
XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

Cuidadores de pessoas com múltipla deficiência: estudo de revisão 
bibliográfica no período de 2010 a 2016. 

Daniel Camilo Silva de Carvalho1, Gisele Machado da Silva2 

1,2Centro Universitário Barão de Mauá 
1dani_camilo.silva@hotmail.com , 2gisele.silva@baraodemaua.br

Resumo 

Realizou-se uma análise qualitativa de 6 artigos 
baseada na psicologia fenomenológica. Foram 
identificadas as seguintes temáticas: a) A 
função de cuidador atribuída a um membro da 
família; b) A função de cuidador atribuída a um 
membro não-familiar; c) A importância das 
redes de apoio aos familiares de pessoas com 
múltipla deficiência. Evidenciou-se a 
necessidade e a importância das equipes de 
saúde darem atenção à saúde dos cuidadores. 

Introdução 

Existem diversas definições acerca do que é 
deficiência e, de modo geral, considera-se 
como sendo uma deficiência a perda ou 
anormalidade de uma função psicológica, 
fisiológica ou anatômica, desta forma, a 
deficiência refere-se a uma representação 
patológica de uma estrutura física ou mental 

(AMIRALIAN et al., 2000). 
Entende-se que um indivíduo que apresenta 
múltipla deficiência, tem no mínimo duas ou 
mais deficiências associadas, que podem ser 
deficiências de ordem física, sensorial, 
emocional, mental ou até mesmo questões 
relacionadas ao comportamento social 

(BRASIL, 2006). 
Honora e Frizanco (2015) relatam que 
indivíduos com múltipla deficiência, na maioria 
das vezes, apresentam dificuldades 
relacionadas a habilidades sociais, 
comunicação, autocuidado e por isso, podem 
necessitar do auxílio de um cuidador. 
 O foco da presente pesquisa reside nos 
cuidadores das pessoas com múltipla 
deficiência, sendo que, por cuidador, entende-
se a pessoa que se compromete a realizar e/ou 
auxiliar as tarefas que a pessoa com deficiência 
apresenta dificuldade para executar. Desta 
forma, a função de cuidador pode ser atribuída 
tanto a um membro da família, como uma 
pessoa estranha à família, ou seja, um 
indivíduo não-familiar (ANDRADE et al., 2009). 
É reconhecido que o cuidador exerce um papel 
importante junto às pessoas que possuem 
alguma deficiência, permanente ou temporária, 
pois podem auxiliar estas pessoas de diversas 

formas, tais como: ajudá-los na realização de 
atividades diárias e também facilitar a interação 
social, contribuindo para o aumento da 
independência da pessoa com deficiência. 
Além disso, o cuidador pode proporcionar um 
apoio ou suporte emocional, oferecendo afeto, 
carinho e se colocando à disposição para 
escutar as possíveis angústias do indivíduo 
com deficiência (MASUCHI & ROCHA, 2012).     
Masuchi e Rocha (2012) enfatizam a 
importância das equipes de saúde darem 
atenção aos cuidadores, pois no cotidiano do 
cuidado podem ocorrer conflitos que 
contribuem para que estes se coloquem num 
estado de tensão e, por isso, deve-se ter ações 
voltadas a essas questões, uma vez que o 
cuidador é parte integrante do cuidado 
dispensado ao indivíduo com deficiência e um 
exerce influência sobre o outro. 
Nagy e Passos (2007) afirmam que os 
profissionais e as equipes de saúde devem 
tomar conhecimento sobre a importância do 
papel do cuidador junto a pessoa com 
deficiência, para que, assim, possam realizar 
intervenções que promovam o acolhimento 
desses cuidadores e, consequentemente, 
contribuam para o desenvolvimento da pessoa 
com múltipla deficiência, visto que a atenção 
em saúde está voltada para o paciente em 
detrimento do cuidador. 
Partindo desse pressuposto, é imprescindível e 
necessário refletir sobre o cuidador da pessoa 
com deficiência, adotando-se um olhar crítico 
sobre as diversas consequências que este  tem 
na vida por prestar cuidados ao outro que 
apresentam alguma incapacidade (SARAIVA, 
2011).    
Deste modo, apesar de se ter uma considerável 
escassez de produções científicas relacionadas 
a esta temática, considera-se este assunto 
como tendo um importante valor científico, visto 
que, segundo os dados estatísticos da 
Organização Mundial de Saúde (1996), estima-
se que 1% da população mundial apresenta 
múltipla deficiência.  

Objetivos 

O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma 
revisão da literatura sobre o tema dos 
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cuidadores de pessoas com múltipla 
deficiência. 
 

Objetivos Específicos 
 
Analisar como a literatura científica tem 
abordado o tema dos cuidadores de pessoas 
com múltipla deficiência. 
Investigar, através do estudo da literatura, 
quem são os cuidadores e quais os principais 
auxílios oferecidos aos indivíduos com múltipla 
deficiência. 
Compreender, por meio de produções 
científicas, o tipo de atenção e as ações 
prestadas pelas equipes de saúde e/ou outros 
setores aos cuidadores de pessoas com 
múltipla deficiência.  
 Instrumentalizar equipes de saúde para que 
apoiem da melhor forma os cuidadores de 
pessoas com múltipla deficiência. 

Metodologia 

Para a efetivação do presente estudo foi 
realizado uma revisão integrativa da literatura, 
que consiste na análise dos dados obtidos em 
estudos anteriores, com a finalidade de se ter 
maior conhecimento e entendimento sobre 
determinado fenômeno (MENDES, SILVEIRA, 
GALVÃO, 2008). 
Sendo assim, este método de pesquisa permite 
a síntese dos estudos publicados 
anteriormente, contribuindo para a formação de 
conclusões gerais a respeito de determinado 
tema mediante a integração de diversos 
estudos (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 
2008).  

 
Procedimento para coleta de dados 

 
Realizou-se uma busca eletrônica de artigos, 
referente ao período de 2010 a 2016, 
indexados nas bases de dados PubMed 
(Medline), Scielo (Scientific Eletronic Library 
Online), Science Direct e Google Acadêmico, a 
partir dos descritores em português: múltiplas 
deficiências, cuidadores, mães, e com os 
descritores em inglês: multiple disabilities, 
caregivers, mothers. 
Foram utilizados os seguintes critérios de 
inclusão: 
Artigos sobre cuidadores de pessoas com 
múltipla deficiência; 
Artigos produzidos no período de 2010 a 2016; 
Artigos de literatura brasileira e estrangeira 
inclusos nas bases de dados listadas acima. 
Como critério de exclusão, considerou-se os 
seguintes itens: 

Artigos que não tivessem como objeto de 
estudo os cuidadores de pessoas com múltipla 
deficiência; 
Artigos anteriores a 2010. 
Foram encontrados 11 artigos, sendo 7 em 
português e 4 em inglês. Dentre os 7 artigos na 
literatura brasileira, 5 trabalhos fugiam da 
temática deste estudo e, por isso, não foram 
incluídos nesta pesquisa. 
Por fim, seguindo esses critérios de inclusão e 
exclusão e após uma leitura atenta dos 
trabalhos encontrados, foram selecionados um 
total de 6 artigos para compor o banco de dados 
deste estudo. 
 
Procedimento para a análise dos dados 
 
Foi realizada uma análise qualitativa baseada 
nos passos propostos por Martins e Bicudo 

(1989): 
Leitura exploratória das bibliografias 
encontradas, visando a obtenção de uma 
configuração geral. 
Releitura atenta do material encontrado para 
compreender as temáticas tratadas e averiguar 
as convergências e divergências dos artigos. 
Organização dos dados em categorias/áreas 
temáticas. 
Análise de cada temática para verificar como a 
literatura científica tem abordado o assunto. 
Síntese das temáticas consultadas. 
 

Resultados 
 

Os 6 artigos selecionados foram analisados e 
organizados em 3 áreas temáticas (veja quadro 
01): 
 

Quadro 01: Áreas temáticas reveladas a 
partir dos artigos selecionados. 

Temática Artigos 

 
 
 
 
 
 

a) A função de 
cuidador 

atribuída a um 
membro da 

família 

Krüger S, et al. 
Comunicação 

suplementar e/ou 
alternativa: fatores 

favoráveis e 
desfavoráveis ao uso no 

contexto familiar. Rev 
bras educ espec 2011; 

17(2): 209-24. 
 

Sadati, AK, et al. The 
Causal Factors 

Associated with the 
Loving Care of the 

Mothers of Children with 
Multiple Disabilities. 

International journal of 
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community based nursing 
and midwifery 2015; 3(4): 

309-17. 

 
 
 
 
 
 

b) A função de 
cuidador 

atribuída a um 
membro não-

familiar 

Axelsson AK. The role of 
the external personal 
assistants for children 

with profound intellectual 
and multiple disabilities 
working in the children’s 
home. J appl res intellect 
disabil 2015; 28(3): 201-

11. 
 

Dunn L, Harr N, Price P. 
Case study on effect of 

household task 
participation on home, 
community, and work 

opportunities for a youth 
with multiple disabilities. 
Work 2011; 39(4): 445-

53. 

 
 
 
 
 

c) A importância 
das redes de 

apoio aos 
familiares de 
pessoas com 

múltipla 
deficiência 

Jasen SLG, Van Der 
Putten AAJ, Vlaskamp C. 

What parents find 
important in the support 
of a child with profound 
intellectual and multiple 
disabilities. Child: care, 
health dev 2012; 39(3): 

432–41. 
 

Puccini RF, Resegue R, 
Teles FM. Necessidades 
de assistência à criança 
com deficiência - uso do 
Inventário de avaliação 

pediátrica de 
incapacidade. Rev paul 

pediatr 2016; 34(4): 447-
53. 

Fonte: Quadro elaborado pelos autores em 
2017. 

 
a) A função de cuidador atribuída a um membro 
da família. 
b) A função de cuidador atribuída a um membro 
não-familiar. 
c) A importância das redes de apoio aos 
familiares de pessoas com múltipla deficiência. 

 
a) A função de cuidador atribuída a um 
membro da família 

 
A presença de um familiar com deficiência 
causa impacto sobre toda a família e 
principalmente sobre a pessoa do cuidador. 

Assim, um membro na família com múltipla 
deficiência exerce maior impacto na figura do 
cuidador e no contexto familiar, pois os 
indivíduos ao possuírem duas ou mais 
deficiências associadas, podem necessitar dos 
mais variados tipos de cuidados (SADATI et al., 
2015). 
Reconhecendo que ao apresentarem múltipla 
deficiência, os indivíduos podem precisar de 
diversos tipos de cuidados e que isso pode 
gerar mais dificuldades para os cuidadores, um 
estudo realizado com 20 pais que exerciam as 
funções de cuidadores dos filhos com 
deficiências motoras e múltiplas deficiências, 
evidenciou que uma das dificuldades 
encontradas por estes pais residia no processo 
de comunicação (KRÜGER et al., 2011). Uma 
vez que 9 pais demostraram dificuldades para 
se comunicar com seus filhos que 
apresentavam algum tipo de comprometimento 
em sua oralidade e, por esse motivo, não 
conseguiam interpretar movimentos corporais, 
gestos e/ou falas emitidas pelo indivíduo com 
múltipla deficiência (KRÜGER et al., 2011).  
No caso dos problemas nos processos de 
comunicação, são buscados recursos 
linguísticos para melhorar as relações 
dialógicas, tais como, o uso de uma 
Comunicação Suplementar e/ou Alternativa 
(CSA). Vale ressaltar que entende-se por CSA 
as diversas formas de comunicação que 
possam favorecer a interação social, como por 
exemplo, a linguagem gráfica (símbolos ou 
imagens) e a linguagem corporal (KRÜGER et 
al., 2011). 
Desta forma, a busca por auxílio proporciona 
aos pais melhores condições para cuidar de 
seus filhos, fazendo com que os indivíduos com 
múltipla deficiência constituam da melhor forma 
suas relações sociais e seu desenvolvimento. 
Todavia, nem todos os pais consideram ter 
dificuldades para se comunicar com seus filhos 
acometidos por uma múltipla deficiência e, por 
isso, não sentem necessidade de procurar 
recursos para auxiliá-los (KRÜGER et al., 
2011). Assim, a maioria dos 11 pais que não 
utilizavam da CSA consideraram ter um grande 
vínculo com seus filhos, dizendo ter a 
capacidade de interpretar tudo o que seus filhos 
querem falar. Então, mesmo que eles 
apresentem alguma restrição na oralidade, 
estes cuidadores julgam entender até mesmo 
um gemido emitido pelos filhos e, por isso, 
relataram conhecer todas as necessidades 
deles (KRÜGER et al., 2011). 
Em suma, Krüger et al. (2011) afirmam a 
importância dos pais buscarem meios 
complementares para auxiliar seus filhos no 
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estabelecimento de uma boa comunicação, 
pois, desta forma, consegue-se uma relação 
adequada entre o cuidador familiar e o 
indivíduo com múltipla deficiência, evitando-se 
que os pais assumam o papel de locutor e 
interlocutor na comunicação. 
 À vista disso, Krüger et al. (2011) não negam 
que a relação entre pais e filhos está cercada 
por um forte vínculo e intimidade, fazendo com 
que, muitas vezes, os pais realmente entendam 
bem seus filhos. Todavia, os pais devem 
considerar que ao exercerem a função de 
cuidadores, se faz necessário a busca por 
recursos que os apoiem nesta função para 
facilitar o cuidado da pessoa com múltipla 
deficiência.  
Sadati et al. (2015), em seus estudos com 75 
mães de crianças com múltipla deficiência em 
uma sociedade Iraniana, também enfatizaram o 
aspecto entre o vínculo e o cuidado que as 
mães tinham com seus filhos. O estudo salienta 
que a prática do cuidar pelas mães é exercida 
com muito amor na figura dos filhos devido ao 
vínculo existente entre eles, e que alguns 
fatores podem influenciar no cuidado prestado 
pela mãe. Os fatores apontados pela pesquisa 
como tendo relação direta com o cuidado 
prestado pela mãe são: o nível de satisfação 
com a vida e as crenças religiosas (SADATI et 
al., 2015). 
Deste modo, Sadati et al. (2015), esclarecem 
que os conceitos religiosos ajudam para que as 
mães se sintam mais preparadas 
psicologicamente para enfrentar o papel de 
cuidadora. Um outro fator, é que as mães que 
demonstram estar mais satisfeitas com a vida, 
tendem a se sentir mais motivadas para cuidar 
de seus filhos. É importante destacar que o 
nível de satisfação com a vida depende da 
situação emocional da mãe e, portanto, é 
possível dizer que há uma correlação entre as 
emoções das mães, o nível de satisfação com 
a vida e o cuidado prestado aos seus filhos. 
Outro fator importante, é que um bom nível de 
satisfação com a vida contribui para que elas 
consigam encontrar um propósito para as suas 
experiências de vida, permitindo que elas 
possam confrontar os desafios, tais como, a 
estigmatização social em virtude de ser mãe de 
uma criança com múltipla deficiência (SADATI 
et al., 2015). 
As mães apresentam um forte vínculo com os 
filhos e isto independe do gênero das crianças 
ou de alguma deficiência. Em geral, o amor da 
mãe é um atributo que se mostra presente 
desde o nascimento do seu bebê. Assim é 
possível dizer que o vínculo entre mãe e filho 
exerce um forte impacto sobre a função de 

cuidadora, pois isso, também contribui para que 
as mães almejem o desenvolvimento dos seus 
filhos e, assim, prestem cuidados a eles 
(SADATI et al., 2015). 
Todavia, é importante realçar que ao ocuparem 
o papel de cuidadora e serem ligadas por um 
vínculo com seus filhos, essas mães sofrem 
consequências, uma vez que elas não 
costumam priorizar sua saúde, bem como, seus 
interesses e vulnerabilidades, por isso, ignoram 
suas necessidades e pensam apenas na 
qualidade de vida dos seus filhos (SADATI et 
al., 2015). 
Em razão disso, é comum que a saúde dos 
cuidadores sofram danos físicos e/ou 
psicológicos. Um exemplo, é o fato que muitas 
mães apresentam depressão por sofrerem 
pressões psicológicas relacionadas ao papel de 
cuidadora (SADATI et al., 2015). 
Desta forma, é preciso considerar que o familiar 
que exerce o papel de cuidador, tende a ficar 
mais vulnerável a diversos problemas e 
dificuldades e, sendo assim, necessitam de 
mais atenção e apoio psicossocial de 
instituições governamentais e/ou organizações 
não-governamentais (ONGs), visando melhorar 
a qualidade de vida destes cuidadores de 
pessoas com múltipla deficiência (SADATI et 
al., 2015). 
 
b) A função de cuidador atribuída a um 
membro não-familiar 
 
As crianças com deficiência intelectual e 
múltipla deficiência costumam apresentar 
dificuldades de aprendizagem, incapacidades 
físicas e problemas sensoriais que as tornam 
dependentes dos cuidadores. Isto significa que 
estas crianças requerem uma assistência 
adequada, pois um cuidado qualificado 
contribui para o aumento da qualidade de vida 
destas pessoas (AXELSSON, 2015). 
Entretanto, exercer a função de cuidador de 
uma pessoa com múltipla deficiência pode não 
ser uma tarefa tão simples, principalmente para 
os cuidadores que não são membros da família, 
pois, além das dificuldades acarretadas pelo 
processo de cuidar, eles se colocam num 
estado de tensão por estarem preocupados 
com a possibilidade de interferirem no sistema 
familiar a ponto de diminuir a privacidade da 
família (AXELSSON, 2015). 
De fato, as famílias sentem que a presença do 
cuidador afeta sua privacidade, mas admitem 
que eles são importantes e necessários para 
auxiliar os indivíduos com múltipla deficiência. 
Em virtude disso, as famílias se esforçam para 
conseguir um cuidador que seja discreto, 
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obediente, comunicativo, amigável e sempre 
atento. Contudo, relatam que encontrar um 
cuidador com tais características é difícil e isso 
torna o processo de seleção cada vez mais 
complicado (AXELSSON, 2015). 
Mas, ao eleger um cuidador, quais são as 
atividades realizadas por ele junto a pessoa 
com múltipla deficiência? Axelsson (2015) 
procurou a resposta para esta pergunta através 
da análise de 60 famílias que possuíam algum 
membro com deficiência intelectual e múltipla 
deficiência, encontrando-se quatro principais 
funções executadas pelos cuidadores: 
A primeira se relacionava ao fato dos 
cuidadores se portarem como substitutos das 
funções básicas dos indivíduos, pois eles se 
colocavam como intérpretes traduzindo tudo o 
que a pessoa não fosse capaz de compreender 
e, se necessário, também “substituíam” os 
braços e as pernas dos indivíduos que 
apresentassem alguma dificuldade motora 

(AXELSSON, 2015). 
A segunda função, se referia ao apoio que os 
cuidadores davam na vida diária da pessoa 
com deficiência através dos auxílios nas 
atividades rotineiras, inclusive as relacionadas 
ao lazer (AXELSSON, 2015). 
Já a terceira função dos cuidadores, era a de 
que ajudavam na promoção do 
desenvolvimento psicossocial dos indivíduos à 
medida em que auxiliavam a pessoa com 
múltipla deficiência em seus relacionamentos 
sociais (AXELSSON, 2015). 
A quarta e última função exercida pelos 
cuidadores se referia ao suporte dado às 
relações da pessoa com deficiência, pois os 
cuidadores ajudavam aumentar a interação dos 
indivíduos tanto com pessoas estranhas, 
quanto com os membros familiares através da 
participação dos indivíduos nas mais diversas 
atividades com a sua família (AXELSSON, 
2015). 
Dunn, Harr e Price (2011) também enfatizaram 
a importância dos cuidadores instigarem a 
participação da pessoa com múltipla deficiência 
nas atividades da família, como por exemplo, a 
participação nas tarefas domésticas.  
Sendo assim, o ambiente familiar com suas 
tarefas domésticas pode se tornar um ambiente 
favorável para que os indivíduos com múltipla 
deficiência se sintam determinados, motivados 
e confiantes para realizar não apenas os 
afazeres domésticos, mas também, muitas 
tarefas exigidas pela sociedade (DUNN; HARR; 
PRICE, 2011). 
Assim, as famílias com membros que 
apresentavam deficiência cognitiva e física 
associada a espinha bífida, após os cuidadores 

aumentarem a participação desses indivíduos 
nas atividades domésticas, observaram que 
eles se tornaram mais independentes e 
passaram a necessitar cada vez menos de 
ajuda, ou seja, eles aumentaram sua 
autonomia e a capacidade para realizar seus 
afazeres (DUNN; HARR; PRICE, 2011). 
Diante do exposto nesta temática, se faz 
necessário que os cuidadores tratem a pessoa 
com múltipla deficiência como um membro do 
contexto familiar e ajude o indivíduo a aumentar 
a sua participação nos afazeres da família, 
contribuindo para o desenvolvimento da pessoa 
com múltipla deficiência e da família 

(AXELSSON, 2015). 
  
c) A importância das redes de apoio aos 
familiares de pessoas com múltipla 
deficiência 
 
O núcleo familiar e os cuidadores exercem 
grande e significativa influência sobre a 
personalidade e o comportamento do indivíduo 
com múltipla deficiência, sendo que a pessoa 
com deficiência, por sua vez, acaba 
ocasionando mudanças na estrutura familiar. 
Desta forma, o apoio social deve ser dirigido 
tanto à pessoa com deficiência quanto para a 
família pois, assim, há o desenvolvimento do 
indivíduo com múltipla deficiência e, 
consequentemente, a diminuição do estresse 
familiar (PUCCINI; RESEGUE; TELES, 2016). 
As condutas dos familiares acabam interferindo 
sobre o desenvolvimento da pessoa com 
deficiência, uma vez que os familiares são os 
principais agentes que favorecem a qualidade 
de vida da pessoa com deficiência. Portanto, 
considerando que no binômio “família-indivíduo 
deficiente” um exerce influência sobre o outro, 
as ações e as redes de apoio social devem ser 
voltadas para ambos os lados, pois as ações 
dirigidas exclusivamente à pessoa com 
deficiência, e não para a família, não promove 
o real desenvolvimento do indivíduo com 
múltipla deficiência (PUCCINI; RESEGUE; 
TELES, 2016). 
Sendo assim, Puccini, Resegue e Teles (2016) 
enfatizam que os cuidados prestados devem 
promover o desenvolvimento das famílias 
através da sua participação com as mais 
diversas redes de apoio social, tais como os 
sistemas de saúde e os sistemas de educação, 
a fim de melhorar o bem-estar físico e 
emocional do indivíduo com deficiência e seus 
familiares. 
 Jasen, Van Der Putten e Vlaskamp (2012) 
realizaram um estudo exploratório com 100 
pais que recebiam um “Cuidado Centrado na 
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Família” e, também chegaram a conclusão da 
importância de se dar atenção às famílias a fim 
de melhorar a qualidade de vida da pessoa com 
múltipla deficiência. 
O referido “Cuidado Centrado na Família” se 
relaciona a uma estratégia que visa promover o 
desenvolvimento, a educação e o bem-estar do 
indivíduo deficiente, colocando no centro do 
cuidado o contexto familiar no qual o indivíduo 
está submerso (JANSEN; VAN DER PUTTEN; 
VLASKAMP, 2012). 
Deste modo, esta estratégia reconhece a 
importância da família e considera os familiares 
como sendo os principais colaboradores dos 
cuidadores de pessoas com múltipla deficiência 

(JANSEN; VAN DER PUTTEN; VLASKAMP, 
2012). 

 

Síntese Compreensiva 

 
Em decorrência dos aspectos abordados nesta 
pesquisa é possível perceber que o cuidador é 
aquele que presta cuidados a alguém que 
apresenta alguma limitação, sendo que este 
cuidador pode ser um membro da família ou um 
indivíduo da comunidade (BRASIL, 2008). 
No geral, realizar a tarefa de cuidador é algo 
complexo que exige muito esforço físico e 
emocional e, por isso, independentemente 
deste ser um membro da família ou da 
comunidade, é necessário dar atenção à saúde 
e a qualidade de vida desta pessoa, ou seja, se 
faz necessário “cuidar de quem cuida” (BRASIL, 
2008). 
Em se tratando de um membro familiar como 
cuidador, é possível notar como fator positivo a 
questão dos pais apresentarem um forte 
vínculo com seus filhos, fazendo com que eles 
se esforcem para procurar recursos que os 
auxiliem no processo do cuidado, tais como a 
Comunicação Suplementar e/ou Alternativa. 
Todavia, este mesmo vínculo familiar entre o 
cuidador e o indivíduo pode trazer alguns 
aspectos negativos, pois, muitos pais por 
julgarem ter uma boa relação com seus filhos, 
acabam decidindo não procurar meios para 
auxiliá-los no processo de comunicação 

(KRÜGER et al., 2011).   
 Um outro aspecto negativo que inspira atenção 
em casos de cuidador familiar, é que por 
estarem ligados afetivamente, estes tendem a 
dar prioridade à saúde e ao bem-estar dos 
filhos, fazendo com que se preocupem muito 
pouco com a própria saúde (SADATI et al., 
2015). 
Já em relação ao cuidador não familiar, nota-se 
que o exercício da função de cuidador pode 

estar permeado por alguns problemas, tais 
como a possibilidade de interferir no sistema 
familiar afetando a privacidade da família13.  
Pela análise da literatura, constata-se que 
apesar das famílias considerarem que a 
presença do cuidador afeta a privacidade, estas 
reconhecem a importância dos cuidadores e se 
esforçam para encontrar o indivíduo mais 
adequado para ocupar tal função (AXELSSON, 
2015). 
Deve-se considerar que apesar da função do 
cuidador ser de auxiliar a pessoa com 
deficiência, este deve fazer pela pessoa 
apenas as atividades que ela não conseguir 
realizar sozinha, pois, agindo desta forma, o 
indivíduo torna-se cada vez menos dependente 
e mais capacitado para realizar tarefas mais 
difíceis (BRASIL, 2008). 
Sendo assim, é possível destacar outras 
tarefas desempenhadas pelo cuidador, tais 
como: estimular atividades de lazer, ajudar na 
locomoção, auxiliar nos cuidados de higiene e 
realizar uma escuta empática dos problemas 
apontados pelo indivíduo que recebe os 
cuidados (BRASIL, 2008). 
Cabe ressaltar que independentemente da 
atividade ou tarefa realizada pelo cuidador, ele 
deve sempre atuar como um elo entre a pessoa 
cuidada, os setores de saúde e a família, uma 
vez que é através da relação família-cuidador-
setores de saúde, que se consegue realizar a 
real promoção e recuperação da saúde 

(BRASIL, 2008). 
Indubitavelmente, é necessário que haja redes 
de apoio aos familiares para que se consiga o 
real desenvolvimento do bem-estar físico e 
mental, tanto do indivíduo com múltipla 
deficiência, quanto dos familiares (PUCCINI; 
RESEGUE; TELES, 2016; JANSEN; VAN DER 
PUTTEN; VLASKAMP, 2012). 
Deste modo, deve-se reconhecer que o 
indivíduo com deficiência exerce impacto sobre 
a estrutura e organização familiar e sobre a 
figura do cuidador, e ambos também exercem 
influência sobre a pessoa com deficiência. 
Sendo assim, se faz necessário que as redes 
de apoio social deem atenção aos familiares e 
aos cuidadores, para que também se consiga 
dar suporte necessário a saúde da pessoa 
dependente do cuidado (FERNANDES & 
ANGELO, 2016). 
 

Discussão e considerações finais 
 
Diante dos trabalhos analisados nesta revisão 
integrativa, foram identificadas três áreas 
temáticas: a) A função de cuidador atribuída a 
um membro da família; b) A função de cuidador 
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atribuída a um membro não-familiar; c) A 
importância das redes de apoio aos familiares 
de pessoas com múltipla deficiência. De modo 
geral, foi possível salientar a importância do 
cuidador no auxílio da promoção da saúde do 
indivíduo com múltipla deficiência, e também 
pode-se ressaltar que exercer o papel de 
cuidador não é uma tarefa fácil e pode ser 
permeada por diversos problemas e 
dificuldades que interferem tanto no bem-estar 
físico e mental do cuidador, quanto do indivíduo 
com múltipla deficiência. 
Também foi possível perceber que o exercício 
do cuidar é carregado de grande 
responsabilidade tanto para o cuidador, quanto 
para a família e, por isso, eles necessitam do 
suporte de outros profissionais através das 
redes de apoio social. 
Outro fator apontado, é que as emoções e o 
nível de satisfação com a vida do cuidador 
interferem no cuidado prestado, o que 
demonstra a importância das equipes de saúde 
darem atenção aos cuidadores, uma vez que, 
também é desta forma que se consegue 
melhorar a qualidade de vida da pessoa com 
deficiência e evitar ou minimizar estados de 
tensão na relação.   
Em virtude disso, o Ministério da Saúde lançou 
um “Guia prático do cuidador”, a fim de que os 
cuidadores reconheçam a importância de 
cuidarem da própria saúde. Além disso, este 
guia é valido para profissionais de saúde, a fim 
de que apoiem os cuidadores, compreendendo 
a sobrecarga física e/ou emocional associada 
aos cuidados prestados (BRASIL, 2008). 
Sendo assim, sugere-se que o cuidador 
dedique um tempo para si mesmo e realize 
exercícios físicos, como por exemplo, 
caminhadas e alongamentos, pois além de 
contribuir para a diminuição do esgotamento 
físico, ajuda a melhorar a tensão mental a qual 
o cuidador se submete (BRASIL, 2008). 
Também é importante que os cuidadores 
frequentem grupos de apoio, como por 
exemplo, os desenvolvidos nos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS), pois 
nestes grupos é possível conversar sobre as 
boas experiências, sobre as angústias, medos 
e dificuldades do cuidador. Vale ressaltar que 
ao frequentar estes grupos, o cuidador além de 
ajudar a si mesmo, também ajuda outras 
pessoas, pois os indivíduos se apoiam por 
estarem ligados por um mesmo motivo 

(BRASIL, 2008). 
Assim, apesar da escassez de materiais 
científicos sobre a temática deste estudo, esta 
pesquisa ressalta a necessidade de se dar 
maior atenção à saúde psicossocial dos 

cuidadores e, deste modo, os profissionais da 
saúde devem conhecer o papel do cuidador, 
bem como os fatores que permeiam a sua 
função, contribuindo para que estes cuidadores 
tomem conta da própria saúde, pois é desta 
forma que se pode potencializar a capacidade 
dos cuidadores realizarem práticas que prezem 
pelo desenvolvimento da autonomia, do 
autocuidado e da comunicação da pessoa com 
múltipla deficiência. 
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