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CUIDADORES INFORMAIS DE IDOSOS COM A DEMÊNCIA DE ALZHEIMER: RELAÇÃO COM OS 
IDOSOS E A SOBRECARGA DE TRABALHO

Nos últimos tempos, o envelhecimento da população associado ao aumento 
da prevalência de doenças crônicas, entre elas a Doença de Alzheimer (DA) é 
uma característica da população brasileira. Cuidadores informais são 
frequentemente responsáveis pelo cuidado de idosos com DA que pode 
acarretar diversas alterações na vida dessas pessoas, entre elas a sensação 
de sobrecarga de trabalho.
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Os cuidadores eram em sua maioria do sexo feminino, 93,75%, tinham entre 40 a 60 anos, 33,75%, e eram 
casados, 50%. Na análise da sua relação de parentesco com o idoso, foi possível identificar que 78,75% 
tinham uma relação de parentesco com o idoso, sendo 52% filhos ou filhas dos cuidadores informais, 45% 
cuidavam do idoso há mais de três anos, 45%, e durante os 7 dias da semana, 52%. Houve relação 
estatisticamente significativa entre as variáveis relação de parentesco e sobrecarga de trabalho (p<0,001). 
Também se mostrou significativa a relação entre há quanto tempo o cuidador cuida do idoso e a sobrecarga 
de trabalho (p=0,02). Cuidadores que se dedicam a essa atividade há mais de três anos tiveram mais 
sobrecarga severa de trabalho. O fato de ter outra ocupação além do cuidado do idoso não mostrou 
significância estatística na relação com a sobrecarga de trabalho (p=0,03).

Analisar a relação estabelecida entre o cuidador informal e o idoso com DA e 
associa-la com a sobrecarga de trabalho do cuidador.

Pesquisa descritiva, exploratória com abordagem quantitativa com 80 
cuidadores informais de idosos com DA que responderam a um formulário 
online. Os participantes foram acessados por meio de redes sociais. Para 
avaliar a sobrecarga do cuidador foi utilizada a Escala de Zarit. Para a 
associação entre as variáveis foi utilizado o Teste de Quiquadrado para 
tabelas de contingência com erro de 5%. Foram consideradas significativas 
aquelas com p<0,05. A pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de 
Ética em Pesquisa da UNIP e aprovada segundo parecer nº 4.591.324. Conhecer as características da relação entre cuidador informal e o idoso 

pode ajudar nas intervenções para um cuidado adequado ao idoso com DA, 
sem prejuízo ás formas de vida e de trabalho de ambos.


