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Resumo
Introdução: A tarefa de cuidar de um familiar com demência é reco-
nhecida como associada ao estresse crônico e a problemas físicos e 
emocionais no cuidador. Entretanto, a influência do tipo de demência 
sobre a autopercepção de saúde em cuidadores familiares ainda é 
pouco conhecida. Objetivos: Descrever características sociodemo-
gráficas e clínicas de uma amostra ambulatorial do Rio de Janeiro 
composta por pacientes com demência e seus cuidadores familiares 
e examinar a relação entre o tipo de demência do paciente (VD: de-
mência vascular; DA: doença de Alzheimer; DM: demência mista) e 
a autopercepção de saúde em cuidadores familiares. Métodos: A 
amostra (n = 49) foi constituída por pacientes com demência e seus 
cuidadores familiares atendidos regularmente em um ambulatório 
de Psicogeriatria no Rio de Janeiro. Pacientes foram avaliados com 
Mini-Exame do Estado Mental, Questionário de Atividades Funcio-
nais, Inventário Neuropsiquiátrico e Escala de Estadiamento da De-
mência. Cuidadores foram investigados com um Questionário So-
ciodemográfico e Clínico, que inclui questões de autopercepção de 
saúde física e emocional, além dos Inventários Beck de Depressão e 
Ansiedade e Entrevista de Sobrecarga Zarit. Resultados: Cuidado-
res familiares de pacientes com DA apresentaram pior autopercep-
ção de saúde física quando comparados aos familiares provedores 
de cuidados dos grupos dos outros tipos de demência, apesar de a 
diferença não ter alcançado nível de significância estatística. A quei-
xa de dor foi o problema físico mais frequente nos cuidadores nos 
três tipos de diagnóstico. Ansiedade foi o mais prevalente problema 
emocional em cuidadores dos grupos DA e DM, enquanto fadiga/
desencorajamento foi mais frequente nos cuidadores do grupo DV. 
Conclusão: Cuidadores familiares de pacientes com DA revelam 
tendência a pior percepção de saúde, quando comparados aos cuida-
dores dos grupos DV e DM. Os achados podem favorecer a conscien-
tização da sociedade e dos profissionais de saúde sobre a atenção 
à saúde do cuidador familiar, especialmente de pacientes com DA. 

Palavras-chave: cuidador familiar, autopercepção de saúde, de-
mência. 

AbstRAct
Introduction: Provide care for a demented relative is recognized 
as associated to chronic strain, and also to caregiver’s physical and 
emotional problems. However, little is known about the influence 
of the dementia type on family caregiver health self-perception. 
Objectives: Describe sociodemographic and clinical factors of an 
outpatients sample in Rio de Janeiro composed by demented pa-
tients and their family caregivers, and to investigate the relation of 
the dementia type (vascular dementia: VaD; Alzheimer disease: AD; 
mixed dementia: MD) with family caregivers health self-perception. 
Methods: Outpatients (n = 49) with dementia were evaluated with 
Mini-Mental State Examination, Functional Activities Questionnaire, 
Neuropsychiatric Inventory, and Clinical Dementia Rating. Caregi-
vers were assessed with a Sociodemographic and Clinical Question-
naire, Beck Depression and Anxiety Inventories, and Zarit Burden In-
terview. Results: Family caregivers of AD patients presented poorer 
physical health self-perception when compared to family caregivers 
of the other dementia types, however these differences did not reach 
the statistical level. Physical and emotional complains were reported 
by the majority of caregivers of all dementia types. Complaint of pain 
was the most frequent physical problem among the three diagnostic 
types. Anxiety was the most common emotional problem among AD 
and MD caregivers, while fatigue/discouragement expressed higher 
prevalence at VaD group. Conclusion: There was a tendency for po-
orer self-perception physical health among AD caregivers in relation 
to VaD and MD types. These findings may be useful for society and 
health professionals’ awareness concerning the attention at family 
caregiver health, especially AD patients caregivers.

Keywords: family caregiver, self-perception of health, dementia. 
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IntRodução

O aumento na prevalência de demência, nas últimas 
décadas, é um dos maiores problemas sociais e de 
saúde pública em países em desenvolvimento como 
o Brasil1,2. O quadro de demência é caracterizado 
por declínio cognitivo e comprometimento funcio-
nal, além de problemas comportamentais frequentes, 
o que exige uma demanda por supervisão e cuida-
dos que se torna progressiva, intensa e complexa ao 
longo do tempo. Nesse sentido, a doença afeta não 
somente os pacientes, mas traz repercussões também 
para a estrutura familiar3.

 Os principais responsáveis pela assistência roti-
neira ao paciente são os cuidadores informais, como 
familiares ou amigos4,5. Os cuidados são fornecidos 
geralmente em casa, porém, muitas vezes, os cuida-
dores não possuem conhecimento adequado sobre 
a doença e suporte de outros membros da família6.

 A combinação de restrições na vida pessoal e isola-
mento social, além de estresse prolongado e vulnerabi-
lidade biológica, pode aumentar o risco de problemas 
físicos e emocionais em cuidadores familiares, como hi-
pertensão arterial, níveis elevados de hormônios asso-
ciados ao estresse, diminuição da imunidade e recupe-
ração mais lenta de doenças, como também depressão 
e esgotamento (burnout)7-10. Outros estudos ressaltam 
ainda que provedores de cuidados na demência são 
menos engajados em atitudes preventivas para a pró-
pria saúde11. Por conseguinte, a qualidade de cuidados 
oferecidos tende a ser prejudicada, o que pode inclusi-
ve antecipar a institucionalização do paciente12,13.

A autopercepção de saúde é definida como o jul-
gamento subjetivo da própria saúde, em geral por 
meio de uma questão simples sobre o estado de saú-
de atual14. É amplamente recomendada em pesquisas 
internacionais como instrumento útil e confiável no 
monitoramento da saúde e qualidade de vida da po-
pulação14-16. Estudos têm identificado associação en-
tre autopercepção de saúde e hábitos de vida, mor-
bidade e mortalidade, como também condições de 
vida e de trabalho17-20. Mais recentemente, a forma 
como o indivíduo percebe a sua própria saúde tem 
sido alvo de interesse crescente no Brasil21,22.

Apesar de o cuidador na demência ser o mais es-
tudado na literatura sobre cuidadores em diversas 
doenças23, pouco se sabe sobre a autoavaliação de 
saúde em cuidadores familiares de pessoas com de-
mência. Alguns autores afirmam que familiares res-

ponsáveis pelos cuidados de pacientes com demência 
percebem sua própria saúde de forma mais negativa, 
quando comparados a cuidadores de pacientes não 
demenciados24 . 

A demência da doença de Alzheimer (DA) e a de-
mência vascular (DV) são os tipos mais frequentes na 
população. A DA é uma condição degenerativa e pro-
gressiva, de início insidioso. Já a DV decorre de doen-
ça cerebrovascular (DCV), com início e progressão 
variáveis25,26. A combinação de DCV com DA é relati-
vamente frequente, sendo definida como DM. Alguns 
estudos evidenciam que na DM o declínio cognitivo 
e funcional do paciente tende a ter prognóstico mais 
severo, dependendo da localização das lesões27. 

Yeager et al.28 investigaram a influência do tipo 
de demência (DA, DV) no nível de sobrecarga de 
seus cuidadores familiares e não observaram dife-
renças em relação ao diagnóstico, mas sim quanto à 
presença de sintomas psicóticos. É bem reconhecida 
na literatura a influência de problemas psicológicos e 
comportamentais do paciente no nível de sobrecarga 
e sintomas depressivos sofridos pelo cuidador29. 

Pouco se sabe sobre as repercussões do tipo de 
demência (DV, DA, DM) na forma como o cuidador 
percebe a sua própria saúde. A hipótese proposta é 
de que apresentações distintas dos tipos diagnósti-
cos, especialmente em relação a problemas compor-
tamentais, podem influenciar a autopercepção de 
saúde negativa de seus cuidadores. Os objetivos do 
presente estudo consistem em descrever caracterís-
ticas clínicas e sociodemográficas de pacientes com 
diagnósticos de DV, DA e DM e de seus respectivos 
cuidadores, além de examinar se os aspectos sociode-
mográficos e clínicos de pacientes e cuidadores, prin-
cipalmente a autopercepção de saúde dos cuidado-
res, têm relação com o tipo de demência do paciente. 

mAteRIAl e métodos

Uma amostra ambulatorial constituída por pares de 
pacientes com demência e seus cuidadores familia-
res principais (n = 49) foi consecutivamente avaliada 
em um estudo transversal no Centro de Doença de 
Alzheimer e Outros Transtornos Mentais na Velhice 
(CDA) do Instituto de Psiquiatria (IPUB) da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. Pacientes com 
demência participaram de projeto sobre Comprome-
timento Cognitivo Vascular/Demência Vascular, no 
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qual são avaliados e acompanhados pacientes diag-
nosticados com DV, DA, DM e também com está-
gios pré-demência. Somente os pacientes com diag-
nóstico de demência foram incluídos neste estudo. 
Uma equipe multiprofissional composta por psiquia-
tras, neurologistas, radiologista e neuropsicólogo 
rea lizou as avaliações de maio a novembro de 2012. 

Foram incluídos pacientes com 60 anos ou mais, 
com diagnósticos clínicos de DV, DA e DM, esta-
belecidos de acordo com a história clínica, avaliação 
neuropsicológica e exames laboratoriais e de resso-
nância magnética, segundo os critérios do DSM-
-IV30, NINCDS-ADRDA31 e NINDS-AIREN32. Os 
critérios de inclusão para o cuidador participar des-
te estudo foram: pertencer à família ou ser próximo 
dela, ter 21 anos de idade ou mais e ser o principal 
responsável, há pelo menos um ano, pela tarefa de 
cuidar de uma pessoa com demência, sem receber 
remuneração por essa atividade. O cuidador informal 
é definido na literatura como a pessoa que se dedica 
aos cuidados do paciente sem receber remuneração 
pela tarefa que desempenha33. 

Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de Éti-
ca do CEP-IPUB-UFRJ, e, após receberem todas as 
informações sobre os objetivos da pesquisa, os partici-
pantes que concordaram em participar do estudo assi-
naram de forma voluntária o termo de consentimento. 

Análise dos dados

Dados descritivos são apresentados de acordo com 
a média e desvio-padrão. Teste do qui-quadrado foi 
utilizado para investigar a relação entre a autopercep-
ção de saúde do cuidador (Ruim/Regular vs. Boa/
Muito boa) e os tipos de diagnósticos de demência 
(DV, DA e DM). Além disso, análises paramétricas 
(ANOVA) e não paramétricas (Kruskal-Wallis) foram 
realizadas para identificar o relacionamento entre o 
tipo de demência e dados clínicos e sociodemográfi-
cos de pacientes e cuidadores. Os dados foram ana-
lisados por meio do pacote estatístico SPSS 17.0 e 
Stata 9.0 (StataCorp, College Station, Tex.).

Avaliação dos pacientes

Os seguintes testes e escalas validados no Brasil fo-
ram empregados: Mini-Exame do Estado Mental 
(MEEM), um teste de rastreio constituído por 30 
itens que avalia cinco domínios cognitivos: orienta-
ção, memória imediata, atenção e cálculo, memória 

de evocação e cálculo34. A cognição foi também ava-
liada de forma mais aprofundada pelo Exame Cog-
nitivo de Cambridge (CAMCOG), uma entrevista 
estruturada neuropsicológica com 60 questões que 
analisam áreas cognitivas necessárias para o diagnós-
tico de demência, como linguagem, atenção, praxia, 
memória, entre outros domínios cognitivos35. O es-
tadiamento clínico do comprometimento cognitivo 
na demência foi estabelecido por meio da Escala de 
Estadiamento da Demência (CDR), que varia de 0 
(ausência de demência) a 3 (demência severa)36. Pro-
blemas de comportamento, como delírios, apatia, 
agressividade, alterações do sono, entre outros, fo-
ram avaliados por meio do Inventário Neuropsiquiá-
trico (NPI), o qual leva em consideração intensidade 
e frequência dos sintomas37, enquanto o nível de fun-
cionalidade e autonomia para atividades instrumen-
tais de vida diária foi avaliado pelo Questionário de 
Atividades Funcionais (Pffefer)38. 

Avaliação dos cuidadores

Realizou-se uma entrevista estruturada sociodemo-
gráfica e clínica para avaliar aspectos como idade, 
estado civil, escolaridade, relacionamento com o pa-
ciente, tempo como cuidador e também dados so-
bre a autopercepção de saúde física e emocional. O 
cuidador foi convidado a classificar o estado de sua 
saúde física em quatro categorias (Muito boa, Boa, 
Regular, Ruim), como também a responder a ques-
tões sobre a presença ou ausência (Sim/Não) dos 
seguintes problemas emocionais: tristeza, ansiedade, 
irritabilidade/impaciên cia, insônia, fadiga/desânimo, 
vontade de morrer. No caso da presença de problema 
físico, o cuidador foi solicitado a descrevê-lo. A fim 
de examinar os sintomas depressivos e ansiosos, fo-
ram empregadas as versões brasileiras e validadas dos 
Inventários Beck de Depressão (BDI)39 e Ansiedade 
(BAI)40, respectivamente. A entrevista de sobrecarga 
Zarit (ZBI)41, validada no Brasil, foi utilizada com 
o objetivo de analisar experiências e sentimentos de 
sobrecarga de cuidados (desgaste físico, emocional, 
social e financeiro) relacionados aos cuidados com o 
paciente. 

ResultAdos

A maioria dos pacientes era do sexo feminino, casada 
ou viúva, com média de idade de 75,5 (7,6) anos e, 
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principalmente, com quatro a sete anos de escolari-
dade. Em relação ao diagnóstico de demência, DA 
(22%-44,9%) foi o tipo mais prevalente, seguido por 
DM (10%-20,4%) e DV (17%-34,7%). O estadiamen-
to clínico da demência mais frequente foi o de nível 
leve (CDR 1), com prevalência de 63,3% (31), seguido 
pelo nível moderado (CDR 2) e grave (CDR 3), com 
prevalências de 32,7% (16) e 4,1% (2), respectivamen-
te. O perfil sociodemográfico e clínico de pacientes e 
cuidadores é mostrado na Tabela 1. Cuidadores fami-
liares eram geralmente mulheres, filhas e casadas, com 
54,7 (13,7) anos de idade e, em geral, com 8-11 anos 
de educação. Aproximadamente 50% dos cuidadores 
expressaram o estado de autopercepção de saúde física 
como “boa” ou “muito boa” e quase 45% o identifi-
caram como “regular” ou “ruim”. 

te entre cuidadores de todos os grupos diagnósticos 
(DA: 36,36%; DV: 20%; DM: 35,29%). 

A presença de problemas emocionais obteve pre-
valência elevada na amostra estudada (DV: 80%; DA: 
68,18%; DM: 64,70%). Ansiedade foi o tipo de pro-
blema emocional mais frequente entre os cuidadores 
dos grupos DA (50%) e DM (58,82%), enquanto a 
fadiga/desânimo (50%) foi mais encontrada em cui-
dadores do grupo DV, no entanto essas diferenças 
entre os grupos não alcançaram nível de significân-
cia. Dados sobre a autopercepção de saúde dos cui-
dadores estão dispostos na Tabela 2. 

tabela 1. Dados sociodemográficos de pacientes e cuidadores (n = 49)

características % (n)
Pacientes

% (n)
cuidadores

Gênero  

Masculino 28,6 (14)  18,4 (9)

Feminino 71,4 (35)  81,6 (40)

Estado civil

Casado(a) 45,8 (22) 49,0 (24)

Solteiro(a)  6,3 (3) 24,5 (12)

Divorciado(a)  2,1 (1) 20,4 (10)

Viúvo(a) 45,8 (22)  6,1 (3)

Nível educacional (anos)

< 4  16,3 (8)  14,3 (7)

4-7 49,0 (24)  28,6 (14)

8-11 24,5 (12)  53,1 (26)

> 11 10,2 (5)   4,1 (2)

Relacionamento com o paciente

Filho(a)  53,1 (26)

Esposo(a)  26,5 (13)

Irmão/Irmã  10,2 (5)

Outros parentes/amigos  10,2 (5)

Cuidadores do grupo de pacientes com DA se au-
toavaliaram com pior saúde física percebida em com-
paração aos provedores de cuidados dos grupos DV 
e DM, porém essa diferença não foi estatisticamente 
significativa (p = 0,379). A relação entre tipos de de-
mência e saúde emocional (p = 0,697) dos cuida-
dores não revelou associação significativa estatística. 
A presença de problemas físicos foi evidenciada pela 
maioria dos cuidadores (DA: 90,0%; DV: 88,88%; 
DM: 64,70%). Dor foi a queixa física mais prevalen-

tabela 2. Autopercepção de saúde física e emocional

estado do cuidador % (n) 

Saúde física 

Ruim  8,2 (04)

Regular 34,7 (17)

Boa 53,1 (26)

Muito boa  4,1 (02)

Presença de problema de saúde físico  

Sim 56,3 (27)

Não 43,8 (21)

Presença de problema emocional  

Sim 69,4 (34)

Não 30,6 (15)

A investigação da relação entre dados sociodemo-
gráficos e clínicos de pacientes e cuidadores com os 
tipos de diagnóstico de demência não encontrou as-
sociação significativa (Tabela 3).

dIscussão

O presente estudo pretendeu investigar se diferentes 
diagnósticos de demência (DV, DA, DM) influen-
ciam a autopercepção de saúde do cuidador familiar. 
Os dados indicaram uma tendência a pior autoper-
cepção de saúde física entre os cuidadores de pacien-
tes com DA, quando comparados aos cuidadores dos 
grupos DV e DM, apesar de essa diferença não ter 
alcançado nível de significância estatística. A maioria 
dos cuidadores apresentou queixas de problemas físi-
cos e emocionais. A queixa de dor foi o problema fí-
sico mais prevalente nos cuidadores dos três grupos, 
enquanto ansiedade se apresentou como a queixa 
emocional com maior frequência entre os cuidadores 
dos grupos DA e DM, e fadiga/desânimo foi mais 
comum entre cuidadores do grupo DV. 

Valente L et al.
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tabela 3. Características clínicas de cuidadores e pacientes em relação ao diagnóstico do paciente

  total (n = 49)
m(dp)

dA (n = 22)
m(dp)

dV (n = 10)
m(dp)

dm (n = 17)
m(dp) p

Pacientes          

Idade (anos) 75,5 (7,6) 75,8 (8,2) 72,6 (6,8) 76,8 (7,1) 0,39

MEEM 19,7 (5,6) 21,0 (4,3)  18,9 (5,0) 18,6 (7,1) 0,54

CAMCOG  57,8 (16,1)  57,6 (13,5)  64,0 (10,9)  54,5 (21,3) 0,39

NPI  26,6 (18,7)  23,9 (18,7)  31,8 (26,2)  27,1 (13,1) 0,50

Avaliação funcional  16,2 (7,8)  16,1 (8,0)  14,6 (6,9) 17,2 (8,3) 0,63

CDR   1,4 (0,6)  1,3 (0,5)  1,2 (0,4) 1,65 (0,7) 0,14

Cuidadores          

Idade (anos)  54,7 (13,7) 57,8 (14,6) 49,8 (14,4) 53,5 (11,7) 0,33

Tempo de cuidados (anos)  4,0 (3,6) 3,6 (3,6) 5,4 (4,7) 3,7 (2,8) 0,50

Sobrecarga (Zarit)  32,6 (18,4) 32,6 (19,4)  26,7 (12,3) 35,7 (19,9) 0,60

Ansiedade (BAI) 10,5 (9,7) 10,6 (9,1)  9,3 (8,8) 11,1 (11,3) 0,87

Depressão (BDI) 11,7 (9,7) 11,3 (8,9)  9,9 (7,1) 13,3 (12,0) 0,95

DA: doença de Alzheimer; DV: demência vascular; DM: demência mista; m(dp): média (desvio-padrão).

Aproximadamente 45% dos cuidadores familiares 
autoavaliaram seu próprio status de saúde física como 
“regular” ou “ruim”. Esse resultado foi semelhante 
a alguns estudos sobre cuidadores familiares na DA, 
como o de Ferrara et al.42, que também apresentou a 
mesma porcentagem de cuidadores com autopercep-
ção de saúde prejudicada, enquanto outro estudo43 
identificou cerca de 40% de cuidadores que perce-
bem sua própria saúde como “regular” ou “ruim”. 

A elevada prevalência de queixas emocionais e fí-
sicas, com síndromes dolorosas e ansiedade como os 
problemas mais relatados pelos cuidadores, também 
foi semelhante aos resultados apresentados por Man-
nion43, como também no trabalho anterior desenvol-
vido pelo presente grupo44.

Alguns autores45 identificaram cuidadores de pes-
soas com DA com percepção da própria saúde geral 
mais negativa quando comparados aos cuidadores de 
grupo com acidente vascular cerebral (AVC). Con-
sidera-se que, diante da elevada probabilidade de 
pacientes com AVC desenvolverem quadro demen-
cial46, foi identificada uma correspondência desses 
resultados com o presente estudo. 

Foi evidenciado por Zvěřová (2012)47 que em fa-
ses mais avaçadas da DA cuidadores familiares têm 
pior autopercepção de saúde, além de maior preva-
lência de fadiga crônica e distúrbios do sono, em re-
lação aos que cuidam de parentes em fases iniciais da 
doença. É provável que a característica progressiva 
e degenerativa da DA seja uma das causas desses re-

sultados, visto que a demanda de cuidados torna-se 
mais constante e intensa com a progressão da doen-
ça. Outro estudo48 também mostrou que, em fases 
mais avançadas da demência, cuidadores do grupo 
DA têm níveis mais altos de sobrecarga em relação 
a cuidadores na DV. No presente trabalho, as carac-
terísticas clínicas e funcionais homogêneas nos gru-
pos diagnósticos (DV, DA, DM) examinados, a baixa 
incidência de problemas comportamentais, além do 
fato de a amostra ser proveniente de um serviço de 
referência em Psicogeriatria, com o acompanhamen-
to de equipe multiprofissional, são alguns fatores que 
podem explicar a falta de associação encontrada en-
tre problemas de comportamento e autopercepção 
de saúde. Ressalta-se que uma melhor compreensão 
sobre a relação entre a autopercepção de saúde do 
cuidador familiar e o estadiamento clínico da demên-
cia se faz necessária.

A influência dos níveis de sobrecarga e burnout na 
autopercepção de saúde de cuidadores familiares na 
demência tem sido destacada por alguns estudos49,50. 
Yeager et al. (2010)28 não evidenciaram associação 
entre diagnósticos (DA e DV) e a sobrecarga en-
tre cuidadores, o que tem correspondência com os 
presentes achados. Esses autores observaram que a 
presença de sintomas psicóticos e a intensidade de 
comprometimento funcional nos pacientes têm as-
sociação significativa com a sobrecarga, o que está 
de acordo com vários estudos que documentam os 
problemas comportamentais dos pacientes como os 
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principais preditores de sobrecarga, estresse e proble-
mas de saúde nos cuidadores na demência29,51. 

Esses resultados são preliminares e devem ser in-
terpretados com cautela. Algumas limitações devem 
ser ressaltadas como o pequeno tamanho da amostra, 
que pode ter influenciado os resultados, assim como 
a falta de comparação dos resultados da amostra com 
um grupo controle, além dos dados serem baseados 
em uma investigação transversal. 

Até onde o presente grupo tem conhecimento, 
este é o primeiro estudo que analisa a relação entre os 
tipos de diagnóstico de demência e a forma como o 
cuidador familiar percebe a sua própria saúde. Visto 
que a autopercepção de saúde é uma ferramenta con-
fiável e válida, comparada a medidas mais complexas 
de saúde14, a ampliação dos conhecimentos sobre 
o tema é essencial para a melhor compreensão da 
vulnerabilidade de cuidadores familiares de pacien-
tes demenciados para problemas de saúde. Estudos 
longitudinais se fazem necessários a fim de adicionar 
evidências para o planejamento de estratégias tera-
pêuticas e políticas públicas nessa área.

conclusão

Entre os cuidadores, 45% autoavaliaram sua própria 
saúde física percebida como “regular” ou “ruim”. 
Houve uma tendência a pior autopercepção de saú-
de em cuidadores de pacientes do grupo DA em re-
lação aos cuidadores de pacientes dos grupos DV e 
DM, apesar de essa diferença não ser significativa em 
nível estatístico. Os achados têm implicações sociais 
e clínicas no sentido de favorecer a conscientização 
da sociedade e de profissionais de saúde sobre a 
importância da atenção, que deve ser dedicada à saú-
de do cuidador familiar como parte do acompanha-
mento multiprofissional na demência.
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