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RESUMO

OLIVEIRA, A. R. S. DESAFIO DO CUIDADO DOMICILIAR: AVALIAÇÃO DA
SOBRECARGA DE CUIDADORES DE PACIENTES ACOMETIDOS POR
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. 2010. Dissertação (Mestrado).
Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010.

Estudar a sobrecarga dos cuidadores de pacientes acometidos por acidente vascular
encefálico (AVE) contribui para a melhoria da assistência de enfermagem ao torná-la
mais qualificada e orientada para as necessidades desta população. Objetivou-se
avaliar a sobrecarga de cuidadores familiares principais de pacientes acometidos por
acidente vascular encefálico.  Estudo transversal, realizado no período de janeiro a
abril de 2010, com cuidadores identificados dentro de Programas de Assistência
Domiciliar, localizados na cidade de Fortaleza-Ceará. Estabeleceram-se como
critérios de inclusão: ser o cuidador familiar principal e exercer esta atividade há no
mínimo dois meses. Os cuidadores que não souberam dar informações sobre o
processo saúde-doença dos pacientes, assim como os cuidadores de pacientes que
além do AVE tinham transtornos mentais, outras doenças neurológicas, eram
alcoolistas ou dependentes químicos foram excluídos do estudo. Entrevistou-se 61
cuidadores em relação a dados sociodemográficos, atividades desempenhadas,
existência de dor, avaliação de gastos financeiros, presença de sintomas
psiquiátricos através do Self Report Questionnaire (SRQ-20), avaliação cognitiva
pelo Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e avaliação da sobrecarga de cuidados
pela Caregiver Burden Scale (CBS). Os pacientes foram questionados quanto aos
dados sociodemográficos, história de saúde, presença de limitação nas atividades
da vida diária (básicas e instrumentais) e avaliação cognitiva e submetidos a
avaliação antropométrica. Compilaram-se os dados no Excel e fez-se a análise
estatística no programa SPSS, versão 15.0. O nível de significância adotado foi de
5%. Atenderam-se os princípios éticos da pesquisa com seres humanos. Conforme
verificou-se, a maioria dos cuidadores era do sexo feminino (93,4%), casado (a)
(52,5%) e filho (a) do paciente com AVE (50,8%), sem ocupação fora do domicílio
(82%), contava com suporte familiar para exercer a atividade de cuidar e
apresentava bom nível de escolaridade. Eles exerciam a atividade de cuidador há no
mínimo vinte e sete meses e dedicavam dezoito horas por dia ao seu familiar. Os
pacientes eram, principalmente, do sexo feminino (59%), idosos, acamados, com
baixa escolaridade, história de outros eventos de AVE, altamente dependentes,
baixo nível cognitivo (95,1%). Consoante o observado, os cuidadores apresentavam
problemas de saúde como hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e
osteoporose. Muitos se queixaram de dores após iniciarem esta atividade. Outros
manifestaram sofrimento psíquico (44,3%). Quanto às atividades desempenhadas,
compreendiam, sobretudo, as relacionadas ao autocuidado. Além de cuidar dos
pacientes, tomavam conta dos filhos ou netos. Relataram-se mudanças na rotina
diária e no estado emocional. Apesar dos problemas referidos, observou-se que os
cuidadores executavam o cuidado, especialmente, por prazer (70,5%). Quanto à
sobrecarga, encontrou-se uma média de 2,36(±0,59) na CBS, superior a estudos
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nacionais e internacionais. Esta sobrecarga teve mais impacto naqueles com maior
nota no SRQ-20 dos cuidadores principais; na ausência do cuidador secundário;
quando os cuidadores principais relataram ter percebido alguma modificação no
corpo e na sua saúde; e quando o paciente fazia uso diário de vários medicamentos.
Os achados reforçam a necessidade da equipe de enfermagem atuar não somente
com os pacientes acometidos por AVE, mas também na prevenção e na promoção
da saúde dos seus cuidadores que estão sobrecarregados.

Palavras-chave: Cuidadores. Acidente Cerebral Vascular. Enfermagem.
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ABSTRACT

OLIVEIRA, A. R. S. The challenge of home caring: evaluation of burden carers of
patients with stroke. 2010. Master’s Thesis. Nursing Department, University Federal
of Ceara at Fortaleza, 2010.

To study the burden of the caregivers of the patients affected by stroke contributes to
the improvement of nursing care by making it more skilled and geared to the needs
of this population. The objective was to evaluate the main burden of family caregivers
of the patients with stroke. Cross-sectional study was conducted from January to
April 2010. It was carried out in Fortaleza-Ceará, Brazil, in 2010, at Home Care
Program. Established themselves as inclusion criteria: be the principal family
caregiver and pursue such activity for at least two months. Caregivers who were
unable to give information about the health-disease patients, and caregivers of stroke
patients who had mental disorders, and other neurological diseases, were alcoholics
or drug addicts were excluded. We interviewed 61 caregivers in relation to
demographic data, activities performed, presence of pain, assessment of financial
expenditures, the presence of psychiatric symptoms through Self Report
Questionnaire (SRQ-20), cognitive evaluation by Mini-Mental State Examination
(MMSE) and evaluation of the burden of care for the Caregiver Burden Scale (CBS).
Patients were asked about the sociodemographic, health history, degree of
dependence in the Activities of the Daily Living (basic and instrumental) and cognitive
evaluation (MMSE) and anthropometric evaluation was performed. The data were
compiled in the Excel software and analyzed through the SPSS program, version
15.0. The level of significance considered was 5% (p<0.05). All the ethical
recommendations were fulfilled. It was found that most caregivers were female
(93.4%), married (52.5%) and daughters of the patient with stroke (50.8%), they had
not another occupation (82%), they had family support to engage in the activity of
caring and had good schooling. The caregivers exerted on the caregiver for at least
27 months and 18 hours per day devoted to his family. Patients were primarily female
(59%), elderly, bedridden, with a low educational level, other events of stroke, highly
dependent, low cognitive level (95.1%). Depending on the observed, the caregivers
had health problems such as hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia and
osteoporosis. Many caregivers complained of pain after engaging in this activity.
Others presented with psychological distress (44.3%). As for the activities performed,
they understood, above all, self-care activities. Besides taking care of the patients,
they took care of children or grandchildren. Changes in daily routine and emotional
status were reported. Despite the above problems, it was observed that caregivers
performed the care, especially for pleasure (70.5%). In relation to the burden it was
found an average of 2.36 (± 0.59) on CBS, superior national and international
studies. That burden suffered higher impact when the caregivers have higher scores
on the SRQ-20, in the absence of a secondary caregiver, and when the caregivers
reported that they had noticed any change in their body and  health, and when the
patient was taking several medications daily. The findings underscore the need for
nursing staff to act not only with patients affected by stroke, but also on prevention
and health promotion and their caregivers who are burdened.
Keywords: Caregivers. Stroke. Nursing.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem como proposta avaliar a sobrecarga dos cuidadores

familiares principais de indivíduos acometidos por acidente vascular encefálico

(AVE).

O interesse pela temática decorreu primeiro do fato de possuir na família um

membro acometido por AVE. Essa ocorrência trouxe mudanças significativas para a

rotina da família e dos seus cuidadores e tornou mais evidente o despreparo dos

profissionais para trabalhar com essa população, haja vista as poucas informações

dadas sobre os cuidados a serem prestados a esse paciente, o qual chegou ao lar

com inúmeras incapacidades.

O segundo motivo surgiu ainda na graduação ao atuar com pacientes

acometidos por AVE atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e outros em

reabilitação nas Associações Beneficentes Cearenses de Reabilitação (ABCR). Logo

se confirmaram as inúmeras limitações que acometiam esses pacientes e a falta de

conhecimento dos seus cuidadores. Esses dados foram apresentados na

monografia de conclusão do curso de Enfermagem, a qual versou sobre a

incapacidade funcional em pacientes com acidente vascular encefálico (OLIVEIRA,

2008).

Mais tarde como enfermeira, ao trabalhar numa unidade de terapia intensiva

de um hospital público de Fortaleza, notou-se as frequentes internações por AVE, o

que fez consolidar a opção para desenvolver esta dissertação.

Trabalhar com cuidadores constitui um desafio, sobretudo porque ainda se

discute a própria definição do termo. Segundo Díaz (2005), cuidadores são aqueles

que se ocupam em suprir as necessidades de autocuidado e atenção a indivíduos

portadores de certo grau de dependência, em um intervalo de tempo que pode variar

do diário e contínuo até um longo período de tempo.

Na definição do Ministério da Saúde (Brasil, 2006), o cuidador é a pessoa,

membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, oferece cuidados ao

doente ou dependente para suprir a incapacidade funcional, temporária ou definitiva.
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É possível distinguir três tipos de cuidadores: o cuidador institucional, que é o

solicitado pela instituição na qual o indivíduo se encontra internado, mas é

contratado pela família; o cuidador domiciliar, contratado também pela família, e

sugerido pelo médico que acompanha o paciente, ou pela dificuldade desta em

atender às necessidades dele; o cuidador familiar ou informal, que são os cônjuges,

filhos ou qualquer membro da família que, voluntariamente ou não, assume a tarefa

de cuidar do paciente (CORDOVA; CESARINO; TOGNOLA, 2007). Cada um desses

tipos de cuidadores enfrenta dificuldades implícitas em suas tarefas.

Quanto à denominação de cuidador secundário, é atribuída àquele que cuida

ocasionalmente do paciente, não mantém compromisso e responsabilidade formal

pelo cuidado, embora compartilhe, de algum modo, responsabilidades com o

cuidador principal nas tarefas de âmbito financeiro, de transporte, sociais ou, ainda,

auxiliando-o e substituindo-o quando preciso (DUARTE; DIOGO, 2006).

Assim, para o presente estudo, serão considerados como cuidadores

principais os indivíduos que realizam a atividade no mínimo há dois meses e que se

sentem responsáveis na maior parte do dia pelos cuidados dispensados aos

pacientes acometidos por um evento de AVE.

Dentro desse contexto será estudado o papel do cuidador familiar. No

entanto, para melhor compreendê-lo, faz-se necessário um aprofundamento do que

é família, pois nem sempre a pessoa que cuida possui laços consanguíneos, mas

sim vínculos emocionais. Portanto, família pode ser entendida como uma unidade

dinâmica constituída por pessoas que se percebem, convivem como família, em um

espaço de tempo, unidos por laços consanguíneos, de afetividade, interesse e/ou

doação, estruturada e organizada, com direitos e responsabilidades, influenciadas

socioeconômico-culturalmente (FARO, 2000).

Diante dessa concepção, ressalta-se que o sistema familiar é complexo,

dinâmico e mutável conforme o contexto histórico, social, econômico e cultural

vivenciado; e essas relações familiares podem trazer consequências tanto para o

processo saúde-doença dos seus membros como para a saúde familiar.

Assim, o cuidador familiar é visto como uma pessoa com laços de

consanguinidade ou não com o paciente, o qual assume o papel e/ou tarefa de

cuidar de indivíduos que apresentem dependências ou incapacidades funcionais
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de tal forma que necessitem, parcial ou totalmente, do auxílio de outra pessoa

para desempenhar suas tarefas cotidianas (SILVA; MARQUES; BRUNO, 2009).

A larga utilização de familiares para o cuidado de pacientes no domicílio é

uma realidade, pois quando estes saem das instituições hospitalares após um AVE,

ainda requerem cuidados especiais, os quais, certamente, serão oferecidos por

familiares. Isto porque a maioria da população não dispõe de recursos financeiros

que lhes permitam acrescentar ao orçamento mensal o custo da contratação de uma

empresa ou profissional particular tecnicamente preparado para a prestação de

cuidados no domicílio (LAVINSKY; VIEIRA, 2004).

Portanto, a necessidade de cuidar decorre mais de uma imposição

circunstancial do que de uma escolha. A figura do cuidador emerge de relações

familiares, quase sempre fragilizadas pela presença da doença e pelo que foi

vivenciado. Desse modo, exige severos e profundos arranjos na organização e

dinâmica intrafamiliares para corresponder às necessidades da pessoa dependente.

Embora a designação do cuidador seja informal, tornar-se cuidador é um

processo que ocorre gradual ou repentinamente, de acordo com a doença do

dependente e, geralmente, obedece a alguns fatores como parentesco (frequência

maior para cônjuges), gênero (predominância para mulheres), proximidade física

(considera-se quem vive com a pessoa) e proximidade afetiva (maior destaque para

as relações conjugais e entre pais e filhos) (FONSECA; PENNA, 2008).

Segundo ressaltado por estudos, as tarefas atribuídas ao cuidador, muitas

vezes sem a orientação adequada e sem o suporte das instituições de saúde, a

alteração das rotinas e o tempo despendido no cuidado têm impacto negativo sobre

a sua qualidade de vida (AMENDOLA; OLIVEIRA; ALVARENGA, 2008).

Em geral, o cuidador sente-se inseguro, temeroso e receoso em virtude das

inúmeras atividades relacionadas ao cuidar para as quais, geralmente, não recebeu

preparo (ZEM-MASCARENHAS; BARROS, 2009). E também por realizar este

trabalho por períodos prolongados (BRASIL, 2006).

Diante desse cenário, estudos têm revelado que o comprometimento da

função cognitiva, presença de depressão, problemas de memória e capacidade

funcional prejudicada de pacientes após um episódio de AVE, corroboram para a

sobrecarga dos cuidadores familiares (MAY et al., 2005; MCCULLAGH et al., 2005).
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Há um termo frequentemente utilizado para descrever os aspectos negativos

associados ao cuidado de indivíduos doentes: burden. Outros termos, várias vezes

utilizados como equivalentes, são fardo, impacto, sobrecarga e interferência. Apesar

desse conceito ainda ser muito discutido, burden se refere à presença de problemas,

dificuldades ou eventos adversos que afetam significativamente a vida das pessoas

responsáveis pelo paciente (GARRIDO; ALMEIDA, 1999; PLATT, 1985).

Para expressar esta realidade, preferiu-se utilizar o sinônimo sobrecarga.

Assim, na definição de Zarit, Reever e Bach-Peterson (1980), ela é a extensão na

qual os cuidadores percebem sua emoção, saúde física, vida social e status como

um resultado dos cuidados para com seu familiar.

A sobrecarga pode ser vista como um conceito multidimensional que abrange

a esfera biopsicossocial e resulta da busca de equilíbrio entre as seguintes variáveis:

tempo disponível para o cuidado, recursos financeiros, condições psicológicas,

físicas e sociais, atribuições e distribuição de papéis (SHERWOOD et al., 2005;

HANKEY, 2004). Mencionado conceito envolve dois aspectos, a sobrecarga objetiva

e a subjetiva, as quais afetam diversos domínios da vida dos familiares.

Na primeira, avalia-se o tempo oferecido do cuidador para as exigências

concretas do dia-a-dia do paciente, como, por exemplo: supervisão das

necessidades diárias e financeiras, dependência econômica do paciente, custos com

a doença, interrupção da rotina, comportamento monitorado, privação das

necessidades dos outros membros da família, tempo e energia requeridos com o

doente (SALES, 2003).

A sobrecarga subjetiva é definida como uma experiência estressora, de cunho

emocional, constituída pelos sentimentos de culpa do cuidador, vergonha, baixa

autoestima e preocupação excessiva com o familiar doente. Por vezes essa

sobrecarga é tão intensa e árdua que leva a distúrbios emocionais, como depressão,

e também a problemas físicos, alterando a qualidade de vida de quem cuida e não

apenas do paciente (SALES, 2003).

No estudo de Silva, Marques e Bruno (2009) com cuidadores familiares de

idosos, sobressaíram-se as dificuldades financeiras, acúmulo com as tarefas

domésticas, cuidados com a família e ainda consigo próprios, podendo originar

situações de estresse. Em alguns casos, percebeu-se que muitos cuidadores se
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esqueciam de cuidar de si próprios, ao dar sempre mais importância ao estado de

saúde do idoso cuidado.

Já o estudo de Martins, Ribeiro e Garrett (2003) com cuidadores de idosos

que sofreram acidente vascular encefálico destacaram-se aspectos como o

isolamento social decorrente do acúmulo de tarefas, perda do companheiro nas

atividades sociais (para os cônjuges cuidadores), alterações no relacionamento da

família e de amizades, e ainda a sobrecarga psicológica, nem sempre exteriorizada,

mas que se apresenta como sentimentos de ansiedade, insegurança e medo.

O impacto emocional vivenciado pelo cuidador pode interferir no cuidado

prestado ao paciente, e constitui fator preditor de maior número de hospitalizações

entre os pacientes (BALARDY, 2005), aumento de institucionalizações (TORTI et al.,

2004) e maior mortalidade entre os cuidadores (PATTERSON; GRANT, 2003).

Por conseguinte, os cuidadores são desafiados por inúmeras demandas,

previsíveis ou não em decorrência da diminuição da capacidade funcional do

paciente cuidado, aliada à presença de múltiplos fatores inerentes ao ato de cuidar.

De modo geral, a sobrecarga física e emocional, a falta de tempo para si, os

conflitos familiares associados ao exercício do papel de cuidador e os conflitos de

interesse que se estabelecem entre o cuidar e os papéis profissionais e familiares

podem causar efeitos deletérios sobre a saúde e o bem-estar subjetivo dos

cuidadores familiares (SCAZUFCA; MENEZES; ALMEIDA, 2002).

No entanto, o cuidar pode trazer não apenas aspectos negativos, mas

também benefícios ou resultados positivos, como melhora no senso de realização,

aumento do sentimento de orgulho e habilidade para enfrentar novos desafios,

melhora no relacionamento com o paciente, retribuição, entre outros

(SOMMERHALDER, 2001).

Outra pesquisa revelou que o cuidador percebe suas atividades como uma

bênção de Deus, uma oportunidade de purificar a fé e desenvolver-se como ser

humano, além de aumentar sua autoestima por sentir-se responsável por uma

função importante (ANDRADE, 1996).

Segundo se observa, cuidar de alguém acometido por AVE no domicílio é

cada vez mais frequente no cotidiano das famílias. Surgem então alguns desafios

para os profissionais enfermeiros: como preparar o cuidador para atender às
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necessidades desses pacientes e como promover a saúde desse cuidador para

evitar a sobrecarga.

Prontamente, é indispensável atenção da equipe de enfermagem para

trabalhar com a educação continuada do cuidador, pois ela pode se deparar com

duas realidades distintas: o cuidador que pode contribuir para a independência do

paciente ou aquele que consolida sua dependência para a execução das atividades

rotineiras.

Para prestar uma assistência mais direcionada, é importante conhecer as

características, necessidades e expectativas do cuidador, adequando as condutas à

realidade e adaptando as orientações a cada tipo de díade. Por conseguinte, é

especialmente importante conhecer, orientar e ouvir o cuidador familiar, pois ele é a

pessoa que está em contato mais próximo com o paciente e deve ser o maior aliado

dos membros da equipe de saúde.

Desta forma, algumas questões devem ser investigadas, como: qual o perfil

dos cuidadores de pacientes com AVE? Como a ocorrência do AVE afeta a

independência e a realização de atividades rotineiras dos cuidadores? Quais as

principais dificuldades enfrentadas pelo cuidador ao cuidar de um paciente após um

AVE? Quais os fatores que contribuem para uma maior sobrecarga dos cuidadores?

Essas questões norteiam a proposta deste estudo.

Pesquisas como esta podem contribuir para a melhoria da assistência de

enfermagem ao torná-la mais qualificada e orientada para as necessidades das

populações estudadas, uma vez que a maioria dos trabalhos aborda o atendimento

ao cuidador do paciente idoso, sem avaliar os casos particulares, como o AVE, que

implicam diferentes repercussões para os cuidadores.

De acordo com as pesquisas que envolvem o cuidar/cuidado domiciliar, cuidar

de doentes em casa não é mais uma tendência, é uma realidade. Assim,

compreender parte do processo de cuidar no domicílio possibilita identificar algumas

das carências e fragilidades para as quais o enfermeiro precisa dirigir sua atenção,

eleger prioridades e concentrar seu trabalho (PERLINI; FARO, 2005).

Deste modo, torna-se essencial que a enfermagem reveja como irá trabalhar

com o cuidador, uma vez que ele se tornou uma ocupação reconhecida atuante em

diversos cenários. O enfermeiro pode considerá-lo como membro da equipe de
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enfermagem e treiná-lo para minimizar a sua sobrecarga e melhorar o cuidado

oferecido ao paciente dependente; ou pode não se responsabilizar por essa difícil

tarefa.

O estudo ora elaborado se justifica pela relevância epidemiológica do AVE

associada ao seu potencial para a instalação de incapacidades que levam à tensão

do papel do cuidador; pela escassez na literatura de trabalhos sobre os cuidadores

de pacientes com esta doença e por oferecer subsídios para as políticas públicas

voltadas para a atenção de cuidadores.

Logo, são necessárias investigações para a ampliação do conhecimento

sobre os eventos que compõem os fenômenos da sobrecarga de cuidadores, a partir

das experiências dos sujeitos; e torna-se essencial a provisão de suporte adequado

para os cuidadores com vistas a minimizar problemas e melhorar sua qualidade de

vida.
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2 OBJETIVOS

2.1 Geral

 Avaliar a sobrecarga dos cuidadores familiares de pacientes acometidos por

acidente vascular encefálico.

2.2 Específicos

 Apresentar os dados sociodemográficos, história de doença, presença de

distúrbios psicoemocionais dos cuidadores;

 Analisar o perfil dos pacientes acometidos por AVE: características

sociodemográficas, indicadores clínicos, capacidade funcional e nível cognitivo;

 Levantar os aspectos relacionados às atividades de cuidar: horas

despendidas, atividades/dificuldades do cuidador no atendimento de paciente após o

acidente vascular encefálico e existência de cuidadores secundários;

 Definir os fatores de maior impacto na vida do cuidador, correlacionando o

resultado da avaliação da sobrecarga de trabalho com as características do próprio

cuidador e com as do receptor de cuidados (dados sociodemográficos, capacidade

funcional, história de doença, presença de distúrbios psicoemocionais).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Tipo de Estudo

Estudo observacional e transversal. Nos estudos observacionais, o

investigador assume papel passivo na observação dos fenômenos ocorridos com os

sujeitos do estudo (NEWMAN et al., 2003). Quanto à temporalidade do processo de

coleta dos dados, optou-se pelo delineamento transversal por ser especialmente

aprovado para descrever as variáveis, seus padrões de distribuição e as relações

entre os fenômenos em um ponto fixo do tempo (NEWMAN et al., 2003; POLIT;

BECK; HUNGLER, 2004).

3.2 Local do Estudo

O estudo foi realizado nos três Programa de Assistência Domiciliar (PAD)

desenvolvido pelos Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, Hospital Geral de

Fortaleza e Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes. Mencionado

programa atende, entre outros, pacientes incapacitados após um acidente vascular

encefálico, sem condições de sair de casa para submeter-se a tratamento

ambulatorial.

Quanto ao interesse por atuar junto ao PAD surgiu porque, como mostrado

pela Portaria nº 73, de 10 de maio de 2001, esse é um serviço prestado à pessoa

idosa com algum nível de dependência, com vistas à promoção da autonomia,

permanência no próprio domicílio, reforço dos vínculos familiares e de vizinhança.

São objetivos gerais do PAD: aumentar a autonomia do idoso para que possa

permanecer vivendo em sua residência por maior tempo possível; manter a

individualidade do idoso, ao adaptar com flexibilidade as peculiaridades concretas do

ambiente onde ocorrerá a intervenção; respeitar a memória física e afetiva da

pessoa idosa, através da sua autonomia; prevenir situações carenciais que

aprofundam o risco da perda de independência; criar ou aprimorar hábitos saudáveis

com respeito à higiene e alimentação; prevenir quedas ou acidentes; reforçar os

vínculos familiares e sociais; recuperar capacidades funcionais perdidas para as

atividades de vida diária; respeitar e observar as características/particularidades
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regionais; integrar e estabelecer parceria com os gestores públicos e privados da

área de saúde; e prestar atendimento especializado de saúde (BRASIL, 2001).

Destaca-se que, apesar de o PAD ter sido criado para atender à população

idosa, atualmente não se destina somente a ela. Hoje há atendimento também para

crianças e adultos que necessitam de acompanhamento domiciliar devido as suas

condições clínicas.

A equipe de atendimento dos três programas envolve médicos, enfermeiros,

assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos. Eles

desempenham atividades, como os cuidados médicos devidos e intervenções com a

família do paciente para prevenir uma nova internação.

3.3 População e Amostra

A população foi constituída pelos cuidadores de pacientes acometidos por

acidente vascular encefálico. Os critérios de inclusão na amostra foram:

a) ser o cuidador familiar principal;

b) exercer esta atividade há pelo menos dois meses.

Excluíram-se os cuidadores que não souberam dar informações sobre o

processo saúde-doença dos pacientes, assim como os cuidadores de pacientes que

além do AVE tinham transtornos mentais, outras doenças neurológicas, os

alcoolistas ou os dependentes químicos.

Calculou-se a amostra do estudo pela fórmula indicada para estudos em que

a variável de desfecho é a média de uma escala (JEKEL; ELMORE; KATZ, 2006).

Neste estudo utilizou-se o valor da sobrecarga de cuidadores de pacientes após um

AVE como a variável de desfecho, medido através da Caregiver Burden Scale.

n=  (Zα2 x S2) ÷ e2

onde,

n: tamanho da amostra;

Za: nível de significância;

S: variância;

e: erro amostral absoluto.



22

Os valores de referência adotados para o cálculo amostral foram baseados

nos resultados do estudo de Elmstahl, Malmberg e Annerstedt (1996), realizado na

Suécia, de adaptação da Caregiver Burden Scale com cuidadores de pacientes três

anos após um acidente vascular encefálico. Encontrou-se como média de

sobrecarga um valor de 1,81 e como variância 0,50.

Optou-se por usar esse estudo em virtude de não haver no Brasil trabalhos

que avaliem a sobrecarga nessa população com a referida escala. Quanto ao

coeficiente de confiança adotado, foi de 95% e o erro amostral absoluto foi de 0,126

pontos. Logo, ao substituir na fórmula, a amostra estimada foi 61 cuidadores.

Selecionou-se o grupo participante por conveniência de forma consecutiva.

Segundo Newman et al. (2003), a amostra consecutiva é de especial valor quando

resulta no arrolamento de todos os indivíduos acessíveis no período de tempo

determinado no estudo.  Deste modo, foram incluídos todos aqueles acompanhados

pelo PAD no período da coleta de dados e que atenderam aos critérios de inclusão,

no total 61 cuidadores.

3.4 Período e Operacionalização da Coleta de Dados

Os dados foram coletados no período de janeiro a abril de 2010. Para a coleta

de dados, foram utilizados dois formulários: um para o paciente portador de AVE

(APÊNDICE A) e outro para seus cuidadores (APÊNDICE B) elaborados por meio de

levantamento bibliográfico com a finalidade de identificar o perfil dessa díade. Esses

ainda foram submetidos à validação opinativa de três enfermeiras especialistas no

cuidado aos pacientes com acidente vascular encefálico ou que trabalhavam com a

temática de cuidadores de pacientes dependentes, em novembro de 2009, para

avaliar a aparência e se o constructo respondia à questão de pesquisa. Todas as

sugestões propostas foram adotadas e contribuíram para o refinamento dos

instrumentos de coleta de dados.

 Desfecho: medida da sobrecarga de trabalho dos cuidadores dos

pacientes portadores de AVE.

 Explanatórias do paciente: sexo, escolaridade, idade, tempo da

doença, peso, altura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da panturrilha

(CP) e do braço (CB), o comprimento da perna, prega cutânea subescapular



23

(PCSE), prega tricipital (PT), capacidade funcional analisada pelo Índice de Barthel e

pela Escala de Lawton e avaliação cognitiva pelo Mini Exame do Estado Mental

(MEEM).

 Explanatórias do cuidador: sexo, estado civil, escolaridade, idade,

tempo como cuidador, ocupação, relação cuidador/paciente, atividades executadas,

presença de rede de suporte, existência de dor, avaliação de gastos financeiros,

presença de sintomas psiquiátricos nos cuidadores através dos resultados do Self

Report Questionnaire e avaliação cognitiva pelo Mini Exame do Estado Mental.

Então, para avaliar a capacidade funcional para a realização das atividades

básicas da vida diária (ABVD) utilizou-se, inicialmente, a versão em português do

Índice de Barthel que mede o grau de assistência exigido por um indivíduo em dez

itens sobre mobilidades e cuidados pessoais (ANEXO A). As atividades avaliadas

foram: alimentar-se, banhar-se, pentear-se ou cortar as unhas dos pés, vestir-se,

controlar esfíncter urinário, controlar esfíncter intestinal, usar o banheiro,

deitar/levantar-se da cama ou cadeira, subir um lance de escada, andar no plano

(MAHONEY; BARTHEL, 1965).

A confiabilidade, estimada pelo alpha de Cronbach, encontrou o valor de 0,90

para a escala total, logo essa se apresenta confiável e com boa reprodutibilidade

dos resultados. A análise da validade de critério concorrente, utilizando a Medida de

Independência Funcional (MIF), encontrou correlação satisfatória na maioria dos

domínios. Na análise fatorial, que manteve apenas um domínio e os dez itens da

escala original, a variância explicada foi de 63,86%, ou seja, a carga fatorial foi

considerada boa, podendo-se observar que os itens estão correlacionados de forma

moderada ou forte entre si, exceto os de eliminações vesicais e intestinais. Esses

achados permitem recomendar a utilização do Índice de Barthel para a avaliação

funcional de idosos no Brasil, a fim de subsidiar a investigação de suas

necessidades de saúde (MINOSSO et al., 2010).

Ainda para avaliar a capacidade funcional dos pacientes, utilizou-se a escala

de atividades instrumentais da vida diária (AIVD) desenvolvida por Lawton e Brody

(1969) e que foi validada no Brasil Santos e Virtuoso Júnior (2008) junto a uma

população de idosas (ANEXO B). Eles verificaram um índice intraclasse quase

perfeito e um intervalo de confiança significativo tanto na reprodutibilidade (0,89)



24

quanto na objetividade (0,80). A avaliação consta de questões, como capacidade

para usar o telefone, fazer compras, preparar refeições, executar atividades

domésticas, tomar seus medicamentos, controlar finanças e viajar

A Escala de Lawton permite ao profissional de saúde estabelecer o quão um

indivíduo é independente no exercício de determinadas funções ou se, pelo

contrário, necessita de ajuda, através de gradientes cujos extremos são total

independência e total dependência (SANTOS; VIRTUOSO JÚNIOR, 2008).

Para a mensuração da sobrecarga do trabalho do cuidador, adotou-se a

Caregiver Burden Scale (CBS), que foi validada no Brasil por Medeiros (1998) com

cuidadores de pacientes com artrite reumatoide (ANEXO C). O coeficiente de

reprodutibilidade interobservadores e intraobservadores do CBS foi de 0,92 e 0,87,

respectivamente. A versão em português é um instrumento simples, de fácil

administração e válido para medir o impacto subjetivo da doença nos cuidadores.

A CBS é composta de 22 questões, agrupadas em cinco dimensões (Tensão

geral, Isolamento, Decepção, Envolvimento emocional e Ambiente) e abrange áreas

de fundamental importância do cuidador, como saúde, bem-estar psicológico,

relações pessoais, sobrecarga física, suporte social e ambiente. Às questões podem

ser atribuídas respostas de 1 a 4, sendo: 1 = de modo algum; 2 = raramente; 3 =

algumas vezes; 4 = frequentemente (MEDEIROS, 1998).

Para avaliar o estado cognitivo dos pacientes e dos cuidadores utilizou-se o

Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (ANEXO D). A escala é simples de usar e

pode ser facilmente administrada em 5-10 minutos. No Brasil, o MEEM foi traduzido

por Bertolucci et al. (1994). O exame é composto por diversas questões tipicamente

agrupadas em sete categorias, cada uma delas desenhada com o objetivo de avaliar

funções cognitivas específicas: orientação para tempo (5 pontos), orientação para

local (5 pontos), registro de três palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos),

lembrança das três palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade

construtiva visual (1 ponto) (BRASIL, 2006).

A identificação de sintomas psiquiátricos nos cuidadores foi aferida por meio

do Self Reported Questionnaire (SRQ), desenvolvido por Harding et al. (1980) e

validado no Brasil por Mari e Willians em 1986 (ANEXO E). O SRQ-20 é um

instrumento para a detecção de morbidade psiquiátrica na população geral. As vinte
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questões componentes da escala têm duas possibilidades de resposta (sim/não) e

foram desenhadas para abordar sintomas emocionais e físicos associados a

quadros psiquiátricos (cefaleias frequentes, queixas de insônia e de alterações de

apetite, piora da concentração, nervosismo, cansaço, queixas estomacais,

diminuição do interesse pelas atividades rotineiras, pensamentos suicidas,

sentimentos de tristeza e de desesperança).

Os dados foram coletados pela autora do estudo, por dois enfermeiros

bolsistas de apoio técnico e por duas estudantes de graduação do último semestre

em enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC), integrantes do Projeto

Ações Integradas em Saúde Cardiovascular (PAISC) do Departamento de

Enfermagem da UFC.

Todos os alunos e profissionais que ajudaram na coleta de dados passaram

por um treinamento promovido na primeira semana do mês de dezembro de 2009.

Nesse período, foi entregue pela pesquisadora o formulário de coleta de dados,

foram explanados os conteúdos constantes do formulário e realizou-se uma

demonstração de como o instrumento deveria ser aplicado.

Na segunda semana de dezembro, o instrumento foi submetido a teste piloto

com 10% da amostra para avaliar se atendia ao seu intuito e possibilitar

modificações, caso necessário. Também tinha como finalidade testar os estudantes

e a autora da dissertação quanto à prática da aplicação do instrumento. Para isso,

formaram-se duas duplas e cada uma utilizava o instrumento com os pacientes e

seus cuidadores, devendo preenchê-lo individualmente. A seguir, comparavam-se os

instrumentos utilizados por cada participante da dupla verificando se estavam

preenchidos de forma similar, assim como se os resultados encontrados eram

semelhantes. Neste momento, verificou-se a necessidade de incluir uma questão

sobre o tempo como cuidador, que foi incorporada e compôs o instrumento final.

Após se assegurar de inexistir diferença na forma de coleta de dados pelas

duplas, de modo a comprovar estarem todos capacitados para coletarem as

informações e que estas seriam colhidas da maneira mais uniforme possível, iniciou-

se a coleta de dados.
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3.5 Organização e Análise dos Dados

As informações obedeceram à seguinte organização: sexo (masculino ou

feminino); idade em anos; estado civil (solteiro, casado ou vive com companheiro,

viúvo e divorciado); escolaridade por anos de estudo para o paciente e cuidador.

Para este ainda se codificaram as seguintes informações: grau de parentesco

(cônjuge, filho (a), genro/nora, neto (a), entre outro cuidador familiar) e os cuidados

executados (higiene corporal e oral, cuidados com a pele, eliminações, alimentação

e hidratação, medicação de uso domiciliar, sono e repouso, atividade física e lazer).

No intuito de avaliar uma possível interferência dos valores na sobrecarga do

cuidador, a avaliação antropométrica dos pacientes foi introduzida no estudo e para

sua obtenção fez-se a estimativa do peso e da altura. A altura foi estimada a partir

do comprimento da perna (altura do joelho). Esse procedimento é recomendado

para mensurar a altura, principalmente em pacientes acamados, mas também pode

ser utilizado para idosos com alterações de mobilidade. Adotou-se para tal fim as

equações de Chumlea, Roche e Steinbaugh (1985).

Com o auxílio de uma régua antropométrica, verificou-se a medida do

comprimento da perna. Para tal fim, o paciente ficava com a perna dobrada,

formando um ângulo de 90º com o joelho. Colocou-se a parte inferior da régua

abaixo do calcanhar e a parte superior sobre a cabeça da patela, com o indivíduo

sentado ou deitado, e fez-se a leitura no milímetro mais próximo (CHUMLEA;

ROCHE; STEINBAUGH, 1985).

As equações de Chumlea, Roche e Steinbaugh (1985) para estimar estatura

de idosos a partir do comprimento da perna foram:

 Homem: (2,02 x comprimento da perna) – (0,04 x idade) + 64,19

 Mulher: (1,83 x comprimento da perna) – (0,24 x idade) + 84,88

Mesmo para os indivíduos impossibilitados de serem pesados com auxílio de

balança, pode-se estimar o peso corporal. Apesar de existirem equações para este

propósito, elas apresentam importantes limitações, como a elevada margem de erro

e a necessidade de várias medidas corporais, ou seja: circunferências da panturrilha

e do braço, o comprimento da perna e a prega cutânea subescapular. Enquanto

equações mais simplificadas e acuradas não forem elaboradas, recomendam-se as
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propostas por Chumlea, Roche e Steinbaugh (1988) que facultam a estimativa desta

medida essencial na avaliação do estado nutricional.

As equações de Chumlea, Roche e Steinbaugh (1988) para estimativa do

peso a partir de medidas corporais foram:

 Homem: (0,98 x CP) + (1,16 x comprimento da perna) + (1,73 x CB) + (0,37 x

PCSE) - 81,69

 Mulher: (1,27 x CP) + (0,87 x comprimento da perna) + (0,98 x CB) + (0,4 x

PCSE) - 62,35

Calculou-se o Índice de Massa Corporal com os dados de peso e estatura

estimados pela fórmula: Peso (kg) / Estatura2 (m2), com resultado em kg/m². Quanto

à classificação do estado nutricional, foi feita baseada na proposta da Organização

Mundial da Saúde (1995) de acordo com os graus de baixo peso: grau I - magreza

leve (IMC 17,0 - 18,49 kg/m2); grau II - magreza moderada (IMC 16,0 - 16,99 kg/m2);

grau III - magreza intensa (IMC<16,0). Esses pontos de corte, embora desenvolvidos

para adultos, são muito utilizados para classificar o estado nutricional de idosos.

Ainda para classificar o IMC adotaram-se os seguintes pontos de corte para

classificação do estado nutricional de adultos e idosos segundo a Organização

Mundial da Saúde, de 1998: eutrofia (IMC 18,5-24,9 kg/m2), sobrepeso (IMC 25-29,9

kg/m2), obesidade classe I (IMC 30,0-34,9kg/m2), obesidade classe II (35,0-39,9

kg/m2) e obesidade classe III (IMC>40,0 kg/m2).

Para a verificação das pregas cutâneas usou-se o calibrador de pregas

(marca Sanny®). A prega cutânea triciptal foi verificada no ponto médio entre o

processo acromial da escápula e o olecrano, na região posterior do braço. Com esta

finalidade, o indivíduo permaneceu com o braço relaxado, estendido e ligeiramente

afastado do corpo. A prega cutânea subescapular foi verificada imediatamente

abaixo do ângulo inferior da escápula na diagonal, formando um ângulo de 45° entre

a prega e a coluna vertebral (CHUMLEA; ROCHE; MUKHERJEE, 1987).

Segundo consta, a circunferência da panturrilha é a medida mais sensível de

massa muscular para pessoas idosas. Indica modificações da massa livre de

gordura que se produzem com o envelhecimento e a diminuição de atividade física.

A tomada desta medida é feita em posição supina, joelho dobrado em ângulo de 90o,
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calcanhar apoiado na cama ou cadeira, medindo a maior circunferência com fita

métrica. Valores inferiores a 31 cm indicam perda de massa muscular (OMS, 1995).

Outra medida, a execução das atividades básicas da vida diária, foi calculada

pelo Índice de Barthel. Conforme esse índice, os intervalos de corte traduzem o nível

de dependência dos indivíduos e pretendem avaliar se o indivíduo é capaz de

desempenhar determinadas tarefas independentemente. Esses foram somados,

atingindo de 0 a 100 pontos. Um total de 0-20 indica dependência total; 21-60 grave

dependência; 61-90 moderada dependência; 91-99 muito leve dependência e 100

independência (AZEREDO; MATOS, 2003).

Na interpretação global das atividades instrumentais da vida diária, a escala

de Lawton foi convertida em três grupos. Assim, igual a 7 significa dependência total;

de 7 a 20 corresponde à dependência parcial; e igual a 21 expressa independência

(SANTOS; VIRTUOSO JÚNIOR, 2008).

Para a medida da sobrecarga dos cuidadores, o escore total é obtido pela

média aritmética dos valores equivalentes às respostas das 22 questões e o escore

individual é obtido a partir da média aritmética dos valores equivalentes às respostas

das questões específicas de cada dimensão. Não há ponte de corte para classificar

a sobrecarga (MEDEIROS, 1998).

Também se avaliou o nível cognitivo, com base nos escores do MEEM, os

quais podem variar de um mínimo de 0 até um total máximo de 30 pontos, porém

sofre influência do nível de escolaridade. Os pontos de corte sugeridos foram de 19

para analfabetos, 23 para escolaridade de um a três anos de estudo, 24 para quatro

a sete anos de escolaridade e 28 para mais de sete anos de estudo (BRASIL, 2006).

O ponto de corte utilizado para o estabelecimento de suspeição de sofrimento

psíquico foi de oito ou mais respostas positivas dentre as vinte perguntadas no SRQ-

20, seguindo o melhor ponto de corte conforme Mari e Williams (1986).

De posse dos dados, estes foram compilados numa planilha do programa

Excel 8.0, processados e analisados com auxílio do Software Statistical Package for

Social Sciences (SPSS) versão 15.0. Para todos os testes, o nível de significância

adotado foi de 5% (p<0,05).



29

Procedeu-se à análise mediante uma abordagem estatística descritiva, para a

qual se fez a distribuição das frequências absolutas e relativas para as variáveis

categóricas e das médias, com desvio-padrão (DP) para variáveis contínuas.

Para verificação da normalidade dos dados utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk

e o teste de Kolmogorov-Smirnov. Com base nos resultados destes testes aplicou-se

o teste T ou de Mann-Whitney para verificação de diferença de média/mediana entre

dois grupos, e entre três ou mais grupos usou-se o teste de Kruskal-Wallis. O

coeficiente de correlação de Spearman foi calculado para medir a correlação entre

as variáveis numéricas.

3.6 Aspectos Éticos e Administrativos

Em consideração aos aspectos éticos e administrativos da pesquisa científica,

o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal

do Ceará (ANEXO F), pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Messejana

(ANEXO G) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral de Fortaleza

(ANEXO H), e em todas as suas etapas cumpriu as recomendações da Resolução

196/96 referentes às pesquisas desenvolvidas com seres humanos (BRASIL, 1996).

Todos os participantes foram informados sobre os objetivos e os

compromissos dos pesquisadores em relação ao sigilo das identidades na

divulgação dos resultados, autonomia, justiça, beneficência e não maleficência e

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICES C e D),

concordando em participar de forma voluntária do estudo, sendo-lhes garantido o

anonimato.

3.7 Financiamento do Projeto

O financiamento do estudo foi mantido pela Coordenadoria de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, por meio de bolsa de estudo

concedida à pesquisadora e de recursos concedidos pelo Projeto Universal, Edital

MCT/CNPq 14/2009.
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4 RESULTADOS

Participaram do estudo 61 cuidadores de pacientes acometidos por AVE

acompanhados por Programas de Assistência Domiciliar de hospitais secundários e

terciários da cidade de Fortaleza.

Na Tabela 1, mostra-se a caracterização dos cuidadores.

Tabela 1 - Caracterização dos cuidadores quanto ao sexo, estado civil, relação
cuidador/paciente, trabalho, recebimento de ajuda, idade, escolaridade, ocupação,
tempo como cuidador e tempo despendido com o paciente. Fortaleza, 2010
Variáveis N %
Sexo
Feminino 57 93,4
Masculino 4 6,6
Estado civil
Casado 32 52,5
Solteiro 20 32,8
Divorciado 6 9,8
Viúvo 3 4,9
Relação Cuidador/Paciente
Filho (a) 31 50,8
Esposo (a) 15 24,6
Neto (a) 6 9,8
Genro/Nora 3 4,9
Sobrinho (a) 2 3,3
Vizinho (a) 2 3,3
Mães 2 3,3
Trabalha
Não 50 82,0
Sim 11 18,0
Conta com suporte financeiro externo
Não 34 55,7
Sim 27 44,3

Média DP1 Mediana P252 P753 Valor p4

Idade (anos) 48,21 14,99 49,00 38,50 61,50 0,808
Escolaridade (anos) 8,89 4,56 11,00 5,00 12,00 0,029
Tempo como cuidador
(meses)

49,15 57,89 27,00 5,00 84,00 0,013

Tempo despendido com o
paciente (horas)

18,21 6,11 18,00 12,00 24,00 0,000

1DP – Desvio-Padrão. 2P25 - Percentil 25. 3P75- Percentil 75. 4 Teste de Kolmogorov-Smirnov.

Conforme apresentado na Tabela 1, a maioria dos cuidadores era do sexo

feminino (93,4%), casado (a) (52,5%) e filho (a) do paciente com AVE (50,8%).
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Quanto à situação ocupacional, 82% deles não trabalhavam e, destes, 21

(42,9%) deixaram de trabalhar para se tornarem cuidadores, 11 (22,4%) eram donas

de casa e 10 (20,4%) aposentados. Dos trabalhadores, 4 eram vendedores (36,4%),

seguidos por costureiras, professores e auxiliares de serviços gerais, cada um

representando 18,2%, respectivamente.

No tocante a contar com suporte financeiro externo para ajudar a cuidar do

paciente acometido por AVE, 55,7% dos cuidadores relataram não contar com

nenhum tipo, contudo, daqueles que recebiam ajuda, na maioria das vezes, essa era

proveniente da família (68%) e de forma mensal (88%).

Ainda segundo os dados, a média de idade foi de 48,2 anos (± 12,4) e a maior

parte dos cuidadores tinha até 61,5 anos (P75= 61,5). As variáveis escolaridade,

tempo como cuidador e tempo despendido com o paciente por dia apresentaram

distribuição assimétrica (valor p<0,05). De acordo com o evidenciado, metade da

amostra do estudo frequentou a escola por até onze anos, cuidava há vinte e sete

meses e se dedicava dezoito horas por dia à atividade de cuidar.

Além dos cuidadores primários, 72,1% dos pacientes possuíam um cuidador

secundário para auxiliar no serviço e 26,2% pagavam alguém para auxiliar no

cuidado. Quando era necessário, contavam com o apoio de um cuidador eventual

(36,1%).

A seguir na Tabela 2 mostra-se a caracterização dos pacientes acometidos
por AVE.



32

Tabela 2 - Caracterização dos pacientes acometidos por acidente vascular
encefálico recebedores de cuidado. Fortaleza, 2010
Variáveis N %
Sexo
Feminino 36 59
Masculino 25 41
Classificação IMC
Magreza intensa grau III 28 45,9
Magreza intensa grau II 4 6,6
Magreza intensa grau I 7 11,5
Normal 20 32,8
Sobrepeso 1 1,6
Classificação Barthel
Dependência total 45 73,8
Dependência severa 13 21,3
Dependência moderada 3 4,9
Classificação Lawton
Dependência total 49 80,3
Dependência parcial 12 19,7
Classificação MEEM
Normal 3 4,9
Alterado 58 95,1

Média DP1 Mediana P252 P753 valor p4

Idade (anos) 73,57 15,54 76,00 62,00 86,50 0,33
Escolaridade (anos) 3,70 4,61 1,00 0,00 7,00 0,001
Número de AVE 2,19 1,45 2,00 1,00 3,00 0,003
Tempo do último AVE
(meses)

34,83 40,88 17,00 5,00 69,00 0,000

Número de
medicamentos por dia

5,67 2,61 5,00 4,00 7,00 0,286

IMC estimado 16,51 4,47 15,89 13,01 19,69 0,837
Índice de Barthel 14,51 22,48 0,00 0,00 27,50 0,000
Escala de Lawton 7,82 2,24 7,00 7,00 7,00 0,000
MEEM paciente 5,62 7,97 0,00 0,00 12,50 0,000
1DP - Desvio Padrão. 2P25 - Percentil 25. 3P75- Percentil 75. 4 Teste de Kolmogorov-Smirnov.

Como representado na Tabela 2, a maioria dos pacientes com acidente

vascular encefálico era do sexo feminino (59%), com uma média de idade de 73,57

anos (±15,54) e 50% deles estudaram por um ano.

As variáveis tempo do último AVE e número de episódios tiveram distribuição

assimétrica (valor p<0,05). Metade da população apresentou dois episódios, há

dezessete meses. O uso de medicamentos foi referido por 98,4% dos pacientes

acometidos por AVE, com média diária de 5,67 remédios (±2,61).

Pela antropometria dos pacientes, 45,9% estavam com magreza intensa e

32,8% com IMC normal. A média do IMC ficou em torno de 16,51(±4,47). Somando-
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se a esses dados, 45,9% dos pacientes faziam uso de dieta enteral, 72,1%

apresentavam dificuldade para mastigar e 59% dificuldade para engolir.

No referente ao grau de dependência dos pacientes, 73,8% manifestaram

dependência total para as atividades básicas da vida diária e 80,3% para as

atividades instrumentais da vida diária. Metade da população obteve pontuação total

0 no Índice de Barthel e 7 na Escala de Lawton (p<0,05). Esta é a menor pontuação

possível de se obter em ambas as escalas.

O nível cognitivo desses pacientes também esteve bastante alterado,

porquanto 95,1% dos avaliados atingiram pontuação do MEEM inferior ao

equivalente para o seu grau de escolaridade. Tal como outras variáveis, essa escala

revelou uma distribuição assimétrica (p<0,05).

Dos pacientes avaliados, ressalte-se, no entanto: 85,2% eram acamados;

78,7% tinham dificuldade para falar; 70,5% não apresentavam nenhuma doença

além do AVE; 57,4% não praticavam nenhum tipo de atividade física; 36,1% usavam

curativo; 32,8% estavam com dificuldade para ouvir; 11,5% eram traqueostomizados

e 9,8% usavam sondagem vesical.

Além de cuidar dos problemas evidenciados pelos pacientes com AVE, os

cuidadores ainda tinham de cuidar de si próprios, e alguns mencionaram

determinadas doenças. Na Tabela 3 consta o perfil clínico dos cuidadores
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Tabela 3 – Perfil clínico dos cuidadores de pacientes acometidos por AVE.
Fortaleza, 2010

Variáveis N° %
Hipertensão arterial
Presente 17 27,9
Ausente 44 72,1
Diabetes mellitus
Presente 7 11,5
Ausente 54 88,5
Cardiopatia
Presente 1 1,6
Ausente 60 98,4
Dislipidemia
Presente 7 11,5
Ausente 54 88,5
Osteoporose
Presente 6 9,8
Ausente 55 90,2
MEEM cuidador
Normal 34 55,7
Alterado 27 44,3
Classificação SRQ-20
Normal 34 55,7
Alterado 27 44,3

Média DP1 Mediana P252 P753 Valor p4

Tempo DM (meses) 55,20 52,03 48,00 18,00 96,00 0,554
Tempo HAS (meses) 72,00 72,27 39,00 13,50 120,00 0, 249
Tempo osteoporose
(meses)

19,00 21,34 10,00 6,50 33,00 0, 531

Tempo dislipidemia
(meses)

37,80 49,36 4,50 12,00 84,00 0,761

SRQ-20 6,98 4,20 6,00 3,50 11,00 0,305
MEEM cuidador 26,00 3,44 27,00 24,00 29,00 0,319
1DP - Desvio Padrão. 2P25 - Percentil 25. 3P75- Percentil 75. 4 Teste de Kolmogorov-Smirnov.

No concernente às situações clínicas que propiciam maior risco para o

desenvolvimento de doenças, expostos na Tabela 3, a hipertensão arterial foi a

doença mais frequente (27,9%). E, em 75% dos cuidadores com esta doença, ela já

se manifestava há cento e vinte meses. Outras morbidades como diabetes mellitus e

dislipidemias estiveram presentes em 11,5% dos participantes, respectivamente,

enquanto a osteoporose foi referida por 9,8% deles. Além dessas alterações, alguns

cuidadores mencionaram problemas como depressão, distúrbios de circulação e da

tireoide. No tocante às variáveis tempos das doenças, todas apresentaram

distribuição simétrica (valor p 0,05).
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Ao se avaliar o estado cognitivo, obteve-se uma média de 26,00 pontos

(±3,44) e 44,3% dos cuidadores apresentaram nível cognitivo alterado segundo a

relação entre o nível de escolaridade e a pontuação do MEEM.

De acordo com o SRQ-20, 44,3% dos cuidadores manifestaram algum

sofrimento psíquico, cuja média ficou em 6,98 pontos (±4,20). Como sintomas

psiquiátricos presentes em mais de 50% dos cuidadores constaram: sente-se

nervoso, tenso ou preocupado (73,85%), dorme mal (63,9%), tem se sentido triste

ultimamente (55,7%). Entretanto, nenhum cuidador afirmou sentir-se uma pessoa

inútil, sem préstimos.

A seguir, na Tabela 4, figuram as atividades desempenhadas pelos

cuidadores.



36

Tabela 4 - Distribuição dos cuidados executados pelos cuidadores segundo a
dependência do paciente. Fortaleza, 2010
Distribuição das atividades desempenhadas1 N %
Banho
Executa sozinho 20 32,8
Recebe ajuda de terceiros 37 60,7
Exercícios
Executa sozinho 29 47,6
Recebe ajuda de terceiros 21 34,4
Passar da cama para a cadeira
Executa sozinho 19 31,1
Recebe ajuda de terceiros 30 49,2
Deitar e levantar da cama
Executa sozinho 25 40,9
Recebe ajuda de terceiros 25 40,9
Mudança de posição
Executa sozinho 31 50,8
Recebe ajuda de terceiros 18 29,5
Alimentação
Executa sozinho 44 72,1
Recebe ajuda de terceiros 09 14,8
Vestimenta em geral
Executa sozinho 39 63,9
Recebe ajuda de terceiros 15 24,6
Uso do banheiro
Executa sozinho 18 29,5
Recebe ajuda de terceiros 21 34,4
Cuidados com roupa
Executa sozinho 36 59,0
Recebe ajuda de terceiros 24 39,3
Cuidados com a casa
Executa sozinho 32 52,4
Recebe ajuda de terceiros 28 45,9
Preparo dos alimentos
Executa sozinho 41 67,2
Recebe ajuda de terceiros 19 31,1
Serviços como banco, compras
Executa sozinho 29 47,5
Recebe ajuda de terceiros 32 52,5
Responsabilidade em relação à medicação
Executa sozinho 42 68,9
Recebe ajuda de terceiros 17 27,9
1 Foram desconsideradas as situações em que o paciente assumia a realização da atividade.

Quando se avaliou as atividades desempenhadas pelos cuidadores,

observou-se que a grande maioria recebia ajuda de um cuidador secundário ou

eventual para desempenhar atividades como banho, exercícios, passar da cama

para a cadeira e vice-versa, mudar de posição, levar para o banheiro, cuidados com

a casa, serviços nos quais é necessária a saída do domicílio. Atividades com levar
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para deambular ou subir escadas não eram realizadas pelos cuidadores em 75,4% e

90,2% dos casos, respectivamente. Ao serem perguntados se desempenhavam

outras atividades com os pacientes além das listadas, 88,5% dos cuidadores

responderam negativamente.

Ao se analisar as atividades mais demoradas, 54 cuidadores (88,5%) citaram

o banho e 5 (8,2%) referiram a alimentação. Quando não estavam cuidando, 24

cuidadores (39,3%) afirmaram estar executando os cuidados de casa e 18 (29,5%)

se dedicavam ao lazer e aos cuidados de casa.

No tocante ao fato de cuidar simultaneamente de outra pessoa, 75,4% dos

cuidadores referiram cuidar somente do paciente com AVE. Dos que cuidavam de

outro indivíduo, 80% cuidavam de filhos e 20% de netos.

Na Tabela 5 constam as dificuldades relatadas pelos cuidadores no cuidado

ao paciente com AVE.

Tabela 5 - Dificuldades relatadas pelos cuidadores no cuidado ao paciente com
AVE. Fortaleza, 2010
Dificuldades dos cuidadores N %
Realizar os cuidados de higiene do paciente
Sim 15 24,6
Não 46 75,4
Seguir a prescrição
Sim 12 19,7
Não 49 80,3
Realizar exercícios com o paciente
Sim 18 29,5
Não 17 27,9
Não se aplica 26 42,6
Executar o curativo
Sim 6 9,8
Não 16 26,2
Não se aplica 39 63,9
Lidar com a sonda nasogátrica
Sim 3 4,9
Não 25 41,0
Não se aplica 33 54,1
Lidar com a traqueostomia
Sim 2 3,3
Não 5 8,2
Não se aplica 54 88,5

Ao se avaliar as dificuldades apresentadas pelos cuidadores na Tabela 5,

segundo se observa, elas correspondiam às atividades nas quais era necessária

mobilização do paciente no leito, como realizar os cuidados de higiene (24,6%) e
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realizar exercícios com o paciente (29,5%). Entretanto, as atividades que exigiam

maior conhecimento técnico foram pouco relatadas, como executar um curativo

(9,8%), lidar com a sonda nasogátrica (4,9%) e lidar com a traqueostomia (3,3%).

No referente à dificuldade para seguir a prescrição, 58,3% dos cuidadores

relataram não conseguir comprar o medicamento, 33,3% se confundiam com o

medicamento e 8,3% afirmaram que o paciente não colaborava.

Indagados sobre as atividades desempenhadas pelos profissionais do PAD

no seu domicilio, 37,7% dos cuidadores referiram que os profissionais faziam o

exame físico, 31,1% mencionaram orientações sobre o cuidado do paciente

acrescido do exame físico e 16,4% afirmaram não receber mais visitas.

Quando se questionou como eles aprenderam a ser cuidadores, 50,8%

referiram ter aprendido a cuidar a partir das orientações dos profissionais e 26,2%

relataram ter aprendido sozinhos. Quanto à existência de dúvidas sobre o cuidado

do paciente, 52,5% disseram que elas ainda são frequentes.

A seguir, na Tabela 6, listam-se as principais modificações sentidas pelos

cuidadores de pacientes com AVE.

Tabela 6 - Modificações na vida dos cuidadores de pacientes com AVE. Fortaleza,
2010
Modificações na vida dos cuidadores N %
Mudanças mais ou menos permanentes na sua rotina diária 53 86,9
Atividades sociais e de lazer foram alteradas ou perturbadas 49 80,3
Sente esgotamento ou cansaço 48 78,7
A rotina da casa foi alterada ou perturbada 46 75,5
O fato de cuidar de seu familiar impediu de dedicar atenção e tempo aos
outros membros da família

45 73,8

Houve alguma mudança no estado emocional após iniciar o cuidado do
paciente

45 73,8

Sente dores no corpo 43 70,5
Atrasou-se ou cancelou algum compromisso 41 67,2
Deixou de aproveitar férias 40 65,6
Sentiu modificações no corpo ou na saúde após as atividades como
cuidador

40 65,6

Deixou de receber (ou recebe menos) pessoas em casa 30 49,2
Deixou de ter uma relação harmoniosa com os outros familiares 29 47,5
Trabalha menos ou abandonou o seu emprego ou teve que trabalhar mais
para cobrir os gastos

28 45,9

Perdeu amizades 19 31,1
Sente depressão 19 31,1
Aposentou-se mais cedo 5 8,2



39

Como mostra a Tabela 6, a modificação mais citada pelos cuidadores foi

referente à sua rotina diária (86,9%), seguida por alterações na suas atividades de

lazer (80,3%), esgotamento ou cansaço (78,7%), problemas em relação à rotina da

casa (75,5%) e impedimento para dedicar atenção e tempo aos outros membros da

família (73,8%).

Dentre as mudanças na rotina diária, 70,5% mencionaram a falta de tempo

livre para assistir TV, ler, visitar amigos ou parentes, 65,6% dizem não ter tempo

livre para ir ao banco, fazer compras ou ir ao médico, 57,4% não conseguem realizar

os afazeres domésticos, 50,9% não têm tempo para se alimentar e 36,1% dizem

faltar tempo livre para tomar banho.

O relato de ter percebido alguma modificação no estado emocional após

iniciar o cuidado do paciente foi apresentado por 73,8% dos cuidadores. Tal relato

confirma os sofrimentos psíquicos evidenciados na Tabela 3.

E, ainda: sentir dores no corpo foi referido por 70,5% dos cuidadores. Dentre

eles, 69,8% afirmaram que a dor iniciou-se após a instalação da dependência do

paciente e 83,7% disseram que a dor permanecia após a realização das atividades.

Dos locais de dor, os mais citados foram a coluna (30,2%) e coluna e pernas

(20,9%)

Sobre as preocupações mencionadas pelos cuidadores, 34,4% disseram não

saber que providências tomar caso o paciente faleça; 45,9% se preocupam com as

condições de moradia dos pacientes; 59,0% se “desassossegam” com o aspecto

financeiro; 65,6% com o tipo de ajuda e tratamento médico recebido; para 88,5% a

preocupação é o futuro do seu familiar e para 91,8% a apreensão é com a saúde

física deste.

Além desses problemas, ressaltaram também as dificuldades financeiras, pois

62,3% dos cuidadores disseram já terem coberto algumas despesas do familiar e

75,4% falaram que os gastos foram elevados. Entretanto, apesar de nem todos

saberem o quanto gastam com o paciente, a média de contribuição da família ficou

em torno de 409,83 reais (±320,43) e metade dos pacientes contribuía com 465,00

reais para suas próprias despesas e também para as da família. Dentre os gastos,

os principais foram com a alimentação (80,3%), objetos pessoais (65,6%) e

medicamentos (60,7%)*.

*  Salário mínimo: 465 reais
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A despeito dos problemas que a atividade de cuidar proporciona aos

cuidadores, há sentimentos em relação à atividade e ao paciente, como mostra a

Tabela 7.

Tabela 7 – Sentimentos dos cuidadores para a atividade de cuidar e em relação aos
pacientes com acidente vascular encefálico. Fortaleza, 2010
Sentimentos N %
Para a atividade de cuidar
Prazer 43 70,5
Obrigação 36 59,0
Peso 16 26,2
Para os pacientes
Carinho 57 93,4
Pena 32 52,5
Irritação 13 21,3
Raiva 9 14,8
Desprezo 1 1,6

Para 70,5% dos cuidadores a atividade de cuidar é descrita como relacionada

ao prazer, mas 59% a fazem por obrigação. A forma como desempenham essa

atividade depende da forma como veem o paciente acometido por AVE. Assim,

93,4% dos cuidadores relataram sentir carinho e 52,5% disseram sentir pena por ver

seu familiar naquele estado, às vezes, de completa dependência. Sentimentos de

irritação, raiva e desprezo também foram evidenciados.

Depois da avaliação das atividades desempenhadas pelo cuidador de

paciente com AVE, mensurou-se o valor da sobrecarga de tal atividade. Na Tabela 8

consta a média do escore total e das dimensões da Caregiver Burden Scale.

Tabela 8 - Escore global e das dimensões da CBS aplicado aos cuidadores de
pacientes acometidos por AVE. Fortaleza, 2010

Média DP1 Mediana P252 P753 K-S (Valor p)4

Média CBS 2,36 0,59 2,44 1,99 2,83 0,381
Média Tensão geral 2,74 0,84 2,87 2,12 3,50 0,343
Média Isolamento 2,72 1,01 3,00 2,00 3,66 0,076
Média Decepção 2,56 0,86 2,60 2,00 3,10 0,874
Média Ambiente 2,16 0,60 2,00 1,67 2,67 0,216
Média Envolvimento
Emocional

1,62 0,76 1,33 1,00 2,00 0,002

1DP – Desvio-Padrão. 2P25 - Percentil 25. 3P75- Percentil 75. 4 Teste de Kolmogorov-Smirnov.

Em relação à medida da sobrecarga dos cuidadores de pacientes acometidos

por AVE, a média geral da CBS foi 2,36 (±0,59). As dimensões apresentaram
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distribuição simétrica (p0,05), exceto o Envolvimento emocional, que mostrou

distribuição assimétrica e metade da população alcançou uma pontuação de 1,33

nesse item. As dimensões com maiores valores de sobrecarga foram Tensão geral,

Isolamento e Decepção, com média de 2,74, 2,72 e 2,56, respectivamente.

A seguir, nas Tabelas 9 e 10, expõem-se as estatísticas de correlação entre

as características do paciente e dos cuidadores com a média da escala de

sobrecarga.

Tabela 9 – Distribuição das estatísticas de associação e correlação entre as características
do paciente com AVE e média da Caregiver Burden Scale. Fortaleza, 2010

Variáveis Média DP Valor p
Sexo
Masculino 2,52 0,55 0,0901

Feminino 2,25 0,61
Tem cuidador secundário
Presente 2,26 0,59 0,0391

Ausente 2,61 0,54
Tem cuidador pago
Presente 2,36 0,59 0,9831

Ausente 2,36 0,60
Usa curativo
Sim 2,49 0,49 0,2301

Não 2,29 0,64
Usa TQT
Sim 2,54 0,59 0,4581

Não 2,34 0,60
Pratica exercício físico
Sim 2,32 0,55 0,6131

Não 2,40 0,63
Tem dificuldade para ouvir
Sim 2,44 0,48 0,5001

Não 2,33 0,64
Média dos Postos Valor p

Faz uso de dieta enteral
Sim 28,31 0,2922

Não 33,13
Faz uso de sondagem vesical
Sim 35,75 0,4902

Não 30,48
Tem dificuldade para mastigar
Sim 31,40 0,7782

Não 29,97
Tem dificuldade para engolir
Sim 29,47 0,4202

Não 33,20
Tem dificuldade para falar
Sim 30,11 0,4542

Não 34,27
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Consegue ficar de pé
Sim 27,06 0,4702

Não 31,68
Classificação Lawton
Dependência total 30,30 0,5312

Dependência parcial 33,88
Classificação MEEM
Normal 28,50 0,8022

Alterado 31,13
Classificação IMC
Magreza intensa grau III 30,09 0,5443

Magreza intensa grau II 21,63
Magreza intensa grau I 30,86
Normal 31,50
Sobrepeso 55,00

R Valor p
Idade paciente -0,159 0,2214

Escolaridade paciente 0,072 0,5804

Tempo do último AVE 0,184 0,1584

Número de episódios de AVE 0,077 0,5634

Quantidade de medicamentos por dia 0,341 0,0074

IMC estimado 0,161 0,2194

Média Barthel 0,053 0,6834

Média Lawton 0,036 0,7824

Média MEEM 0,060 0,6474

1. Teste T. 2. Teste de Mann-Whitney. 3. Teste de Kruskal Wallis. 4. Teste de Spearman.

Ao se avaliar a correlação entre as características do paciente e a média da

escala de sobrecarga do cuidador, observou-se que no caso de pacientes com

cuidador secundário, os cuidadores principais tinham menos sobrecarga (p=0,039).

Confrontando-se a média dos postos das variáveis, não se obteve nenhuma

correlação estatística com valor da sobrecarga do cuidador.

No tocante às variáveis numéricas, houve diferença estatisticamente

significativa na correlação da CBS com a quantidade de medicamentos que o

paciente com AVE toma por dia (p=0,007).
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Tabela 10 – Distribuição das estatísticas de associação e correlação entre as características
do cuidador de paciente com AVE e média da Caregiver Burden Scale. Fortaleza, 2010

Média DP Valor p
HAS
Sim 2,34 0,63 0,8711

Não 2,37 0,58
Toma medicações
Sim 2,41 0,59 0,6741

Não 2,34 0,60
Cuida de outra pessoa
Sim 2,44 0,72 0,5791

Não 2,34 0,55
Classificação MEEM cuidador
Normal 2,41 0,56 0,4441

Alterado 2,30 0,63
Média dos Postos Valor p

Sexo
Masculino 26,50 0,6002

Feminino 31,32
Situação marital
Com companheiro 26,48 0,0582

Sem companheiro 35,09
Trabalha
Sim 25,73 0,2772

Não 32,16
A família recebe alguma ajuda
Sim 29,57 0,5762

Não 32,13
DM
Sim 25,00 0,3422

Não 31,78
Osteoporose
Sim 36,42 0,4312

Não 30,41
Dislipidemia
Sim 26,21 0,4482

Não 31,62
Sentiu modificações no corpo ou na saúde após as atividades como cuidador
Sim 35,12 0,0052

Não 21,93
R Valor p

Idade do cuidador 0,220 0,0893

Escolaridade -0,037 0,7793

Tempo como cuidador 0,202 0,1183

Tempo despendido com o paciente 0,201 0,1213

SRQ-20 0,586 0,0003

MEEM -0,014 0,9123

1. Teste T.  2. Teste de Mann-Whitney. 3. Teste de Spearman.
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Houve correlação positiva entre a média da SRQ-20 de distúrbios

psicoemocionais do cuidador e a média da CBS (p=0,000). Ao se comparar a média

dos postos do item Sentiu modificações no corpo ou na saúde após as atividades

como cuidador, com a média da CBS, segundo observou-se, aqueles cuidadores

que relataram alguma mudança tinham maiores valores de sobrecarga (p=0,005).
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5 DISCUSSÃO

Nesta pesquisa, voltou-se a atenção para o cuidador familiar ao reconhecer

que esse ator social tem importante papel para a família, para a sociedade e para o

Sistema Único de Saúde (SUS) ao assumir parcela considerável da

responsabilidade pela assistência a pessoas acometidas por acidente vascular

encefálico com diferentes níveis de incapacidade para o autocuidado.

Conforme os dados, a maioria dos cuidadores era do sexo feminino, casado

(a) e filho (a) do paciente com AVE, com média de idade de 48,2 anos. Esses dados

são muito semelhantes ao perfil dos cuidadores de paciente com AVE no Brasil

(MACHADO, 2008; CORDOVA; CESARINO; TOGNOLA, 2007; EUZÉBIO;

RABINOVICH, 2006; PERLINI; FARO, 2005), como em âmbito internacional (LEE et

al., 2007; MAK; MACKENZIE; LUI, 2007; TOOTH et al., 2005; SMITH et al., 2004;

MORIMOTO; SCHREINER; ASANO, 2003; GRANT et al., 2002), mas também se

assemelham ao perfil de cuidadores de outros pacientes dependentes (BARROSO;

BANDEIRA; NASCIMENTO, 2009; AMENDOLA; OLIVEIRA; ALVARENGA, 2008;

MARTÍNEZ, 2007; GONÇALVES et al., 2005).

Historicamente, a mulher sempre foi responsável pelo cuidado, seja da casa

ou dos filhos, enquanto ao homem competia trabalhar fora para garantir o

provimento financeiro da família. Apesar de todas as mudanças sociais e na

composição familiar, e dos novos papéis atribuídos à mulher, sobretudo sua maior

participação no mercado de trabalho, ainda se espera que ela cumpra a função de

cuidadora. Desse modo, é comum a mulher tomar para si os cuidados mesmo

quando trabalha fora de casa. Tais responsabilidades repercutem em maiores

limitações de tempo livre e implicações na vida social (AMENDOLA; OLIVEIRA;

ALVARENGA, 2008; FONSECA; PENNA, 2008).

Além de desempenhar os afazeres domésticos, como arrumar a casa, lavar

as roupas da família e preparar a alimentação, elas tiveram de assumir esse novo

papel de cuidar mesmo sem vínculo de parentesco ou capacitação específica.

Assim, dedicaram-se a cuidar de alguém: dar banho, administrar dieta e medicação

(GONÇALVES et al., 2005).
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Todavia, não se pode esquecer da participação dos homens como cuidadores

dos pacientes com AVE. Geralmente, eles participam do cuidado de forma

secundária, mediante ajuda material ou em tarefas externas, como no transporte do

paciente e pagamento de contas (FONSECA; PENNA, 2008).

Independentemente do gênero, os cuidadores logo deixam de lado seus

afazeres pessoais para cumprir as tarefas de cuidar. Isso é evidenciado pela falta de

tempo alegada pelos cuidadores de pacientes com AVE para realizar com

tranquilidade suas próprias atividades básicas e instrumentais da vida diária,

conforme observado no trabalho de Yuaso (2000) com cuidadores familiares de

idosos de alta dependência em atendimento domiciliário.

De modo geral, o fato de responder pelos cuidados é uma imposição das

circunstâncias. Portanto, não é uma opção, um ato pensado, muito menos decidido

em conjunto. Na maioria dos casos, a pessoa se vê obrigada a assumir o cuidado

por indisponibilidade de outras pessoas (FONSECA; PENNA, 2008).

Segundo Cattani e Girardon-Perlini (2004) e Martins, Ribeiro e Garrett (2003),

os cônjuges são os primeiros e principais a desempenhar os cuidados, movidos

especialmente por obrigação matrimonial, pelo projeto de vida comum firmado pelo

casamento e o compromisso de estar junto na saúde e na doença.

Cattani e Girardon-Perlini (2004) ressaltam que a responsabilidade dos

cuidados é transferida para os filhos quando o cônjuge já é falecido ou não pode

desempenhar este papel. Neste caso, também existe uma relação de obrigação,

proveniente de valores impostos pela cultura familiar, ou seja, o cuidar é uma

obrigação moral. Quando os filhos são cuidadores dos pais, muitas vezes o

sentimento de obrigação confunde-se com uma retribuição de cuidados, somando-

se também ao afeto (FONSECA; PENNA, 2008).

Um fato peculiar no estudo ora desenvolvido foi a presença de pais

cuidadores dos filhos acometidos por AVE. Esse dado também constou do trabalho

de Fonseca e Penna (2008) quando a mãe do paciente, idosa, com problemas de

saúde e residente em outra cidade, teve de assumir o cuidado do filho que foi

abandonado pela esposa e filhos após a doença. Assim, a família cada vez mais tem

cumprido parte da responsabilidade de cuidar de seus membros.
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Outro evento interessante foi a participação de vizinhos exercendo a atividade

de cuidar de pacientes acometidos por AVE. Para Pereira (2008), de modo geral, a

participação dos amigos nos cuidados limita-se a pequenas tarefas, companhia,

compras, ajuda pontual em situações de emergência, isto quando não se pode usar

outro tipo de apoio familiar ou social.

Estas, porém, são iniciativas esporádicas, pois um dos fatores determinantes

para ser cuidador é o parentesco com a pessoa cuidada. Em alguns casos, os

cuidadores perceberam as reais necessidades do parente enfermo, em virtude da

proximidade física e afetiva. Por isso assumem todo o ato de cuidar como uma

obrigação. Mesmo que cuidar sozinho de alguém seja uma carga muito pesada, os

cuidadores acabam respondendo pela situação por se considerarem os mais aptos

para desempenhá-la entre os integrantes da família ou por não terem com quem

dividir a tarefa (GONÇALVES et al., 2005).

Neste estudo, ainda como constatou-se, a maioria (52,5%) dos cuidadores

dos pacientes com AVE é casado (a), o que dificulta a prática do cuidado,

porquanto, além dos afazeres domésticos, precisam dividir o tempo na prestação de

cuidados com o familiar dependente e com a família em si, filhos e esposos.

Desenvolvem, assim, uma dupla jornada (CORDOVA; CESARINO; TOGNOLA,

2007).

Quanto à prática de alguma atividade laboral, a maior parte dos cuidadores

não trabalhava (82%), realidade também observada em outras pesquisas

(MARTINS; RIBEIRO; GARRETT, 2003; PERLINI; FARO, 2005). Entretanto,

responder pelo cuidado de um familiar não exime o cuidador dos seus outros papéis

familiares e profissionais.  É indispensável conciliar o ser mãe/pai, filho/filha,

esposo/esposa e as demandas exigidas por estas funções (MARZARI; GIRARDON-

PERLINI, 2005).

Determinados motivos podem justificar a assunção desse papel pelo

cuidador. Por exemplo: o baixo nível de escolaridade pode contribuir para o papel de

cuidador ser atribuído a essas pessoas, sobretudo porque a inserção no mercado de

trabalho formal é mais difícil para indivíduos com baixa escolaridade. Portanto, é

mais provável que essas pessoas se dediquem aos serviços domésticos e à tarefa

de cuidar do familiar dependente (AMENDOLA; OLIVEIRA; ALVARENGA, 2008).
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No estudo de Garrido e Menezes (2004) realizado com cuidadores de

pacientes com demência, estes tinham escolaridade igual ou superior a oito anos de

estudo, dados próximos aos do presente estudo, no qual metade dos cuidadores

avaliados tinha onze anos de estudo. Por conseguinte, é importante conhecer a

escolaridade dos cuidadores, pois são eles que recebem as informações e

orientações da equipe de saúde, e a educação em saúde está muito ligada à

capacidade de aprendizagem das pessoas (RESTA; BUDÓ, 2004).

Segundo hipótese levantada por Laham (2003), o nível de escolaridade pode

influir nos sentimentos dos cuidadores. Como sugere, a pouca aprendizagem

dificultaria a compreensão do que acontece com o paciente. No entanto, esta

mesma autora concorda que os sentimentos dos cuidadores são consequência de

uma interação complexa de fatores, indo muito além da informação ou da educação

formal.

No estudo ora desenvolvido, a média de idade dos cuidadores foi 48,2 anos

(DP= ± 12,4). Um ponto a ser destacado é o seguinte: a faixa etária dos cuidadores,

na maioria das vezes, é a mesma das pessoas de quem cuidam, ou seja, são idosos

jovens independentes cuidando de idosos dependentes (MOREIRA; CALDAS,

2007). Essa aproximação entre as idades não foi observada neste trabalho,

porquanto a média de idade dos pacientes foi bem superior à de seu cuidadores.

Perlini e Faro (2005), ao traçarem o perfil do cuidador familiar principal de

paciente incapacitado por AVE, mostraram que 54,3% dos cuidadores tinham idade

entre 40 e 59 anos e exerciam esta atividade, em média, há 18,8 meses.  Já no

estudo de Fonseca e Penna (2008), o tempo de desempenho da atividade dos

cuidadores variou de um mês a quatro anos, com média de dois anos e quatro

meses, dados semelhantes aos encontrados na presente pesquisa, na qual,

medianamente, os cuidadores exerciam a atividade há vinte e sete meses.

Nesse contexto, o suporte familiar, a rede social formal e informal constituída

por instituições, serviços oficiais públicos ou privados, rede de amigos e voluntários,

desempenham um papel importante, pois constituem fatores facilitadores no controle

de situações problemáticas (MARTINS; RIBEIRO; GARRETT, 2003). Assim, a

presença de cuidadores secundários, eventuais ou mesmo de uma pessoa paga
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pela família ou pelo próprio paciente para auxiliar no serviço ao paciente com AVE

foi identificada no estudo ora desenvolvido.

Poder dividir as atividades de cuidar com outra pessoa possibilita ao cuidador

um alívio físico e psicológico em relação ao familiar que está dependente, mas, ao

mesmo tempo, acarreta um sentimento de desconforto, pois o ajudante secundário

ou eventual também passa a vivenciar um duplo esforço: o de ajudar a cuidar e de

continuar trabalhando (MARZARI; GIRARDON-PERLINI, 2005).

Apesar disso, a demanda de cuidados recai sobre um único membro da

família, o cuidador primário, que acaba por se dividir entre as responsabilidades

profissionais, conjugais, sociais e familiares (YUASO, 2000).

Ao se avaliar as atividades desempenhadas pelos cuidadores, segundo se

observou, elas se estendiam às ABVD e às AIVD, as quais consumiam quase a

totalidade do tempo diário do cuidador (medianamente dezoito horas por dia).

Entretanto, quando não estavam cuidando do paciente, desempenhavam as

atividades de casa. Desse modo, pouco tempo era destinado ao seu lazer e até

mesmo ao repouso.

Outra questão a ser destacada envolve a sobrecarga de funções

compreendidas nas vinte e quatro horas diárias dispensadas na responsabilidade do

cuidar, considerando-se que, por exigir cuidados especiais e grande atenção, o

paciente, muitas vezes, conforme sua trajetória de vida e estado de saúde, requer

dedicação exclusiva (NASCIMENTO et al., 2008).

Consoante se percebe, então, exceto em relação aos pacientes com sequelas

graves e, que por isso demandam cuidados específicos, as tarefas nas quais os

cuidadores mais se envolvem referem-se às atividades da vida diária, ou seja,

aquelas que o paciente está impossibilitado de realizar e por um período integral

(ZEM-MASCARENHAS; BARROS, 2009; PEREIRA, 2008; MARTÍNEZ, 2007;

PERLINI; FARO, 2005; HANKEY, 2004). Outras atividades também mencionadas

são aquelas de cuidados mais complexos, comunicação, suporte emocional e

psicológico e reintegração na sociedade (PEREIRA, 2008; BAKAS et al., 2004;

HANKEY, 2004; BUGGE; ALEXANDER; HAGEN, 1999).

O cuidado é, portanto, uma atividade totalmente absorvente, quer ao longo

dos dias, quer, às vezes, ao longo das noites da pessoa que assume cuidar o
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familiar. Se o cuidador tomou para si também as tarefas domésticas, conciliá-las

com os cuidados pessoais exige uma habilidade na organização do tempo e da

execução desses cuidados (MARTÍNEZ, 2007; MARZARI; GIRARDON-PERLINI,

2005; SMITH et al., 2004)

Ao desenvolver as atividades relacionadas aos pacientes com AVE,

constantes eram as dificuldades citadas pelos cuidadores no desempenho do seu

papel, principalmente no tocante a banho, alimentação, seguir a prescrição dos

medicamentos, realizar os cuidados de higiene e os exercícios com o paciente.

Entretanto, executar o curativo, lidar com a sonda nasogátrica e com a

traqueostomia, apesar de mais complexas, não impuseram muitas dúvidas para os

cuidadores, talvez por não terem conhecimento das implicações desses

procedimentos.

Atividades como higiene íntima, banho e auxílio na alimentação também foram

as mais referidas por outro estudo como as mais difíceis de serem realizadas em

relação a pacientes com AVE quando se indagou os cuidadores a respeito desses

cuidados (RODRIGUES; ALENCAR; ROCHA, 2009). Por conseguinte, quanto maior

o comprometimento neurológico, maior a complexidade das atividades executadas

pelo cuidador (SOUZA et al., 2009).

Banhar o paciente no leito geralmente demanda da pessoa responsável por

esta atividade esforço físico, organização e intimidade, quer seja o paciente

totalmente dependente quer possa colaborar de alguma forma. Para o banho no

chuveiro, porém, há um menor desgaste em virtude de o auxílio limitar-se somente

às partes do corpo mais difíceis ou se tratar apenas de supervisão (PERLINI; FARO,

2005).

Como se pode inferir, nem sempre o banho em si significa uma tarefa difícil. A

verdadeira dificuldade está em romper com valores arraigados desde a infância do

cuidador. Tais valores significam invadir a privacidade e a intimidade do outro, que é

seu pai, mãe, sogro. Ademais, até então, ver ou tocar estes corpos era quase uma

violação, ou seja, era proibido. Assim, quando indagados sobre as dificuldades

enfrentadas na execução dos cuidados, eles refletem além da simples pergunta e

pensam exatamente sobre o significado primeiro da dificuldade (HARE et al., 2006;

PERLINI; FARO, 2005).
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Outra atividade na qual os cuidadores sentem muitas dúvidas é a

administração de alimentos, sobretudo por indicar comprometimento grave das

funções cognitivas e motoras. Logo, deve-se dispensar particular atenção na

avaliação da forma como o cuidador oferece a comida, porque, concomitante à perda

da capacidade de se alimentar, advém a disfagia, ocasionando engasgos e suas

complicações, como broncoaspiração, pneumonias e perda de peso. Nesse momento

o cuidador precisa de atendimento em equipe interdisciplinar para dar conta das

novas necessidades alimentares do paciente. Importantes cuidados são: consistência

da alimentação, suplementação alimentar, postura da alimentação, fracionamento da

dieta e ambiente adequado (RODRIGUES; ALENCAR; ROCHA, 2009; SANTANA;

SANTOS; CALDAS, 2005).

Ainda segundo os dados, vestir o paciente ou auxiliá-lo a trocar de roupa foi

uma atividade realizada sozinha pelos cuidadores em 59% dos casos. Atividades

como vestir, despir, fechar botões, calçar meias, amarrar cadarços de sapatos

exigem coordenação motora, destreza manual e requerem ambas as mãos para

serem executadas. Isto implica a presença de um cuidador para desempenhá-las.

Diante de déficit motor, o desenvolvimento da atividade estará comprometido,

ou seja, conforme o grau de comprometimento, para alguns indivíduos, há tarefas

impossíveis de serem executadas, mesmo após treinamento específico para

readquirir habilidade motora (PERLINI; FARO, 2005). E, ainda: as alterações físicas

do familiar dependente podem exigir modificações na estrutura física da habitação

(ARAÚJO; PAUL; MARTINS, 2009).

Auxiliar no uso de sanitários foi outra atividade mencionada pelos cuidadores

com frequência. Na maioria das vezes esta ajuda está mais relacionada à

dificuldade na deambulação do que durante as eliminações propriamente ditas. De

qualquer modo, independente do motivo, sempre que o paciente for ao banheiro,

dependerá de alguém para auxiliá-lo e isto será uma demanda a ser atendida pelo

cuidador (BOCCHI, 2004).

Segundo apontado por pesquisa com esposas cuidadoras de idosos

dependentes participantes do Projeto Bambuí em Minas Gerais (estudo populacional

associado à necessidade de cuidador entre idosos), as tarefas mais cansativas, e

que iam se tornando mais pesadas com a evolução da doença, relacionavam-se às
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mais íntimas, como o banho, a higiene íntima e os cuidados com as feridas

(GIACOMIN et al., 2005). Entretanto, no estudo de Araújo, Paul e Martins (2009) os

procedimentos mais trabalhosos eram os que exigiam dos cuidadores maiores

esforços físicos, como os cuidados de higiene e a mobilização, provocando-lhes

cansaço, desgaste e revolta.

Consoante se constata, as atividades desenvolvidas se relacionam com as

condições dos pacientes. Quanto mais comprometida a autonomia destes, maiores

são as demandas e a complexidade das atividades executadas pelo cuidador.

Logo, o cuidador chama para si a incumbência de desempenhar as tarefas

para as quais o doente não tem mais possibilidade de fazer, tarefas que vão desde a

higiene pessoal até a administração financeira da família (KARSCH, 2003).

As consequências dessas novas atividades se repercutem na vida pessoal

dos cuidadores. Eles se sentem sobrecarregados ao acumular papéis familiares que

os levam a desempenhar funções além de suas capacidades ou com excesso de

ônus físico, psicológico e social (NERI, 2002).

Por conseguinte, a falta de tempo para lazer, amigos e coisas comuns do dia-

a-dia, a sensação de prisão, a dedicação exclusiva sem poder alternar os cuidados

com alguém, o cansaço físico pela sobrecarga de atividades são fatos

predominantes e essas situações geram conflitos familiares, de solidão e exclusão

social dos cuidadores (ISSA, 2008).

Outra queixa dos cuidadores diz respeito à realização de exercícios físicos

passivos, mencionada no presente estudo em 47,6% dos casos. Como ressaltado, a

execução destas atividades exige esforço físico por parte do cuidador e quanto mais

dependente era o paciente, maior o desgaste físico. As afirmativas podem denotar,

inclusive, desinformação por parte dos cuidadores no tocante à importância dos

exercícios físicos em casos de disfunção motora, não apenas como forma de

restaurar a mobilidade, mas principalmente para evitar agravos maiores, tais como

atrofia muscular, espasticidade, disartrias e lesões de pele (PERLINI; FARO, 2005).

No estudo de Perlini e Faro (2005), exercícios físicos ativos e passivos ou

estímulo para que o paciente os realizem foram mencionados por 58,8% dos

cuidadores, porém alguns disseram executá-los quando tinham tempo ou quando
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lembravam. Essas afirmativas podem suscitar várias interpretações; uma delas é a

falta de tempo do cuidador.

Ao se considerar que muitos, além de cuidarem do seu familiar, trabalham

fora e/ou têm filhos e/ou cuidam da casa, ou seja, têm outras atividades no seu

cotidiano, a não realização dos exercícios pode ser realmente influenciada pela falta

de tempo. Diante de uma atividade diária de trabalho exaustiva, priorizar o que fazer

não é uma tarefa simples (PERLINI; FARO, 2005). No atual estudo, 18% dos

cuidadores trabalhavam fora e 24,6%, além de cuidarem do seu familiar com AVE,

tomavam conta dos seus filhos ou netos.

Acrescente-se, também: muitos cuidadores são pessoas idosas e até

doentes. Conforme observado no presente trabalho, alguns eram acometidos por

problemas crônicos, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, osteoporose e

depressão.

Mais um problema foi mencionado, qual seja, 44,3% dos cuidadores

apresentaram alteração no seu estado cognitivo e/ou algum sofrimento psíquico.

Esses dados se assemelham aos encontrados por Pimenta et al. (2009) com

cuidadores de idosos dependentes. O fato de estar deprimido pode fazer com que o

cuidador tenha mais dificuldade de reinserir o paciente na sociedade (GRANT et al.,

2002; HAN; HALEY, 1999).

No tocante à realização de atividades físicas, surge uma dificuldade de ordem

material. No caso particular dos pacientes com AVE, os cuidadores precisam contar

com suporte financeiro externo, pois, muitas vezes, tanto a contribuição do paciente

quanto a do cuidador não são suficientes para suprir todas as despesas (MARZARI;

GIRARDON-PERLINI, 2005; BRERETON; NOLAN, 2000). No presente estudo, os

cuidadores contavam com o suporte financeiro familiar para ajudar no cuidado, isto

para 75,4% das famílias foi considerado muito oneroso.

Os dados obtidos aqui sobre os gastos com os pacientes confirmam os

resultados de Barroso, Bandeira e Nascimento (2007), segundo os quais os

familiares eram a principal fonte de suporte econômico dos pacientes psiquiátricos e

os gastos correspondiam a 12,8% da renda total, contribuindo para que os familiares

se sintam sobrecarregados.
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Problemas no âmbito financeiro merecem destaque. Como estimado, mais de

14% dos cuidadores desistem de seus empregos para se dedicarem exclusivamente

aos seus familiares. Assim, por tentarem suprir num primeiro momento as

necessidades do paciente, acabam deixando os outros gastos para um segundo

plano (CECAGNO; SOUZA; JARDIM, 2004).

Pouco, porém, se conhece sobre o impacto econômico da dependência na

família e no sistema de saúde associado à falência do sistema previdenciário do

país que transfere todo o encargo econômico do cuidar para a família (CALDAS,

2003).

Ante essa realidade, os cuidadores constituem um grupo carente social e

economicamente, com pouca oferta de área de lazer e cultura, com baixo nível de

escolaridade, acometidos por doenças crônicas, e contam quase exclusivamente

com a rede de apoio informal familiar (AMENDOLA; OLIVEIRA; ALVARENGA,

2008). Logo, a situação do cuidado pode se agravar quando à dependência

relacionada ao estado de saúde juntam-se questões de pobreza, dificuldades

econômicas que comprometem o relacionamento familiar (NÉRI, 2002).

Diante de condições adversas e na ausência de mecanismos de resolução de

problemas imediatos, o cuidador sujeita-se a uma situação problemática, capaz de

levá-lo a um estado de desorganização psicossocial, frequentemente acompanhado

de sentimentos negativos como medo, culpa e ansiedade. Este estado de mal-estar

e tensão não é tolerado por muito tempo. Ou conduz a uma adaptação positiva ou a

um ajustamento não saudável com repercussões emocionais negativas (MARTINS;

RIBEIRO; GARRETT, 2003).

Tal desajuste pode trazer repercussões negativas para os cuidadores de

pacientes com AVE. No estudo então desenvolvido, 73,85% mostraram-se nervosos,

63,9% disseram ter dormido mal e 55,7% afirmaram sentir-se triste ultimamente.

Também mencionaram mudança na sua rotina diária, alterações nas suas atividades

de lazer e falta de tempo para se dedicar aos outros membros da família. Adicionado

a isso, 73,8% dos cuidadores perceberam alguma modificação no estado emocional

após iniciar o cuidado do paciente e 69,8% referiram sentir dores no corpo após a

instalação da dependência do paciente.
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Um dos maiores descontentamentos manifestados por familiares cuidadores é

a impossibilidade de sair de casa, pois em meio às tarefas, responsabilidades e

preocupações diárias com o cuidado ao doente, eles se veem limitados e restritos ao

espaço doméstico (MARZARI; GIRARDON-PERLINI, 2005).

Outro fato limitador dessa atividade é a deficiência na capacidade motora,

auditiva e cognitiva ou por consequência das doenças da pessoa cuidada, mas

principalmente pela falta de recursos financeiros da família: dinheiro, transporte e

tempo. Diante das despesas com o cuidado domiciliar, a renda de um salário

mínimo, a alimentação, os medicamentos e as fraldas são priorizadas em detrimento

do lazer. Esse resultado foi comum ao trabalho de Rates (2007) com pacientes

idosos atendidos por PAD e se assemelha ao do presente trabalho, no qual os

principais gastos dos pacientes com AVE foram com a alimentação, objetos

pessoais e medicamentos.

O impacto dos gastos pode ser considerado um indicador do grau de estresse

e sobrecarga, sobretudo emocional, que tão frequentemente acompanha as

responsabilidades dos cuidadores (VERAS et al., 2007).

Como a maioria dos outros familiares se ocupa com outras atividades, o

cuidador tem, muitas vezes, de adequar suas saídas à disponibilidade dos demais,

cuja presença geralmente é esporádica e casual (BOCCHI; ANGELO, 2008;

MARZARI; GIRARDON-PERLINI, 2005; BOCCHI, 2004).

Contudo, o compromisso, a responsabilidade e a dificuldade em ser

substituído, em virtude da insegurança e do medo de deixar o familiar sozinho,

levam o cuidador a afastar-se das atividades que para ele têm significado

importante, como ir às reuniões religiosas, festas ou outros eventos sociais

(BOCCHI; ANGELO, 2008; MARZARI; GIRARDON-PERLINI, 2005).

Por sua vez, o cuidador jovem acaba se privando das diversões e encarando

a tarefa de cuidar como um emprego no qual o horário e a presença são

indispensáveis (MARZARI; GIRARDON-PERLINI, 2005).

Assim, quanto maior o tempo despendido com o cuidado, maiores parecem

ser os riscos de o cuidador apresentar sintomas depressivos e menor será seu

envolvimento em atividades sociais. Isto pode resultar em exaustão física e mental e

deterioração da saúde (BOCCHI; ANGELO, 2008; GONÇALVES et al., 2005).
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Muitos cuidadores se queixam de problemas de sono. Esses distúrbios

podem ser decorrentes da assistência para levar o paciente ao banheiro; por escutar

quando o paciente se levanta e só sossegar quando este volta a salvo para a cama;

por não relaxar sua atenção; e devido aos efeitos físicos do AVE, por exemplo, pela

incapacidade de se virar na cama sozinho, o que demanda ajuda para fazê-lo

(SMITH et al., 2004).

Outras queixas dos cuidadores familiares de pacientes com AVE ao não

contar com o apoio durante o desempenho do seu papel são: dificuldades para obter

um tratamento para o paciente; barreiras físicas enfrentadas para cuidar do

paciente, tendo de lidar com a casa; solidão, por não ter ninguém para partilhar

problemas quando os familiares moram longe; pressão para se livrar do papel de

cuidador; sensação de ser enganados pela própria família e punidos por Deus

(BOCCHI; ANGELO, 2008).

A hipótese segundo a qual os cuidadores estão sob maior risco para o

desenvolvimento de vários problemas de saúde, como altos níveis de depressão,

ansiedade e queixas físicas, foi confirmada neste estudo, pois os distúrbios

psicoemocionais medidos pelo SRQ-20 foram encontrados em 44,3% dos

cuidadores de pacientes com AVE. Portanto, acima da taxa de 22,7% encontrada

em estudo populacional de pessoas normais residentes em Pelotas (LIMA, 1996) e

acima de cuidadores de idosos dependentes, em que a taxa foi de 32,2%

(REZENDE, 2008).

Somam-se ainda os desentendimentos entre os membros da família, os

problemas conjugais e o prejuízo financeiro. Consequentemente, o cuidador familiar

sem apoio é suscetível ao desenvolvimento de novos problemas de saúde física e

mental, ou complicação daqueles preexistentes (BOCCHI; ANGELO, 2008; BOCCHI,

2004).

Conflitos com e entre os familiares, omissões, afastamento e rupturas deixam

os cuidadores muito mobilizados e provocam maior carga emocional (SILVEIRA;

CALDAS; CARNEIRO, 2006). Assim, os cuidadores denotam taxas mais altas de

depressão e outros sintomas psiquiátricos; podem ter mais problemas de saúde que

pessoas da mesma idade, que não são cuidadores; participam de menos atividades
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sociais; têm mais problemas no trabalho; e apresentam maior frequência de conflitos

familiares (PINTO et al., 2009).

Estudo sobre o perfil de cuidadores de adultos incapacitados mostrou que os

cuidadores raramente recebiam informações a respeito da doença ou apoio para

realização dos cuidados após a alta hospitalar do doente (CORDOVA; CESARINO;

TOGNOLA, 2007). No presente trabalho, 52,5% dos cuidadores, mesmo tendo

recebido assistência por meio de um programa que contava com uma equipe

variada de profissionais de saúde, permaneceram com dúvidas sobre o cuidado ao

paciente.

Se o cuidador souber as possíveis formas de atender às necessidades da

pessoa sob sua responsabilidade e/ou tiver conhecimento sobre a doença, poderá

sentir-se mais seguro e confiante quanto ao seu desempenho e às respostas do

paciente. Dúvidas e dilemas continuariam existindo, porém poderiam não gerar tanta

ansiedade (SOUZA et al., 2009; PERLINI; FARO, 2005).

Aprender é um processo e o processo de aprendizagem do ato de cuidar é

contínuo e adaptativo. Segundo se observa, há um aperfeiçoamento desse cuidado

e o desenvolvimento de estratégias, pelos cuidadores, que possibilitam e facilitam a

realização das atividades (GONÇALVES et al., 2005).

Ressalta-se: a aprendizagem das atividades de cuidado pode ocorrer nos

serviços de saúde, com o apoio dos profissionais. Mas os cuidadores podem

aprender sozinhos, como evidenciado por 26,2% dos cuidadores de AVE do estudo

ora elaborado. A necessidade de cuidar, em virtude da ausência de outra pessoa

capaz de exercer essa atividade, apareceu como um fator determinante para o

processo de aprendizagem dos cuidadores (GONÇALVES et al., 2005).

Diante disso, é preciso se buscar estratégias com vistas à realização do

cuidado. Desse modo, atividades inicialmente consideradas rotineiras, como o

banho, tornam-se complexas de acordo com a estrutura física da moradia e as

condições de saúde da pessoa cuidada, demandando a busca de inúmeras

alternativas para concretizá-las (GONÇALVES et al., 2005).

Portanto, pode-se concluir que, de forma geral, não há uma preparação prévia

dos cuidadores para o cuidado no domicílio, nem condições materiais e de espaço

físico, bem como equipamentos e móveis adequados para facilitar o cuidado. O
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desenvolvimento de estratégias atua como uma alternativa em face das dificuldades

e dos limites vivenciados no pensar, fazer e ser cuidador no domicílio (GONÇALVES

et al., 2005).

Entretanto, em estudo com cuidadores de pacientes psiquiátricos, as

condições de moradia e a qualidade do tratamento dos pacientes não geraram

frequentes preocupações aos cuidadores. Uma possível explicação para isso foi que

a maioria dos entrevistados morava com os pacientes e zelava pessoalmente por

suas condições de moradia (BARROSO; BANDEIRA; NASCIMENTO, 2007)

Em contrapartida, ao se analisar as representações de sentimentos dos

familiares envolvidos no processo de cuidar de idosos com limitações decorrentes

do AVE no domicílio, percebeu-se que eles não estão preparados para assumir o

cuidado de um idoso dependente, vítima de derrame, e superar as dificuldades

advindas dessa nova situação (LAVINSKY; VIEIRA, 2004; SMITH et al., 2004).

Neste sentido, considera-se necessária a orientação técnica e, por vezes, a

ajuda de alguém com quem possam dividir o preparo e a administração de alimentos

e de remédios, o cuidado com o corpo, a prevenção de úlceras de pressão, a

realização de exercícios passivos no leito, dentre outras tarefas grandemente

dificultadas pela constituição física e limitações inerentes ao paciente com AVE ante

a redução da capacidade de adaptação (LAVINSKY; VIEIRA, 2004).

Só assim, pode-se minimizar o impacto da nova situação de cuidar e, talvez,

amenizar a intensidade e a diversidade de sentimentos surgidos durante o exercício

dessa complexa tarefa (LAVINSKY; VIEIRA, 2004).

As dificuldades encontradas pelos cuidadores são diversas. No entanto, eles

não se deixam vencer pelas adversidades, ao encontrar no afeto, na coragem e no

comprometimento estímulo para criar estratégias situadas além das possibilidades

imaginadas racionalmente para o desempenho do cuidado (GONÇALVES et al.,

2005).

Embora os familiares cuidadores demonstrem estar enfrentando esgotamento

físico e emocional, eles procuram dar carinho e afeto, pois, segundo afirmam, para

cuidar é preciso ter paciência e amor para com o familiar doente e dependente, sem

descuidar do restante da família, filhos, esposo e trabalho (MARZARI; GIRARDON-

PERLINI, 2005).
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Outro aspecto abordado foi o vínculo afetivo, citado para justificar o ato de

cuidar, evidenciado por gestos de carinho, pela forma cuidadosa e pela dedicação e

interesse como prestam os cuidados, muitas vezes em condições precárias, até

mesmo adversas (GONÇALVES et al., 2005; BLUVOL; FORD-GILBOE, 2004;

HANKEY, 2004). Esses vínculos afetivos existentes são fatores determinantes e

facilitadores do processo de cuidar

Desse modo, o cuidado não é simplesmente uma imposição, mas um

exercício que se torna prazeroso em decorrência dos laços afetivos existentes entre

cuidadores e pacientes cuidados. Esses laços se fortalecem na oportunidade de

retribuir cuidados recebidos pelo cuidador em tempos anteriores ao AVE

(LAVINSKY; VIEIRA, 2004).

Cuidar de um familiar mobiliza muitos sentimentos antagônicos em curto

espaço de tempo: amor e raiva, paciência e intolerância, carinho, tristeza, irritação,

desânimo, pena, revolta, insegurança, negativismo, solidão, dúvida quanto aos

cuidados, medo de ficar doente também, medo de o paciente estar sofrendo e medo

de o paciente morrer (SILVEIRA; CALDAS; CARNEIRO, 2006).

No relacionado ao paciente, além do sentimento de retribuição, sobressaem a

tristeza e a pena, em decorrência da perda da independência, muito comum após os

episódios de AVE, caracterizada principalmente pela dependência física e por não

poder mais realizar as atividades da vida diária. A ansiedade e o nervosismo

também afetam o cuidador, ao se sentir cansado e sobrecarregado e ao vivenciar a

impaciência do doente (LAVINSKY; VIEIRA, 2004; BRERETON; NOLAN, 2000).

A despeito de todo o nervosismo e agitação, os familiares cuidadores

continuam prestando assistência, pois dizem ser sua obrigação, que é a sua vez de

retribuir ao que lhes foi oferecido quando crianças, ou por um juramento de

companheirismo no matrimônio (MARZARI; GIRARDON-PERLINI, 2005).

Contudo, o desempenho deste papel interfere em aspectos da vida pessoal,

familiar, laboral e social dos cuidadores, predispondo-os a conflitos.

Frequentemente, eles entram em situação de crise, e manifestam sintomas como

tensão, constrangimento, fadiga, estresse, frustração, redução de convívio,

depressão, impotência e alteração da autoestima, entre outros.
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Esta sobrecarga pode acarretar problemas físicos, psicológicos, emocionais,

sociais e financeiros, com reflexos no bem-estar do doente e do cuidador (VISSER-

MEILY et al., 2009; PADILLA; NINETH, 2007; HANKEY, 2004; MARTINS; RIBEIRO;

GARRETT, 2003). E se ela for excessiva, pode levar os cuidadores ao fracasso ou

interrupção no suporte oferecido aos pacientes (GONZÁLEZ, et al., 2010; BOCCHI,

2004).

Ao se comparar o presente estudo com o realizado na Suécia com cuidadores

de pacientes com AVE (ELMSTAHL et al.,1996) e a outros estudos nacionais, como

o de Rezende (2008) com cuidadores primários de idosos dependentes,  o de

Blanes, Carmagnani e Ferreira (2007) com cuidadores de pacientes paraplégicos, o

de Lemos, Gazzola e Ramos (2006) com cuidadores de pacientes com doença de

Alzheimer, o de Bruns (2003) com cuidadores primários de pacientes com artrite

reumatoide juvenil, o de Belasco e Sesso (2002) com cuidadores de pacientes com

insuficiência renal crônica e o de Medeiros (1998) com cuidadores de pacientes com

artrite reumatoide, todos utilizando a CBS, a média geral da escala foi maior.

Isso mostra que cuidar de paciente com AVE pode promover um desgaste do

cuidador tão significativo quanto cuidar de pacientes com outras doenças crônicas.

Como observado, na dimensão Tensão geral, encontrou-se a maior média

entre as dimensões da CBS. Esse achado enfatiza que quanto maior o número de

atividades desenvolvidas pelos cuidadores de pacientes com AVE, maior o esforço

demandado e consequentemente maior o cansaço e estresse físico e mental.

Mas a dimensão Isolamento, apontada como a segunda maior média do

escore global da CBS, não pode ser considerada menos importante, pois afastar-se

do seu meio de convívio social e privar-se da presença de amigos pode provocar

diferentes problemas de saúde nos cuidadores.

Segundo evidenciado, a sobrecarga psicológica, também chamada de

emocional, nem sempre é expressada espontaneamente pelos cuidadores. Em parte

pelos sentimentos de culpa, mas também por causa da atenção que, geralmente,

está voltada para o paciente. Nesta pesquisa poucos cuidadores se diziam

depressivos, mas todos se queixavam de estresse em excesso e dificuldades de

adequação às situações novas e às mudanças físicas e psicológicas demonstradas

pelos pacientes. Eles expressavam ansiedade sobre o futuro e apreensão com
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outros problemas de saúde passíveis de surgir no paciente. Esses aspectos também

foram observados por Bocchi (2004) no seu trabalho com cuidadores de pacientes

com AVE.

De acordo com o estudo de Bugge, Alexander e Hagen (1999), quanto maior

o tempo cuidando do paciente após o AVE e quanto mais horas por dia exercendo

esta atividade, maior era a sobrecarga do cuidador. Isto vai de encontro aos

resultados do trabalho de Visser-Meily et al. (2009), no qual a sobrecarga do

cuidador diminuiu com o tempo. No estudo então elaborado não se encontrou

nenhuma associação significativa entre o tempo e a sobrecarga.

No trabalho de Visser-Meily et al. (2009) e no de Santos (2004),  assim como

no presente estudo não se identificou nenhuma associação entre a idade e o sexo

do cuidador com a presença de sobrecarga. Houve, porém, associação entre a

presença de sintomas psiquiátricos e o aumento da sobrecarga.

De forma geral, a implicação emocional para as mulheres é maior, o que pode

levar a níveis superiores de sobrecarga comparativamente com os cuidadores do

sexo masculino (SANTOS, 2004).

A idade, em alguns estudos, esteve diretamente associada com a sobrecarga

e de modo diferente. Na investigação de Pereira (2008), consoante constatou-se, os

cuidadores mais velhos parecem aceitar com resignação o destino e os mais jovens

têm maior capacidade para lidar com as situações problemáticas. Em estudo

anterior, mas na mesma direção, Santos (2004) concluiu que os cuidadores mais

velhos, por serem mais vulneráveis, apresentariam valores elevados de sobrecarga.

No entanto, estudo desenvolvido por Riedel, Fredman e Langerberg (1998)

apontou no sentido oposto. Segundo constatou, os cuidadores mais jovens

evidenciavam mais dificuldades na resolução de situações difíceis. Outros estudos,

porém, assim como o ora elaborado, não encontraram qualquer relação entre a

sobrecarga e a idade do cuidador (GARRE-OLMO et al., 2000). Tal achado poderia

indicar que a idade isoladamente não seria um fator relacionado com a sobrecarga,

mas sim a forma pela qual o cuidador está vivendo a experiência do cuidado.

Outras pesquisas com diversos exemplos de cuidadores apontaram vários

tipos de relação entre as características do cuidador e a sobrecarga.
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Para os cuidadores de pacientes com demências, maiores níveis de

sobrecarga estiveram relacionados à pior saúde física, parentesco mais próximo

com o paciente, presença de mais sintomas psiquiátricos no SRQ-20 e maior

número de anos a exercer a tarefa de cuidar (GARRIDO; MENEZES, 2004). O

mesmo ocorreu no estudo de Cassis et al. (2007), no qual observou-se aumento na

sobrecarga proporcional ao tempo de evolução da doença e ao tempo de convívio

com o paciente.

No estudo de Rezende (2008), houve correlação positiva da sobrecarga com

o tempo que o cuidador era responsável pelo idoso, o grau de escolaridade e

presença de distúrbios psicoemocionais. Já para as variáveis idade, sexo, presença

de outra ocupação, divisão da responsabilidade do cuidado com outra pessoa não

houve correlação com a CBS.

Cuidadores com elevado grau de escolaridade evidenciam menor sobrecarga,

têm mais facilidade em lidar com os problemas, valorizando mais os aspectos

positivos relacionados com o trabalho que desenvolvem (SANTOS, 2004; RIEDEL;

FREDMAN; LANGERBERG, 1998).

Os cônjuges também parecem estar mais sujeitos à sobrecarga

comparativamente a outros graus de parentesco. A justificação encontrada reside no

fato deles valorizarem mais as situações de dependência, assim como suas

repercussões no nível da dinâmica e da qualidade de vida de ambos (SANTOS,

2004).

Entretanto, o estado civil neste estudo parece não se associar a diferenças no

nível de sobrecarga quando se comparam os indivíduos com e sem companheiro.

Resultados idênticos foram encontrados por Pereira (2008).

Ao se comparar o nível de sobrecarga entre os cuidadores que têm outras

pessoas dependentes a seu cargo, verificou-se valores mais elevados de

sobrecarga e menor capacidade para enfrentar os problemas decorrentes do

desempenho do papel de cuidador (PEREIRA, 2008). Esse fato, porém, não foi

observado no presente estudo.

Também ao se avaliar o consumo de polifármacos tanto pelos cuidadores

como pelos pacientes, encontrou-se diferenças estatisticamente significativas ao se

comparar os indivíduos que consomem polifármacos com os que não consomem. Os
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primeiros apresentam valores mais elevados de sobrecarga (PEREIRA, 2008). Essa

correlação verificou-se no presente estudo entre a quantidade de medicamento

usada pelo paciente e o maior valor da sobrecarga dos cuidadores.

Logo, cuidar de pacientes acometidos por AVE é desgastante por causa da

variedade de danos, de ordem motora, sensorial, visual, de linguagem, cognitiva e

problemas afetivos causados por essa doença (BAKAS et al., 2004).

No trabalho então desenvolvido, os pacientes com AVE eram na sua maioria

do sexo feminino (59%), com uma média de idade de 73,57 anos (±15,54), com

baixa escolaridade; metade apresentou mais de dois episódios de AVE, há

dezessete meses, 45,9% com magreza intensa grau III, 73,8% eram dependentes

totais para realizar as ABVD e 80,3% para as AIVD, e 95,1% estavam com alteração

do estado cognitivo. Este tipo de dependência indica comprometimento no

autocuidado, implicando geralmente a necessidade de auxílio de terceiros.

Quando há dificuldade, é indispensável a redistribuição das tarefas

domésticas (como fazer compras, limpar a casa). O grande número de atividades da

vida diária comprometidas no grupo estudado pode ser explicado pela média de

idade da população em discussão, pois o grau de dependência aumenta

proporcionalmente com a idade (CANÇADO; HORTA, 2002).

Embora as condições sociodemográficas não sejam facilmente passíveis de

modificação pelo indivíduo, a dependência nas atividades da vida diária é um fator

que pode ser mutável com prevenção e reabilitação. Desse modo, é possível

diminuir o ônus sobre o cuidador (REZENDE, 2008).

Segundo o estudo indicou, cuidadores familiares de pacientes com AVE estão

cuidando de pessoas com alto grau de incapacidade funcional e, conforme

preconizam Amendola, Oliveira e Alvarenga (2008) ao estudarem cuidadores de

pacientes dependentes, a sobrecarga decorrente dessa situação afeta diretamente a

qualidade de vida dos familiares.

Como evidenciado, o perfil dos pacientes com AVE do presente estudo foi

semelhante ao dos pacientes avaliados por Lavinsky e Vieira (2004), no qual todos

os pacientes cuidados pelos entrevistados apresentaram variados graus de

dependência para realização das atividades básicas da vida diária. Havia desde

pacientes com dependência total até aqueles com leve dependência, de acordo com
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escores obtidos pelo Índice de Barthel, e pelo relato dos cuidadores. Já para as

atividades instrumentais, segundo os escores obtidos pela Escala de Lawton, todos

apresentavam alta dependência.

Na comparação do grau de dependência do paciente com a sobrecarga do

cuidador, Almeida et al. (2007), ao estudarem cuidadores de pacientes acometidos

por AVE, constataram que quanto maior o grau de independência do paciente menor

foi a sobrecarga do cuidador. Assim, o grau de incapacidade do paciente determina

os níveis de dependência por assistência e, consequentemente, estes são um

desafio para o cuidador familiar (BOCCHI, 2004).

Em contrapartida, não se encontrou diferença significante entre a CBS e o

número de doenças do paciente, entre sua idade e seu grau de escolaridade.

Portanto, o fator determinante do impacto não são fatores isolados, mas o quanto

eles contribuíram para a perda da autonomia.

Pelo relato de Néri (2002), as tarefas de cuidar decorrentes da presença de

déficits cognitivos, de alterações de memória e de distúrbios do comportamento

exercem maior pressão e desgaste sobre os cuidadores do que os problemas que

afetam apenas a esfera física dos idosos, sem comprometer a cognição.

Num estudo com idosos dependentes, embora não mencionada como a de

maior frequência, a tarefa auxiliar na mobilidade alcançou média maior de escore da

CBS (LEMOS; GAZZOLA; RAMOS, 2006).

No estudo de Garrido e Menezes (2004) com cuidadores de idosos com

demência, várias características dos pacientes mostraram-se estatisticamente

associadas à sobrecarga dos cuidadores, como estado civil separado, pior saúde

física, estado funcional mais precário, mais transtornos do comportamento, maior

dificuldade com as atividades instrumentais e menores escores no MEEM.

Apesar dessas afirmações, no presente estudo não se identificou correlação

significativa entre o grau de dependência, o baixo nível cognitivo e os piores níveis

antropométricos dos pacientes acometidos por AVE e o valor da sobrecarga do

cuidador.

Diante dessa realidade, ressalta-se: estes pacientes merecem particular

atenção quanto ao seu estado nutricional, pois nesta fase se tornam em geral mais

suscetíveis às perdas de peso involuntárias. Ademais, pode ocorrer com frequência
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a redução do apetite, geralmente atribuída ao aparecimento de outras doenças

crônicas, uso de vários medicamentos, problemas de mastigação e deglutição,

depressão e alterações da mobilidade, com consequente dependência funcional

(FERNANDES; FRAGOSO, 2005; PARAHYBA et al., 2005; ACUÑA; CRUZ, 2004;).

Essa situação torna fundamental o trabalho do cuidador, ao colaborar com

atividades que estimulem a independência do paciente para se alimentar sozinho.

No entanto, também consolida a sobrecarga de atividades, pois mais tempo é

necessário para proceder à alimentação do paciente, e, o fato de acompanhar o

definhar do seu familiar, contribui ainda mais para o estresse do cuidador.

Outra circunstância que também aumenta a sobrecarga do cuidador é cuidar

de pacientes com déficits cognitivos. Conforme Rezende (2008) relatou em seu

trabalho, cuidar de um indivíduo com alterações cognitivas gera mais problemas

relacionados ao estresse do que cuidar de pacientes somente com incapacidades

físicas.

Todavia, o estudo desenvolvido por Garre-Olmo et al. (2000) mostrou que a

deterioração cognitiva não constitui um fator significativo de sobrecarga, mas os

sintomas não cognitivos e a progressiva incapacidade para as atividades de vida

diária relacionam-se de forma significativa com a percepção de sobrecarga.

Logo, entender a conjuntura do cuidado, mediante análise da sobrecarga de

trabalho, do desenho das atividades executadas e do conhecimento da situação

biopsicossocial, fornecerá subsídios para a atuação do enfermeiro para reduzir a

carga gerada para os cuidadores familiares.

Portanto, o cuidador deve ser valorizado e também alvo do cuidado. Isto

porque é muito positiva a permanência do paciente dependente na comunidade com

seus familiares. Caso, porém, este cuidador não consiga exercer plenamente a

atividade de cuidar de um paciente com AVE, ele poderá se tornar o próximo

paciente.

Diante dessa circunstância, uma das formas de ajuda inclui orientações

básicas à saúde e sobre cuidados, suas complicações e sintomas. Há de se

considerar, entretanto, que, muitas vezes, as orientações fornecidas são incoerentes

e até impossíveis de serem implementadas no domicílio, em virtude das condições

em que a díade vive (HANKEY, 2004; ELSEN; MARCON; SANTOS, 2002).
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Cabe ressaltar: se o cuidado ao paciente dependente continuar sendo

entendido como um cuidado exclusivo da mulher, é importante se estabelecer

políticas públicas de assistência domiciliar, com redução do ônus do cuidado, com

perspectivas de reabilitação funcional e com maior orientação para as atividades

rotineiras (BRASIL, 2006).

Surge, então, a necessidade de uma equipe multidisciplinar formada por

médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre

outros profissionais, para atuar junto aos cuidadores de pacientes após um acidente

vascular encefálico, no intuito de reduzir/aliviar a sobrecarga de trabalho, situação

tão comum na prática de cuidados continuados a pessoas com dependência. Dessa

forma, espera-se incentivar o cuidador para a adoção de práticas preventivas na

busca da promoção da saúde e da prevenção de agravos.

A orientação e a educação para os familiares dos pacientes portadores de

AVE é papel fundamental de todos os profissionais de saúde, especialmente do

enfermeiro. Compete-lhe propiciar orientações básicas sobre como evitar a

sobrecarga ao se tornar um cuidador. Assim a assistência de enfermagem pode ser

interpretada como um apoio adicional indispensável à superação da crise então

vivenciada.

Além das ações em âmbito particular e pontual, como orientações sobre como

realizar o cuidado, assistência à saúde, apoio físico e emocional aos cuidadores,

cabe aos profissionais ações baseadas nos princípios fundamentais do SUS,

possibilitando uma intervenção mais efetiva na mudança do perfil de saúde e doença

dessa população. Isso significa atuações intersetoriais e com a participação da

comunidade para planejar as ações voltadas a melhorar a qualidade de vida das

pessoas dependentes e de seus cuidadores. Para tanto, Amendola, Oliveira e

Alvarenga (2008) propõem:

- Investir e melhorar a estrutura social com a participação da comunidade

(empoderamento) com o objetivo de discutir como melhorar a qualidade de vida dos

cuidadores;

- Identificar os recursos da comunidade (suporte social) para propor medidas

alternativas para os cuidados domiciliários, com a possibilidade de criar serviços
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piloto, como centros-dia, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de

pacientes e dos cuidadores;

- Utilizar de forma efetiva os instrumentos de avaliação descritos nos

cadernos de Atenção Básica para identificar a possível sobrecarga do cuidador.

A orientação/educação para a saúde certamente pode trazer amplos

benefícios à recuperação do paciente e ainda proporcionar maior tranquilidade e

apoio técnico-emocional aos cuidadores que desempenham esta difícil tarefa.

Quando aconselhados e orientados, os familiares estarão mais preparados para

intervir adequadamente nas situações de cuidado, sem que haja prejuízos à sua

saúde física e emocional ou no seu estilo de vida (LAVINSKY; VIEIRA, 2004).

A função de prevenir perdas e agravos à saúde deverá abranger, igualmente,

a figura do cuidador. Para tanto, devem ser desenvolvidos programas destinados a

prevenir a sobrecarga e o impacto emocional negativo que podem afetar sua saúde

e sua qualidade de vida (CERQUEIRA; OLIVEIRA, 2002).

Na prática assistencial, são válidos os grupos de suporte aos familiares de

pacientes com alta dependência. Esses grupos possuem como meta ajudar os

cuidadores a terem um envolvimento construtivo com o parente que adoeceu, mas

sem abdicar da sua vida pessoal (SILVEIRA; CALDAS; CARNEIRO, 2006).
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6 CONCLUSÕES

No estudo avaliaram-se 61 cuidadores de pacientes acometidos por acidente

vascular encefálico acompanhados por Programa de Assistência Domiciliar, na

cidade de Fortaleza-Ceará. Quanto aos dados sociodemográficos dos cuidadores,

conforme verificou-se, a maioria era do sexo feminino, casado (a), filho (a) ou

esposo (a) do paciente com AVE, não exercia atividade laboral, contava com suporte

familiar para desempenhar a atividade de cuidar e apresentava bom nível de

escolaridade.

Ressalte-se: esses cuidadores exerciam a atividade há um longo período e

dedicavam a maior parte do dia ao seu familiar. Esse, na maioria das vezes, era do

sexo feminino, idoso, acamado, com baixa escolaridade, com história de outros

eventos de AVE, elevado grau de dependência para as atividades básicas e

instrumentais da vida diária, baixo nível cognitivo. Também apresentava úlceras de

decúbito, traqueostomia, sondagem gástrica e vesical, dificuldades para ouvir, falar,

mastigar, engolir e fazia uso diário de vários medicamentos.

Consoante o observado, os cuidadores também eram afetados por alguns

problemas de saúde, como hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e

osteoporose. Muitos se queixaram de dor após iniciarem a atividade de cuidar.

Outros manifestaram sofrimento psíquico.

No tocante às atividades desempenhadas, compreendiam sobretudo as

relacionadas ao autocuidado e motivaram muitas dúvidas dos cuidadores. Além de

cuidar do paciente dependente, cuidava de outros membros da família.

Entre as mudanças percebidas pelos cuidadores, as principais foram as

alterações da sua rotina diária e a modificação no seu estado emocional. E, apesar

dos problemas advindos da atividade de cuidar, observou-se que eles a exerciam,

especialmente, por prazer ou por obrigação. Relataram ainda sentir pelo paciente

desde carinho até desprezo.

Neste estudo, evidenciou-se que os cuidadores de pacientes acometidos por

AVE apresentaram alto valor de sobrecarga quando foram comparados a outros

cuidadores de pacientes com doenças crônicas. Esta sobrecarga foi maior nas

seguintes condições: quanto mais sintomas de sofrimento psíquico o cuidador
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apresentasse, quando foi ausente a figura do cuidador secundário para dividir a

tarefa de cuidar e quando os cuidadores principais relataram ter percebido alguma

modificação no seu corpo e na sua saúde. O fato de o paciente fazer uso diário de

inúmeros medicamentos também contribuiu para acarretar maior sobrecarga no

cuidador.

Portanto, o AVE pode trazer graves repercussões para o paciente, sua família

e a sociedade. Nessa realidade, o enfermeiro tem importância crucial na promoção

da saúde de cuidadores.

Apesar da demanda, há uma escassez de trabalhos da enfermagem sobre

esta temática, pois as poucas pesquisas existentes limitam-se a cuidadores de

idosos dependentes de uma forma geral e, principalmente, a cuidadores de

pacientes com demência ou outras doenças crônico-degenerativa. Diante dessa

questão, tornou-se mais complexa a discussão dos dados levantados.

Assim, segundo se acredita, é fundamental ampliar a investigação com

cuidadores de pacientes acometidos por acidente vascular encefálico, em particular

levando em consideração o grande acometimento dessa doença na população.

Ademais, o conhecimento aprofundado sobre quem executa esse trabalho é

essencial para a elaboração de um plano terapêutico de enfermagem eficaz e de

qualidade com vistas às necessidades dos cuidadores, e também para que novas

políticas sejam traçadas para atender essa população.

O estudo ora realizado limitou-se pelo seu desenho metodológico, o qual não

incluiu um acompanhamento das atividades desempenhadas pelos cuidadores.

Outro ponto limitador está relacionado ao fato de os cuidadores terem sido

identificados dentro de Programa de Assistência Domiciliar. Ser acompanhado

nestes programas não constitui a realidade da maioria dos pacientes acometidos por

AVE. Isto, de certa forma, pode ter provocado menor sobrecarga nos cuidadores,

que contaram, pelo menos inicialmente, e sempre que necessário, com o suporte

profissional de uma equipe de saúde.

Diante do exposto, os resultados deste trabalho permitiram ampliar o

conhecimento sobre os vários desafios impostos ao cuidador familiar de paciente

com acidente vascular encefálico acompanhado no domicílio com o apoio do PAD.
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Espera-se que outros trabalhos possam ser implementados nesta mesma

perspectiva junto aos cuidadores que não contam com o ajuda dos profissionais do

PAD, uma vez que essa é realidade da maioria dos cuidadores de pacientes com

AVE, com o objetivo de aumentar o número de pesquisas na área e contribuir para o

trabalho dos enfermeiros com esses indivíduos que estão sobrecarregados e que

podem se tornar futuros pacientes, caso não lhes seja dado a devida atenção.

E, ainda: ao se contribuir para a redução do impacto negativo acarretado pela

sobrecarga nos cuidadores, colabora-se também para evitar uma

reinstitucionalização dos indivíduos com acidente vascular encefálico.
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APÊNDICE A

Instrumento para coleta de dados com o paciente

Data: _____/_____/______                                    Nº________

1. Dados de Identificação:

Nome:__________________________________________________________Sexo:  M

 F        Idade:_________            Escolaridade (anos):__________

Mora com o idoso Parentesco Responsável (is) pelo cuidado
(destacar o principal)

Responsável pelo cuidado – Principal – 1; Secundário – 2; Eventual – 3.

2. Avaliação das condições de saúde:

Há quanto tempo teve o AVE? _______ Quantos episódios? _______________

Toma medicações? (  ) Sim (  ) Não Se sim, quantos por dia? ______________

Faz uso de curativos? (    ) Sim    (   ) Não

Se sim, qual a frequência da troca por semana? ______ Quem troca?________

Faz uso de dieta enteral por SNE ou gastrostomia? (    ) Sim    (   ) Não

Quem prepara a dieta? (    ) É comprada    (   ) A família

Faz uso de oxigenoterapia? (    ) Sim    (   ) Não

Faz uso de traqueostomia? (    ) Sim    (   ) Não

Quem aspira? __________________  Quantas vezes por dia? ______________
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Faz uso de sondagem vesical? (    ) Sim   (   ) Não

Qual tipo de sondagem vesical? (    ) Demora   (   ) Alívio

Pratica exercício físico? (    ) Sim    (   ) Não

Se sim, onde? ________________ Qual frequência por semana?: ___________

O paciente tem dificuldade para: Mastigar (    ) Sim  (   ) Não Engolir (    ) Sim  (   ) Não

Ouvir (    ) Sim  (   ) Não Falar (    ) Sim  (   ) Não

3. Avaliação Antropométrica:

Consegue ficar de pé: (    ) Sim  (   ) Não

Peso real: ______________    Estatura real: _________________

Circunferência da panturrilha: _________    Altura do joelho: ____________

Circunferência do braço: __________

Prega cutânea subescapular: 1ª: ______ 2ª: ______ 3ª: ______ Média: ______

Prega cutânea tricipital: 1ª: _______ 2ª: ________ 3ª: ________ Média: ______

Distância entre a fúrcula até a ponta do dedo médio da mão: _____________

Classificação do IMC: (   ) baixo peso; (   ) normal; (   ) sobrepeso; ( ) obesidade

Verificação da pressão arterial no membro direito

Manguito: ___________

Medidas da pressão arterial: 1a PAS__________ PAD__________

2a. PAS__________ PAD__________

3ª  PAS _________  PAD __________

Média das duas últimas verificações: PAS _________ PAD __________

4. Avaliação das atividades da vida diária:

4.1. Realização das atividades básica da vida diária? Marcar (X) de acordo com a Escala de

Barthel.
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Variáveis

Alimentação 0. DEPENDENTE 5. PRECISA DE
AJUDA

10.
INDEPENDENTE

Capacidade
de vestir-se 0. DEPENDENTE 5. PRECISA DE

AJUDA
10.

INDEPENDENTE
Banho 0. DEPENDENTE 5. INDEPENDENTE

Uso do
Banheiro 0. DEPENDENTE 5. PRECISA DE

AJUDA
10.

INDEPENDENTE

Cuidados
Pessoais

0. PRECISA DE
AJUDA 5. INDEPENDENTE

Eliminação
Urinária 0. INCONTINENTE 5. OCASIONAL/

ACIDENTAL 10. CONTINÊNCIA

Eliminação
Intestinal 0.INCONTINENTE 5. OCASIONAL/

ACIDENTAL 10. CONTINÊNCIA

Subir
Escadas 0. INCAPAZ

5. PRECISA DE AJUDA
VERBAL, FÍSICA OU

SUPORTE
10.

INDEPENDENTE

Deambulação 0. IMÓVEL 5. INDEPENDENTE EM
CADEIRA DE RODAS

10. AJUDA
MÍNIMA

15. MARCHA
INDEPENDENTE

Passa da
cama

para cadeira
e

vice-versa

0. INCAPAZ, NÃO
TEM EQUILÍBRIO
PARA SENTAR

5. GRANDE AJUDA
(UMA OU DUAS

PESSOAS, FÍSICA)
PODE SENTAR

10.  PEQUENA
AJUDA (VERBAL

OU FÍSICA)
15. INDEPEN

DENTE

Pontuação Escala de Barthel: _____   Classificação Escala de Barthel: ________

5. Avaliação das atividades instrumentais da vida diária:

5.1. Realização das atividades instrumentais da vida diária? Marcar (X) de acordo com a
Escala de Lawton:

Variáveis Não consegue Ajuda parcial Sem ajuda
Capacidade para usar o telefone 1

2
3

Capacidade para fazer compras 1 2 3

Capacidade para preparar as refeições 1 2 3

Capacidade para realizar as tarefas
domésticas

1 2 3

Responsabilidade em relação a sua
medicação

1 2 3

Capacidade para controlar gastos 1 2 3

Capacidade para viajar 1 2 3

5.2  Pontuação total da escala de Lawton: ______
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Classificação escala de Lawton: ____________________________
6. Avaliação Cognitiva segundo o Mini Exame do Estado Mental:

Orientação Temporal (5pts):
Dia da Semana S(  ) N(  ) Ano S(  ) N(  ) Dia do Mês S(  ) N(  )
Hora aproximada S(  ) N(  ) Mês S(  ) N(  )

Orientação Espacial (5pts):
Estado S(  ) N(  )  Setor/andar S(  ) N(  ) Cidade S(  ) N(  ) Local  S(  ) N(  )
Bairro S(  ) N(  )

Memória Imediata (3pts):
Repetir: PENTE S(  ) N(  ), VASO S(  ) N(  ), LARANJA S(  ) N(  )

Atenção e Cálculo (5pts):
100 - 7 = 93 S(  ) N(  ) - 7 = 86 S(  ) N(  ) - 7 = 79 S(  ) N(  )
- 7 = 72 S(  ) N(  ) - 7 = 65 S(  ) N(  )
OU falar MUNDO de trás pra frente = O S(  ) N(  ); D S(  ) N(  ); N S(  ) N(  );
U S(  ) N(  ); M S(  ) N(  )

Memória de Evocação (3pts): Quais as três palavras perguntadas anteriormente?
PENTE S(  ) N(  ), VASO S(  ) N(  ), LARANJA S(  ) N(  )

Linguagem (8pts): Nomear dois objetos: relógio S(  ) N(  ) e caneta S(  ) N(  )

Repetir: "NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ" S(  ) N(  )

Obedeça ao comando: "Pegue esta folha de papel com a mão direita S(  ) N(  ),
dobre-a ao meio S(  ) N(  ) e coloque-a no chão” S(  ) N(  )

Escrever ou dizer uma frase completa (1pt) S(  ) N(  )

Ler e executar (1pt) “Feche seus olhos” S(  ) N(  )

Atividade Remota (1pt): Copiar diagrama em anexo  S(  ) N(  )

ESCORE: _____________________



APÊNDICE B

Instrumento para coleta de dados com o cuidador

Data: _____/_____/______ Nº ___________

1. Dados sociodemográficos:

Nome:__________________________________________________________

Sexo:  M  F               Idade:_________   Escolaridade (anos):__________

Estado civil:  Solteiro  Casado ou vive com parceiros  Viúvo  Divorciado

Relação Cuidador/Paciente:  Esposo(a) Filho(a) Genro/Nora Irmão

Outro: ___________

Trabalha: Sim ( ) Não ( )      Se sim, qual profissão:______________________

Se não:  Deixou de trabalhar para ser cuidador  Está desempregado

 É aposentado  Está recebendo auxílio-doença  É pensionista
É do lar Outros:_______________

A família recebe alguma ajuda: Sim ( ) Não ( )

Se sim, de quem:______________________      Frequência:____________________

Essa ajuda contribui para os cuidados com o paciente:  Sim  Não  Parcial

Atividades desempenhadas pelo Programa de Assistência Domiciliar:

 Faz companhia  Aplica injeção  Afere a PA  Faz curativo

 Ajuda no banho  Outros: ________________________

Como aprendeu a cuidar:  Orientações na alta hospitalar  Cursos para cuidadores
 Orientações de profissionais  Informações de leigos

Sozinho  Outros:_________________________

Você tem dúvidas quanto a doença do paciente: Sim ( ) Não ( )

2. História de doenças anteriores:

2.1. Marque com ( S ) quando presente, ( N ) quando ausente, ( NS ) quando não sabe

(    ) Diabetes mellitus   Se ( S ),  tempo da doença ________

(    ) Hipertensão arterial  Se ( S ), tempo da doença ________

(    ) Osteoporose  Se ( S ), tempo da doença ________

(   ) Cardiopatia  Se ( S ),  Especificar _____________  tempo da doença _____

(    ) Dislipidemia  Se ( S ),  Especificar ___________  tempo da doença ______

Outras__________________________________________________________

Toma medicações: ( ), se sim, quais? _________________________________



3. Atividades executadas:

3.1 - Quais desses cuidados são realizados pelo próprio idoso, pelo cuidador ou com
ajuda de terceiros nas atividades de vida diária do idoso?

Paciente
realiza
sem
ajuda

Cuidador realiza sozinho

Cuidador
recebe

ajuda de
terceiros

Por que o
idoso é

incapaz?

Por que é
uma coisa

que ele
pode fazer
sozinho?

Por que
não conta

com
ninguém?

Banho
Exercícios

Passar da cama
para a cadeira

Deitar e levantar da
cama

Mudança de
posição

Alimentação
Vestimenta em

geral
Uso do banheiro

Eliminação urinária
Eliminação
intestinal

Subir escadas
Deambulação
Cuidados com

roupa
Cuidados com a

casa
Preparo dos

alimentos
Serviços como
banco, compras

Responsabilidade
em relação a sua

medicação

3.2 Quais outras atividades o cuidador realiza:
______________________________________________________________

3.3 - Quanto tempo o cuidador gasta com o receptor de cuidados por dia (horas)? _____

3.4- Quais atividades consomem maior parte de tempo do cuidador? __________

3.5- Você tem dificuldades para realizar os cuidados de higiene do paciente? Sim ( ) Não ( )

3.6- Você tem alguma dificuldade em cumprir a prescrição dos medicamentos?   Sim ( ) Não ( )
Se sim, por que?  se atrapalha com os remédios  não consegue comprar os remédios

 paciente não colabora



3.7- Você tem dificuldade para realizar os curativos de seu familiar? Sim ( ) Não ( )  Não se aplica (  )

3.8- Você tem dificuldade em lidar com a sonda? Sim ( ) Não ( )  Não se aplica (  )

3.9- Você tem dificuldade em lidar com a traqueostomia? Sim ( ) Não ( )  Não se aplica ( )

3.10- Você realiza exercícios de fisioterapia com o paciente? Sim ( ) Não ( )

3.11- Você tem dificuldades para realizá-los? Sim ( ) Não ( )

3.12- Você muda o paciente de posição com freqüência? Sim ( ) Não ( )

3.13- Você costuma tirar seu paciente do leito? Sim ( ) Não ( )

3.14- Você tem dificuldades para realizar as transferências (cama-cadeira; cadeira-cama)?Sim ( )Não ( )

3.15- Quais atividades o cuidador realiza quando não está cuidando?
_______________________________________________________________

3.16- O cuidador cuida de outra pessoa? Sim ( ) Não ( ) Se sim, de quem? __________

4. Impacto na rotina diária:

Variáveis Sim Não Às vezes
Nos últimos 30 dias, você faltou, chegou atrasado ou cancelou
algum compromisso, como no trabalho, na escola ou em outros
lugares, porque teve que cuidar de seu familiar?
Nos últimos 30 dias, as suas atividades sociais e de lazer (ex.
sair para descansar ou visitar alguém) foram alteradas ou
perturbadas, porque você teve que cuidar de seu familiar?
Nos últimos 30 dias, os seus serviços de casa ou a rotina da casa
foi alterada ou perturbada porque você teve que cuidar de seu
familiar?
Nos últimos 30 dias, o fato de cuidar de seu familiar impediu de
você dedicar aos outros membros da família a atenção e o tempo
que você gostaria de dar?
A doença de seu familiar provocou mudanças mais ou menos
permanentes na sua rotina diária, no seu trabalho ou na sua vida
social?
Por causa da doença de seu familiar, você teve que trabalhar
menos ou abandonar o seu emprego ou teve que trabalhar mais
para cobrir os gastos?
Por causa da doença de seu familiar, você teve que se aposentar
mais cedo do que você planejava?
Por causa da doença de seu familiar, você perdeu amizades?
Por causa da doença de seu familiar, você deixou de tirar férias?
Por causa da doença de seu familiar, você deixou de receber (ou
recebe menos) pessoas em casa?
Por causa da doença de seu familiar, você deixou de ter um
relação harmoniosa com seu outros familiares?
Você tem tempo livre para realizar suas atividades de vida diária,
tais como banho?
Você tem tempo livre para realizar com tranqüilidade suas



atividades de vida diária, tais como alimentação?
Você tem tempo livre para realizar com tranqüilidade suas
atividades de vida diária, tais como afazeres domésticos?
Você tem tempo livre para realizar com tranqüilidade suas
atividades de vida diária, tais como ir ao banco, fazer compras, ir
ao médico?
Você tem tempo livre para realizar com tranqüilidade suas
atividades de vida diária, tais como assistir TV, ler, visitar amigos
ou parentes?
Quando você precisa sair de casa, conta com a ajuda de outras
pessoas para ficar com o paciente?
Você fica preocupado (a) com o tipo de ajuda e tratamento
médico que seu familiar está recebendo? (ex. com receio de que
ele(a) não esteja sendo bem atendido(a), de que não esteja
recebendo um bom tratamento para a doença dele(a), etc.?)
Você fica preocupado(a) com a saúde física de seu familiar?
Você fica preocupado(a) com as condições de moradia atual de
seu familiar?
Você fica preocupado(a) ao pensar como seu familiar faria para
sobreviver financeiramente se não houvesse você para ajudá-lo?
Você fica preocupado(a) com o futuro de seu familiar?

5.  Avaliação de dor:

5.1- Você sente dores no corpo? Sim  Não

5.2 - Se sim, qual local?  Coluna  Pernas  Braços Outras partes: ___________

5.3- Essa dor teve início quando?  Antes de o paciente ficar dependente de você

 após a dependência

5.4- A dor permanece após a realização das atividades?  Sim  Não

5.5- Sentiu modificações no corpo ou na saúde após as atividades como cuidador?

 Sim  Não

6.  Avaliação dos gastos financeiros:

6.1- Nos últimos 30 dias, você pagou ou deu algum dinheiro ao seu familiar para cobrir
algumas despesas dele? (    ) sim    (   ) não

6.2- Nos últimos 30 dias, o paciente teve gastos com os itens abaixo?



Variáveis Sim Não Quanto
Transporte
Roupas e calçados
Trocados para pequenos gastos
Alimentação
Moradia
Medicamentos
Outros gastos médicos
Objetos pessoais
Telefone
Pagamento de profissionais p/cuidar do
paciente
Plano de saúde
Outras despesas

Total (R$): __________

6.3- Quantia com a qual o paciente contribuiu para as despesas mensais: __________

6.4- Gastos da família com o paciente: ______________

6.5- No último ano, os gastos que você teve com o seu familiar foram pesados para
você? (    ) sim    (   ) não

7. Avaliação da sobrecarga (Caregiver Burden Scale):

Variáveis

1.
 D

e 
m

od
o 

al
gu

m

2.
 R

ar
am

en
te

3.
A

lg
um

as
 v

ez
es

4.
 F

re
qu

en
te

m
en

te

I. Tensão geral:

1. Você acha que está enfrentando problemas que são
difíceis de resolver, ao cuidar de seu parente?
2. Você acha que está assumindo responsabilidades
demais para o bem-estar de seu parente?
3. Você, às vezes, se sente com vontade de fugir de toda
essa situação em que se encontra?
4. De um modo geral, você se sente cansado e esgotado
fisicamente?
5. Você se sente preso pelo problema de seu parente?

6. Você acha que é muito desgastante mentalmente ou
muito preocupante cuidar de seu parente?



7. Você acha que, a sua própria saúde, tem sido
prejudicada por cuidar de seu parente?
8. Você acha que passa tanto tempo cuidando do seu
parente, que não sobra tempo pra você?

II. Isolamento:

9.  Você evita convidar amigos e conhecidos na sua casa
por causa do problema do seu parente?
10. O tempo para sua vida social, por exemplo, com a
família e os amigos, diminuiu?
11. O problema do seu parente impediu você de fazer o
que você havia planejado nesta fase da sua vida?
III. Decepção:

12. Você acha que a vida tem sido injusta com você?

13. Você esperava que a vida, na sua idade, fosse
diferente do que é?
14. Você se sente sozinho e isolado por causa do
problema do seu parente?
15. Você acha que é cansativo cuidar de seu parente?

16. Você tem tido dificuldades financeiras por estar
cuidando de seu parente?
IV. Envolvimento emocional:

17. Você sente, às vezes, vergonha do comportamento de
seu parente?
18. Você, alguma vez, já se sentiu ofendido e com raiva de
seu parente?
19. O comportamento do seu parente deixa você em
situação embaraçosa, difícil, perante outras pessoas?

V. Ambiente:

20. O ambiente de sua casa torna difícil para você cuidar
do seu parente?
21. Você se preocupa em não estar cuidando do seu
parente?

22. Existe algo no bairro onde mora seu parente que
dificulta você cuidar dele (p.e.: dificuldades em pegar
transportes, difícil acesso a farmácias e/ou serviços
médicos, problemas com vizinhança)?

8. Avaliação emocional:

Variáveis (Self-Report Questionnaire-20) 1. Sim 2. Não
1. Tem dores de cabeça frequentemente?
2. Tem falta de apetite?
3. Dorme mal?
4. Assusta-se com facilidade?
5. Tem tremores de mão?



6.  Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)?
7. Tem má digestão?
8. Tem dificuldade de pensar com clareza?
9. Tem se sentido triste ultimamente?
10. Tem chorado mais do que de costume?
11. Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas
atividades diárias?
12. Tem dificuldades para tomar decisões?
13. Tem dificuldades no seu serviços (seu trabalho é penoso, causa
sofrimento?)
14. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?
15. Tem perdido o interesse pelas coisas?
16. Você se sente um pessoa inútil, sem préstimos?
17. Tem tido idéias de acabar com a vida?
18. Sente-se cansado(a) o tempo todo?
19. Tem sensações desagradáveis no estômago?
20. Você se cansa com facilidade?

Total da escala: ________

8.1- Você acha que houve alguma mudança no seu estado emocional após iniciar o
cuidado do paciente? Sim ( ) Não ( )

8.2- Presença de outras alterações como:
- esgotamento, cansaço Sim ( ) Não ( )
- depressão Sim ( ) Não ( )

8.3- O cuidado com o paciente você considera:
- prazeroso Sim ( ) Não ( )
- obrigação Sim ( ) Não ( )
- peso Sim ( ) Não ( )

8.4- Que sentimento você tem em relação à pessoa cuidada?
- carinho Sim ( ) Não ( )
- desprezo Sim ( ) Não ( )
- raiva Sim ( ) Não ( )
- pena Sim ( ) Não ( )
-irritação Sim ( ) Não ( )

8.5- Em caso de falecimento do paciente, você sabe que providências tomar? Sim ( ) Não ( )

9. Avaliação Cognitiva segundo o Mini Exame do Estado Mental:

Orientação Temporal (5pts):
Dia da Semana S(  ) N(  ) Ano S(  ) N(  ) Dia do Mês S(  ) N(  )
Hora aproximada S(  ) N(  ) Mês S(  ) N(  )

Orientação Espacial (5pts):
Estado S(  ) N(  )  Setor/andar S(  ) N(  ) Cidade S(  ) N(  ) Local  S(  ) N(  )
Bairro S(  ) N(  )



Memória Imediata (3pts):
Repetir: PENTE S(  ) N(  ), VASO S(  ) N(  ), LARANJA S(  ) N(  )

Atenção e Cálculo (5pts):
100 - 7 = 93 S(  ) N(  ) - 7 = 86 S(  ) N(  ) - 7 = 79 S(  ) N(  )
- 7 = 72 S(  ) N(  ) - 7 = 65 S(  ) N(  )
OU falar MUNDO de trás pra frente = O S(  ) N(  ); D S(  ) N(  ); N S(  ) N(  );
U S(  ) N(  ); M S(  ) N(  )

Memória de Evocação (3pts): Quais as três palavras perguntadas anteriormente?
PENTE S(  ) N(  ), VASO S(  ) N(  ), LARANJA S(  ) N(  )

Linguagem (8pts): Nomear dois objetos: relógio S(  ) N(  ) e caneta S(  ) N(  )

Repetir: "NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ" S(  ) N(  )

Obedeça ao comando: "Pegue esta folha de papel com a mão direita S(  ) N(  ),
dobre-a ao meio S(  ) N(  ) e coloque-a no chão” S(  ) N(  )

Escrever ou dizer uma frase completa (1pt) S(  ) N(  )

Ler e executar (1pt) “Feche seus olhos” S(  ) N(  )

Atividade Remota (1pt): Copiar diagrama em anexo  S(  ) N(  )

ESCORE: _____________________



APÊNDICE C

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- para os pacientes

Muitos pacientes que não fazem tratamento para controlar a pressão arterial podem
apresentar um acidente vascular cerebral, que geralmente é conhecido como “derrames
cerebrais”. Essas pessoas podem apresentar alguma dificuldade para realizar as atividades
do dia-a-dia, como falar, comer, cuidar de si mesma e andar, além de outras que também
são importantes. Por estes motivos, estamos interessadas em realizar um estudo com essas
pessoas. Estamos convidando você para que possa nos ajudar, dando as informações
sobre sua pessoa, sobre a forma como o derrame aconteceu, como você está se tratando e
quais alterações ocorreram após este evento; e no segundo momento estaremos avaliando
a sua capacidade para realizar as atividades do seu dia-a-dia e faremos uma entrevista com
a pessoa que está cuidando de você. Caso aceite, eu que sou enfermeira estarei fazendo
este trabalho agora. A nossa conversa durará mais ou menos uma hora. Acredito que este
trabalho possa contribuir para um melhor conhecimento dos problemas que o derrame está
trazendo para a população.

Dou garantia de que a entrevista não tem risco e de que as informações que
estamos obtendo serão usadas apenas para a realização do trabalho e para contribuir com
a enfermagem do hospital. Também asseguro que a qualquer momento você poderá ter
acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo,
inclusive para resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem liberdade de retirar seu
consentimento a qualquer momento, sem que isto traga prejuízo para suas consultas.
Finalmente, lhe informamos que, quando apresentarmos os resultados, não usaremos o seu
nome e nem daremos nenhuma informação que possa identificá-lo(a). Caso precise entrar
em contato, informamos-lhe nosso nome e endereço:

Nome da pesquisadora: Ana Railka de Souza Oliveira. Endereço: Avenida José Bastos,
4800, 304H. Bairro: Couto Fernandes – Fortaleza-CE. Telefone: (85) 3482.2721. E-mail:
railkaufc@yahoo.com.br
Nome da orientadora: Thelma Leite de Araujo. Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115 –
Bairro Rodolfo Teófilo – Fortaleza-CE. Telefone: (85) 3366.8459. E-mail:
thelmaaraujo2003@yahoo.com.br

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará poderá ser
consultado sobre o estudo pelo telefone (85) 4009 8438.

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO

Declaro que após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa.

____________________,_____de _______________________ de______

_______________________________
Assinatura do participante/RG

_______________________________
Assinatura da testemunha/RG

_______________________________
Assinatura do pesquisador/RG

_______________________________
Assinatura do orientador/RG

mailto:railkaufc@yahoo.com.br
mailto:thelmaaraujo2003@yahoo.com.br


APÊNDICE D

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- para os
cuidadores/familiares

Muitos pacientes que não fazem tratamento para controlar a pressão arterial podem
apresentar um acidente vascular cerebral, que geralmente são conhecidas como “derrames
cerebrais”. Essas pessoas podem apresentar alguma dificuldade para realizar as atividade
de dia-a-dia, como falar, comer, cuidar de si mesma e andar, além de outras que também
são importantes. Por estes motivos, estamos interessadas em realizar um estudo com as
pessoas que cuidam destes pacientes. Estou convidando você para que possa me ajudar
dando as informações sobre sua pessoa, a quantidade de tempo que passa com a pessoa,
as atividades realizadas, os seus medos e dúvidas.

Caso aceite, eu que sou enfermeira estarei fazendo este trabalho agora. A nossa
conversa durará mais ou menos uma hora. Acredito que este trabalho possa contribuir para
um melhor conhecimento dos problemas que o derrame está trazendo para a população e
sobre as características do cuidador familiar.

Dou garantia de que a entrevista não tem risco e de que as informações que
estamos obtendo serão usadas apenas para a realização do trabalho e para contribuir com
melhoria do seu cuidado. Também, asseguro que a qualquer momento você poderá ter
acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo,
inclusive para resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem liberdade de retirar seu
consentimento a qualquer momento, sem que isto traga prejuízo para suas consultas.
Finalmente, lhe informamos que, quando apresentarmos os resultados, não usaremos o seu
nome e nem daremos nenhuma informação que possa identificá-lo(a). Caso precise entrar
em contato, informamos-lhe nosso nome e endereço:

Nome da pesquisadora: Ana Railka de Souza Oliveira. Endereço: Avenida José Bastos,
4800, 304H. Bairro: Couto Fernandes – Fortaleza-CE. Telefone: (85) 3482.2721. E-mail:
railkaufc@yahoo.com.br
Nome da orientadora: Thelma Leite de Araujo. Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115 –
Bairro Rodolfo Teófilo – Fortaleza-CE. Telefone: (85) 3366.8459. E-mail:
thelmaaraujo2003@yahoo.com.br

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará poderá ser
consultado sobre o estudo pelo telefone (85) 4009 8438.

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO

Declaro que após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa.
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ANEXO A

ESCALA DE BARTHEL (MINOSSO et al., 2010)

Variáveis
Alimentação 1. DEPENDENTE 5. PRECISA DE AJUDA 10. INDEPENDENTE

Capacidade de
vestir-se

0. DEPENDENTE 5. PRECISA DE AJUDA 10. INDEPENDENTE

Banho 0. DEPENDENTE 5. INDEPENDENTE
Uso do

Banheiro
0. DEPENDENTE 5. INDEPENDENTE

Cuidados
Pessoais

0. PRECISA DE
AJUDA

5. INDEPENDENTE

Eliminação
Urinária

1.INCONTINENTE 5. OCASIONAL/ACIDENTAL 10. CONTINÊNCIA

Eliminação
Intestinal

1. INCONTINENTE 5. OCASIONAL/ACIDENTAL 10. CONTINÊNCIA

Subir Escadas 1. INCAPAZ 5. PRECISA DE AJUDA
VERBAL, FÍSICA OU

SUPORTE

10. INDEPENDENTE

Deambulação 1. IMÓVEL 5. INDEPENDENTE EM
CADEIRA DE RODAS

10. AJUDA MÍNIMA 15. MARCHA
INDEPENDENTE

Pontuação total da Escala de Barthel: ______________________________________

Classificação Escala de Barthel: ___________________________________________



ANEXO B

ESCALA DE LAWTON (SANTOS; VIRTUOSO JÚNIOR, 2008)

Variáveis Não
Consegue

Ajuda Parcial Sem Ajuda

Capacidade para usar o telefone 1 2 3

Capacidade para fazer compras 1 2 3

Capacidade para preparar as refeições 1 2 3

Capacidade para realizar as atividades
domésticas 1 2 3

Responsabilidade em relação a sua medicação 1 2 3

Capacidade para controlar gastos 1 2 3

Capacidade para viajar 1 2 3

Pontuação total da Escala de Lawton:
______________________________________

Classificação Escala de Lawton:
_________________________________________



ANEXO C

CAREGIVER BURDEN SCALE (Medeiros, 1998)



ANEXO D



ANEXO E

SELF REPORT QUESTIONNAIRE (MARI; WILLIANS, 1986)

01- Tem dores de cabeça freqüentes?. 1- Sim 2- Não

02- Tem falta de apetite?. 1- Sim 2- Não

03- Dorme mal? 1- Sim 2- Não

04- Assusta-se com facilidade? 1- Sim 2- Não

05- Tem tremores de mão? 1- Sim 2- Não

06- Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a) 1- Sim 2- Não

07- Tem má digestão? 1- Sim 2- Não

08- Tem dificuldade de pensar com clareza? 1- Sim 2- Não

09- Tem se sentido triste ultimamente? 1- Sim 2- Não

10- Tem chorado mais do que de costume? 1- Sim 2- Não

11- Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias? 1- Sim 2- Não

12- Tem dificuldades para  tomar decisões? 1- Sim 2- Não

13- Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, causa sofrimento)? 1- Sim 2- Não

14- É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 1- Sim 2- Não

15- Tem perdido o interesse pelas coisas? 1- Sim 2- Não

16-Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 1- Sim 2- Não

17-Tem tido  idéias de acabar com a vida 1- Sim 2- Não

18- Sente-se cansado(a) o tempo todo? 1- Sim 2- Não

19- Tem sensações desagradáveis no estômago? 1- Sim 2- Não

20- Você se cansa com facilidade? 1- Sim 2- Não

Total de sim   |___||___|

TOTAL A + B    |___||___|
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