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ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE CUIDADORES DE IDOSOS QUE RELATARAM PASSAR POR 
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Com aumento da expectativa de vida e redução da taxa de natalidade, entende-se que a
demanda por cuidados com a população idosa brasileira ganha força junto a necessidade
do cuidador capacitado para o trabalho, pois muitas vezes é a pessoa mais próxima do
idoso. Tendo em vista o crescimento exponencial no número de pessoas com diagnóstico
de demência ao longo das próximas décadas, a estimativa da organização mundial de
saúde é que 152 milhões de pessoas serão afetadas até 2050. Diante disso, torna-se
urgente tratar da assistência de cuidadores como um problema de saúde pública. Além
disso, a pandemia da COVID-19 causou impactos consideráveis na população geral, em
especial os idosos e seus cuidadores, pois estes sofreram sobrecarga significativa de
trabalho e estresse durante a pandemia. Portanto, é importante compreender as condições
e os aspectos psicológicos que são afetados, e assim projetar intervenções para melhorar
a vivência dos cuidadores.
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Investigar os aspectos psicológicos (grau de depressão, de estresse e de ansiedade) dos
cuidadores de idosos que relataram passar por acompanhamento psicológico durante a
pandemia da COVID-19.

O estudo é uma análise exploratória dentro de uma pesquisa quantitativa, de campo,
transversal e descritiva. Para esse estudo foram estudados dois grupos diferentes, um
grupo controle e outro que relatou receber acompanhamento psicológico. A pesquisa foi
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu (CAAE
33730720.30000.0089). A coleta de dados foi realizada online através da plataforma do
Google Forms que foi disponibilizada aos cuidadores pelas redes sociais. Os participantes
responderam questionário sociodemográfico, o instrumento WHOQOL-BREF e a escala
DASS-21. O instrumento WHOQOL-BREF tem como objetivo avaliar a qualidade de vida
de cada indivíduo, e como se sentem em relação a diversos aspectos. Sua divisão é feita
entre quatro domínios; físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. A escala
DASS-21 tem como objetivo avaliar a qualidade de três estados emocionais, sendo estes a
depressão, a ansiedade e o estresse psicológico, divididos igualmente em sub-escalas. Foi
utilizado o GraphPad Prism versão 9,0 para análise estatística. Os dados foram expressos
em média + desvio padrão. Foram utilizados os testes T de Student e a correlação de
Spearman com nível de significância de p< 0,05.

Os cuidadores que relataram passar por AP têm grau de ansiedade e estresse elevado.
Conclui-se que os TE apresentaram escores maiores de ansiedade e estresse devido às
medidas de isolamento social, apesar de necessárias e eficazes, podem ter sido responsáveis
pelo agravamento dos aspectos psicológicos estudados em cuidadores já comprometidos,
sendo que estes têm uma maior percepção técnica da gravidade da COVID-19.

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra utilizada no estudo (n=51) entre

relação à escolaridade, tipo de atividade de cuidador e renda.

Gráfico 1. Nível da DASS-21 dos cuidadores de idosos

que relataram passaram por acompanhamento

psicológico.

Gráfico 2. Nível da DASS-21 dos cuidadores de

idosos que não passaram por acompanhamento

psicológico.

SAP= sem acompanhamento psicológico. AP=

acompanhamento psicológico.
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