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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Apesar da grande impor-
tância do cuidador no processo saúde-doença do portador de 
doença crônica, poucos estudos analisam os efeitos ou seu im-
pacto sobre o cuidador. O objetivo deste estudo foi investigar 
o impacto da doença crônica na vida do familiar cuidador do 
paciente crônico.
MÉTODO: Noventa e nove cuidadores responderam a um 
questionário sobre o impacto da doença crônica em seus senti-
mentos e em sua rotina diária. Foram testadas associações entre 
as variáveis dependentes (Questionário: Impacto da Doença 
Crônica) e variáveis independentes (dados do Questionário 
Sócio-Demográfico). 
RESULTADOS: O perfil destes cuidadores é de predomínio de 
filhos (57,6%) ou cônjuges (31,3%), do sexo feminino (74,7%), 
faixa etária até 53 anos (69,7%), nível superior (43,4%), casa-
dos (58,6%) e procedentes da região Sudeste do país (63,6%). A 
melhor resposta adaptativa ao impacto da doença crônica foi nos 
indivíduos procedentes da região Nordeste do Brasil e pior nos 
cuidadores procedentes da região Sul. 
CONCLUSÃO: A doença crônica exerce sofrimento para os cui-
dadores, afetando sua qualidade de vida, fato geralmente negligen-
ciado e por vezes, demanda tratamento por profissionais da saúde.
Descritores: Cuidadores, Doença crônica, Família, Questionários.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Despite the great im-
portance of the caregiver in the health-illness process of patients 
with chronic disease, few studies analyze the effects or impact of 
disease on the caregiver. The objective of this study was to inves-
tigate the impact of chronic disease in life of the family caregiver 
of the chronic patient.
METHOD: Ninety-nine caregivers answered a questionnaire 
about the impact of chronic disease in their feelings and daily 
routine. It was tested the associations between the dependent 
variables (Survey: Impact of Chronic Disease) and independent 
variables (data from the Socio-Demographic Questionnaire).
RESULTS: The profile of caregivers is predominantly of children 
(57.6%) or spouses (31.3%), female (74.7%), up to age 53 years 
(69.7%), complete college (43.4%), married (58.6%) and from 
the region Southeast of the country (63.6%). The best adaptive 
response to the impact of chronic disease was of individuals from 
the Northeast region of Brazil and the worst in caregivers coming 
from the South. 
CONCLUSION: The chronic disease bring suffering to caregi-
vers, affecting their quality of life, a fact often overlooked and 
that sometimes demand treatment by health professionals.
Keywords: Caregivers, Chronic disease, Family, Questionnaires.

intRODUÇÃO

O progressivo aumento da expectativa de vida da população 
no mundo atual permitiu o crescente número de portadores de 
doenças crônicas incuráveis. Essas por sua vez, geram em seus 
portadores perdas sucessivas da independência e autocontrole ne-
cessitando frequentemente de cuidadores. A literatura apresenta 
vários estudos com enfoque no paciente e seus vários aspectos psi-
cológicos, socioeconômicos e funcionais do adoecimento como 
ansiedade, tristeza, irritação, desconforto, insegurança, depres-
são, dor, sofrimento, medo, limitação física/mental, até vivência 
de um luto, assim como a difícil aceitação da própria doença1-5. 
Como consequência, no decurso da doença, várias adaptações 
são necessárias nos campos profissional, pessoal e familiar deste 
paciente2. 
Os significados das doenças crônicas não pertencem exclusiva-
mente ao indivíduo doente, é também propriedade de seus fa-
miliares e de sua rede social. Estes significados que são compar-
tilhados, de forma direta ou indireta, acabam influenciando o 
curso da doença. Eles podem auxiliar na redução ou aumento dos 
sintomas, no exagero ou na diminuição das dificuldades, ou ain-
da nos impedimentos ou facilidades relativas ao tratamento6. A 
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rotina da família pode sofrer alterações por conta das orientações 
médicas, como mudança na dieta e outras restrições indicadas. 
Esses fatores demandam um novo modo de se relacionar com 
essa pessoa, que agora assume na família um novo papel, o de 
doente. Apesar desses fatos, poucos estudos analisam os efeitos ou 
impacto da doença sobre o cuidador.
O papel de cuidar é desgastante, por conta disso, conhecer 
quem são os cuidadores e a situação em que eles se encontram, 
pode ajudar a se pensar em formas de atenuar esse desgaste, 
prevenindo problemas de saúde física e emocional, o que tem 
efeito na melhora da qualidade de vida tanto do paciente quan-
to do cuidador4,7,8.
Muitas vezes, o familiar doente é quem elege o seu cuidador prin-
cipal. Sendo que o relacionamento prévio ao aparecimento da 
doença crônica tem grande influencia nessa escolha, esta vivência 
aponta quem cuidará e como será este cuidado9.
Em comparação à população geral, cuidadores de portadores de 
doença crônica apresentam significantemente mais sintomas de 
distúrbios do humor como ansiedade e depressão11. O estado ci-
vil, gênero e a idade são fatores relacionados de forma mais signi-
ficativa aos sintomas depressivos que o fato de ser ou não cuida-
dor, pois os cuidadores mais velhos e os solteiros demandam mais 
atenção e ajuda no que concerne ao seu estado emocional11. Além 
dos sintomas depressivos, o cuidador de um portador de doença 
crônica apresenta mais sintomas de ansiedade que a população 
geral10 e maiores níveis de estresse11.
Esse novo modo de viver traz consequências para a vida desses 
sujeitos, despertando aspectos psicológicos relacionados à doença 
e à sua vivência. Perceber que não é possível separar o psíquico 
do orgânico é muito importante3, pois o processo saúde-doença 
perpassa não apenas o aspecto biológico, mas envolve também 
o contexto social, político e cultural do indivíduo, incluindo 
sua família12. Assim sendo, uma visão holística do componente 
biopsicossocial se faz necessária para melhor compreensão, trata-
mento e melhora da qualidade de vida do paciente e aqueles que 
o cercam, como cuidadores que são parceiros do paciente nesta 
jornada.
A subjetividade é parte integrante do todo da doença e sua mani-
festação se dá por meio de seus aspectos psicológicos, como por 
exemplo, os comportamentos e pensamentos, os desejos, a fala, 
as fantasias e lembranças, os conflitos, o estilo de vida e o estilo 
de adoecer3.
Avaliar o impacto da doença crônica no cuidador exige alguns 
cuidados. A escolha de um questionário como instrumento de 
coleta de dados, foi baseada em algumas características desta fer-
ramenta. O instrumento de avaliação deve possibilitar a obtenção 
do desfecho da pesquisa, ter facilidade de aplicação, confiabilida-
de e reprodutibilidade sem a interferência do pesquisador, além 
de permitir interrogar um elevado número de pessoas num espa-
ço de tempo relativamente curto13. Questionários podem ser apli-
cados através de um pesquisador ou equipe treinados ou podem 
ser autoaplicados.
Os objetivos deste estudo foram investigar o impacto da doença 
crônica na vida do familiar cuidador do paciente crônico, bem 
como verificar as alterações na vida do cuidador decorrentes do 
convívio com a doença e os sentimentos do cuidador decorrentes 
do convívio com a doença.

MÉtODO

Estudo transversal através de aplicação de questionário elaborado 
para pesquisa do impacto da doença crônica em familiares cuida-
dores de pacientes portadores de afecções incuráveis limitantes da 
Clínica Geral em São Paulo.
Os critérios de inclusão dos cuidadores foram ter 20 anos ou mais 
e ser familiar cuidador de paciente do Sistema Único de Saú-
de (SUS) matriculado Ambulatório de Clínica Médica Geral do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (ACMG-HC-FMUSP), portador de doença crô-
nica degenerativo-metabólica incurável não neoplásica por mais 
de três meses e com independência funcional limitada (escore 
> 50% na Escala de Performance Karnofsky14 ou escore < 2 na 
Escala de Performance ECOG) 15. 
Os critérios de exclusão foram responder a menos que 50% das 
perguntas e apresentar tempo de resposta ao questionário menor 
que 5 minutos, considerando que este é um tempo pequeno para 
responder as 76 perguntas que compunham o instrumento.
Todos os cuidadores familiares que aguardavam a consulta mé-
dica ambulatorial no ACMG-HC-FMUSP no período da tarde 
de 2ª a 6ª feira, de novembro de 2007 a junho de 2008 e que 
atendiam aos critérios de inclusão foram abordados e convidados 
a participar do estudo. Todos os participantes que concordaram, 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Como base para o cálculo do tamanho da amostra, considerou-
-se que cada cuidador teria 50% de chance de impacto positi-
vo ou negativo da doença crônica, poder do teste 80% e nível 
de significância de 5%, chegando a um número mínimo de 74 
cuidadores. A esse valor acrescentou-se 30% devido a possíveis 
perdas, tendo-se obtido um tamanho amostral mínimo final de 
96 cuidadores16,17. 
O HC-FMUSP é o maior hospital público da América Latina, 
de complexidade terciária com 2272 leitos em seu complexo hos-
pitalar. O ambulatório de Clínica Geral apresenta atendimento 
estimado em torno de 4000 pacientes/mês18. O Ambulatório de 
Clínica Médica Geral (ACMG) é um ambulatório de pacientes 
crônicos do Serviço de Clínica Geral (SCG). Os tipos de do-
enças mais prevalentes no ACMG são complexas, inclusive com 
falências múltiplas de órgãos, com predomínio de afecções car-
diovascular, pulmonar e metabólica (diabetes, nefropatias, hepa-
topatias, dislipidemias, obesidade, endocrinopatias), depressão, 
artropatias degenerativas e inflamatórias; doenças estas crônicas 
e progressivas, com importante impacto econômico, político e 
social. Escolheu-se como sujeitos da pesquisa cuidadores fami-
liares de pacientes crônicos de um ambulatório de Clinica Geral, 
por objetivar o estudo do impacto psicológico nos sentimentos e 
comportamentos abrangendo cuidadores de pacientes de várias 
doenças crônicas e não de uma doença específica.
O SCG possui um grupo multidisciplinar composto de psicó-
logos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, auxiliares de en-
fermagem, técnicos de enfermagem, na tentativa de manter um 
atendimento pluralmente ativo, objetivando melhor resposta 
terapêutica e qualidade de vida do paciente e seus cuidadores. 
Todos os profissionais de saúde que trabalham na Clínica Médica 
Geral têm contato com pacientes portadores de doenças crônicas 
e seus cuidadores. 
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Instrumento de avaliação
Foram construídos dois instrumentos de investigação: o Questioná-
rio Sócio-Demográfico (QSD) e o Questionário Impacto da Doença 
Crônica (IDC). Ambos autoaplicados e respondidos individualmen-
te, sem interferência do pesquisador. 
O QSD apresenta os seguintes dados: sexo, estado civil, região do 
Brasil de procedência, tempo de diagnóstico da doença, idade, esco-
laridade, grau de parentesco e morbidades (sistemas orgânicos aco-
metidos).
O IDC considera alterações positivas decorrentes do convívio com a 
doença, além de levar em consideração aspectos relativos aos temas 
morte e vida sexual, que são deixados de lado pelos instrumentos 
citados. Sendo este um dos fatores determinantes para a criação de 
um novo instrumento, pois os questionários validados não atendiam 
aos objetivos do estudo.
O questionário apresenta 45 itens distribuídos em seis domínios: 
reações ao diagnóstico, comportamentos de risco e alterações de sen-
timentos, relacionamentos interpessoais, cuidado pessoal, programa-
ção do dia a dia e sinais de depressão.
O IDC é estruturado e fechado, com três tipos de opções de respos-
tas: “sim / não sei / não”, “mais frequente / menos frequente / não 
alterou” e “sempre / às vezes / nunca”. Os dados foram computados 
como variáveis categóricas positiva, indiferente e negativa.

Análise estatística
Observaram-se as associações existentes entre os 45 itens do IDC em 
relação aos 8 itens do QSD. Os resultados obtidos foram testados 
através do teste do Qui-quadrado, que testa associações entre duas 
variáveis19. Esta análise foi efetuada por meio do pacote estatístico 
SPSS versão 15. 
Estudo aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 
de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) (Processo n° 0544/07).

RESUltADOS

Foram abordados 350 indivíduos. Destes, 115 aceitaram o convite 
de participar do estudo e responderam o questionário. Noventa e 
nove cuidadores atenderam a todos os critérios de inclusão e de ex-
clusão e foram arrolados no estudo.
O perfil desses cuidadores é de predomínio de filhos ou cônjuges, 
do sexo feminino, faixa etária até 53 anos, nível superior, casados, 
procedência da região Sudeste do país e cuidadores de pacientes com 
apenas um sistema orgânico acometido, com tempo de diagnóstico 
médio de 8 anos, sendo o mínimo de um ano e o máximo de 86 anos 
de diagnóstico (Tabela 1).

Análise das associações
A primeira associação é em relação ao sexo. Encontra-se menor in-
tensificação dos sentimentos afetivos e menor alteração da introversão 
em relação aos sentimentos afetivos por parte dos homens (Tabela 2).
Quanto ao estado civil, a comparação entre os grupos demonstrou 
que os casados apresentaram menor arrependimento em relação ao 
diagnóstico e menor atraso no trabalho e/ou escola após o convívio 
com a doença do paciente. Os divorciados sentiram menos desespero 
ao saber do diagnóstico. O viúvo e o solteiro não apresentaram dife-
renças de sentimentos em relação aos outros estados civis (Tabela 3).

Tabela 1 – Perfil da amostra estratificado pelas variáveis independentes.
Variáveis Nº %

Sexo
Masculino 25 25,3
Feminino 74 74,7

Estado civil

Solteiro 28 28,3
Casado 58 58,6
Divorciado 5 5,1
Viúvo 7 7,1

Faixa etária

< 39 anos 39 39,4
40 < I < 53 30 30,3
54 < I < 62 23 23,2
> 63 anos 7 7,1

Escolaridade
Até ensino fundamental 37 37,4
Até ensino médio 19 19,2
Com ensino Superior 43 43,4

Parentesco

Esposo(a) 31 31,3
Filho(a) 57 57,6
Irmão(ã) 5 5,1
Outros tio(a)/sobrinho(a)/nora/sogro(a) 5 5,1

Procedência
Sudeste 63 63,6
Nordeste 22 22,2
Sul 4 4,0

Tempo de 
diagnóstico 
(anos)

Até 3 23 23,2
Entre 3 e 5 31 31,3
Entre 5 e 10 15 15,2
Mais que 10 30 30,3

Sistemas 
acometidos

Um sistema acometido 76 76,8
Mais de um sistema acometido 23 23,2

Tabela 2 – Frequência de respostas em relação ao sexo.
  Negativo Indiferente Positivo

(Valores expressos em %)
Existe uma intensifi-
cação dos sentimentos 
afetivos (p = 0,03)

Masculino 4,2 62,5 33,3

Feminino 11,3 32,4 56,3

Com a doença, guarda 
as coisas dentro de si  
(p = 0,05)

Masculino 16 60 24

Feminino 42,5 37 20,5

Tabela 3 – Frequência de respostas em relação ao estado civil.
  Negativo Indiferente Positivo

(Valores expressos em %)

Sentiu-se desesperado(a) 
quando soube do diag-
nóstico (p = 0,04)

Solteiro 46,4 0 53,6
Casado 41,4 0 58,6
Divorciado 40,0 0 60,0
Viúvo 42,9 14,3 42,9

Sentiu arrependimento 
quando soube do diag-
nóstico (p = 0,03)

Solteiro 22,2 0 77,8
Casado 15,8 5,3 78,9
Divorciado 40,0 0 60,0
Viúvo 0 33,3 66,7

Com a doença, se atra-
sa mais para o trabalho/
escola (p = 0,05)

Solteiro 25,0 0 75,0
Casado 15,8 1,8 82,5
Divorciado 0 20,0 80,0
Viúvo 42,9 0 57,1
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Tabela 4 – Frequência de respostas em relação à faixa etária.
  Negativo Indiferente Positivo

(Valores expressos em %)

Existe uma inten-
sificação dos sen-
timentos afetivos  
(p < 0,001)

< 39 anos 2,6 34,2 63,2
40 < N < 53 27,6 37,9 34,5
54 < N < 62 0 42,9 57,1
< 63 anos 0 71,4 28,6

Com a doença, 
guarda as coi-
sas dentro de si  
(p = 0,04)

< 39 anos 41,0 43,6 15,4
40 < N < 53 36,7 30,0 33,3
54 < N < 62 36,4 40,9 22,7
< 63 anos 0 100,0 0

Tabela 5 – Frequência de respostas em relação à escolaridade.

Negativo Indiferente Positivo
(Valores expressos em %)

Com a doença, 
guarda as coisas den-
tro de si (p = 0,05)

Até ensino 
fundamental 33,3 38,9 27,8

Até ensino 
médio 15,8 47,4 36,8

Superior 46,5 44,2 9,3

Passeia mais que 
antes (p = 0,04)

Até ensino 
fundamental 38,9 41,7 19,4

Até ensino 
médio 55,6 27,8 16,7

Superior 18,6 44,2 37,2

Com a doença, mu-
dou os horários das 
refeições (p = 0,05)

Até ensino 
fundamental 51,4 10,8 37,8

Até ensino 
médio 26,3 0 73,7

Superior 51,2 2,3 46,5

Tabela 6 – Frequência de respostas em relação ao parentesco.
Negativo Indiferente Positivo

(Valores expressos em %)

Frequência das rela-
ções sexuais
 (p = 0,02)

Esposo(a) 41,9 38,7 19,4
Filho(a) 21,4 67,9 10,7
Irmão(ã) 60 40 0
Outros 0 100 0

Alteração na pro-
gramação das ativi-
dades do dia a dia
(p = 0,04)

Esposo(a) 46,7 20 33
Filho(a) 56,1 1,8 42,1
Irmão(ã) 60 20 20
Outros 20 0 80

Tabela 7 - Frequência de respostas em relação à procedência.
Negativo Indiferente Positivo

(Valores expressos em %)
Com a doença, cui-
da dos outros mais 
que antes (p = 0,04)

Sudeste 54,0 38,1 7,9
Nordeste 68,2 18,2 13,6
Sul 50,0 0 50

Fica triste pelo fa-
miliar com a doen-
ça (p = 0,05)

Sudeste 61,0 37,3 1,7
Nordeste 55,0 30,0 15
Sul 66,7 0 33,3

Com a doença, 
guarda as coi-
sas dentro de si  
(p < 0,01)

Sudeste 38,7 46,8 14,5

Nordeste 18,2 31,8 50

Sul 50,0 50,0 0

Deseja estar morto 
(p = 0,02)

Sudeste 0 90,0 10
Nordeste 4,5 81,8 13,6
Sul 25,0 75,0 0

Cuida da aparência 
mais que antes
(p = 0,02)

Sudeste 12,9 59,7 27,4
Nordeste 4,5 27,3 68,2
Sul 25,0 50,0 25

Frequência das rela-
ções sexuais
(p = 0,02)

Sudeste 24,2 67,7 8,1
Nordeste 40,9 36,4 22,7
Sul 75,0 25,0 0

Passear (p = 0,01)
Sudeste 25,8 50,0 24,2
Nordeste 42,9 19,0 38,1
Sul 100,0 0 0

Alterou do horário 
de sono
(p = 0,02)

Sudeste 38,1 7,9 54
Nordeste 59,1 4,5 36,4
Sul 25,0 50,0 25

No tocante à faixa etária, verificou-se que quanto maior a idade 
do cuidador, menor impacto de sentimentos em relação à doença 
e seu diagnóstico. Os cuidadores acima de 63 anos apresentaram 
menor intensificação de sentimentos afetivos e menos introversão 
(Tabela 4).
Em relação à escolaridade, os cuidadores com ensino médio 
passeiam menos e alteram menos os horários das refeições e sua 
introversão de sentimentos depois do convívio com a doença 
(Tabela 5).
Quanto ao parentesco, os cuidadores na situação de irmão apre-
sentam a maior alteração da programação das atividades do dia a 
dia depois da doença; 100% dos cuidadores com menor grau de 
parentesco (tio(a), sobrinho(a), genro/nora e sogro(a)) não apre-
sentam alteração da frequência de relações sexuais, sendo que ir-
mãos e esposos foram os que depois da doença mais diminuíram 
a frequência de relações sexuais (Tabela 6).
A procedência foi analisada por regiões Sudeste, Nordeste e Sul 
do Brasil. Percebeu-se que a maioria dos cuidadores nordestinos 
apresentou aumento nas seguintes variáveis: cuidar dos outros, 
alteração do seu horário de sono, cuidado com sua aparência, 
frequência de passeios, quantidade de relações sexuais. Os cuida-
dores da região Sul apresentam respostas opostas aos cuidadores 
nordestinos em todos os itens citados e ainda sentem maior tris-
teza pelo familiar com a doença, também apresentando maior 

índice de introversão de sentimentos e maior desejo de estar 
morto. Os procedentes da região Sudeste apresentaram respostas 
intermediárias em todos os quesitos quando comparados aos nor-
destinos e sulistas (Tabela 7).
No tangente ao número de comorbidades dos pacientes, foi estra-
tificado em um sistema orgânico acometido ou mais que um sis-
tema acometido. Os cuidadores de pacientes com acometimento 
de mais que um sistema apresentou mais paciência em relação ao 
familiar com a doença (Tabela 8).
O único sentimento que se mostrou significativo em relação ao 
tempo de diagnóstico foi o pensamento de suicídio, que foi mais 
intenso quando o tempo de diagnóstico da doença tinha até 3 
anos (Tabela 9).
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DiSCUSSÃO 

Este estudo demonstrou impacto psicossocial no cuidador fami-
liar decorrente do convívio com a doença crônica de atendimento 
terciário.
Os resultados sugerem que o perfil do cuidador de pacientes 
crônicos do maior hospital público de atendimento terciário da 
América do Sul foi de predominância de mulheres, casadas, com 
idade entre 40 e 60 anos, esposa ou filha, e a melhor resposta 
adaptativa em relação ao impacto da doença foi nos indivíduos 
procedentes da região Nordeste do Brasil. 
A predominância feminina entre os cuidadores está em concor-
dância com outros estudos20,21. Portanto este resultado era espe-
rado e reforça o fato de que ainda é comum e cultural que a 
figura feminina assuma os cuidados necessários para o bem estar 
familiar. Os dados também sugerem que o impacto do convívio 
com a doença é mais intenso neste gênero que se envolve mais 
com o cuidado.
Comumente a mulher cuida de várias e de todas as gerações: be-
bês, crianças, adultos e idosos; sadios e doentes. Elas agregam 
várias funções de cuidado para manter a ordem familiar. Quando 
se faz necessário, é comum a mulher abandonar tudo para exercer 
o papel de cuidador, até mesmo sua vida profissional.
A maioria das cuidadoras são filhas e casadas, o que corrobora 
com achados de outro estudo21. Muitas vezes as filhas assumem 
o papel de cuidadoras por não haver outra pessoa que aceite este 
papel. Há casos em que os cônjuges cuidam e declaram como jus-
tificativa o acordo firmado no casamento, o de cuidar do outro. 
Sendo assim, o cuidado é considerado uma obrigação. Quando 
são os filhos que têm que assumir este papel, aparecem claramen-
te conflitos a respeito de quem vai ser o cuidador principal4.
Além disso, é comum um impacto negativo “do cuidar” no traba-
lho do cuidador, principalmente num momento de crise da do-
ença. Dentre os cuidadores que têm empregos, 69% relatam ter 
alguma alteração no ambiente de trabalho10. No presente estudo, 
os dados sugerem que os cuidadores casados apresentaram menor 
alteração na rotina de trabalho. Acredita-se que o companheiris-

mo da vida conjugal permitiria um menor impacto no trabalho, 
apesar do aumento da carga de atividades.
Neste estudo os cuidadores com parentesco mais próximo (côn-
juges, filhos e irmãos) são os que mais sofrem mudanças na sua 
atividade sexual, além disso, os solteiros são os menos afetados 
neste quesito. A literatura indica que o impacto negativo do con-
vívio com a doença se expressa mais na esposa21. Pode-se conside-
rar que a esposa é um cuidador com parentesco próximo e agrega 
a função de cuidado socialmente exercida pela mulher. Além dis-
so, sendo o marido o portador da doença crônica, é possível que 
a libido e desempenho sexual estejam afetados, comprometendo 
a vida sexual do casal.
A faixa etária predominante neste estudo foi de até 53 anos, o que 
pode ser semelhante a outros estudos que apresentam um predomí-
nio dos cuidadores com idade menor que 50 anos20,21. O presente 
estudo sugere que quanto maior a idade, menor a alteração de sen-
timentos em relação à doença e seu diagnóstico. Um estudo com 
cuidadores21 mostra que quanto maior a idade do cuidador maior o 
seu envolvimento emocional com o cuidado. Essas duas afirmações 
não se excluem e podem se complementar, pois o cuidador pode 
estar mais envolvimento e com menos alterações negativas.
A literatura demonstra que o cuidar de paciente portador de do-
ença crônica é um processo desgastante e estressante21 e alterações 
na rotina do cuidador são documentadas em vários estudos, in-
clusive alterações na rotina e ambiente de trabalho do cuidador10. 
No presente estudo encontrou-se um indicador grave de desgaste: 
o pensamento suicida só apareceu em cuidadores de pacientes 
com pouco tempo de diagnóstico (menos de 3 anos). No entan-
to, este estudo mostrou também reações adaptativas como menor 
impacto negativo no cuidador de pacientes com maior núme-
ro de comorbidades. Esses dados sugerem que o maior tempo 
de diagnóstico induz uma adaptação do indivíduo, com maior 
tolerância à situação de cuidador, tornando as reações negativas 
extremas menos frequentes.
A literatura é controversa em relação à associação entre nível de 
escolaridade e o impacto no cuidador21. No presente estudo esta 
controvérsia persiste, pois não é possível concluir qual nível de es-
colaridade possibilita maior ou menor impacto da doença crônica.
Um resultado bastante interessante encontrado foi a reação ao 
convívio com a doença apresentada por cuidadores provenientes 
da região Nordeste do país. Os nordestinos apresentaram melhor 
resposta adaptativa diante do convívio com a doença. Vale ainda 
dizer que os cuidadores provenientes da região Sul do país fo-
ram os que apresentaram mais reações negativas decorrentes da 
convivência com a doença crônica. Não foi encontrado nenhum 
registro na literatura sobre esses aspectos. Porém a literatura su-
gere que no Nordeste do país encontram-se os menores índices 
de desenvolvimento humano22, ou seja, a exposição a maiores ad-
versidades desde a infância pode facilitar maior adaptabilidade 
nestas situações.
Os dados desta pesquisa sugerem que o convívio com a doença 
crônica é desgastante e, no entanto, os cuidadores conseguem ver 
alguns aspectos positivos decorrentes dessa vivência. Levando em 
consideração que a qualidade de vida de quem cuida não pode 
ser deixada de lado; conhecer e valorizar os aspectos referidos por 
esse cuidador pode facilitar o processo de ampliação dos aspectos 
positivos e diminuição dos aspectos negativos ou desgastantes.

Tabela 8 – Frequência de respostas em relação ao número de sistemas 
acometidos.

Negativo Indiferente Positivo
(Valores expressos em %)

Sente-se impacien-
te em relação ao 
familiar com a do-
ença (p = 0,03)

Um sistema 
acometido 33,3 53,3 13,3

Dois ou mais 
sistemas aco-
metidos

26,1 34,8 39,1

Tabela 9 – Frequência de respostas em relação à faixa etária.
Negativo Indiferente Positivo

(Valores expressos em %)

Pensa em se 
matar
 (p = 0,01)

Até 36 meses 17,4 65,2 17,4
37 < t < 60 meses 0 90,3 9,7
61 < t < 120 meses 0 85,7 14,3
121 meses ou mais 0 93,3 6,7
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Neste estudo, pode-se perceber que os cuidadores que apresenta-
ram mais sentimentos e alterações negativas em decorrência do 
convívio com a doença foram as mulheres, os provenientes da 
região Sul, cuidadores com idade abaixo de 53 anos, com grau de 
parentesco mais próximo, familiares que cuidam de paciente com 
menor tempo de diagnóstico de doença e quando o paciente tem 
uma única morbidade. Estes podem ser considerados como fato-
res associados ao maior impacto negativo decorrente do convívio 
com a doença, ou seja, cuidadores com essas condições podem 
merecer mais atenção da equipe de saúde, que pode ajudar a am-
pliar ou voltar o olhar para os aspectos positivos que muitas vezes 
estão ocultos, sem receber a devida e merecida atenção.

Limitações do estudo
A presente amostra é de cuidadores familiares de pacientes perten-
centes a um hospital público terciário, geralmente com doenças 
complexas, e por vezes com falência de múltiplos órgãos e siste-
mas e com funcionabilidade limitada a pequenas atividades diárias. 
Portanto, não permite a generalização de suas conclusões para ou-
tras populações. Para que seja possível a generalização dos resulta-
dos, faz-se necessário a aplicação do questionário proposto a outras 
populações e a realização das análises de consistência e validade.
Houve também a exclusão de cuidadores não letrados. Reconhe-
ce-se que esse critério de exclusão negligencia uma parcela sig-
nificante da população de cuidadores. Para sanar esta limitação, 
poder-se-ia fazer a aplicação do questionário por um pesquisador 
em vez de um questionário autoaplicável; porém, acredita-se que 
por possuir muitas questões de cunho pessoal e considerando a 
singularidade de cada indivíduo pesquisador, a aplicação do ques-
tionário por pesquisadores treinados demandaria maior tempo, 
custo e viés de indução de resposta nos resultados deste estudo.
Outra limitação consiste em ter usado três opções de resposta 
para o questionário e não ter usado a escala Likert. Essa decisão se 
deu pelo uso como base outros questionários, por exemplo, parte 
do questionário de qualidade de vida SF-3616 que utiliza duas 
opções de resposta em vez de cinco.

Sugestão para trabalhos futuros
Os resultados obtidos neste estudo sugerem a necessidade de 
aplicação do ‘Questionário Impacto da Doença Crônica’ (IDC) 
(pós-análises de consistência) em outras populações, e ainda, em 
doenças crônicas específicas. Isto possibilitaria a validação interna 
e externa do instrumento aqui utilizado e a generalização de seus 
resultados.

COnClUSÃO

O impacto da doença crônica no cuidador necessitou de abor-
dagem multifacetada, por comportar diversos aspectos da vida 
do sujeito. Neste sentido o questionário tentou abranger as mais 
importantes mudanças decorrentes do convívio com a doença. O 
instrumento de avaliação proposto, o IDC passou por significa-
tivas alterações, findando na construção de um instrumento com 
consistência interna, reduzido em 38% do original, composto 
por 6 domínios e 47 itens. Estas mudanças trazem aprimoramen-
to e possibilita melhor investigação do cuidador familiar. 
De uma maneira geral, a doença crônica traz consigo não apenas 

aspectos negativos, mas também positivos. Este fato se aplica ao 
cuidador, e não apenas ao portador da doença. O presente estudo 
demonstrou que a doença crônica exerceu efeito impactante no 
cuidador familiar do paciente. Este sentimento é importante na 
relação paciente-doença e geralmente é negligenciado na prática 
clínica. Conhecer e ampliar os aspectos positivos e as vivências 
agradáveis decorrentes do contato com a doença constitui uma 
possibilidade de cuidar. Cuidar do doente crônico e de seu familiar.
Mesmo com as caracterizações feitas neste estudo, e em alguns 
outros, não se deve deixar de lado a singularidade de cada indiví-
duo. O conhecimento do perfil do cuidador auxilia a aproximar 
da realidade, mas não a esgota, ou seja, cada cuidador deve ser 
olhado como único e provido de seus valores e crenças pessoais.
Em relação ao Questionário Impacto da Doença Crônica, con-
cluiu-se que:
· O instrumento é confiável para a população estudada após as 
adaptações executadas após análises estatísticas específicas; 
· O questionário apresenta forma final reduzida em 38% do origi-
nal com 47 itens e 6 domínios após a avaliação estatística específica.
Em relação ao impacto psicológico da doença crônica no cuida-
dor familiar:
· O perfil do cuidador é de parentesco próximo ao paciente, adul-
to jovem e do sexo feminino;
· O cuidador proveniente da região Nordeste do Brasil tem me-
lhor resposta adaptativa ao convívio com a doença crônica que o 
cuidador proveniente da região Sul do país;
· O impacto se apresenta de maneira plural e, na população es-
tudada, exerce desconforto e sofrimento para os cuidadores, afe-
tando sua vida.
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