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Resumo 

Trata-se de um estudo transversal, exploratório, 
com abordagem quantitativa. Teve como objetivo 
avaliar a sobrecarga de cuidadores de indivíduos 
hemiplégicos e apontar associações entre idade, 
frequência de quedas nesses indivíduos e 
sobrecarga de seus cuidadores.  

Introdução 

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma 
consequência da diminuição do fornecimento 
sanguíneo cerebral. Podendo ser causado de 
forma isquêmica (devido a obstrução de uma 
artéria), sendo o tipo mais comum de ocorrência 
(80% dos casos); ou de forma hemorrágica (com o 
rompimento de um vaso sanguíneo, gerando 
extravasamento de sangue) (LIMA, et al., 2016). O 
AVC é a segunda principal causa de morte no 
mundo, totalizou 15 milhões de mortes em 2015, 
junto com a doença cardíaca isquêmica (OMS, 
2017). Ocorrendo principalmente em adultos e 
idosos, com incidência maior após os 65 anos de 
idade, e no sexo feminino (PEREIRA, et al., 2013). 
Segundo estatísticas, cerca de dois milhões de 
indivíduos que sobrevivem ao AVC, adquirem 
alguma incapacidade, onde 40% destes 
necessitam de cuidados integrais (PEREIRA, et 
al., 2013); o que acarreta mudanças nas suas 
vidas e de seus familiares/cuidadores (SILVA, et 
al., 2016). 
Desta forma, o AVC é uma patologia incapacitante, 
devido comprometimentos físicos, alterações 
visuais, parestesia, paresia, diminuição de 
flexibilidade e de mobilidade, fraqueza muscular e 
declínio cognitivo (COSTA, et al., 2010). 
A hemiplegia, sendo uma das sequelas do AVC, 
promove uma tendência para quedas (COSTA, et 
al., 2010); definindo queda como uma mudança de 
posição para um nível mais baixo que a inicial, 
onde ocorre perturbação do equilíbrio (RIBEIRO, 
et al., 2016). Desta forma, a pessoa com 
hemiplegia, mantém-se em assimetria postural, 
com menor distribuição de peso no lado 
paralisado, e com controle postural alterado, 
dificultam a realização de movimentos do tronco e 
membros, o que pode ocasionar as quedas 
(COSTA, et al., 2010). 

Assim, entra o conceito de cuidador, sendo o 
responsável por zelar pelo bem-estar, saúde, 
alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, 
recreação e lazer da pessoa assistida (CBO, 
2017). Podendo ser do tipo formal (com vínculo 
empregatício), ou do tipo informal (sendo membro 
da família ou afins), sendo este último o mais 
comum; e havendo também, o cuidador principal, 
que é o responsável pelo lesado e pela maior parte 
das tarefas realizadas (PEREIRA, et al., 2013). 
Segundo estudo, há predominância do sexo 
feminino como cuidador, sendo filhas ou cônjuges, 
com idade média de 48,2 anos; e apresentando 
doenças como, em ordem de maior ocorrência, 
hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemias e 
osteoporose, além de depressão, distúrbios 
circulatórios e distúrbios da tireóide (MORAIS, et 
al., 2012). 
Estes cuidadores de dependentes podem 
encontrar-se em uma situação de sobrecarga 
(RODRÍGUEZ-GONZALEZ, et al., 2016), sendo 
esta, definida como um transtorno resultante do 
trabalho de cuidar das dependências e 
incapacidades da pessoa que precisa dos 
cuidados, podendo afetar a vida do cuidador em 
aspectos físicos, emocionais, socioeconômicos, 
nas relações sociais e atividades cotidianas 
(BOAVENTURA; BORGES; OZAKI, 2016).  
Algumas condições como dependência para as 
atividades de vida diária (AVD), trabalho, sintomas 
psicóticos, estão envolvidos no aumento da 
sobrecarga (RODRÍGUEZ-GONZALEZ, et al., 
2016).  
Neste contexto, constatou-se que a dependência, 
a perda de autonomia e a diminuição das 
capacidades e mobilidade funcionais, decorrentes 
do AVC, geram o risco de quedas, que aumentam 
a sobrecarga dos cuidadores (MORAIS, et al., 
2012). 

Objetivos 

Avaliar a sobrecarga de cuidadores de indivíduos 
hemiplégicos e apontar associações entre idade, 
frequência de quedas nesses indivíduos e 
sobrecarga de seus cuidadores. 

Materiais e Métodos  

Estudo transversal, exploratório, com abordagem 
quantitativa. Aprovado pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Barão de 
Mauá, e realizado na Clínica Escola de Fisioterapia 
da mesma instituição.  
Amostra 
Foram recrutados 10 (dez) cuidadores de 
indivíduos que sofreram um ou mais episódios de 
acidente vascular cerebral, e que estes estavam 
em tratamento na clínica escola. 
Critérios de inclusão 
Foram selecionados indivíduos que possuíam os 
seguintes critérios: concordaram em participar da 
pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE); eram cuidadores 
principais, formal ou informal, de um paciente com 
diagnóstico de acidente vascular cerebral, e que 
haviam conhecimento referente às quedas deste. 
Critérios de Exclusão 
Indivíduos que apresentassem déficit cognitivo, na 
fala e/ou auditivo, que prejudicasse o fornecimento 
de informações para o estudo. 
Procedimentos e instrumentos de avaliação 
Após a aceitação dos colaboradores e colhida as 
assinaturas, a coleta de dados foi realizada por 
meio de entrevista oral e individual, com aplicação 
aos cuidadores voluntários os seguintes 
instrumentos: 
a) Questionário sociodemográfico e clínico, 
desenvolvido pelos autores exclusivamente para 
esse estudo, o qual foi submetido a um comitê de 
juízes (dois fisioterapeutas e um estatístico), 
composto de questões relacionadas a dados 
sociodemográficos (idade, sexo, estado civil, 
escolaridade), informações clínicas (patologias 
associadas, diagnóstico), informações sobre 
queda do indivíduo que recebe os cuidados, e 
sobre os cuidados desenvolvidos pelo cuidador. 
b) Questionário de sobrecarga para cuidadores: 
Inventário de Sobrecarga de Zarit, sendo utilizada 
a versão brasileira para avaliação de sobrecarga 
em cuidadores de indivíduos com doenças 
mentais. Instrumento composto de 22 perguntas 
para avaliar a carga dos cuidadores relacionados 
com a incapacidade funcional e comportamento da 
pessoa assistida. Para cada item podia ser 
somado até 4 pontos, totalizando no final até 88 
pontos. Assim, quanto maior a pontuação, maior 
seria a carga (SCAZUFCA, 2002). 

Resultados e Discussões 

As características sociodemográficas e clínicas 
dos pacientes e cuidadores do estudo estão 
demonstradas na Tabela 1.  
Observa-se que a maioria dos pacientes era do 
sexo feminino (60%), e apresentaram idade de 42 
à 78 anos (média 65,6, ±12,66). Quanto ao estado 
civil, a amostra constitui-se em sua maioria de 
viúvos (40%), seguido de casados (30%). Na 
escolaridade prevaleceu o ensino básico (30%) e 
o ensino superior (30%). 

Tabela 1 – Características sociodemográficas e 
clínicas dos pacientes e cuidadores 

Variável 
Paciente   Cuidador 

  f    %      f    % 

Sexo 
     

 
Feminino 6 60,0 

 
7 70,0 

 
Masculino 4 40,0 

 
3 30,0 

Estado civil 
     

 
Solteiro 0 0,0 

 
4 40,0 

 
Divorciado 1 10,0 

 
1 10,0 

 
Casado 3 30,0 

 
5 50,0 

 
Separado 0 0,0 

 
0 0,0 

 
Viúvo 4 40,0 

 
0 0,0 

 
Sem 
informação 

2 20,0 
 

0 0,0 

Escolaridade 
     

 
Analfabeto 1 10,0 

 
0 0,0 

 
Básico 3 30,0 

 
1 10,0 

 
Médio 2 20,0 

 
9 90,0 

 
Superior 3 30,0 

 
0 0,0 

 
Sem 
informação 

1 10,0 
 

0 0,0 

Parentesco 
     

 
Esposa - - 

 
2 20,0 

 
Filho - - 

 
4 40,0 

 
Irmão - - 

 
2 20,0 

 
Neta - - 

 
1 10,0 

 
Pai - - 

 
1 10,0 

Tipo AVC 
     

 
Isquêmico 9 90,0 

 
- - 

 
Hemorrágico 0 0,0 

 
- - 

 
Sem 
informação 

1 10,0 
 

- - 

Ano AVC 
     

 
2014 3 30,0 

 
- - 

 
2015 1 10,0 

 
- - 

 
2016 5 50,0 

 
- - 

 
2017 1 10,0 

 
- - 

Patologias 
associadas 

    

 
0 2 20,0 

 
2 20,0 

 
1 2 20,0 

 
2 20,0 

 
2 5 50,0 

 
5 50,0 

 
3 1 10,0 

 
1 10,0 

Hábitos de vida 
     

 
Tabagismo 7 70,0 

 
1 10,0 

 
Etilismo 2 20,0 

 
0 0,0 

 
Atividade física 1 10,0 

 
4 40,0 

 
Drogas 0 0,0 

 
0 0,0 
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Medicamentos 
     

 
Até 3 2 20,0 

 
7 70,0 

 
4 ou mais 8 80,0 

 
3 30,0 

Total 10 100,0 
 

10 100,0 

 
 
Apenas um participante não soube informar o tipo 
de AVC, sendo os demais (90%) do tipo isquêmico, 
confirmando ser o tipo mais comum de ocorrência 
quando comparado ao hemorrágico (LIMA, et 
al.,2016).  O ano do diagnóstico variou de 2014 à 
2017, sendo predominante em 2016 (50%). 
Referente às patologias associadas, metade dos 
pacientes apresentaram duas patologias, sendo 
predominante a hipertensão arterial sistêmica. 
Os hábitos de vida antes do AVC se modificaram, 
sendo que sete pacientes cessou o tabagismo e 
dois tornaram-se ex etilista. Apenas um paciente 
relatou ser praticante de atividade física após o 
AVC. Todos fazem uso, no mínimo, de três 
medicamentos. 
Ainda na Tabela 1 verifica-se que a maioria (70%) 
dos cuidadores eram do sexo feminino, 
correspondendo a resultados encontrados em 
outros estudos. Apresentaram idade entre 17 e 70 
anos (média 45,7, ±18,01). Metade dos cuidadores 
eram casados, seguido por solteiros (40%). A 
maior parte (90%) possuía o ensino médio, apenas 
um possuía o ensino básico. 
Todos eram cuidadores informais e membros da 
família, onde o parentesco variou entre filhos 
(40%), irmãos (20%), esposas (20%), pai (10%) e 
neta (10%). 
Verificou-se que a metade dos cuidadores do 
estudo apresentaram duas patologias associadas, 
sendo predominante a hipertensão arterial 
sistêmica e a hipercolesterolemia. 
Referente aos hábitos de vida dos cuidadores, 
apenas um era tabagismo e quatro praticavam 
atividade física. A maioria (70%) fazem uso de até 
três medicamentos. 
A Tabela 2 apresenta as características 
relacionadas aos relatos de quedas dos pacientes 
do estudo. Entre os dez participantes do estudo, 
quatro (40%) apresentaram quedas, sendo que 
três relataram episódios nos últimos seis meses. 
Entre os que caíram, três apresentaram apenas 
uma queda, e apenas um paciente relatou cair 
semanalmente. Comparando ao estudo de Pinto 
(2012), que analisou fatores preditivos de quedas 
após AVC, foi encontrado quedas em 43% dos 134 
pacientes. 
 A causa intrínseca (falta de equilíbrio) predominou 
em todos os relatos, seguida pela causa extrínseca 
(piso escorregadio) com dois relatos. O local mais 
frequente das quedas foi no domicílio, variando 
entre banheiro, quarto, ao tentar levantar-se ou 
sentar-se em cadeiras e cama, e andando. Houve 
dois casos de procura por auxílio médico, devido a 

hematomas em membros superiores e membros 
inferiores, e um deslocamento do ombro. Apenas 
dois indivíduos, de todo o estudo, relataram ter 
realizado modificações no domicílio devido as 
quedas ou medo que estas aconteçam, sendo 
colocadas barras nos banheiros e grades nas 
camas. 
 
Tabela 2 - Características relacionadas aos relatos 

de quedas dos pacientes 

Variável f % 

Já sofreu queda? 
  

 
Sim 4 40,0 

 
Não 6 60,0 

Nos últimos 6 meses? 
 

 
Sim 3 30,0 

 
Não 1 10,0 

Procurou auxílio médico? 
 

 
Sim 2 20,0 

 
Não 2 20,0 

Foi realizada alguma modificação 

no domicílio por causa de uma queda? 
 

Sim 2 20,0 
 

Não 3 30,0 

Total 10 100,0 

 
A Tabela 3 demonstra as características referentes 
ao cuidados com o paciente, sendo que a metade 
dos cuidadores receberam informações sob como 
cuidar da pessoa acometida. Quanto as tarefas 
realizadas referente ao paciente, todos realizam 
acompanhamento em consultas médicas e 
terapias, seguida por administração de 
medicamentos (90%), recreação e lazer (60%), 
higiene pessoal (50%), locomoção (50%) e 
vestuário (50%), e alimentação (40%). Está 
incluído a realização de tarefas domésticas para a 
maioria dos cuidadores (60%). 
Referente ao medo que a pessoa sob cuidados 
sofra alguma queda, variou entre muito (40%), 
moderadamente (30%), extremamente (10%), 
nem um pouco (10%) e um pouco (10%). 
Com relação a sobrecarga dos cuidadores, a 
maioria (80%) relataram sentir sobrecarga, sendo 
que destes, todos relataram sobrecarga física, 
seguida por emocional, psicológica e social; seis 
cuidadores informaram ser principalmente devido 
as responsabilidades que possuem. No estudo de 
Silva e colaboradores (2016) que investigou a 
qualidade de vida de cuidadores e pacientes após 
AVC, com 55 prestadores de cuidados (PC), a 
dimensão física demonstrou nível mais afetado, 
interferindo na qualidade de vida dos PC. 
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Tabela 3 - Características referentes ao cuidados 
com o paciente 

Variável f % 

Recebeu informações sobre 
  

como cuidar da pessoa 
acometida? 

  

 
Sim 5 50,0 

 
Não 5 50,0 

Tarefas realizadas 
referente ao paciente?  

Higiene pessoal 5 50,0 
 

Administração de 
medicamentos 

9 90,0 

 
Locomoção 5 50,0 

 
Acompanhante nas consultas 
médicas e terapias 

10 100,0 

 
Vestuário 5 50,0 

 
Alimentação 4 40,0 

 
Recreação e lazer 6 60,0 

Está incluído em suas funções 
a realização de tarefas 
domésticas? 

  

 
Sim 6 60,0 

 
Não 4 40,0 

Têm medo que a pessoa que está 
 

sob seus cuidados sofra alguma 
queda? 

 

 
Nem um pouco 1 10,0 

 
Um pouco 1 10,0 

 
Moderadamente 3 30,0 

 
Muito 4 40,0 

 
Extremamente 1 10,0 

Sente uma sobrecarga 
de trabalho? 

 

 
Sim 8 80,0 

 
Não 2 20,0 

Inventário de Zarit 
  

 
Pequena 3 30,0 

 
Moderada 7 70,0 

 
Moderada a severa 0 0,0 

 
Severa 0 0,0 

Total 10 100,0 

 
Na aplicação do Inventário de Zarit, o escore 
variou de 10 a 37 pontos, demonstrando um nível 
de sobrecarga de pequena (30%) à moderada 
(70%). No estudo realizado por Pereira e 
colaboradores (2013), com 62 participantes 
idosos, foi verificado níveis de sobrecarga de 
moderado a alto, com escore variando entre 5 e 67 
pontos, e relacionando os maiores níveis de 
sobrecarga com idosos mais dependentes. 

A Tabela 4 demonstra que quando comparadas a 
frequência de quedas e a sobrecarga dos 
cuidadores, dois cuidadores apresentaram nível 
de sobrecarga moderada, sendo que um cuidador 
apresentou o escore mais alto encontrado (37), e 
dois apresentaram nível de sobrecarga pequena 
(10 e 12). Dos demais participantes do estudo que 
não sofreram alguma queda, um cuidador 
encontrava-se em sobrecarga pequena, e cinco 
cuidadores em sobrecarga moderada. 
 

Tabela 4 - Frequência de quedas e a sobrecarga 
dos cuidadores 

Invertário de Zarit 
Já sofreu queda? Total 

Sim Não 

Pequena 2 1 3 

Moderada 2 5 7 

Moderada a severa 0 0 0 

Severa 0 0 0 

Total 4 6 10 

 
Quando comparada a idade dos pacientes com a 
sobrecarga dos cuidadores, não houve diferença 
significativa, onde a média de idade na sobrecarga 
pequena foi de 67 (±12,19) e a média de idade na 
sobrecarga moderada de 65 (±11,89). 

Conclusões 

Conclui-se que a amostra foi constituída 
principalmente de pacientes idosos e mulheres, 
com diagnóstico de AVC isquêmico, onde a 
minoria, apenas quatro indivíduos, relatou quedas 
no último ano, em ambiente domiciliar. Referente 
aos cuidadores neste estudo, a maioria era do 
sexo feminino, e apresentaram de pequena (30%) 
à moderada (70%) sobrecarga. Quanto ao medo 
de quedas, a amostra de nove indivíduos 
apresentou preocupação em que a pessoa sob os 
cuidados caia. A comparação entre frequência de 
quedas e a sobrecarga nos cuidadores, não pode 
afirmar se há o aumento dos níveis de sobrecarga. 
Assim, destaca-se a necessidade de realizar 
novos estudos com maior número da amostra, afim 
de ampliar o conhecimento sobre a temática. 
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