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Analisar as percepções de cuidadores familiares de idosos com demência sobre o fim da vida. 

• Compreender como os cuidadores familiares percebem e experienciam o processo do fim da vida do idoso com 
demência pode trazer esclarecimentos significativos para uma melhor intervenção da equipe de saúde.

• Ao conhecer e refletir sobre os diferentes e múltiplos significados que foram atrelados ao fim da vida, 
percebeu-se a importância de maior aproximação com os cuidadores, para entender suas demandas pessoais, 
suas crenças e valores, que podem interferir diretamente no ato de cuidar. 

Fundamental conhecer o significado da finitude para os familiares

Cuidado  envolve a tomada de decisões difíceis Modificação de papéis familiares Familiares  gestores da vida do idoso

Familiares são os principais responsáveis pelo cuidado e assistência a essas pessoas

Demência
Uma das principais causas de incapacidade na velhice Exige cada vez mais cuidados

Pergunta: “Quando falo ‘fim da 
vida’, qual palavra você 

pensa/vem na sua cabeça?”

Análise dos dados: técnica de 
análise temática

(Braun; Clarke, 2006)

Entrevistas individuais semi-
estruturadas

Unidades temáticas:

A morte na perspectiva dos mortais: triste fim

• “[...] o fim da vida é muito triste […] Por mais 
trabalho que você achar que a pessoa está te 
dando, mas você não quer [que ela morra]” 
(E32, 57 anos, nora).

• “[...] a tristeza é justamente você saber que… 
foi embora mesmo, não tem outra 
alternativa. Então aí dá uma sensação de 
tristeza, porque você não vai rever [...]” (E26, 
71 anos, marido).

A morte na perspectiva da transcendência

• “[...] tristeza pela ausência, perda da 
presença, mas eu não tenho eu dúvida da 
continuidade” (E12, 40 anos, filha

• “[...] para mim, esperança… de uma coisa 
bem melhor do outro lado”

(E30, 37 anos, filha)

• 63 cuidadores familiares
• Idades  entre 20 e 86 anos 
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• 50,7% cuidadores idosos
• 74,6% mulheres


