do idoso(a)?_____dias 

.................................................................................................................................... 

 

D9) Das atividades a seguir, quais o Sr(a) realiza ou ajuda o idoso(a) fazer? 

(1) ajuda o idoso(a) fazer      (2) realiza pelo idoso(a)  (3) não precisa de ajuda 

 

D9a) Higiene corporal (banho, higiene das partes íntimas)............................................. 

D9b) Higiene oral (escovar os dentes, escovar a dentadura)......................................... 

D9c) Eliminações............................................................................................................. 

D9d) Comer..................................................................................................................... 

D9e) Preparo da alimentação.......................................................................................... 

D9f) Medicação................................................................................................................ 

D9g) Levar à consulta médica, à fisioterapia, para fazer exames.................................. 

D9h) Movimentação e transferência ............................................................................... 

D9i) Tarefas domésticas.................................................................................................. 

D9j) Fazer compras.......................................................................................................... 

D9k) Pagar contas........................................................................................................... 

D9l) Receber pensão.............................................................................................         
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D9m) Outro(especificar):_________________________________________  

 

D10) O Sr(a) conta com a ajuda de alguém para o cuidado?............................... 

(1) sim   (2) não   (99) NS/NR  

 

D10a) Se sim, quantas são as pessoas que lhe ajudam? _____......................... 

(88) NSA 

 

 

 

D10b) Se sim, ajuda em quais das seguintes atividades? 

(1) sim   (2) não   (88) NSA (99) NS/NR  

 

D10b1) Higiene corporal (banho, higiene das partes íntimas)............................. 

D10b2) Higiene oral (escovar os dentes, escovar a dentadura)........................... 

D10b3) Eliminações (troca de fralda).................................................................... 

D10b4) Preparo da alimentação............................................................................ 

D10b5) Medicação................................................................................................ 

D10b6) Levar à consulta médica, à fisioterapia, para fazer exames..................... 

D10b7) Movimentação e transferência ................................................................. 

D10b8) Tarefas domésticas................................................................................... 

D10b9) Fazer compras.......................................................................................... 

D10b10) Pagar contas........................................................................................... 

D10b11) Receber pensão..................................................................................... 

D10b12) Outro(especificar):_________________________________________ 

 

D11) O Sr(a) recebe ou procura ajuda de entidades assistenciais? 

(1) sim        (2) não          (99) NS/NR 

 

D11a) Igreja............................................................................................. 

 

D11b) Grupo de apoio da comunidade.................................................... 
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D11c) Grupo de apoio da instituição de saúde........................................ 

 

D11d) Serviço de assistência social........................................................ 

 

D11e) Outro (especificar) ___________________________________________ 

 

D12) O Sr(a) considera-se informado em relação à doença do idoso(a)?........ 

(1) não                                       (4) bem 

(2) pouco e insuficiente             (5) muito bem 

(3) pouco, mas suficiente          (6) NS/NR 

 

D13) O Sr(a) considera-se informado sobre como cuidar do idoso(a)?............ 

(1) não                                       (4) bem 

(2) pouco e insuficiente             (5) muito bem 

(3) pouco, mas suficiente          (6) NS/NR 
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Apêndice B – Autorização para utilização da Escala de Lawton e Brody 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Idoso 
 

Pesquisa: Relação entre sobrecarga do cuidador familiar e alterações 
comportamentais e funcionais do idoso com doença de Alzheimer 
 

Estamos realizando um estudo com os idosos com diagnóstico médico de doença de 

Alzheimer, atendidos no ambulatório de Geriatria e Demências deste Hospital e com seus 

cuidadores familiares. Os objetivos desse estudo são: conhecer as características do idoso 

atendido neste ambulatório, como a idade, o estado civil, a escolaridade, entre outros, 

conhecer a capacidade do idoso para realizar as tarefas do seu dia a dia, verificar a 

presença de comportamentos como, agitação, ansiedade, depressão, entre outros, além de 

identificar as características do cuidador deste idoso com relação a idade, o estado civil, a 

escolaridade, os problemas de saúde, o grau de parentesco com o idoso, entre outros, bem 

como o desgaste do cuidador.  

Assim, gostaríamos de convidá-lo para participar voluntariamente deste estudo. A 

sua participação constará em responder, por meio de uma entrevista, questões sobre 

aspectos pessoais (idade, com quem mora, estado civil, quantidade de filhos, entre outras); 

questões sociais (escolaridade, renda, entre outras) e sobre a realização de tarefas do seu 

dia a dia (alimentar-se, banhar-se, usar o telefone, entre outras). A entrevista será realizada 

pela pesquisadora, num período de, aproximadamente, 20 minutos, no próprio ambulatório, 

em uma sala disponível para garantir a privacidade e evitar possíveis interrupções e ruídos.  

 Sua participação poderá trazer desconforto emocional pela exposição de aspectos 

pessoais e sociais. Neste caso a pesquisadora realizará um acolhimento para escutá-lo e 

confortá-lo no presente momento e caso não tenha condições de continuar respondendo a 

entrevista, a mesma poderá ser interrompida.  

 Solicitamos, também, permissão para consultar em seu prontuário informações 

sobre o diagnóstico médico e o grau da doença. 

 O(a) senhor(a) poderá se recusar a participar do estudo, podendo inclusive, retirar-se 

do mesmo em qualquer momento, sem que isso cause nenhum prejuízo para o seu 

tratamento e/ou atendimento neste Hospital. 

 O(a) senhor(a), também, poderá solicitar novos esclarecimentos sobre o estudo a 

qualquer momento, se achar necessário. Nossos telefones para contato são: (16)3602-0534 

(Sueli) ou (16) 9755-1165 (Luana). Poderá, ainda, entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

pelo telefone (16) 3602-3386, no período das 8h às 17h, de segundas às sextas-feiras, 

situado na Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto, SP.  

As informações fornecidas serão utilizadas para fins de pesquisa científica e os 
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dados registrados, em nenhum momento, serão divulgados com a sua identificação. Os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos por meio de apresentação em eventos 

científicos e publicações em revistas científicas. 

Sua participação neste estudo não lhe trará despesas, gastos ou danos e nem 

mesmo nenhuma gratificação. 

Em relação aos benefícios espera-se com estudo conhecer a real situação dos 

idosos e de seus cuidadores, o que poderá subsidiar os profissionais da saúde, no 

planejamento e desenvolvimento de ações de cuidados tanto para os idosos quanto para os 

cuidadores. 

Este termo de consentimento consta em duas vias que serão assinadas pelos 

pesquisadores, pelo senhor(a) ou pelo responsável, sendo que uma via lhe será entregue e 

a outra ficará sob guarda do pesquisador. 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________ 
Sueli Marques (Orientadora) 

Professor Doutor do Departamento de Enfermagem 
Geral e Especializada da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
 COREn- 61337                                       

___________________________________ 
Luana Baldin Storti  

 Aluna do Programa de Pós Graduação 
Enfermagem Fundamental da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. Av. 

Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto. COREn-
305988 

 
 
 

Eu_____________________________________________________ declaro estar ciente 

das informações recebidas e concordo em participar desta pesquisa, 

 

 

________________________________                       _____________________________       

Assinatura do Participante                                            Assinatura do Responsável 

 

 

 

 

Ribeirão Preto, ____ de _____________ de _____. 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Cuidador 

 

Pesquisa: Relação entre sobrecarga do cuidador familiar e alterações comportamentais e 
funcionais do idoso com doença de Alzheimer 

Estamos realizando um estudo com os idosos com diagnóstico médico de doença de 

Alzheimer, atendidos no ambulatório de Geriatria e Demências deste Hospital e com seus 

cuidadores familiares. Os objetivos desse estudo são: conhecer as características do idoso 

atendido neste ambulatório, como a idade, o estado civil, a escolaridade, entre outros, 

conhecer a capacidade do idoso para realizar as tarefas do seu dia a dia, verificar a 

presença de comportamentos como, agitação, ansiedade, depressão, entre outros, além de 

identificar as características do cuidador deste idoso com relação a idade, o estado civil, a 

escolaridade, os problemas de saúde, o grau de parentesco com o idoso, entre outros, bem 

como o desgaste do cuidador.  

Assim, gostaríamos de convidá-lo para participar voluntariamente deste estudo. A 

sua participação constará em responder, por meio de uma entrevista, questões sobre 

aspectos pessoais (idade, estado civil, quantidade de filhos, entre outras); aspectos sociais 

(escolaridade, trabalho, entre outras); se possui algum problema de saúde e aspectos do 

cuidado (grau de parentesco com o idoso, tempo como cuidador, entre outras); sobre 

comportamentos do idoso relacionados à agitação, ansiedade, depressão, entre outros, 

além de questões sobre o desgaste em cuidar (sente-se estressado, irritado, tenso, entre 

outras). A entrevista será realizada pela pesquisadora, num período de, aproximadamente, 

30 minutos, no próprio ambulatório, em uma sala disponível para garantir a privacidade e 

evitar possíveis interrupções e ruídos.  

Sua participação poderá trazer desconforto emocional pela exposição de aspectos 

pessoais, sociais e psicológicos relacionados à experiência de cuidar do idoso. Neste caso a 

pesquisadora realizará um acolhimento para escutá-lo e confortá-lo no presente momento e 

caso não tenha condições de continuar respondendo a entrevista, a mesma poderá ser 

interrompida. 

O(a) senhor(a) poderá se recusar a participar do estudo, podendo inclusive, retirar-se 

do mesmo em qualquer momento, sem que isso cause nenhum prejuízo para o tratamento 

e/ou atendimento do idoso neste Hospital. 

 O(a) senhor(a), também, poderá solicitar novos esclarecimentos sobre o estudo a 

qualquer momento, se achar necessário. Nossos telefones para contato são: (16)3602-0534 

(Sueli) ou (16) 9755-1165 (Luana). Poderá, ainda, entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

pelo telefone (16) 3602-3386, no período das 8h às 17h, de segundas às sextas-feiras, 

situado na Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto, SP.  
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As informações fornecidas serão utilizadas para fins de pesquisa científica e os 

dados registrados, em nenhum momento, serão divulgados com a sua identificação. Os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos por meio de apresentação em eventos 

científicos e publicações em revistas científicas. 

Sua participação neste estudo não lhe trará despesas, gastos ou danos e nem 

mesmo nenhuma gratificação. 

Em relação aos benefícios espera-se com estudo conhecer a real situação dos 

idosos e de seus cuidadores, o que poderá subsidiar os profissionais da saúde, no 

planejamento e desenvolvimento de ações de cuidados tanto para os idosos quanto para os 

cuidadores. 

Este termo de consentimento consta em duas vias que serão assinadas pelos 

pesquisadores, pelo senhor(a), sendo que uma via lhe será entregue e a outra ficará sob 

guarda do pesquisador. 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________ 
Sueli Marques (Orientadora) 

Professor Doutor do Departamento de Enfermagem 
Geral e Especializada da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
 COREn- 61337                                       

___________________________________ 
Luana Baldin Storti  

 Aluna do Programa de Pós Graduação 
Enfermagem Fundamental da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. Av. 

Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto. COREn-
305988 

 
 
 
 
 
Eu_____________________________________________________ declaro estar ciente 
das informações recebidas e concordo em participar desta pesquisa, 
 
 

______________________________________________ 
                                                    Assinatura do Participante 

 
 

Ribeirão Preto, ____ de _____________ de _____. 
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Apêndice E – Permissão para coleta de dados no Ambulatório de Geriatria e Demência 
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Anexo A - Índice de Katz 
 

Ficha de avaliação: para cada área de funcionamento listada abaixo assinale a 
descrição que se aplica (a palavra “ajuda” significa supervisão, orientação ou auxílio 
pessoal). 

 
Área de funcionamento Independente/Dependente 

Tomar banho (leito, banheira ou chuveiro)  
( ) não recebe ajuda(entra e sai da banheira sozinho, se este for o 
modo habitual de tomar banho) 

(I) 

( ) recebe ajuda para lavar apenas uma parte do corpo (como, por 
exemplo, as costas ou uma perna) 

(I) 

( ) recebe ajuda para lavar mais de uma parte do corpo, ou não toma 
banho sozinho 

(D) 

Vestir-se (pega roupas, inclusive peças íntimas, nos armários e 
gavetas, e manuseia fechos, inclusive os de órteses e próteses, 
quando forem utilizadas) 

 

( ) pega as roupas e veste-se completamente, sem ajuda (I) 
( ) pega as roupas e veste-se sem ajuda, exceto para amarrar os 
sapatos 

(I) 

( ) recebe ajuda para pegar as roupas ou vestir-se, ou permanece 
parcial ou completamente sem roupa 

(D) 

Uso do vaso sanitário (ida ao banheiro ou local equivalente para 
evacuar e urinar; higiene íntima e arrumação das roupas) 

 

( ) vai ao banheiro ou local equivalente, limpa-se e ajeita as roupas 
sem ajuda ( pode usar objetos para apoio como bengala, andador ou 
cadeira de rodas e pode usar comadre ou urinol à noite, esvaziando-o 
de manhã) 

(I) 

( ) recebe ajuda para ir ao banheiro ou local equivalente, ou para 
limpar-se, ou para ajeitar as roupas após evacuação ou micção, ou 
para usar a comadre ou urinol à noite 

(D) 

( ) não vai ao banheiro ou equivalente para eliminações fisiológicas (D) 
Transferência  
( ) deita-se e sai da cama, senta-se e levanta-se da cadeira sem 
ajuda (pode estar usando objeto para apoio, como bengala ou 
andador) 

(I) 

( ) deita-se e sai da cama e/ou senta-se e levanta-se da cadeira com 
ajuda 

(D) 

( ) não sai da cama (D) 
Continência  
( ) controla inteiramente a micção e a evacuação (I) 
( ) tem “acidentes” ocasionais (D) 
( ) necessita de ajuda para manter o controle da micção e evacuação; 
usa cateter ou é incontinente 

(D) 

Alimentação  
( ) alimenta-se sem ajuda (I) 
( ) alimenta-se sozinho, mas recebe ajuda para cortar carne ou 
passar manteiga no pão 

(I) 

( ) recebe ajuda para alimentar-se, ou é alimentado parcialmente ou 
completamente pelo uso de catéteres ou fuidos intravenosos 

(D) 

 Index de Katz (KATZ et al., 1963). Adaptação para a cultura brasileira (LINO et al., 2008) 

 

0:independente em todas as seis funções; 1: independente em cinco funções e dependente em uma 

função; 2: independente em quatro funções e dependente em duas; 3: independente em três funções 

e dependente em três; 4: independente em duas funções e dependente em quatro; 5: independente 

em uma função e dependente em cinco funções; 6: dependente em todas as seis funções. 
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Anexo B - Escala de Lawton e Brody 

 
- Esta entrevista tem como propósito identificar o nível de condição funcional da Sr./Sra., por 
intermédio das possíveis dificuldades do seu dia a dia. 
- Procure recordar em cada atividade a ser questionada, se a Sr./Sra. faz sem ajuda, com auxílio ou 
não realiza de forma alguma. 
 
a) Em relação ao telefone: 
( ) 3Recebe e faz ligações sem assistência 
( ) 2Necessita de assistência para realizar ligações telefônicas 
( ) 1Não tem hábito ou é incapaz de usar o telefone 
 
b) Em relação as viagens: 
( ) 3Realiza viagens sozinha 
( ) 2Somente viaja quando tem companhia 
( ) 1Não tem hábito ou é incapaz de viajar 
 
c) Em relação a realização de compras: 
( ) 3Realiza compras, quando é fornecido o transporte 
( ) 2Somente faz compras quando tem companhia 
( ) 1Não tem hábito ou é incapaz de realizar compras 
 
d) Em relação ao preparo das refeições: 
( ) 3Planeja e cozinha as refeições completas 
( ) 2Prepara somente refeições pequenas ou quando recebe ajuda 
( ) 1Não tem o hábito ou é incapaz de preparar refeições 
 
e) Em relação ao trabalho doméstico: 
( ) 3Realiza tarefas pesadas 
( ) 2Realiza tarefas leves, necessitando de ajuda nas pesadas 
( ) 1Não tem o hábito ou é incapaz de realizar trabalhos domésticos 
 
f) Em relação ao uso de medicamentos: 
( ) 3Faz uso de medicamentos sem assistência 
( ) 2Necessita de lembretes ou assistência 
( ) 1É incapaz de controlar sozinho o uso de medicamentos 
 
g) Em relação ao manuseio do dinheiro: 
( ) 3Preenche cheque e paga contas sem auxílio 
( ) 2Necessita de assistência para uso de cheques e contas 
( ) 1Não tem o hábito de lidar  com o dinheiro ou é incapaz de manusear dinheiro, contas... 
 
Escala de Lawton e Brody (LAWTON; BRODY,1969). Adaptação para a cultura brasileira (SANTOS; VIRTUOSO 
JUNIOR, 2008) 
 

Classificação: 
Dependência total =  7  
Dependência parcial  >7 < 21  
Independência= 21  
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Anexo C - Inventário Neuropsiquiátrico  

 

A) Delirios (NA)   ���� 
O paciente acredita em coisas que você sabe não serem reais? Por exemplo, insiste que alguém está 
tentando fazer-lhe mal ou roubá-lo? Afirma que seus parentes não são quem dizem ser ou que a casa onde 
mora não é sua? Não estou me referindo apenas à desconfiança; estou interessado em verificar se o paciente 
está convencido que estas coisas estão acontecendo com ele.  

 
(1) Sim (passe às subquestões) 

 
(2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 

1. O paciente acredita estar em perigo – que outros estão planejando machucá-lo?              

2. O paciente acredita que está sendo roubado?     

3. O paciente acredita que está sendo traído pelo esposo (a)?    

4. O paciente acredita que pessoas desconhecidas (estranhos, fantasmas) estão morando em 
sua casa? 

 

5. O paciente acredita que seu esposo (a) ou outras pessoas não são quem são?   

6. O paciente acredita que sua casa não é a sua casa?                                                             

7. O paciente acredita que seus parentes querem largá-lo?                                          

8. O paciente acredita que artistas de televisão ou revistas estão presentes em sua casa? 
(tenta conversar ou se relacionar com eles?)                                                                          

 

9. O paciente acredita em outras coisas estranhas sobre as quais não conversamos?         

Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 

 
B) Alucinações (NA)   ���� 
O paciente vê ou ouve coisas? Parece ver, ouvir ou sentir coisas que não estão realmente presentes? Por 
esta pergunta não estamos nos referindo apenas a coisas erradas em que o paciente acredita, como afirmar 
que alguém que morreu ainda está vivo. Ao contrário, queremos saber se ele realmente ouve sons ou vê 
coisas que não estão presentes. 

(1) Sim (passe às subquestões) (2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 
1. O paciente diz que ouve vozes ou age como se estivesse ouvindo vozes?                                                               
2. O paciente conversa com pessoas que não estão presentes?   
3. O paciente diz que vê coisas que não são vistas pelos outros ou se comporta como se visse 
coisas que os outros não vêem?    

 

4. O paciente diz que sente cheiros que outros não sentem?    
5. O paciente diz que coisas tocam ou se arrastam em sua pele?                             
6. O paciente diz que sente gostos mesmo sem ter nada na boca?       
7. O paciente descreve qualquer outra sensação diferente sobre a qual não conversamos?  
Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 

 

C) Agitação/agressividade (NA)   ���� 
O paciente não obedece ou não deixa que os outros o ajudem a fazer as coisas? O paciente fica contrariado 
quando você tenta cuidar dele ou ajudá-lo? 

(1) Sim (passe às subquestões) (2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 
1. O paciente fica bravo com quem tenta cuidar dele ou é difícil para ele tomar banho ou trocar 
de roupa? 

 

2. O paciente é teimoso, só faz o que quer?   

3. O paciente não obedece, não quer que os outros o ajudem?  

4. O paciente apresenta algum outro comportamento que faz com que ele não seja uma 
pessoa fácil de lidar?  

 

5. O paciente grita ou fala alto, de tanta raiva?                                  

6. O paciente bate as portas, chuta os móveis da casa, atira as coisas longe?  

7. O paciente ameaça machucar ou bater nos outros?                                                            

8. O paciente apresenta algum outro comportamento agressivo ou agitado?                       

Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 
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D) Disforia/ Depressão                                                                                        (NA)   ���� 
O paciente parece triste ou deprimido? Diz sentir-se triste ou deprimido? 

 
(1) Sim (passe às subquestões) 

 

 
(2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 

 
1. O paciente tem períodos em que chora ou se lamenta?        
2. O paciente diz ou age como se estivesse triste ou para baixo?   
3. O paciente se acha menos que os outros ou diz que se sente um fracassado?     
4. O paciente considera-se má pessoa e que merece um castigo?       
5. O paciente parece desanimado ou não acredita mais no futuro?           
6. O paciente considera-se um peso para a família, achando que viveriam melhor sem ele?   
7. O paciente manifesta vontade de morrer ou de se matar?      
8. O paciente exibe algum outro sinal de depressão ou tristeza?              
Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 

 

E) Ansiedade (NA)   ���� 
O paciente fica nervoso, preocupado, ou assustado sem motivo? Parece muito tenso e inquieto? Tem medo 
de ficar longe de você? 

 
(1) Sim (passe às subquestões) 
 

 
(2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 

 
1. O paciente diz que está preocupado com coisas que ele ficou por fazer?  

2. O paciente tem períodos que sente tremendo, não consegue relaxar ou se sente muito 
estressado? 

 

3. O paciente, algumas vezes, tem (ou queixa-se de) falta de ar, engasgos, ou soluços sem 
motivo?                                                                                                                     

 

4. O paciente se queixa de “frio na barriga” ou aceleração do coração por causa do 
nervosismo? (Não devido a outras doenças do paciente)  

 

5. O paciente evita certos lugares ou situações que o deixam mais nervoso, como andar de 
carro, encontrar amigos ou andar em multidões? 

 

6. O paciente fica nervoso e bravo quando você (ou seu acompanhante) se afasta dele? (pode 
se agarrar a você para não ser separado) 

 

7. O paciente exibe algum outro sinal de ansiedade?  

Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 
 

F)Euforia/ Elação (NA)   ���� 
O paciente fica muito animado ou feliz mesmo sem motivo? Não quero dizer que ele não fica alegre quando 
vê amigos, ganha presentes ou está com sua família. Quero saber se o paciente apresenta um bom-humor 
exagerado ou acha graça de coisas não engraçadas. 

 
(1) Sim (passe às subquestões) 
 

 
(2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 

 
1. O paciente se sente bem demais ou muito feliz mais do que o normal?                                                                                      

2. O paciente acha graça e ri de coisas que os outros não acham engraçado?  

3. O paciente parece uma criança, gozando dos outros ou rindo sem motivo (como quando 
alguma coisa triste ou desagradável acontece com alguém)? 

 

4. O paciente conta piadas ou diz coisas pouco engraçadas para os outros, e que são 
engraçadas para ele? 

 

5. O paciente faz artes, como beliscar os outros e brincar de se esconder só para se divertir?                                           

6. O paciente se acha ou diz ter mais poderes ou coisas do que realmente tem?  

7. O paciente tem algum outro sinal de se sentir muito bem ou feliz?  

Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 
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G) Apatia/Indiferença (NA)   ���� 
O paciente perdeu o interesse pelo mundo ao seu redor?  Não quer mais fazer as coisas ou lhe falta ânimo 
para começar outras atividades? É difícil fazer com que ele converse ou ajude nos trabalhos da casa? Anda 
meio parado ou parece não estar nem aí para as coisas? 

 
(1) Sim (passe às subquestões) 

 

 
(2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 

 
1. O paciente parece menos natural e mais quieto que o normal?                                   
2. O paciente tem puxado menos conversa com os outros que antes?                                                
3. O paciente está menos carinhoso ou emotivo que o normal?                                    
4. O paciente tem ajudado menos nas tarefas de casa?             
5. O paciente está menos interessado na vida e nas coisas dos outros?                      
6. O paciente perdeu o interesse pelos amigos e parentes?                                               
7. O paciente está menos interessado com aquilo que antes lhe dava prazer?        
8. O paciente tem algum outro sinal de que não está a fim de fazer coisas novas?                 
Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 
 

H) Desinibição                                                                                                 (NA)   ���� 
O paciente faz as coisas sem pensar no que está fazendo? Faz ou diz coisas que não deveriam ser feitas ou 
ditas em público? Faz coisas que deixam você ou os outros com vergonha dele? 

 
(1) Sim (passe às subquestões) 

 

 
(2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 

 
1. O paciente faz as coisas sem pensar, não estando nem aí para o que vai acontecer?  

2. O paciente conversa com pessoas estranhas como se fossem amigos?  

3. O paciente diz coisas que machucam os outros ou que podem deixar os outros tristes com 
ele? 

 

4. O paciente parece grosso ou fala de sexo quando normalmente não falaria?                                                   

5. O paciente fala coisas muito pessoais ou particulares e que normalmente não falaria para 
ninguém [não traria a público]? 

 

6. O paciente tem tocado ou abraçado os outros como não fazia antes?  

7. O paciente exibe algum outro sinal que mostre que está fazendo as coisas sem antes 
pensar? 

 

Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 
 

I)Irritabilidade                                                                                                (NA)   ���� 
O paciente fica irritado e se incomoda com facilidade? O paciente parece que é de lua? Está de saco cheio? 
Não nos referimos à tristeza por não conseguir se lembrar das coisas ou por não conseguir fazer o que 
sempre fez; queremos saber se o paciente tem andado mais de mau-humor ou irritado, não tem mais 
paciência, ou tem tido chiliques frequentes. 

 
(1) Sim (passe às subquestões) 

 

 
(2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 

 
1. O paciente anda de mau humor, se irritando por pouca coisa?   
2. O paciente muda de humor de repente, estando calmo em um momento e bravo em outro?  
3. O paciente fica atacado do nada?  
4. O paciente anda sem paciência, reclamando de atrasos ou demora nas atividades?  
5. O paciente anda mau-humorado ou irritado?  
6. O paciente reclama à toa, sendo mais difícil se dar com ele?  
7. O paciente tem outros sinais de irritação?  
Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 
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J) Comportamento motor aberrante                                                                                             (NA)   ���� 
O paciente fica andando de um lado para o outro, faz coisas repetidas como abrir e fechar gavetas ou 
armários, futrica nas coisas ao seu redor várias vezes ou fica dando nós em fios e cordões? 

 
(1) Sim (passe às subquestões) 

 

 
(2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 

 
1. O paciente anda de um lado para o outro na casa, sem motivo?  
2. O paciente futrica em gavetas ou armários?  
3. O paciente se veste e tira a roupa várias vezes?  
4. O paciente tem ações repetidas ou manias?  
5. O paciente faz coisas várias vezes, como abrir e fechar os botões das roupas, futricar nas 
coisas, dar nó em barbantes, etc.? 

 

6. O paciente se mexe muito, não consegue ficar sentado, bate com os pés ou os dedos o 
tempo todo? 

 

7. O paciente faz alguma outra coisa várias vezes, sobre a qual não conversamos?  
Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 

K) Comportamento noturno                                                                                                 (NA)   ���� 
Tem sido difícil para o paciente pegar no sono (não considere se apenas levanta uma ou duas vezes à noite 
para ir ao banheiro e logo volta para dormir)? Fica de pé à noite? Anda de um lado para o outro, à noite? Quer 
se vestir à noite? Não te deixa dormir à noite? 

 
(1) Sim (passe às subquestões) 

 

 
(2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 

 
1. O paciente tem dificuldades em pegar no sono?  
2. O paciente levanta à noite (não considere se apenas levanta uma ou duas vezes à noite 
para ir ao banheiro e logo volta a dormir)? 

 

3. O paciente perambula, anda de um lado para o outro ou faz coisas que não deveriam ser 
feitas de noite? 

 

4. O paciente te acorda à noite?  
5. O paciente acorda, se veste e quer sair de casa, pensando que já amanheceu e que o dia já 
começou? 

 

6. O paciente acorda cedo demais pela manhã?  
7. O paciente dorme demais de dia?  
8. O paciente apresenta algum outro comportamento à noite que lhe incomode e sobre o qual 
não falamos? 

 

Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 

L) Apetite/ Alterações alimentares                                                                                                (NA)   ���� 
O paciente apresentou alguma mudança no apetite, no peso ou manias na alimentação (considere NA se 
estiver incapacitado e precisar ser alimentado)? Ele mudou seus gostos quanto à comida? 

 
(1) Sim (passe às subquestões) 

 

 
(2) Não (passe à próxima pergunta de rastreamento) 

 
1. O paciente tem tido menos apetite?  
2. O paciente tem tido mais apetite?  
3. O paciente perdeu peso?  
4. O paciente ganhou peso?  
5. O paciente apresentou alguma mudança na maneira como se alimenta, como colocar muita 
comida na boca de uma só vez? 

 

6. O paciente apresentou alguma mudança no tipo de comida que gosta, como exagerar nos 
doces ou em outros tipos de comida? 

 

7. O paciente começou a ter manias quando come, como comer os mesmos tipos de coisas 
todos os dias ou comer os alimentos sempre na mesma ordem? 

 

8. O paciente apresentou alguma outra alteração na fome ou no jeito de comer sobre a qual 
não conversamos? 

 

Se a pergunta de rastreamento for confirmada, determine a frequência ___, a gravidade___ e o 
desgaste___. 
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NPI 
Inventário Neuropsiquiátrico 

Escore sumário 
Por favor, transcreva as categorias apropriadas do questionário do NPI dentro das caixas abaixo. 
Para cada domínio:  

 Se os sintomas de um domínio não se aplicam, marque a opção “N/A”. 
 Se os sintomas de um domínio estavam ausentes, marque a opção “0”. 
 Se os sintomas de um domínio estavam presentes, marque um escore para cada Frequência e Gravidade. 
 Multiplique o escore da Frequência pelo da Gravidade e escreva o produto nas caixas apropriadas. 
 Some o total dos produtos da Frequência e Gravidade e anote o Total nas caixas de baixo. 

Se os sintomas de um domínio estavam presentes, marque o escore para o Desgaste; some o total de todos os escores para o 
Desgaste e anote. 

 

DOMÍNIO N/A AUSENTE FREQUÊNCIA GRAVIDADE 
FREQ. 

X 
GRAV. 

DESGASTE 

A. Delírios  0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

B. Alucinações  0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

C. Agitação/ 
Agressividade  0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

D.Disforia/ 
Depressão  0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

E. Ansiedade  0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

F. Euforia/Elação  0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

G.Apatia/ 
Indiferença  0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

H. Desinibição  0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

I. Irritabilidade  0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 
J. Comportamen-
to motor 
aberrante 

 0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

K. Comportamen-
to noturno  0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

L. Apetite/ 
Alterações 
alimentares 

 0 1 2 3 4 1 2 3    0 1 2 3 4 5 

 
TOTAL:            
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Cartão para o cuidador 

 

Frequência 
(1) Ocasional - Menos de uma vez por semana 
(2) Comum - Cerca de uma vez por semana 
(3) Frequente - Várias vezes por semana, mas menos que todos os dias  
(4) Muito frequente - Uma vez por dia ou mais 
 
Gravidade 
(1) Leve - Comportamento está presente causa pouco desgaste ao paciente 
(2) Moderado - Causa mais incômodo ao paciente, mas pode ser contornado pelo 
cuidador 
(3) Acentuada - O comportamento é bastante desgastante para o paciente, e não 
pode ser contornado pelo cuidador. 
 
Desgaste (Cansaço) 
(0) Nada              (3) Médio 
(1) Quase nada   (4) Muito 
(2) Pouco        (5) Quase insuportável 
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ANEXO D - Escala de Sobrecarga do Cuidador 
(Burden Interview) 

 
Instruções: A seguir encontra-se uma lista de afirmativas que reflete como as pessoas algumas 
vezes sentem-se quando cuidam da outra pessoa. Depois de cada afirmativa, indique com que 
frequência o Sr/Sra se sente daquela maneira: nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente, ou 
sempre. Não existem respostas certas ou erradas. 
 
(S = SUJEITO); 0= NUNCA; 1= RARAMENTE; 2= ALGUMAS VEZES; 3= FREQUENTEMENTE;  
4= SEMPRE 
 

1. O Sr/Sra sente que S pede mais ajuda do que 
ele/ela realmente necessita? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 

2. O Sr/Sra sente que por causa do tempo que o 
Sr/Sra gasta com S, o Sr/Sra não tem tempo 
suficiente para si mesmo? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

3. O Sr/Sra se sente estressado(a) entre cuidar de 
S e suas outras responsabilidades com a família e 
trabalho? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

4. O Sr/Sra se sente envergonhado(a) com o 
comportamento de S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

5. O Sr/Sra se sente irritado(a) quando S está por 
perto? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

6. O Sr/Sra sente que S afeta negativamente seus 
relacionamentos com outros membros da família 
ou amigos? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

7. O Sr/Sra sente receio pelo futuro de S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

8. O Sr/Sra sente que S depende do Sr/Sra? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

9. O Sr/Sra se sente tenso(a) quando S está por 
perto? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 
 
 

10. O Sr/Sra sente que a sua saúde foi afetada por 
causa de seu envolvimento com S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
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11. O Sr/Sra sente que o Sr/Sra não tem tanta 
privacidade como gostaria, por causa de S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

 
12. O Sr/Sra sente que a sua vida social tem sido 
prejudicada porque o Sr/Sra está cuidando de S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

13. O Sr/Sra não se sente à vontade de ter visitas 
em casa, por causa de S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

14. O Sr/Sra sente que S espera que o Sr/Sra cuide 
dela/dele, como se fosse o Sr/Sra a única pessoa 
de quem ele/ela pode depender? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

15. O Sr/Sra sente que não tem dinheiro 
suficiente para cuidar de S, somando-se as suas 
outras despesas? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

16. O Sr/Sra sente que será incapaz de cuidar de S 
por muito mais tempo? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

17. O Sr/Sra sente que perdeu o controle da sua 
vida desde a doença de S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

18. O Sr/Sra gostaria de simplesmente deixar que 
outra pessoa cuidasse de S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

19. O Sr/Sra se sente em dúvida sobre o que fazer 
por S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

20. O Sr/Sra sente que deveria estar fazendo mais 
por S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

21. O Sr/Sra sente que poderia cuidar melhor de 
S? 
(0) NUNCA 
(1) RARAMENTE 
(2) ALGUMAS VEZES 
(3) FREQUENTEMENTE 
(4) SEMPRE 
 

22. De uma maneira geral, quanto o Sr/Sra se sente 
sobrecarregado(a) por cuidar de S? 
(0) NEM UM POUCO 
(1) UM POUCO 
(2) MODERADAMENTE 
(3) MUITO 
(4) EXTREMAMENTE 

 
Burden Interview (ZARIT; ZARIT, 1987). Tradução e validação para o português (SCAZUFCA, 2002) 

 

 



Anexos  189 

Anexo E – Comitê de Ética em Pesquisa da EERP-USP 
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Anexo F - Comitê de Ética em Pesquisa da EERP-USP –  
solicitação de alteração de título 

 

 

 

 

 


