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EPIGAFRE 

 
“A razão cardeal de toda a superioridade humana 

E sem dúvida a vontade. O poder nasce do querer. 

Sempre que o homem aplica a veemência e a perse- 

verante energia de sua alma a um fim, ele vencera 

Os obstáculos, e, se não atingir o alvo, fara pelo 

Menos coisas admiráveis. E o entusiasmo que faz 

 o poeta, o sábio, o guerreiro; e o entusiasmo que faz o 

homem-ideias diferente do homem-máquina.” 

Jose de Alencar 



RESUMO 

 

O Brasil caminha para um país de idosos, com aumento do número de idosos e com 
baixos níveis de fecundidade. Quanto mais idoso a pessoa se torna mais dependente 
ela pode ficar de terceiros para realizar suas atividades de vida diária e higiene 
pessoal. Tal fato tem despertado a atenção para os problemas enfrentados pelos 
idosos e mostrando a necessidade de se garantir condições que propiciem 
envelhecimento com dignidade. Surge o papel do cuidador, auxiliando o idoso com 
suas necessidades. Como é uma função de esforço físico e emocional, muitos dos 
cuidadores acabam se lesionando ou tendo desconfortos físicos por sobrecarga ou 
meramente por não saberem manipular o idoso dependente. Esta pesquisa aborda 
sobre os sintomas osteomusculares em cuidadores de idosos dependentes, tendo 
como objetivo analisar os sintomas osteomusculares que mais acometem os 
cuidadores de idosos dependentes na região das gêmeas do Iguaçu. Esta pesquisa 
trata-se de um estudo transversal descritivo, de natureza quantitativo, com 45 
cuidadores com idade entre 30 a 70 anos de ambos os sexos que foram selecionadas 
de forma aleatória. Os instrumentos utilizados foram um questionário para traçar o 
perfil do cuidador, o Questionário Nórdico Esquelético e WHOOQO Bref para avaliar 
a qualidade de vida. Nos resultados, o sexo feminino predominou entre os cuidadores 
com maior índice de escolaridade, ensino médio completo a grande maioria não ter 
parentesco com idoso cuidado e receberem salário. A região mais acometida por 
desconfortos osteomusculares foi a região parte inferior das cosas, seguida da região 
dos ombros. Na avaliação da qualidade de vida destes cuidadores, a média foi de 3,5 
nos 4 domínios pesquisados, caracterizados como regular. Conclusão desta pesquisa 
nos mostra que os desconfortos osteomusculares predominaram na região inferior das 
costas e ombros influenciando a qualidade de vida destes cuidadores que teve o 
predomínio do sexo feminino. 
 
Palavras-chave: Idoso. Cuidador. Sintomas osteomusculares. Qualidade de vida. 

 

 



ABSTRACT 

 

Brazil is moving towards a country of the elderly, with an increase in the number of 
elderly people and with low levels of fertility. The older the person becomes, the more 
dependent he or she can become on third parties to carry out their activities of daily 
living and personal hygiene. This fact has drawn attention to the problems faced by the 
elderly and has shown the need to ensure conditions that provide aging with dignity. 
The role of the caregiver emerges, helping the elderly with their needs. As it is a 
function of physical and emotional effort, many of the caregivers end up being injured 
or having physical discomfort due to overload or merely because they do not know how 
to handle the dependent elderly. This research deals with musculoskeletal symptoms 
in caregivers of dependent elderly people, aiming to analyze the musculoskeletal 
symptoms that most affect caregivers of dependent elderly people in the region of the 
Iguaçu twins. This research is a descriptive cross-sectional study, of a quantitative 
nature, with 45 caregivers aged between 30 and 70 years of both sexes who were 
selected at random. The instruments used were a questionnaire to profile the 
caregiver, the Nordic Skeletal Questionnaire and WHOOQO Bref to assess the quality 
of life. In the results, the female gender predominated among the caregivers with the 
highest level of education, complete high school, the vast majority of whom were not 
related to elderly care and received a salary. The region most affected by 
musculoskeletal discomfort was the lower back region, followed by the shoulder region. 
In assessing the quality of life of these caregivers, the average was 3.5 in the 4 
domains surveyed, characterized as regular. Conclusion of this research shows that 
musculoskeletal discomforts predominated in the lower back and shoulders, 
influencing the quality of life of these caregivers who were predominantly female. 
 
Keywords: Elderly. Caregiver. Musculoskeletal symptoms. Quality of life. 
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INTRODUÇÃO 

A maior parte dos países, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento, 

já passaram ou estão passando por um período de transição demográfica de 

envelhecimento populacional. O ciclo natural deste processo parte de um período 

inicial em que há o predomínio de altas taxas de mortalidade e fecundidade para outro 

em que inicialmente são observados a queda nos índices de mortalidade, seguido 

pela diminuição da fecundidade e, finalmente, o aumento da expectativa de vida das 

pessoas (PEIXOTO, 2019). 

Para Oliveira (2019) o Brasil está passando em termos demográficos por um 

período de grandes transformações que terão um peso importante para a situação 

econômica e social do país nas próximas décadas. Após sucessivos anos de 

crescimento populacional, o país vem registrando quedas acentuadas da natalidade, 

o que determina um ritmo cada vez menor de aumento do contingente populacional.  

A redução do número de nascimentos vem acompanhada pela queda da mortalidade, 

esses dois componentes juntos intensificam o processo de Envelhecimento 

Populacional.  

 Esse aumento se reflete em números, no Brasil a população de idosos evoluiu 

de 9,8% para 14,3% em apenas 10 anos entre 2005 e 2015 e estima-se que 23,5% 

da população estará acima dos 60 anos em 2040, levando o país a ser o sexto maior 

em número de idosos no mundo em 2025 (BRASIL, 2016). 

Garrido e Menezes (2002) relatam que em decorrência do envelhecimento 

populacional, percebe-se um aumento significativo da incidência das doenças crônico-

degenerativa nesta população. No geral, essas doenças estão relacionadas aos 

processos degenerativos do sistema osteomuscular e/ou um comprometimento 

cognitivo levando o idoso a incapacidades e restrições em sua autonomia nas 

atividades de vida diária (GARRIDO E MENEZES, 2002). 

Estima-se que entre 10 a 25% dos idosos entre 60 e 65 anos de idade e até 

46% dos idosos após os 85 anos desenvolvam algum tipo de incapacidade, o que 

demanda auxílio de outra pessoa responsável pelo seu cuidado, o cuidador (MORAIS 

et al., 2016). 

Contel, Muntane e Lourdes (2012) relatam que as projeções para o Brasil 

estimam que o número de pessoas sendo cuidadas por cuidadores irá duplicar até 
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2020 e será cinco vezes maior em 2040, em comparação com 2010, justificando a 

importância de estudos acerca destes cuidadores. 

Seja no lar, onde muitas vezes a função de ser cuidador é imposta e não 

facultativa, além de ser acompanhada de baixa informação e capacitação daquele que 

cuida, seja nas instituições que lidam com profissionais, expostos a altas cargas 

horárias de trabalho e muitas vezes poucos recursos, esta função está ligada a 

sobrecarga de quem cuida (BARBOSA, 2017). 

Os problemas de saúde decorrentes do trabalho são responsáveis pela maioria 

dos casos de afastamento, transferência de função, menor rendimento do serviço, 

maior custo econômico do empregador, ocorrendo assim queda da qualidade do 

serviço prestado pelo cuidador (TINUBU et al., 2010).   

Alguns modelos de gestão acabam impondo aos cuidadores exigências físicas 

e mentais no trabalho, resultando em ambientes de trabalho tensos (no sentido de 

haver conflitos interpessoais, insatisfação, entre outros), podendo influenciar o 

surgimento de sintomas dolorosos (ALENCAR, SCHULTZE, SOUZA, 2010).  

Os distúrbios osteomusculares constituem condições comuns que afetam os 

cuidadores (LELIS et al.,2012). Trata-se de um conjunto de afecções que possuem as 

mesmas características, com comprometimento de músculos, articulações, 

ligamentos, nervos, tendões e que surge decorrente ao tipo de atividade realizada no 

trabalho. Possui um quadro clínico variado como formigamento, dormência, fadiga e 

dor, esta última se caracteriza como o principal sintoma relatado pelos cuidadores 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2001; YENG et al., 2001). 

As tarefas atribuídas ao cuidador familiar agregam forte impacto em sua vida, 

pois muitas vezes são executadas sem orientação adequada, sem o suporte dos 

outros membros da família, e frequentemente alteram toda a rotina de vida anterior, 

ocupando a maior parte do dia. Por vezes, o familiar que desempenha o papel de 

cuidador pode acabar adoecendo em decorrência dessa função, ao acumular para si 

atividades relacionadas ao cuidado e as de sua própria rotina pessoal (WACHHOLZ, 

SANTOS, WOLF, 2013). 

Merlo et al., (2003) verificaram que existe uma complexa relação que vincula a 

dor às vivências subjetivas e à identidade social dos cuidadores, podendo justificar 

sua interferência em aspectos da qualidade de vida. 

Para Pereira e Soares (2015) comentam que geralmente o cuidado da pessoa 

idoso dependente é delegado a uma pessoa que possui outras tarefas e necessita 
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conciliá-las. Este acúmulo de tarefas pode impactar na saúde do cuidador, pois ele 

experimenta uma sobrecarga de atividades cotidianas que implica em maior risco de 

morbidade psiquiátrica e física. Nesse contexto ocorre um redimensionamento na vida 

desse cuidador para que dessa forma ele conviva com as implicações causadas pela 

doença do seu familiar, fatos que conduzem à significativa interferência na sua 

qualidade de vida (PEREIRA, SOARES, 2015). 

Com isso, pretende-se através desta pesquisa avaliar quais os sintomas 

osteomusculares afetam os cuidadores de idosos dependentes nas cidades de Porto 

União da Vitoria.  

A população de União da Vitoria segundo o último censo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, União da Vitória-PR possui 52 

735 habitantes, sendo o 32º município mais populoso do Paraná. Já Porto União-SC 

no último censo em 2010 possuía 33.493 pessoas. Ambos somam em torno de 86.228 

habitantes. Em relação a população de 65 anos ou mais em União da Vitoria-PR 

possui em torno de 4.108 no censo de 2010, e Porto União 2.859. As duas somam em 

torno de 6.967 relacionado a população de 65 anos ou mais. Podemos notar que o 

número de idosos nestes municípios chegam a mais de 8% da população. Destes 8% 

muitos são acamados, necessitando de cuidadores.  

Diante do exposto, este trabalho apresenta como problema de pesquisa: 

cuidadores de idosos dependentes que atuam nas cidades de Porto União da Vitoria 

apresentam sintomas osteomusculares em decorrência da sua atividade laboral, e se 

estes sintomas afetam a qualidade de vida deste cuidador.  

Especificamente a presente pesquisa teve como objetivo geral avaliar os 

sintomas osteomusculares em cuidadores de idosos dependentes, e como objetivo 

especifico traçar um perfil dos cuidadores de idosos dependentes, avaliar a frequência 

de sintomas osteomusculares nos últimos doze meses e sete dias, verificar os 

afastamentos da atividade laboral ou a impossibilidade da realização de outras 

atividades em função dos sintomas, avaliar a percepção de qualidade de vida e 

associar a percepção de qualidade de vida aos sintomas osteomusculares dos 

cuidadores informais de idosos. 

Para alcançar aos objetivos propostos este trabalho está dividido em cinco 

partes, sendo elas: 1. Levantamento bibliográfico sobre o tema da pesquisa que 

abrange envelhecimento, capacidade funcional do idoso, cuidado do paciente idoso 

dependente, lesões osteomusculares nestes cuidadores de idosos dependentes e 
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uma abordagem sobre a qualidade de vida; 2. Apresenta os métodos da pesquisa, 

demonstrando o tipo de pesquisa, população e amostra, instrumentos, coleta de 

dados e os procedimentos da pesquisa; 3. Foi apresentado os resultados da pesquisa 

através de tabela e gráficos; 4. Discussão dos resultados, onde foi correlacionado os 

resultados encontrados com outras pesquisas nesta área; 5. Conclusão da pesquisa. 
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1 FUNDAMENTACAO TEORICA 

1.1 PANORAMA DO ENVELHECIMENTO NO BRASIL 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e no Brasil, o 

envelhecimento ocorre de forma radical e bastante acelerada. As projeções mais 

conservadoras indicam que, ainda em 2020, o Brasil será o sexto país do mundo em 

número de idosos, com um contingente superior a 30 milhões de pessoas (VERAS, 

2008). Outros autores como Gonçalves et al., (2006) relata que embora seja ainda um 

país jovem, o Brasil vem demonstrando um perfil populacional do tipo de transição 

demográfica que sinaliza rápida mudança em termos de aumento vertiginoso dos 

idosos da população, representado no ano de 2000 por 8,6% no ano de 2000, e com 

projeções estatísticas apontando para 15% para 2025 (IBGE, 2018). Aumento esse 

que representa do ponto de vista da adoção de políticas públicas e sociais, solução 

de difícil alcance para contemplar adequadamente as peculiaridades emergentes 

dessa população idosa, caso a questão não seja tomada a sério com antecipação 

(MORAIS et al., 2016). 

Segundo o IBGE (2018) a população idosa (acima de 60 anos) deve dobrar no 

Brasil até o ano de 2042, na comparação com os números de 2017. De acordo com o 

levantamento, o país tinha 28 milhões de idosos no ano de 2017, ou 13,5% do total 

da população. Em dez anos, chegará a 38,5 milhões (17,4% do total de habitantes) 

(IBGE, 2018). 

Em 2042, a projeção do IBGE (2018) é de que a população brasileira atinja 

232,5 milhões de habitantes, sendo 57 milhões de idosos (24,5%). Em 2031, o número 

de idosos (43,2 milhões) vai superar pela primeira vez o número de crianças e 

adolescentes, de 0 a 14 anos (42,3 milhões). Antes de 2050, os idosos já serão um 

grupo maior do que a parcela da população com idade entre 40 e 59 anos (IBGE, 

2018). 

A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos 

anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 

milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

– Características dos Moradores e Domicílios divulgada pelo IBGE (2017). 

De 1960 a 1980, observou-se no Brasil uma diminuição de 33% na 

fecundidade, nesse período a expectativa de vida aumentou em oito anos. Essa 
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realidade é considerada como uma resposta às mudanças dos indicadores de saúde, 

como acesso aos serviços de saúde e avanços tecnológicos (BRASIL, 2006). 

Freitas et al (2002) relata que o crescimento relativamente mais elevado do 

contingente idoso é resultado da alta fecundidade prevalecente no passado em 

comparação à atual e à redução da mortalidade e consequente aumento da 

expectativa de vida.  Apesar de os dois processos responsáveis pelo aumento da 

longevidade terem sido resultados de políticas e incentivos promovidos pela 

sociedade e pelo Estado e do progresso tecnológico, as suas consequências tem sido, 

em geral, vistas com preocupações por acarretarem pressões para transferência de 

recursos dentro da sociedade, ou seja, colocam-se desafios para o Estado, setores 

produtivos e família (FREITAS et al., 2002).   

Veras (2009), o Brasil nos últimos anos passou de um cenário de mortalidade 

próprio de uma população jovem, para um quadro de enfermidades complexas e 

onerosas, típica dos países desenvolvidos, caracterizado por doenças crônicas e 

múltiplas que perduram por anos, com exigência de cuidados constantes, medicação 

contínua e exames periódicos. Com isso, as doenças próprias do envelhecimento 

passaram a ganhar maior expressão no conjunto da sociedade (VERAS, 2009).  

IBGE (2018) relata que o efeito dessas mudanças na estrutura etária do Brasil 

é a alteração na forma de pirâmide populacional que progressivamente vai se 

transformando da forma piramidal, representativa do modelo de população em 

crescimento, para a forma em “barril”, característica do modelo populacional 

estabilizada, como demonstrado na figura 1. 

Figura 1 – Crescimento Populacional de Idosos. 

 
Fonte: IBGE, 2018 
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Lima-Costa (2003) relatam que em paralelo às modificações observadas na 

pirâmide populacional, doenças próprias do envelhecimento ganham maior expressão 

no conjunto da sociedade. Um dos resultados dessa dinâmica é uma demanda 

crescente por serviços de saúde. Aliás, este é um dos desafios atuais: escassez de 

recursos para uma demanda crescente (LIMA-COSTA, 2003). 

Nesta segunda figura mostra a população brasileira com 80 anos ou mais por 

sexo entre 1980 e 2050 segundo dados do IBGE (2018). 

 

Figura 2 - Pirâmide de crescimento populacional dos anos 80 para 2050 

 

Fonte: IBGE, 2018 

 

Lourenco et al (2005) comenta que esse rápido crescimento da população de 

idosos vem produzindo grande impacto no sistema de saúde, com elevação dos 

custos e da utilização dos serviços. A ineficiência dos modelos tradicionais de 

assistência ao idoso torna imprescindível a mudança no paradigma de atenção à 

saúde dessa população, por meio do desenvolvimento de novos modelos de atenção 

que incorporem a identificação, a avaliação e o tratamento de idosos com perfis 

mórbidos e funcionais variados, passíveis de serem aplicados nas diversas 

modalidades assistenciais (LOURENÇO et al., 2005). 

Segundo o IBGE (2018) a longevidade dos homens aumentou de 72,2 anos em 

2016 para 72,5 anos em 2017, enquanto a das mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos, 

mostrando que é quase inevitável o aparecimento de problemas de saúde nestes 
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idosos mais avançados, uma grande maioria deles totalmente dependente. O número 

de idosos no Brasil está aumentando rapidamente, o que torna um importante 

problema de saúde pública (GARRIDO E MENEZES, 2004). 

1.2 DEFINICAO DE ENVELHECIMENTO 

O envelhecimento deve ser compreendido como um processo natural, 

dinâmico, progressivo e irreversível que acompanha o ser humano desde o seu 

nascimento até a sua morte. Este é um fenômeno pessoal e de variabilidade individual, 

ou seja, que varia de indivíduo para indivíduo, e que está associado a um conjunto de 

alterações biológicas, psicológicas e sociais que se processam ao longo do ciclo vital 

(SEQUEIRA, 2010; JACOB, 2013). 

Vecchia et al. (2005) definem que o envelhecimento é constituído de um 

conjunto de modificações fisiológicas irreversíveis e inevitáveis acompanhadas de 

mudança do nível de homeostasia do corpo. De acordo com o mesmo autor, o 

fenômeno biológico do envelhecimento representa a última das três fases do ciclo vital 

do organismo sendo as duas primeiras a infância e a maturidade (VECCHIA et al., 

2005). 

Envelhecer é visto como um processo natural que ocorre desde que nascemos 

ficando mais evidente com a chegada da terceira idade. Percebe se que a qualidade 

do envelhecimento está relacionada diretamente com a qualidade de vida a qual o 

organismo foi submetido (ROCHA, 2018). 

Rocha (2018) o processo de construção do envelhecimento encontra-se 

relacionado com uma complexa rede de fatores físicos, psicológicos, sociais, 

econômicos e culturais. Diante desta hipótese surge à necessidade de verificar como 

é vivenciado esse envelhecimento e quais são os aspectos psicossociais diante dessa 

etapa da vida, levando em conta a subjetividade da pessoa idosa. Rocha (2018) ainda 

relata que, um aumento geral de vida da população, torna-se importante garantir aos 

idosos não apenas maior longevidade, mas satisfação e qualidade de vida. 

Sena, Meira e Palmarella (2004) relatam que a perda progressiva da 

capacidade funcional do idoso inerente ao processo de envelhecimento fisiológico e a 

tendência natural às doenças crônicas não transmissíveis geram limitações 

funcionais, incapacidades, dependências e, na maioria das vezes, perda da 
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autonomia. Mostram também ser indispensável à adoção de medidas preventivas que 

promovam e preservem a saúde. 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2016) define envelhecimento 

como:  

Um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 
patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os 
membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de 
fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua 
possibilidade de morte (2016). 

Ministério da Saúde (2008) comenta que o envelhecimento pode ser 

compreendido como um processo natural, de diminuição progressiva da reserva 

funcional dos indivíduos – senescência - o que, em condições normais, não costuma 

provocar qualquer problema. No entanto, em condições de sobrecarga como, por 

exemplo, doenças, acidentes e estresse emocional, podem ocasionar uma condição 

patológica que requeira assistência - senilidade. Cabe ressaltar que certas alterações 

decorrentes do processo de senescência podem ter seus efeitos minimizados pela 

assimilação de um estilo de vida mais ativo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Senescência é dito como as alterações naturais do envelhecimento, e a 

senilidade as afecções que podem acometer o idoso. Alguns autores preferem 

denominar eugeria às alterações puramente fisiológicas e patogenia àquelas 

provocadas pelas doenças (CARVALHO FILHO, PAPALEO NETO, 2004). 

Veras (2008) relata um cenário de uma população idosa mais saudável, a 

despeito das consequências que o processo de envelhecimento da população 

acarreta no que diz respeito ao aumento das doenças crônicas e à maior necessidade 

de atendimento de saúde da população que envelhece e que vive, cada vez mais, até 

idades mais avançadas.  

Lourenço et al. (2005) relatam ainda, do ponto de vista da saúde pública, este 

conceito é o mais adequado para se estruturar e viabilizar uma política de atenção à 

saúde do idoso. Portanto, todas as iniciativas de promoção de saúde, de assistência 

e de reabilitação em saúde devem ter como meta aprimorar, manter ou recuperar a 

capacidade funcional do indivíduo pelo maior tempo possível, valorizar a autonomia e 

a independência física e mental, excedendo um simples diagnóstico e tratamento de 

doenças específicas (LOURENCO et al., 2005). 

Lima-Costa (2003) relatam que viver mais é importante desde que se consiga 

agregar qualidade aos anos adicionais de vida. Dessa forma, surgem os seguintes 
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desafios para a Saúde Pública, como reconhecidos pela Organização Mundial da 

Saúde (2015): (a) como manter a independência e a vida ativa com o 

envelhecimento?; (b) como fortalecer políticas de prevenção e promoção da saúde, 

especialmente aquelas voltadas para os idosos?; (c) como manter e/ou melhorar a 

qualidade de vida com o envelhecimento? 

1.3 IDOSOS DEPENDENTES 

Araújo (2017) relata que a dependência é um estado no qual se encontram as 

pessoas que por razões ligadas à falta ou perda de autonomia física, psíquica ou 

intelectual, necessita de uma assistência e ou ajuda de outra pessoa para realizar atos 

decorrentes da vida.  

Sthal, Bertis e Palhares (2011) mostra a presença ou instalação de processos 

patológicos em idosos, provocando alterações em seu quadro funcional, podem 

conduzi-los a situações nas quais o indivíduo, até então totalmente independente, 

passa à condição de dependência. Este processo, em seu período mais crítico, na 

maioria das vezes e, por características inerentes do idoso, exige um período de 

internação hospitalar de duração variável. Entretanto, passada a fase de maior risco, 

com a melhora ou estabilização do seu estado clínico, é dada a alta hospitalar, 

retornando-o ao convívio familiar, ainda dependente de terceiros para o atendimento 

às suas necessidades básicas, seja ela total ou parcial, cujo caráter pode variar de 

temporário a definitivo (CIOSAK, BRAZ, 2013). 

Laham e Silva (2006) relatam que os idosos normalmente convalescem de 

doenças crônicas, algumas com alto grau de dependência, e necessitam de alguém 

para auxiliar ou fazer suas atividades de vida diária (AVD’s), tornando-se uma questão 

de saúde pública. Laham e Silva (2006) comentam que a pessoas idosas acometidas 

por alguma doença crônica e incapacidade necessita de alguém que a ajude a 

desempenhar tarefas, desde as rotineiras até as atividades mais complexas, como 

aquelas que dizem respeito ao seu tratamento de saúde. Cuidar para propiciar a 

recuperação total do paciente, a melhoria e estabilização do quadro clínico ou ainda 

visar somente à manutenção da condição de saúde/doença ou para garantia de uma 

morte digna fazem parte da mesma modalidade de ação, da mesma função: ser 

cuidador (LAHAM, SILVA, 2006). 
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Sthal, Bertis e Palhares (2011) relatam que a incapacidade funcional é definida 

pela dificuldade ou dependência do idoso para realizar as atividades cotidianas 

individualmente, limitando sua autonomia, aumentando o risco de dependência. 

O desenvolvimento destas doenças crônicas é decorrente da perda contínua 

da função de órgãos e sistema biológico. Essa perda de função pode levar a limitações 

funcionais, e por sua vez, pode gerar incapacidade, conduzindo a dependência de 

pessoas ou de equipamentos específicos para a realização e tarefas essenciais à 

sobrevivência no dia-a-dia (PARANÁ, 2003). 

Boechat et al. (2012) mostra que a permanência no leito por longos períodos é 

um fator importante a ser avaliado, pois pode levar a outros danos de natureza física 

(por exemplo, a úlcera de pressão) e psicossociais (isolamento e depressão) e hoje é 

comumente aceito que a inatividade pode causar efeitos diversos em múltiplos órgãos 

e sistemas. Inicialmente, a imobilidade produz uma redução de capacidade funcional 

de um órgão e mais tarde afeta órgãos múltiplos e sistemas do corpo (Sistema 

Cardiovascular, sistema digestório, respiratório, excretor e até o Sistema Nervoso). 

Quando a capacidade funcional cai para baixos níveis perigosamente, novos sinais e 

sintomas aparecem e podem ser observados no Aparelho Locomotor, nos Sistemas 

Cardiovascular, Respiratório, Genitourinário, Gastrintestinal e no Sistema Nervoso 

Central (BOECHAT et al., 2012). 

Leduc (2016) descreve que a Síndrome do Imobilismo é um conjunto de sinais 

e sintomas que resultam da supressão de todo o movimento afetando as articulações, 

devido a vários episódios de quedas por um equilíbrio precário, limitação da marcha, 

perda da independência, imobilidade no leito. O repouso deixa de ser modalidade 

terapêutica quando se é prolongado, gerando deterioração funcional progressiva de 

vários sistemas, como ulcerações, atrofias da pele e musculares, osteoporose, 

depressão, retenção hídrica dentre muitas outras (LEDUC, 2006). 

Embora as políticas públicas desenvolvidas em prol desta nova população 

enfatizem estratégias para que gozem de mais saúde, observa-se que, em estudos 

nacionais, até 40% dos adultos com 65 anos de idade ou mais reportam incapacidade 

(SMELTZER; BARE, 2005, p. 200). 

O sistema de saúde não está estruturado para atender à demanda crescente 

desse segmento etário. É sabido que os idosos consomem mais dos serviços de 

saúde, suas taxas de internação são bem mais elevadas e o tempo médio de 
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ocupação do leito é muito maior quando comparados a qualquer outro grupo etário 

(GORDILHO et al., 2000). 

Potter e Perry (2002) dizem que, aproximadamente 80% das pessoas adultas 

com mais de 65 anos têm, pelo menos, um diagnóstico de doença crônica. A ascensão 

da expectativa de vida e a consequente presença de doenças crônicas e 

degenerativas acarretam o aumento do número de idosos que se tornam dependentes 

e requerem cuidados, que implicam no auxílio em vestir-se, alimentar-se, usar 

medicamentos, enfim, nas atividades de vida diária (MACARENHAS; BARROS; 

CARVALHO, 2006). 

Neste contexto, Ramos (2002) comenta que a capacidade funcional, ou seja, a 

habilidade para realização de atividades da vida diária surge como um novo 

paradigma de saúde, muito importante para o idoso. Considerando que, quando o 

domicílio passa a ser um local de cuidados, as portas se abrem para as diferenças e 

modificações no âmbito familiar, mudando o cotidiano de todos que habitam naquele 

mesmo teto (SENA et al, 2006). 

Este problema do envelhecimento no Brasil acaba por ser um problema “novo”, 

pois as pessoas estão vivendo mais, não tendo uma quantidade de profissionais 

capacitados para atendê-las. Com isso, muitas famílias inicialmente tendem a realizar 

este cuidado, porém como não dispõem de tempo e instrução, acabam por terceirizar 

este serviço (GONÇALVES ET AL, 2006).  

Araújo (2017) relata que a dependência é um estado no qual se encontram as 

pessoas que por razões ligadas à falta ou perda de autonomia física, psíquica ou 

intelectual, necessitando de uma assistência e ou ajuda de outra pessoa para realizar 

atos correntes da vida.  

No contexto brasileiro estima-se que 85% dos idosos apresentem pelo menos 

uma doença crônica, e destes pelo menos 10% com sobreposição de afecções 

concomitantes. Desse modo, a situação de cronicidade e longevidade atual dos 

brasileiros contribuem para o aumento de idosos com limitações funcionais, 

implicando em necessidade de cuidados constantes (GONÇALVEZ, 2006). 

Nesta perspectiva, o cuidado é assumido de maneira informal, sem 

remuneração pelos serviços prestados, e muitas vezes sem o preparo adequado para 

o mesmo, porém há de se considerar que nacionalmente é crescente a existência do 

cuidado formal, com recebimentos financeiros pelos cuidados prestados (BARBOSA 

et al., 2017). 
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1.4 IMPACTO SOCIOECONOMICO DO IDOSO DEPENDENTE 

Veras et al., (2007) relata que as necessidades de assistência permanente ao 

enfermo originam um gasto relevante para a unidade de consumo, a família, pois 

nenhum sistema de atenção à saúde prevê, atualmente, uma oferta suficiente de 

serviços necessários para uma população de síndromes demenciais com crescimento 

exponencial. A relevância econômica dos gastos exige que sejam realizadas análises 

sistemáticas para fornecer aos profissionais de saúde informações para que possam 

realizar seus planejamentos assistenciais com soluções economicamente viáveis para 

as famílias cuidadoras (VERAS et al., 2007). 

No Brasil, é notória a inexistência de um programa de governo direcionado para 

a população idosa que desenvolve dependência, apesar da existência de uma Política 

Nacional de Saúde do Idoso (Brasil, 1999), cujo Decreto-Lei foi promulgado em 1999. 

No seu estudo sobre gastos financeiros da família com o idoso dependente, 

Veras et al (2007) constataram que as famílias do estudo gastam em torno de 66% de 

seus recursos com o cuidado do idoso demenciado. No estágio inicial, esse gasto 

chega a 75% e, no estágio avançado, vai a 62%. Quando os idosos demenciados 

apresentam comorbidades, o porcentual se agrava e chega a 82% da renda familiar 

mensal entre os diabéticos e a 81% entre os hipertensos. Veras et al. (2007) nos 

mostra que os estágios iniciais, o impacto da demência associada à hipertensão 

atinge 76% e, quando vinculada ao diabetes, alcança 77% e entre os idosos em 

estágio avançado, no primeiro caso, o impacto é de 84%, e no segundo, de 86%.  

A relevância econômica dos gastos exige uma análise acurada para fornecer 

aos formuladores das políticas de saúde informações com as quais possam traçar 

objetivos e programas de ação visando a uma solução qualitativa e economicamente 

viável para o problema (PROBST, 2014). Hoje, pouco se conhece sobre o impacto 

econômico da dependência do idoso na família e no próprio sistema de saúde. Seria 

de fundamental importância para a formulação de políticas saber quais são os gastos 

de um paciente idoso com alto grau de dependência para o Sistema Único de Saúde, 

para os planos privados de assistência à saúde e para aqueles sem cobertura alguma 

(CALDAS, 2003). 

A maioria das instituições brasileiras de ensino da área de saúde ainda não 

despertaram para o atual processo de transição demográfica e epidemiológica e suas 

consequências médico-sociais, não oferecendo conteúdo gerontológico adequado em 
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seus cursos de graduação. Com isso, amplia-se a carência de recursos técnicos e 

humanos para enfrentar a explosão desse grupo populacional nas próximas décadas 

(LOURENÇO et al., 2005). 

As necessidades de assistência permanente ao enfermo originam um elevado 

custo dos serviços para os familiares, uma vez que os sistemas públicos, com exceção 

do diagnóstico, não oferecem meios suficientes de atenção ao enfermo. Nenhum 

sistema de saúde contemporâneo previu os serviços necessários para uma população 

demente em crescimento exponencial (VERAS et al., 2007 apud MORAGAS, 1994). 

Um dos aspectos que afetam o cotidiano da maioria das famílias cuidadoras é 

a dificuldade financeira da camada mais pobre da população. Muitos cuidadores 

familiares estão desempregados e sobrevivem dos recursos provenientes da 

aposentadoria do idoso que, em muitos casos, são insuficientes para atender as 

necessidades básicas do próprio idoso (CAMARANO, 2004). 

Por motivos vários, como a redução de custo da assistência hospitalar e 

institucional aos idosos incapacitados, a atual tendência, em muitos países e no Brasil, 

é indicar a permanência dos idosos incapacitados em suas casas sob os cuidados de 

sua família (KARSCH, 2003). 

1.5 CUIDADOR DE IDOSO 

No ano de 2015, a Câmara dos Deputados frente à Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania (CCJ), aprovou o projeto de regulamentação da profissão de 

cuidador de idosos, crianças, portadores de doenças raras e de necessidades 

especiais. Os profissionais atuantes na área devem possuir ensino fundamental 

completo, além de capacitação através de cursos de qualificação; ter idade mínima 

de 18 anos; apresentar atestados de aptidão física e mental e bons antecedentes 

criminais (COFEN, 2018). 

Para o Ministério da Saúde (2008) cuidado significa atenção, precaução, 

cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Cuidar é servir, é oferecer 

ao outro, em forma de serviço, o resultado de seus talentos, preparo e escolhas; é 

praticar o cuidado. Cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é, e como se 

mostra, seus gestos e falas, sua dor e limitação. Percebendo isso, o cuidador tem 

condições de prestar o cuidado de forma individualizada, a partir de suas ideias, 

conhecimentos e criatividade, levando em consideração as particularidades e 
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necessidades da pessoa a ser cuidada. Ainda o Ministério da Saúde relata que a 

ocupação de cuidador integra a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO sob o 

código 5162, que define o cuidador como alguém que:  

cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou 
responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene 
pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida.  

 
É a pessoa, da família ou da comunidade, que presta cuidados à outra pessoa 

de qualquer idade, que esteja necessitando de cuidados por estar acamada, com 

limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração (BORN, 2006). 

Tanto nos Estados Unidos, como na Europa, há grandes investimentos das 

políticas públicas a fim de construir e manter redes de suporte a idosos, ou 

diretamente, ou prestando apoio a cuidadores: familiares, voluntários e profissionais 

(KARSCH, 2003). 

Segundo Párraga (2005) cuidadores são aqueles que se ocupam em suprir as 

necessidades de autocuidado e atenção a indivíduos portadores de um certo grau de 

dependência, em um intervalo de tempo que pode variar do diário e contínuo até a um 

longo período de tempo. O cuidador é quem assume a responsabilidade de cuidar, de 

dar suporte ou de assistir alguma necessidade de um indivíduo cuidado, objetivando 

a melhoria de sua saúde.  

Silvia, Kawata e Santana (2011) mostram que os cuidadores são componentes 

essenciais nos cuidados de pessoas doentes, principalmente nas situações crônicas 

e de longo prazo. 

Cuidar de um idoso não é uma tarefa simples, mais se cuidador tiver 

orientações de como deve cuidar do paciente, for acompanhado por uma equipe 

multidisciplinar e ter tempo para o autocuidado, o cuidar pode se tornar uma tarefa 

menos desgastante e até prazerosa. Desempenhar a tarefa de cuidar de um idoso 

dependente no domicílio leva a alterações no modo de viver dos cuidadores familiares 

e deflagra diferentes sentimentos vivenciados diariamente (MIRANDA, 2013).  

Miranda (2013) ainda relata que quanto maior o grau de dependência e a 

gravidade da doença do idoso, maior será o grau de estresse gerado na família. 

Quando um idoso fica dependente de cuidados no domicílio, o cotidiano da 

família é totalmente alterado em função das atitudes colocadas pelo doente. É 

introduzida uma nova rotina, em função da qual a dinâmica familiar é alterada, 

desestabilizando relações de intimidade no grupo familiar, mesmo que o cuidador 
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principal seja um cuidador formal e remunerado (MIRANDA, 2013 apud MENDES, 

2005). 

Born (2006) classifica os cuidadores de idosos em duas categorias, sendo elas: 

o cuidador formal remunerado, que é uma pessoa que geralmente recebe treinamento 

específico para a função e mantém vínculos profissionais para exercer a atividade de 

cuidar, e o cuidador informal, pessoa que, tendo relação familiar de amizade ou 

vizinhança, se encarrega ou assume os cuidados de um dependente dentro do 

domicílio. 

Diogo, Ceolim e Cintra (2005) relatam que há também a classificação como 

principal e secundário, dependendo do grau de envolvimento experimentado por cada 

um nos cuidados prestados ao idoso dependente. O cuidador principal é aquele que 

tem total ou maior responsabilidade pelos cuidados prestados ao idoso dependente 

no domicílio. Já os secundários seriam os familiares, voluntários e profissionais que 

prestam atividades complementares (CRUZ et al., 2010). 

Tal evolução nesse processo sugere a existência de profissionais qualificados 

e comprometidos com a assistência ao idoso. As necessidades de cuidado requerem 

desenvolvimento de suas atividades básicas da vida diária. O elevado grau de 

dependência requer uma equipe de enfermagem adequada, tanto quantitativa, quanto 

qualitativamente. As unidades de internação para idosos necessitam de um número 

diferenciado de profissionais de enfermagem, uma vez que estes pacientes 

apresentam uma dependência grande da equipe para realização de atividades 

básicas (STHAL, BERTI E PALHARES, 2011). 

Porém, como os custos de formação, habilitação e, consequente, contratação 

deste profissional cuidador, força as famílias de classe média e baixa a procurarem 

pessoas não habilitadas para realizarem este cuidado (FAHT, SANDRI, 2016).   

Segundo Cruz et al (2010) o cuidador informal sobrevém da prestação de 

cuidados a pessoas dependentes por parte de família, amigos, vizinhos ou outros 

grupos de pessoas, não remunerados economicamente pelos cuidados que prestam, 

assumindo assim o papel de cuidador informal.  

Para Figueiredo (2019) seja no lar, onde muitas vezes a função de ser cuidador 

é imposta e não facultativa, além de ser acompanhada de baixa informação e 

capacitação daquele que cuida, seja nas instituições que lidam com profissionais, 

expostos a altas cargas horárias de trabalho e muitas vezes poucos recursos, esta 

função está ligada a sobrecarga de quem cuida. 
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Karsch (2003) comenta que cuidar do idoso em casa é, com certeza, uma 

situação que deve ser preservada e estimulada; todavia, cuidar de um indivíduo idoso 

e incapacitado durante 24 horas sem pausa não é tarefa para uma mulher sozinha, 

geralmente com mais de 50 anos, sem apoios nem serviços que possam atender às 

suas necessidades, e sem uma política de proteção para o desempenho deste papel. 

Karsch (2003) relata também que o cuidador familiar de idosos incapacitados precisa 

ser alvo de orientação de como proceder nas situações mais difíceis, e receber em 

casa periódicas visitas de profissionais, médico, pessoal de enfermagem, de 

fisioterapia e outras modalidades de supervisão e capacitação. 

1.6 SINTOMAS OSTEOMUSCULARES DURANTE A JORANADA DE TRABALHO 

Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) são afecções de 

músculos, tendões, sinóvias (revestimentos das articulações) nervos, fáscias 

(envoltório dos músculos) e ligamentos, isolados ou combinados, com ou sem a 

degeneração de tecidos, voltados ao trabalho (VERONESI, 2014). Veronesi (2014) 

comenta ainda que estes distúrbios caracterizam-se pela ocorrência de sintomas 

concomitantes ou não, como: dor, parestesia, sensação de peso e fadiga. Com 

aparecimento insidioso, estas lesões atingem geralmente, os membros superiores, a 

região escapular em torno do ombro e a região cervical, mas, podem também 

acometer membros inferiores e, frequentemente, são causas de incapacidades 

laborais temporárias ou permanentes (LELIS et al., 2012). 

Já para Alencar, Schultze e Souza (2010) os distúrbios osteomusculares ou 

músculoesqueléticos relacionados ao trabalho (DORT) incluem uma variedade de 

condições inflamatórias e degenerativas afetando os músculos, tendões, ligamentos, 

articulações, nervos periféricos, etc; incluindo: inflamações em tendões (tendinites), 

tenossinuvites, bursites, compressões nervosas (como síndrome do túnel do carpo, 

dor ciática), bem como outras condições como mialgias, lombalgias, etc.  

Danos ocasionados pelos DORT decorrem da utilização excessiva do sistema 

musculoesquelético e de sua inadequada recuperação e abrangem quadros clínicos 

adquiridos pelo trabalhador submetido às condições de trabalho inadequadas. São 

distúrbios musculoesqueléticos de origem multifatorial complexa; resultam de 

desequilíbrio entre as exigências das tarefas realizadas no trabalho e as capacidades 
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funcionais individuais para responder a tais exigências; são modulados pelas 

características da organização laboral (ASSUNÇÃO, VILELA, 2009). 

Leite, Silvia e Merighi (2007) os fatores que favorecem a ocorrência dos DORT 

são múltiplos, constituindo um conjunto complexo, isolados ou agrupados, mas 

interligados, que exercem seu efeito simultaneamente na gênese da doença, tendo 

como sintomas, a dor localizada, irradiada ou generalizada, desconforto, fadiga  e  

sensação  de  peso,  formigamento, parestesia,  sensação  de  diminuição  de  força, 

edema e enrijecimento articular. E, apesar de inicialmente apresentarem-se de forma 

insidiosa, predominando mais no término, em momentos de picos da produção e 

aliviarem com o repouso, com o decorrer do tempo podem tornar-se frequentes 

durante o trabalho, inclusive incidindo nas atividades extra laborativas do trabalhador 

(LEITE, SILVIA E MERIGHI (2007). 

Já os fatores relacionados ao trabalho, como a capacidade funcional do idoso, 

carga horária elevada na atividade de cuidar, pouca orientação, posturas inadequadas 

ao prestar os cuidados, entre outros, podem interferir neste equilíbrio, gerando um 

conjunto de sintomas físicos e emocionais, caracterizados por exaustão emocional, 

sentimentos negativos, isolamento e sintomas de dor osteomuscular, decorrentes da 

sobrecarga da atividade de cuidar de uma pessoa idosa (ALENCAR, SCHULTZE E 

SOUZA, 2010). 

Em geral, as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, perduram por vários 

anos e exigem acompanhamento constante, cuidados permanentes, medicação 

contínua e exames periódicos (LIMA-COSTA, 2003). 

1.6.1 Sobrecarga Osteomusculares em Cuidadores de Idosos 

A função de prevenir perdas e agravos à saúde deverá abranger, igualmente, 

a figura do cuidador, e para tanto devem ser desenvolvidos programas destinados a 

prevenir a sobrecarga e o impacto emocional negativo que podem afetar a saúde e 

qualidade de vida de cuidadores de idosos e de outras pessoas (CERQUEIRA; 

OLIVEIRA, 2002). 

Os altos índices de sobrecarga do cuidador podem estar relacionados ao 

aumento da gravidade dos sintomas e à dependência do paciente, bem como ao baixo 

nível de suporte social e ao aumento do sentimento de culpa e estresse do cuidador 

(CAMPOS, 2016). 
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Como as famílias dependem diretamente destes cuidadores para o trabalho 

com os idosos dependentes, estes cuidadores acabam que por se afastando do 

trabalho devido a problemas de saúde, deixando a família a priori estar 

sobrecarregada (PERES, BRUMATI JR, 2015).  

Cuidar de um idoso em tempo prolongado exige exposição constante dos 

cuidadores a riscos de adoecimento, pois principalmente aqueles que são cuidadores 

únicos assumem total responsabilidade, e com isso estão sempre sobrecarregados 

(GONÇALVES et al., 2006). 

Garrido e Menezes (2004) comentam que dessa forma, são necessários 

estudos sobre cuidadores no Brasil, boa formação de profissionais de saúde 

especializados nessa área e implantação de programas de orientação e apoio ao 

cuidador que envolvam a família, a comunidade e o Estado. 

Ekwall, Sivberg e Hallberg (2007) mostraram que, o providenciar a alimentação, 

o vestir/despir e as transferências, constituem-se como o tipo de cuidados mais 

prestados pelos cuidadores informais. 

Desta forma Peres, Brumati Jr, (2015) relatam que a má postura e um mau 

hábito postural é de incidência mais alta em tarefas que demandem força associada 

ao movimento, onde os defeitos posturais têm origem no mau uso das capacidades 

funcionais do sistema musculoesquelético, entre as principais alterações posturais 

estão à escoliose, a hipercifose e a hiperlordose, além das lesões osteomusculares. 

Ainda Peres e Brumati Jr (2015) relatam que muitos desses cuidados são realizados 

por cuidadores informais, que são familiares ou pessoas da comunidade sem qualquer 

formação para exercer tal atividade, esse despreparo pode acarretar ansiedade, 

desgaste físico, dores localizadas ou irradiadas ou deficiências posturais, com isso 

ocasionando risco para quem cuida e para quem está recebendo o cuidado. 

As dificuldades mais evidenciadas pelo cuidador informal, no estudo de Santos 

(2008) centram-se nas dimensões físicas, psicológicas, sociais e financeiras, sendo a 

nível físico, a fadiga, a sua doença ou o agravamento do estado de saúde do idoso, 

que obstaculizavam a prestação de cuidados. 

Sena, Meira e Palmarella (2004) relatam sobre o que os cuidadores pensam 

acerca do ato de cuidar de idosos: 

“Cuidar de idosos acarreta limitações das atividades da vida diária do cuidador 

no que se refere à sua interação familiar e social, altera sua saúde física, interfere no 

seu lazer, na afetividade e na atividade sexual”. Ainda neste estudo Sena, Meira e 
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Palmarella (2004) revelaram que o comprometimento da saúde física de alguns dos 

cuidadores pareceu resultar do desconhecimento de aspectos específicos que 

envolvem o processo de cuidar, como por exemplo, a observação da postura corporal 

do cuidador ao mudar o idoso de decúbito. 

Indivíduos que adotam posturas viciosas durante a jornada de trabalho podem 

gerar desalinhamento corporal que junto à sobrecarga mecânica levam ao desconforto 

da musculatura mais solicitada, fadiga muscular e aparecimento de quadros álgicos 

(SILVIA, KAWATA, SANTANA, 2011). 

As queixas de dores musculoesqueléticas aumentam muitas vezes por causa 

da dupla jornada de trabalho à qual o trabalhador é submetido, exercendo atividades 

que exigem determinado esforço físico, em posturas inadequadas ou tarefas 

repetitivas que acarretam grande desgaste físico e mental, tendo seu rendimento 

prejudicado pela instauração do processo de fadiga muscular e mental (BRANDÃO, 

HORTA , TOMASI, 2005). 

Os distúrbios decorrentes do sistema musculoesquelético podem levar ao 

aparecimento de diversos sinais como dor e incapacidade funcional, causando 

absenteísmo das atividades de trabalho (SHUAI et al., 2014).  

Paula, Roque e Araújo (2008) comentam que as sobrecargas físicas e 

psíquicas as que os cuidadores de idosos estão expostos levam a má qualidade de 

vida desses indivíduos, com impacto negativo resultante da qualidade de vida do 

próprio idoso. As consequências mais comuns do impacto de cuidar são os problemas 

sociais, econômicos, piora da saúde física e psicológica. 

1.7 QUALIDADE DE VIDA 

A percepção da saúde e da qualidade de vida é decorrente de uma construção 

subjetiva e multidimensional, sendo influenciado por diversos fatores, como longevidade, 

satisfação no trabalho e realização pessoal, salário, lazer, relações familiares, disposição, 

qualidade nos relacionamentos, opções de lazer, acesso a eventos culturais, 

espiritualidade entre outros (ROCHA, 2016).  

A popularização da qualidade de vida ocorreu após a segunda guerra mundial, 

quando nos anos 60 os políticos passaram a utilizar a expressão nos seus discursos 

(FRISCH, 2000). 
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O conceito de qualidade de vida está relacionado à autoestima e ao bem-estar 

pessoal e abrange uma série de aspectos como a capacidade funcional, o nível 

socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos 

e a religiosidade, o estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou com atividades 

diárias e o ambiente em que se vive (SANTOS, et al., 2002). 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMG) define qualidade de vida como 

“a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. 

O termo Qualidade de Vida (QV) tem recebido uma variedade de definições ao 

longo dos anos. A qualidade de vida pode se basear em três princípios fundamentais: 

capacidade funcional, nível socioeconômico e satisfação. A QV também pode estar 

relacionada com os seguintes componentes: capacidade física, estado emocional, 

interação social, atividade intelectual, situação econômica e autoproteção de saúde. 

Na realidade, o conceito de QV varia de acordo com a visão de cada indivíduo. Para 

alguns, ela é considerada como unidimensional, enquanto, para outros, é conceituada 

como multidimensional (SANTOS, 2002). 

Para Paschoal (2004), os critérios de avaliação são valorizados a partir da 

forma de pensar de cada indivíduo, tendo como base as circunstâncias nas quais se 

encontram, incluindo aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais. 

Paschoal (2004) ainda relata que por essa razão, têm sido propostas diferentes 

escalas de avaliação de qualidade de vida específicas para determinadas populações 

de indivíduos e, ainda que o conceito de qualidade de vida depende do nível 

sociocultural e das aspirações pessoais de cada um, além de estar relacionado com 

a autoestima e o bem-estar pessoal, os quais dependem de aspectos como 

capacidade funcional, nível econômico, psicossocial, atividade intelectual, valores 

culturais, éticos e religiosos, estado de saúde e satisfação em suas atividades 

desenvolvidas. 

A qualidade de vida relacionada com a saúde traduz então a forma como as 

pessoas percepcionam a sua saúde, traduzindo o bem-estar subjetivo do indivíduo 

em vários domínios, nomeadamente físico (capacidade de realizar tarefas), 

psicológico (bem-estar emocional e mental) e social (capacidade de se relacionar com 

as pessoas). Trata-se de um importante indicador da condição atual de saúde, sendo 
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encorajado a sua monitorização em larga escala como forma de estimar a condição 

real de saúde das populações (CAMÕES et al., 2016). 

Para Andrade, Andrade e Leite (2015), a qualidade de vida do trabalhador 

revela-se um tema e um conceito amplamente discutido no mundo. O interesse por 

esse assunto emerge desde a antiguidade, através do grande filósofo Aristóteles, que 

referia que a qualidade de vida no trabalho é o maior determinante da qualidade de 

vida (PAULO et al., 2008). No Brasil, o trabalhador da área da saúde tem uma 

profissão atrelada ao cuidado minucioso, situações laborais de exposição aos mais 

diversos riscos, uma grande carga de prestação de serviços altamente especializados, 

além das dificuldades que as instituições sofrem para suprir as necessidades 

individuais dos pacientes e dos trabalhadores, diante disso há um esgotamento físico, 

psíquico e uma baixa qualidade de vida (ANDRADE, ANDRADE, LEITE, 2015). 

No ambiente de trabalho desses profissionais, é exigido um aumento da carga 

de trabalho e maior especificidade nas suas ações e nas prestações de suas tarefas. 

Esses profissionais que trabalham na área da saúde apresentam acentuados riscos 

ocupacionais, por conviverem constantemente com situações de sofrimento, 

depressão, dor, tragédia, estresse e etc.; afetando assim sua qualidade de vida 

(HARBS, RODRIGUES, QUADROS, 2008). 

Para Ferreira et al (2017) na conceituação adotada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), a qualidade de vida foi definida como a percepção do indivíduo 

sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos 

quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupação. 

A qualidade de vida envolve múltiplos significados (conhecimentos, 

experiências, valores individuais e coletivos), além de ser uma construção social, 

abrangendo referências históricas, culturais e de estratificações ou classes sociais 

(PAULO et al., 2008). 

A avaliação de QV vem crescendo em importância como medida de avaliação 

de saúde, o que estimulou a formação do Grupo de Qualidade de Vida da Organização 

Mundial de Saúde (WHOQOL Group) para desenvolver medidas que considerem a 

QV dentro de uma perspectiva internacional, em que os diferentes países e culturas 

possam influenciar desde a elaboração dos conceitos que norteiam a elaboração das 

questões até sua validação (KLUTHCOVSKY, 2009). As mesmas autoras ainda 

relatam que além do caráter transcultural, os instrumentos WHOQOL valorizam a 

percepção individual da pessoa, podendo avaliar qualidade de vida em diversos 
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grupos e situações. A aplicação desses instrumentos é ampla e inclui não somente a 

prática clínica individual, mas também a avaliação da efetividade do tratamento, do 

funcionamento de serviços de saúde e pode ser utilizado como guia para políticas de 

saúde (CESARIO et al., 2017). 
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2 METODOLOGIA 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal descritivo, de natureza 

quantitativa realizado a partir da identificação e seleção dos cuidadores de pacientes 

dependentes atendidos em domicilio nas cidades de Porto União - SC e União da 

Vitória – PR.  

Para Souza e Ilkiu (2017), considera que tudo pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los. 

Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, 

mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc). 

2.2 PARTICIPANTES 

Participaram da pesquisa 45 cuidadores formais e informais de idosos que 

atuam na região de Porto União/SC e União da Vitória/PR, região conhecida como as 

gêmeas do Iguaçu, sendo uma amostra não probabilística.  Para que os cuidadores 

pudessem participar da presente pesquisa foram estabelecidos os seguintes critérios 

de inclusão: estar atuando como cuidador de idosos dependente exclusivamente nos 

municípios de Porto União – SC e União da Vitória – PR; atuar como cuidador de 

idosos com mais de 60 anos, a mais de 6 meses e assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Os participantes que não atenderam aos critérios de 

inclusão foram excluídos da presente pesquisa. 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da UNIARP, estando em fase final 

de aprovação. Todos os procedimentos foram realizados conforme a resolução 466/12 

do Conselho Nacional de saúde envolvendo pesquisas em seres humanos. 

2.3 PROCEDIMENTO DA PESQUISA 

Inicialmente o pesquisador realizou uma breve pesquisa para localizar os 

cuidadores de idosos dependentes através de conversas com amigos e familiares, 

anotando o contato destes cuidadores. Após, entrou em contato com os cuidadores 

de idosos dependentes via aplicativo de comunicação por celular, explicando os 

objetivos e procedimentos da pesquisa. Os que concordaram em realizar a pesquisa, 
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foi marcado um dia especifico para a entrevista realizada no próprio local de trabalho 

deste cuidador. Ao chegar no local marcado para a realização dos questionários, 

primeiramente foi entregue o TCLE para assinatura.  

Após a assinatura, iniciou-se a coleta de dados através de entrevistas 

individuais de acordo com a seguinte ordem: 1) Questionário socioeconômico (Anexo 

2); 2) Questionário Nórdico Musculoesquelético (QNM) (Anexo 3) e 3) Questionário 

de Qualidade de Vida WHOOOL-BREF (Anexo 4).  

2.4 PERFIL SÓCIOECONÔMICO 

Para a identificação do perfil socioeconômico dos participantes do estudo foi 

utilizado o questionário adaptado de Paulo et al. (2008) com 10 questões referentes a 

idade, escolaridade, formação técnica, tempo de atuação, carga horária diária, 

parentesco com o idoso, renda e condições gerais de saúde (Anexo 2). 

2.5 QUESTIONÁRIO NÓDICO MUSCULOESQUELÉTICO 

Santos (2015) relata que o Questionário Nórdico Musculoesquelético é um dos 

principais instrumentos utilizados para analisar sintomas musculoesqueléticos em um 

contexto de saúde ocupacional ou ergonômico. Este instrumento permite a 

identificação de sintomas musculoesqueléticos pelo trabalhador, assim como a 

necessidade de procurar por recursos de saúde e a interferência na realização das 

atividades laborativas. A versão brasileira deste instrumento foi proposta por Barros e 

Alexandre (2003) e, a partir de então, diversos estudos foram realizados, os quais 

alcançaram resultados satisfatórios.  

O questionário geral adaptado por Barros e Alexandre (2003) contém o esboço 

de uma figura humana em posição posterior, dividida em nove regiões anatômicas. O 

questionário refere-se a relatos do presente desconforto osteomuscular relacionados 

ao trabalho nessas nove regiões. 

Este Questionário e composto por quatro perguntas, sendo elas: 1. Nos últimos 

12 meses você teve problemas (como dor, formigamento ou dormência) nas regiões 

corporais demonstradas na figura. 2. Nos últimos 12 meses, você foi impedido de 

realizar atividades normais (por ex: trabalho, atividades domesticas e de lazer) por 

causa do problema em alguma região anatômica. 3. Nos últimos 12 meses, você 

consultou algum profissional da área da saúde (medico, fisioterapeuta) por causa 
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dessa condição em alguma região corporal. 4. Nos últimos 7 dias, você teve algum 

problema em alguma região corporal (BARROS, ALEXANDRE, 2003). 

Todas estas quatro perguntas demonstravam em uma figura as regiões 

anatômicas relacionadas a: pescoço, ombros, parte superior das costas, cotovelos, 

punho e mãos, parte inferior das costas, quadril, joelhos e tornozelos ou pés.  

 

Figura 3 - Questionário Nórdico Musculoesquelético 

 

Fonte: BARROS, ALEXANDRE, 2003 

 

2.6 QUALIDADE DE VIDA 

O Questionário de Qualidade de Vida WHOQOL-Bref é um instrumento 

internacional desenvolvido por um grupo de especialistas em qualidade de vida da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e traduzido pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul com a finalidade de avaliar a qualidade de vida dos indivíduos a partir 

de informações relacionadas aos diferentes aspectos da vida (CRUZ, 2010). O 

WHOQOL-Bref é uma versão abreviada do WHOQOL-100 que foi desenvolvida para 

rápida aplicação, composto por 26 questões. A primeira questão refere-se à qualidade 

de vida e a segunda questão à satisfação com a própria saúde. As outras 24 estão 

divididas em 31 domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente.  
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Cada domínio significa “físico” (e.g. dor física e desconforto, dependência de 

medicação/tratamento, energia e fadiga, mobilidade, sono e repouso, atividades da 

vida cotidiana, capacidade para o trabalho), “psicológico” (e.g. sentimentos positivos 

e negativos, espiritualidade/crenças pessoais, aprendizado/memória/concentração, 

aceitação da imagem corporal e aparência, autoestima), “relações sociais” (e.g. 

relações pessoais, atividade sexual, suporte/apoio social) e “ambiente” (e.g. 

segurança física, ambiente físico, recursos financeiros, novas 

informações/habilidades, recreação e lazer, ambiente no lar, cuidados de saúde, 

transporte) (ALMEIDA-BRASIL, 2017). 

Cada domínio é composto por questões cujas pontuações variam entre 1 e 5 

(CRUZ, 2010). 

O WHOQOL-Bref fornece um perfil da qualidade de vida obtido através dos 

escores médios dos quatro domínios, em que quanto mais alto os escores melhor é a 

sua avaliação. Devido à característica da multidimensionalidade do construto da 

qualidade de vida, não é possível atribuir um escore único total nessa avaliação, 

devendo os escores ser avaliados separadamente em cada domínio (FLECK et al., 

2000). 

A qualidade de vida relatada pelos cuidadores foi avaliada realizando a média 

de cada faceta e após a média de cada domínio. Para classificar a percepção de 

qualidade de vida foi utilizada a seguinte escala: Ruim (de 0 até 2,9); Regular (3 até 

3,9); Boa (de 4 até 4,9) e Muito Boa (5) (FLECK et al., 2010). 

2.7 ANÁLISE DOS DADOS 

O perfil dos cuidadores de idosos foi analisado utilizando técnicas de estatística 

descritiva. Para associar o perfil dos cuidadores de idosos com a presença de 

sintomas osteomusculares, após a categorização das variáveis de estudo, foi utilizado 

um teste de Qui-Quadrado, nos casos em que o “n” amostral era muito baixo para a 

execução deste teste foi utilizado um Teste Exato de Fisher para realizar as 

associações. Para verificar se a proporção de sintomas entre as regiões anatômicas 

apresenta similaridades estatísticas foi utilizado um Teste de Várias Proporções (pw 

combinado). Finalmente, para verificar diferenças entre os domínios de qualidade de 

vida foi utilizado um Teste de Mann-Whitney.  
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Para avaliar a relação entre Qualidade de Vida e a presença de sintomas 

osteomusculares em cuidadores de idosos foi realizada uma categorização dos 

escores gerais de qualidade de vida, considerando indivíduos com qualidade de vida 

ruim ou regular como “0” e cuidadores com qualidade de vida boa ou muito boa como 

“1”. Para a análise da associação entre sintomas osteomusculares e qualidade de vida 

foi utilizado um teste de Qui-Quadrado. 

Todas as análises foram realizadas considerando um intervalo de confiança de 

95% e foram executadas no software BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2012). 

  



42 
 

3 RESULTADOS 

3.1 PERFIL DO CUIDADOR 

Em relação ao perfil dos cuidadores, notamos na Tabela 1 o predomínio do 

sexo feminino em cuidadores de idosos com 75,5%, sendo a média de idade dos 

cuidadores de 41,3 anos e como desvio padrão ±10,40.  

Em relação a escolaridade é possível observar que a maior parte dos 

cuidadores de idosos possui ensino médio ou superior completo (66,20%). Vale apena 

salientar que dos 45 cuidadores pesquisados, os que tinham o ensino superior 

incompleto estavam cursando Enfermagem, e já tinham o curso de técnico em 

enfermagem. 

 Foi possível observar que a maioria 68,8% dos cuidadores de idosos possuía 

o curso de cuidador de idosos. Apenas 14 dos cuidadores alegaram ter aprendido na 

prática como proceder ao cuidar dos idosos. O tempo médio que os cuidadores atuam 

neste ramo e de 5 anos. A média de tempo em que os cuidadores estão atendendo 

ao mesmo idoso é de 3,2 anos. 

 Em relação a jornada diária de trabalho os dados mostram aproximadamente 

84% dos cuidadores avaliados ou trabalha apenas algumas poucas horas com o idoso 

ou o faz em período parcial de trabalho. Apenas uma minoria relata cuidar do idoso 

em tempo integral. Quando perguntados se eram parentes dos idosos cuidados, 

93,3% (n 42) relataram não ter parentesco com o idoso.  

 Em relação a utilização regular de medicamentos e a presença de algum 

problema prévio de saúde 80% negaram e 25 cuidadores afirmam não fazer ingesta 

regular de medicamentos. 
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Tabela1 - Perfil dos socioeconômico dos cuidadores de idosos dependentes e associação do perfil com 
a presença ou ausência de sintomas osteomusculares nas cidades de Porto União-SC e União da 
Vitoria-PR. 

 
Variáveis 

 
N 

 
% 

Associação com 
a presença de 

sintomas 
osteomusculares 

Sexo    
Masculino 11 25 p=0,34 
Feminino 34 75 

Faixa etária (anos)    
20 a 29 05 11 p=0,09 
30 a 39 15 33,3 
40 a 49 15 33,3 
50 a 59 

Acima de 60 anos 
07 
03 

15,5 
6,6 

Escolaridade    
Ensino Fundamental Incompleto 02 4,4 p=0,57 
Ensino Fundamental Completo 04 8,8 

Ensino Médio Incompleto 03 6,6 
Ensino Médio Completo 21 46,6 

Ensino Superior Incompleto 06 13,3 
Ensino Superior Completo 09 20 

Tem o curso de cuidador    
Sim 31 68,8 0,02* 
Não 14 31,1 

Recebe salário    
Sim 36 80 0,66 
Não 09 20 

Tempo de cuidado com o idoso    
Parcial 12 26,6 0,25 
Integral 07 15,5 
Hora/dia 26 57,7 

Familiar do Idoso    
Sim 03 6,6 0,89 
Não 42 93,3 

Tem Problemas de saúde    
Sim 09 20 0,47 
Não 36 80 

Toma medicação    
Sim 20 44,4 0,23 
Não 25 55,5 

*associação significativa com a presença/ausência de sintomas osteomusculares 

3.2 SINTOMAS OSTEOMUSCULARES 

Com relação aos sintomas osteomusculares foi observada uma maior 

frequência de disfunções na região da parte inferior das costas, ou seja, a região da 

coluna lombar, sendo que dos 45 cuidadores entrevistados, 32 cuidadores (71%) 

relataram que tiveram problemas nesta região. A segunda região mais citada no 

questionário foi a região dos ombros, com 23 cuidadores (29%) alegando ter tido 

algum sintoma nos últimos 12 meses. De acordo com os cuidadores a maior parte das 
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regiões anatômicas não apresentou qualquer tipo de sintomas osteomusculares nos 

últimos 12 meses (Tabela 02). 

Os testes de associação mostram que de modo geral não existem associações 

entre o perfil dos cuidadores de idosos e a presença/ausência de sintomas 

osteomusculares (p>0,05) com exceção da variável relacionada ao treinamento 

recebido por esses profissionais que se associou com a presença de sintomas 

osteomusculares (p=0,02).  

 Quando comparadas as proporções de cuidadores com e sem sintomas 

osteomusculares entre as diferentes regiões anatômicas foi observada que essas 

diferem significativamente (p<0,0001). Especificamente as diferenças são observadas 

entre a região dos ombros com todas as demais regiões anatômicas (p<0,05). 

 

Tabela 2 - Frequência de sintomas osteomusculares como dor, formigamento ou dormência nos últimos 
doze meses em cuidadores de idosos dependentes nas cidades de Porto União-SC e União da Vitoria-
PR. 

 
Região Anatômica/Presença de 

sintomas 
N % Qui-Quadrado 

(p) 
Pescoço    

Sim 14 31,1 0,01 
Não 31 68,8 

Ombros    
Sim 23 51 1,00 
Não 22 49  

Parte Superior das Costas 
 

  
Sim 
Não 

15 
30 

33,3 
66,6 

0,03 

Cotovelos    
Sim 06 13,3 <0,01 
Não 39 86,6  

Punho 
  

 
Sim 10 22,2 0,0003 
Não 35 77,7  

Parte Inferior das Costas 
  

 
Sim 32 71 0,007 
Não 13 29  

Coxa 
  

 
Sim 11 24,4 0,001 
Não 34 75,5  

Joelhos    
Sim 13 28,8 0,01 
Não 32 71,1  

Tornozelos    
Sim 10 22,2 0,0003 
Não 35 77,7  

    
Em negrito são apresentados os valores significativos 
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O número de afastamentos do trabalho em função dos sintomas 

osteomusculares foi baixo. Um número levemente superior de afastamentos foi 

observado em função de sintomas na região inferior das costas e joelhos, como pode 

ser observado na Tabela 3. Quando analisadas as proporções de cuidadores com e 

sem sintomas nas regiões anatômicas observamos que, proporcionalmente, a 

ausência de sintomas foi maior que a presença (p<0,05). Não foi observada diferença 

estatística de afastamentos quando comparadas as diferentes regiões anatômicas 

(p>0,05). 

 

Tabela 3 - Afastamento do trabalho em função de sintomas osteomusculares em cuidadores de idosos 
dependentes nas cidades de Porto União-SC e União da Vitoria-PR. 

 
Variáveis N % Qui-Quadrado (p) 

Pescoço    
Sim 00 0,0 <0,001 
Não 45 100  

Ombros    
Sim 02 4,4 <0,0001 
Não 43 95,5  

Parte Superior das Costas 
 

  
Sim 
Não 

01 
44 

2,22 
97,7 

<0,0001 

Cotovelos    
Sim 01 2,22 <0,0001 
Não 44 97,7  

Punho 
  

 
Sim 00 0,0 <0,0001 
Não 45 100  

Parte Inferior das Costas 
  

 
Sim 05 11,1 <0,0001 
Não 40 88,8  

Coxa 
  

 
Sim 02 4,44 <0,0001 
Não 43 95,5  

Joelhos    
Sim 04 8,8 <0,0001 
Não 41 91,1  

Tornozelos    
Sim 00 0,0  
Não 45 100 <0,0001 

Em negrito são apresentados os valores significativos 

 

Em relação a impossibilidade de realizar alguma atividade doméstica ou de 

laser em função da presença de sintomas osteomusculares é possível observar 

novamente que, embora em pequenos valores, a região mais citada foi a região 

inferior das costas seguida da região dos joelhos e ombros, como pode ser observado 

na Tabela 4. Na parte inferior das costas apenas 8 cuidadores (17%) relataram terem 



46 
 

procurado serviços da saúde nos últimos 12 meses, 4 (8,8%) em relação aos joelhos 

e 3 (6,6%) em relação aos ombros. O Qui-quadrado mostra que houve uma proporção 

significativa de respostas “não” para todas as regiões anatômicas (p<0,05). Não foram 

observadas diferenças significativas entre as diferentes partes anatômicas avaliadas 

(p>0,05).  

 
Tabela 4 - Frequência de impedimentos de realizar atividades normais (ex: trabalho, atividades 
domésticas e de lazer) em função da presença de sintomas osteomusculares em cuidadores de idosos 
dependentes nas cidades de Porto União/SC e União da Vitória/PR 

 
Variáveis N % Qui-Quadrado (p) 

Pescoço    
   Sim 01 2,2 <0,0001 
   Não 44 97,7  

Ombros    
   Sim 03 6,6 <0,0001 
   Não 42 93,3  

Parte Superior das Costas 
 

  
   Sim 
   Não                                

02 
43 

4,4 
95,5 

<0,0001 

Cotovelos    
   Sim 00 0,0 <0,0001 
   Não 45 100  

Punho 
  

 
   Sim 01 2,2 <0,0001 
   Não 44 97,7  

Parte Inferior das Costas 
  

 
   Sim 08 17,7 <0,0001 
   Não 37 82,2  

Coxa 
  

 
   Sim 02 4,4 <0,0001 
   Não 43 95,5  

Joelhos    
   Sim 04 8,8 <0,0001 
   Não 41 91,1  

Tornozelos    
   Sim 01 2,2 <0,0001 
   Não 44 97,7  

Em negrito são mostrados os valores significativos 

 

 Quando avaliada a presença de sintomas osteomusculares nos últimos sete 

dias é possível, novamente, observar um predomínio de desconforto na região inferior 

das costas, seguido das regiões do ombro e joelhos (Tabela 5). O Qui-Quadrado 

mostra que apenas não existe diferença na proporção de cuidadores com e sem 

sintomas na região inferior das costas (p=0,13), da mesma forma essa região foi a 

única que apresentou diferenças estatísticas na proporção quando comparada com 

as demais (p<0,05). 
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Tabela 5 - Presença de sintomas osteomusculares em cuidadores de idosos dependentes nos 
municípios de Porto União/SC e União da Vitória/PR nos últimos 7 dias. 

Variáveis N % Qui-quadrado (p) 
Pescoço    

   Sim 02 4,4 <0,0001 
   Não 43 95,5  

Ombros    
   Sim 06 13,3 <0,0001 
   Não 39 86,6  

Parte Superior das Costas 
 

  
   Sim 
   Não                                

01 
44 

2,2 
97,7 

<0,0001 

Cotovelos    
   Sim 02 4,4 <0,0001 
   Não 43 95,5  

Punho 
  

 
   Sim 01 2,2 <0,0001 
   Não 44 97,7  

Parte Inferior das Costas 
  

 
   Sim 17 37,7 0,13 
   Não 28 62,2  

Coxa 
  

 
   Sim 03 6,6 <0,0001 
   Não 42 93,3  

Joelhos    
   Sim 04 8,8 <0,0001 
   Não 41 91,1  

Tornozelos    
   Sim 02 4,4 <0,0001 
   Não 43 95,5  

Em negrito são mostrados os valores significativos 

3.3 QUALIDADE DE VIDA 

De modo geral a percepção de qualidade de vida dos cuidadores de idosos se 

mostrou regular, com mediana geral de 3,5. O domínio com maior valor mediano foi o 

Meio Ambiente com 3,7 e o com menor valor mediano foi o Psicológico com média de 

3,3. Os domínios Relações Sociais e Físico apresentaram valores medianos 

intermediários de 3,4 e 3,6 respectivamente. Não foram observadas diferenças 

estatísticas entre os valores medianos dos domínios de Qualidade de Vida (U=7,5; 

p=0,88).  

Em relação ao desvio padrão de cada domínio, verificou que no domínio meio 

ambiente foi de ± 0,54, o físico foi de ± 0,41, já as relações sociais foi de ± 0,11 e o 

psicológico foi de ± 0,48. 

Em relação ao desvio padrão geral dos domínios foi de ± 8,54. 
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3.4 SINTOMAS OSTEOMUSCULARES E QUALIDADE DE VIDA 

Quando avaliada a associação entre a presença de sintomas osteomusculares 

e a percepção de qualidade de vida dos cuidadores de idosos dependentes, não foi 

observada significância estatística (p=0,22). No entanto quando comparados o escore 

geral de qualidade de vida com a presença de sintomas osteomusculares na região 

inferior das costas foi observada uma associação significativa (p=0,03) com pessoas 

que apresentam tais sintomas apresentando menores escores de qualidade de vida. 

 Quando comparadas as regiões anatômicas com sintomas osteomusculares e 

os domínios de qualidade de vida, foi observada uma associação significativa apenas 

entre sintomas na região inferior das costas com o domínio físico (p=0,001). Não foram 

observadas associações significativas para as demais relações (p>0,05). 
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4 DISCUSSÃO 

 Nesta pesquisa procurou avaliar os sintomas osteomusculares em cuidadores 

de idosos dependentes nas cidades de Porto União da Vitoria, região chamada como 

gêmeas do Iguaçu.  Percebe-se nesta pesquisa que os cuidadores relataram com 

maior frequência de desconforto osteomuscular a região inferior das costas seguido 

da região dos ombros. Estes desconfortos acabam influenciando a qualidade de vida 

destes cuidadores formados predominantemente pelo sexo feminino.  

Em relação ao perfil socioeconômico dos cuidadores nota-se que 75% das 

cuidadoras foram mulheres, com idade média de 41,3 anos. Nesta pesquisa o nível 

de escolaridade dos cuidadores variou, tendo a maioria o ensino médio completo 

46,6% seguido do ensino superior completo com 20%. Vale salientar que a grande 

maioria dos cuidadores com escolaridade de ensino médio completo realizaram curso 

de cuidador de idoso.  

Nesta parte nota que houve associação entre ter ou não ter curso de cuidador 

e a presença de sintomas, o que mostra que a qualificação profissional e fundamental 

para que esses profissionais sofram menos com esse tipo de problema, como os 

desconfortos musculoesqueléticos. 

No estudo de Paulo et al., (2008) mostra que o cuidado dos idosos dependentes 

eram realizados pelos familiares com pouco ou nenhum estudo sobre o cuidado de 

idosos dependentes, evidenciando que a metade dos cuidadores apresentava 

problemas de saúde, utilizando medicações. 

 Nota-se similaridade no estudo de Araújo et al., (2013) onde pesquisou sobre 

o perfil dos cuidadores e as dificuldades enfrentadas no cuidado ao idoso, em 

Ananindeua, PA, com a maioria das cuidadoras do sexo feminino, casadas e com 

ensino médio completo. Recebiam salários mensais e trabalhavam como cuidadoras 

de idosos há mais de 12 meses. 

 Já em um estudo com 30 cuidadores de idosos dependentes em Varginha MG 

mostrou que 90% teve predomínio do gênero feminino com a média de idade de 53,1 

anos (SANTOS E FERREIRA, 2017). 

 Na pesquisa realizada por Goncalves et al., (2006) sobre o perfil da família 

cuidadora de idoso doente/fragilizado do contexto sociocultural de Florianópolis, teve 

predomínio do sexo feminino com a media de idade 48,5 anos.  
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 Freitas (2008) comenta que historicamente a mulher sempre foi responsável 

pelo cuidado, seja da casa ou dos filhos, ou mesmo dos membros familiares 

adoecidos, enquanto o papel do homem era de trabalhar fora para garantir o 

provimento financeiro da família. Apesar de todas as mudanças sociais e na 

composição familiar, e dos novos papéis assumidos pela mulher, destacando-se sua 

maior participação no mercado de trabalho, ainda se espera que a mulher assuma as 

funções do cuidado em geral (FREITAS, 2008). 

O padrão cultural de dependência das crias em relação às mães empurra 

novamente a mulher do núcleo familiar para o papel de tutora quando um adulto 

dependente necessite de cuidados (KARSCH, 2003). 

 A literatura gerontológica evidencia que na maior parte dos países ocidentais, 

a mulher ainda é a responsável pela tarefa de cuidar, devido a questões de atribuição 

de papéis, seja dos filhos, da casa, do cônjuge e/ou dos pais (SEIMA, LENARD, 

CALDAS, 2014). 

 Rossi (2015), realizou estudo no município de Formiga em Minas Gerais e 

mostrou que a maioria dos cuidadores eram do gênero feminino e casadas, na faixa 

etária entre 40 e 60 anos e a escolaridade ensino fundamental incompleto. Em relação 

a escolaridade, diferencia-se desta pesquisa, pois a maioria tinha ensino médio 

completo seguido do ensino superior completo. Justifica-se esta diferença por esta 

pesquisa ter o predomínio de cuidadores formais, ou seja, recebiam salários para 

atuarem como cuidadores, diferentemente do que ocorre com cuidadores informais, 

que não recebem remuneração pois são pessoas próximas ou ate familiares que o 

realizam. 

 Nakatani et al., (2003) escolaridade pode influenciar na qualidade da 

assistência ao idoso, uma vez que o cuidador precisa seguir dietas, ler bulas de 

remédios, entender dosagens e via de administração para melhor prover o cuidado, 

além da valorização e conscientização sobre a importância na prevenção de doenças 

na terceira idade. É importante conhecer a escolaridade dos cuidadores, pois são eles 

que colhem as informações junto aos idosos e as repassa a equipe de saúde. A 

educação em saúde neste ponto está muito ligada à capacidade de aprendizagem 

das pessoas, revelando-se como um laço de ligação entre seu cuidado e o cuidado 

ao outro. Assim, a escolaridade do sujeito, seja um cuidador primário ou mesmo 

secundário, influencia diretamente na assistência prestada (MAYOR, RIBEIRO, 

PAUL, 2009). 
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 Em relação aos cuidadores serem informais, Figueiredo (2019) relata a função 

do cuidador, na maioria das vezes, é desempenhada pela família inserida no contexto 

domiciliar de maneira informal e nesta perspectiva, o cuidado é assumido de maneira 

informal, sem remuneração pelos serviços prestados, e muitas vezes sem o preparo 

adequado para o mesmo. Já os cuidadores formais são profissionais contratados com 

a função de prestar cuidado a indivíduos em quadro de fragilidade ou que apresentem 

algum tipo de risco, de modo a sistematizar as tarefas e privilegiar aquelas que se 

associam à promoção da saúde, assim como a prevenção de incapacidades 

(FIGUEIREDO, 2019). 

 Para Araújo et al., (2013) o nível de escolaridade também influencia nos 

sentimentos dos cuidadores em relação ao cuidado do outro, sendo que a pouca 

aprendizagem dificultaria a compreensão do que acontece com o idoso, das 

dificuldades encontradas e enfrentadas ao cuidar. 

 A escolaridade apresentou também correlação, porém inversa, com o domínio 

aspecto social, pois indivíduos com maior escolaridade são capazes de perceber a 

restrição na manutenção de sua vida social em decorrência dos cuidados prestados 

ao idoso e, consequentemente, apresentam maior impacto subjetivo da doença em 

sua qualidade de vida (LEMOS et al., 2006). 

 Nesta pesquisa notou que a maioria dos cuidadores trabalhavam por hora/dia, 

por serem contratados a realizarem este trabalho, ou seja, cuidadores formais. Na 

pesquisa de Paulo et al., (2008) demonstrou que o tempo de cuidado diário variou 

entre 4,5 e 24 horas.  

Os cuidadores entrevistados pelo Questionário Nórdico Musculoesquelético 

pode notar nos resultados uma prevalência na região lombar, ou seja, parte inferior 

das costas, seguida da região dos ombros. 

Como mostra o estudo de Alencar (2010) sobre desconforto osteomuscular em 

cuidadores de idosos institucionalizados, que percebeu a região com mais desconforto 

e relatada pelos cuidadores a região lombar seguida da região do ombro. 

No estudo de Alencar, Schultze e Souza (2010) sobre distúrbios 

osteomusculares e o trabalho dos que cuidam de idosos institucionalizados, 

perceberam que os sintomas (dor/desconforto) foram 62,9% em região lombar, 25,9% 

em região cervical, 18,5% em ombros, entre outras. 

Isto mostra a similaridade entre os estudos e esta pesquisa. 
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Principais motivos associados às lombalgias são provenientes de sobrecargas 

físicas e a má postura durante as atividades laborais, gerando de mecanismos de 

compressão dos discos intervertebrais e compressão da raiz nervosa (VACARI et al., 

2013). 

Brasil (2004) mostra que as dores lombares podem ser primárias ou 

secundárias, com ou sem envolvimento neurológico (lombociatalgias) e podem ser 

causadas por patologias inflamatórias, degenerativas, neoplásicas, defeitos 

congênitos, déficit muscular, predisposição reumática e outras.  

Os cuidadores entrevistados relataram realizar transferências com os idosos, 

do leito ate a cadeira de rodas ou poltrona, realizar troca de fraldas no leito. A maioria 

relatou que o leito dos idosos, ou a cama, eram de tamanho baixo fazendo com que 

sua postura ficasse em posição errônea, forcando as regiões corporais. 

Estes desconfortos musculoesqueléticos, em especial a região lombar e ombro, 

apresenta maior frequência em trabalhadores que se submetem a esforços físicos 

pesados, como levantamento de pesos, movimentos repetitivos e posturas estáticas 

mantidas (MOREIRA et al., 2019).  

Serbena e Okimoto (2003) relataram em sua pesquisa que o trabalho postural 

em cuidadores não é necessariamente estático, mas sim dinâmico e os principais 

membros do corpo que trabalham nestes movimentos para obtenção do equilíbrio são 

os braços, o tronco, o quadril e as pernas. Serbena e Okimoto (2003) ainda relataram 

que as dores lombares atingem com grandes proporções os profissionais que realizam 

levantamento de carga ou exercem a sua atividade sentada, como é o caso dos 

cuidadores. O principal fator de prejuízo nesta profissão é a coluna vertebral, estando 

ela projetada para a frente, realizando vários tipos de movimentos, provocando maior 

cansaço durante longos períodos em determinada tarefa e maior compressão do disco 

intervertebral, principalmente em L4 e L5 (SERBENA, OKIMOTO, 2003). 

As atividades de trabalho que exijam contrações estáticas levam ao pincamento 

dos vasos sanguíneos, levando a diminuição de oxigenação e nutrientes, além de 

aumentar a concentração de toxinas celulares, oportunizando a lesão osteomuscular 

(VERONESI, 2014). 

A gravidade impõe uma carga às estruturas responsáveis por manter o corpo 

em uma postura ereta, normalmente a linha da gravidade passa pelas curvaturas 

fisiológicas da coluna vertebral e elas ficam equilibradas. Se o peso em uma região 
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se desloca para fora da linha da gravidade, o restante da coluna faz uma 

compensação para recuperar o equilíbrio (KISNER; COLBY, 2005). 

No estudo de Costa et al. (2013) referente a sobrecarga nos cuidadores, a 

ocorrência de dores articulares, 13 cuidadores manifestaram presença de dor, 

predominando na coluna lombar, membros superiores e coluna cervical. 

As queixas de dores musculoesqueléticas podem ser decorrentes do 

despreparo técnico, do desconhecimento para executar o cuidado, ou da falta de 

apoio de outros familiares ou da equipe de saúde (FERNANDES, GARCIA, 2009). 

Nesta pesquisa, a grande maioria dos cuidadores entrevistados trabalhavam 

por hora/dia como já dito anteriormente, e devido a isto, não apresentavam tantos 

desconfortos musculoesqueléticos em outras regiões corporais. Portanto, a região 

inferior das costas em alguns casos foi bastante citada, principalmente nos momentos 

de transferência do idoso acamado, podendo ser para dar banho, trocar a fralda ou 

ate mesmo transferi-los de uma cama para a cadeira de rodas ou poltrona. Nestes 

momentos que muitos cuidadores relataram desconforto musculoesqueletico, citando 

a própria má postura como causa destes desconfortos. 

Sacala (2017) afirma que as maiores exigências musculares são em retirar e 

colocar o paciente do leito, mudá-lo de decúbito, transportá-lo na maca, cadeira de 

rodas e realizar higiene no leito. 

As lesões ocupacionais que afetam diretamente a coluna vertebral ocorreram 

com maior frequência com os atendentes de enfermagem, no próprio quarto do 

paciente, principalmente durante a manipulação de equipamentos e pacientes obesos 

e dependentes, sendo os pisos escorregadios o principal agente causador de quedas 

(PARADA, ALEXANDRE E BENATTI, 2002). 

Fatores relacionados ao trabalho, como a capacidade funcional do idoso, carga 

horária elevada na atividade de cuidar, pouca orientação, posturas inadequadas ao 

prestar os cuidados, entre outros, podem interferir neste equilíbrio, gerando um 

conjunto de sintomas físicos e emocionais, caracterizados por exaustão emocional, 

sentimentos negativos, isolamento e sintomas de dor osteomuscular, decorrentes da 

sobrecarga da atividade de cuidar de uma pessoa idosa (ALENCAR, 2010). 

Aqui notamos uma divergência com esta pesquisa, pois a maioria dos 

cuidadores entrevistados eram cuidadores formais, com escolaridade ensino médio e 

superior completo com carga horaria horas/dia. Sendo assim não passavam muito 

tempo com o idoso dependente. 
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No estudo de Moreira et al. (2019) pesquisou a Prevalência de Sintomas 

Osteomusculares em Cuidadores de Pacientes Dependentes. Nesta pesquisa ele 

percebeu que os cuidadores relataram presença de dor, formigamento/dormência nos 

últimos 12 meses em diversas áreas do corpo. 61,5% relataram a presença dos 

sintomas de desconforto em região inferior das costas e ombros. Ainda os cuidadores 

responderam se nos últimos 12 meses foram impedidos de realizar atividades normais 

como trabalho, atividade doméstica e de lazer por causa dos sintomas nas regiões 

anatômicas avaliadas. As respostas mostraram que 92,3% dos cuidadores não foram 

impedidos de realizar suas atividades devido aos sintomas. O que mostra também 

nesta pesquisa em relação a este item, onde a maioria dos cuidadores relataram não 

terem sido impedidos a trabalhar devido a desconfortos musculoesqueléticos. 

Ainda na pesquisa de Moreira (2019) foi questionado aos cuidadores se nos 

últimos 12 meses, eles consultaram algum profissional da saúde como médico, 

fisioterapeuta por causa dos sintomas já referidos e observou que 76,9% dos 

cuidadores não procuraram ajuda de profissionais da saúde, o que demonstra 

similaridade com esta pesquisa.   

Diversos fatores interferem na dor como força excessiva para realizar algumas 

tarefas, repetitividade de movimentos, longas jornadas de trabalho e posturas 

inadequadas. As dores na maioria das vezes são relatadas em regiões com maiores 

sobrecargas como membros superiores, inferiores e coluna (HENRIQUEZ, RIVERA e 

EYZAGUIRRE, 2010). 

O nível da sobrecarga está relacionado com o grau de dependência do 

indivíduo junto às atividades desempenhadas no cuidado. Existem dois tipos de 

sobrecarga, objetiva e subjetiva. A sobrecarga objetiva é a parte que se nota os 

problemas do cuidador decorrente ao seu trabalho como estresse, movimentos 

repetidos e vigilância nos pacientes. A sobrecarga subjetiva é a reação do familiar 

fazendo o papel do cuidador, onde há mudanças em todos os aspectos de sua vida 

além da preocupação com o paciente (BANDEIRA, CALZAVARA, CASTRO, 2008). 

Além da região lombar, ou parte inferior das costas ter maior incidência de 

desconforto, outra região bastante citada foi o desconforto na região dos ombros. 

Muitos dos idosos cuidados eram pesados, sobrecarregando os braços e a região 

superior das costas no momento de transferências e higienização. 

Junior e Assunção (2005) relatam que os distúrbios do ombro estão associados 

à manutenção de posturas estáticas por tempo prolongado ao prestar assistência, 
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movimentos repetitivos de braço, elevação e abdução dos braços acima dos ombros 

e ainda cargas excessivas em membros superiores. 

Gurgueira, Alexandre e Filho (2003) realizaram um estudo utilizando o 

Questionário Nórdico onde avaliaram auxiliares e técnicos de enfermagem que 

trabalhavam em enfermarias que havia pacientes dependentes. Os participantes da 

pesquisa relataram sentir dor na região dorsal superior principalmente no momento 

de transferir o paciente para a maca/cadeira de rodas e vice-versa, dar banho no leito 

e que não possuíam técnicas atuais de transferência para realizar o devido cuidado, 

o que pode explicar a alta prevalência de dor dorsal entre os estudos.  

Nota-se uma similaridade com esta pesquisa, onde a maioria dos cuidadores 

relataram desconfortos na região dos ombros em relação ao manuseio e 

transferências do idosos cuidado. 

Segundo Dias et al., (2008), distúrbios do ombro são causados por uso do 

membro superior de forma incorreta nas atividades do dia a dia, sendo que as lesões 

são a causa mais frequente da síndrome do ombro doloroso, que está associada ao 

processo natural de envelhecimento, com maior incidência, conforme a idade avança. 

Apesar desta pesquisa os cuidadores trabalharem por hora/dia como já citado, 

e por isso possuírem horas de descanso, tinham tempo necessário para as regiões 

corporais recuperarem em relação aos esforços físicos demandados pela ato de 

cuidar. Figueiredo (2019) comenta em relação aos fatores ocupacionais da atividade 

de cuidar, destacam-se os possíveis efeitos deletérios da alta carga horária de 

trabalho e ausência de folgas experimentadas por muitos cuidadores. Os 

reconhecidos danos podem ir além do esgotamento físico e mental relatado na maior 

parte dos estudos com o tema e conseguiram correlacionar a alta carga de trabalho 

do cuidador com a alteração na concentração do hormônio cortisol, o que pode gerar 

também efeitos fisiológicos negativos. 

Os cuidadores entrevistados nesta pesquisa relataram que além destes 

desconfortos musculoesqueléticos, sentiam dor nestas regiões, como na região 

lombar e nos ombros. 

Costa et al., (2013), relatou a presença de dor associada ao desconhecimento 

para realizar o cuidado, fatores biomecânicos e posturais, níveis de demanda 

requeridos pelo dependente, àqueles que prestam assistência nas tarefas de banho, 

vestimenta, alimentação e transferências estão expostos a maior sobrecarga e tensão. 
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Quanto mais comprometida sua autonomia, maiores são as demandas e a 

complexidade das atividades desenvolvidas pelo cuidador. 

Muitos destes cuidadores entrevistados relataram sentir estes desconfortos 

musculoesqueléticos desde que iniciaram os cuidados deste idoso, ou seja, sua 

demanda física com movimentos repetitivos e estáticos aumentaram.  

Veronesi (2014) comenta que as LERs e DORTs são resultado da combinação 

da sobrecarga das estruturas anatômicas do sistema osteomuscular com a falta de 

tempo para sua recuperação. Relata ainda que pode ocorrer, seja pela utilização 

excessiva de determinados grupos musculares em movimento repetitivos com ou sem 

exigências de esforço localizado; seja pela permanência de segmento do corpo em 

determinadas posições por tempo prolongado, particularmente quando essas 

posições exigem esforço ou resistência das estruturas musculoesqueléticas contra a 

gravidade.  

Já em relação a qualidade de vida dos cuidadores, o estudo mostrou que dos 

4 domínios avaliados, o domínio 4 teve maior pontuação, sendo 3,7. Este valor 

representa que a qualidade de vida avaliada dos cuidadores foi de regular.  

No estudo de Paulo et al., (2008) sobre a qualidade de vida de cuidadores de 

idosos mostrou em relação aos domínios que os cuidadores da amostra apresentaram 

escores superiores no domínio social, seguidos pelos domínios psicológico, físico e 

meio ambiente. Percebam que no estudo de Paulo et al. (2008) o domínio meio 

ambiente ficou por último na graduação de 4 domínios, sendo que neste estudo o 

domínio meio ambiente teve a melhor pontuação. Isso pode se justificar pelo motivo 

dos cuidadores de idosos avaliados nesta pesquisa, morarem em uma região/cidade 

pequena, não tendo tanto barulho, trânsito como em grandes centros, e por se 

sentirem mais seguros. 

Ainda no estudo de Paulo et al., (2008), ele justifica o domínio 4 sendo mais 

baixo em relação aos demais por acreditar que o escore mais baixo foi obtido neste 

domínio devido ao fato de a questão da segurança e meio ambiente (poluição, ruído, 

trânsito e clima) afetar a todos, independentemente de idade e atividade. 

Para Nardi et al., (2011) o resultado do questionário WHOQOL- Bref foi possível 

observar um bom grau de percepção de qualidade de vida pelos cuidadores, sendo 

na maioria satisfatório nos domínios, físico, psicológico e social. Apenas no domínio 

ambiental foi encontrado um equilíbrio entre os satisfeitos (escore 4) e mais ou menos 

satisfeitos (escore 3). Entretanto, observa-se maior evidência dessa relação no 
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domínio ambiental, o que sugere que o aumento da sensação de sobrecarga está 

relacionado a uma piora das condições do ambiente, englobando finanças, moradia, 

transporte e recursos básicos. 

Já para Wachholz, Santos, Wolf (2013) em relação aos domínios, foram 

encontramos maiores pontuações no domínio de meio ambiente, justificando que o 

desempenho dos cuidadores na avaliação da QV pode ser fortemente influenciado 

pelo nível de escolaridade. Sendo que no estudo de Wachholz, Santos, Wolf (2013) a 

maior parte dos cuidadores de idosos tinham escolaridade de nível superior completo. 

Mostrando assim a correlação com este estudo, onde 20% dos cuidadores tinham o 

nível superior completo, perdendo apenas para o ensino médio completo. 

Frente a essa realidade, o desafio das políticas públicas de saúde é criar 

mecanismos que priorizem as condições de saúde dos idosos, bem como a de seus 

cuidadores, na grande maioria seus próprios familiares, uma vez que na atualidade 

não se dispõe de equipamentos sociais capazes de suprir tamanha demanda 

reprimida (CERQUEIRA, OLIVEIRA, 2002). 

Cattani e Girardon-Perlini (2004) relatam que o cuidar gera a necessidade de o 

indivíduo que cuida abdicar-se de algumas atividades que eram praticadas 

habitualmente, negligenciando sua própria vida ou parte dela. Outro ponto importante 

com impacto na qualidade de vida do cuidador são as mudanças na própria vida que 

este tem de fazer para prestar o cuidado ao idoso.  

Cuidadores formais relataram na entrevista que, quando o cuidado e realizado 

em idosos acamados, sua demanda física e emocional tem mais impacto na sua 

qualidade de vida do dia a dia. 

Já no estudo de Baptista et al., (2012) sobre a sobrecarga do cuidador, relatou 

que, cuidadores de pacientes dependentes frequentemente lidam com situações de 

dor física, restrições funcionais e comprometimento emocional que causam elevado 

desgaste emocional, causando forte impacto negativo nas percepções psicológicas e 

repercussões importantes nas percepções de sobrecarga. 

Ou seja, o segundo domínio desta pesquisa ficou em segundo lugar, atrás do 

domínio meio ambiente. Percebe-se que a sobrecarga no cuidador, tanto física como 

emocional, muitas vezes e repassada para o físico, aparecendo as alterações 

musculoesqueléticas. 

Assim pode antever que a função de prevenir perdas e agravos à saúde deverá 

abranger, igualmente, a figura do cuidador, e para tanto devem ser desenvolvidos 
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programas destinados a prevenir a sobrecarga e o impacto emocional negativo que 

podem afetar a saúde e qualidade de vida de cuidadores de idosos e de outras 

pessoas dependentes (CERQUEIRA, OLIVEIRA, 2002). 

Nesta pesquisa os cuidadores enquadraram-se segundo a escala WHOQOL-

Bref como tendo a qualidade de vida regular. Porem, mesmo tendo caracterizado 

como regular, muitos dos entrevistados relataram estar estressados devido sua rotina 

e carga de trabalho como cuidador. 

A indicação de uma má qualidade de vida, por parte do cuidador, pode ser 

associada ao desenvolvimento de um quadro de estresse. O termo estresse está 

relacionado a alterações, problemas, dificuldades ou efeitos adversos que 

desencadeiam desajustes físicos e psicológicos relativos a uma questão específica 

(CESARIO, 2017) 

Brasil (2018), a sobrecarga é gerada porque o papel do cuidador vai além do 

simples acompanhamento das atividades diárias principalmente em pacientes 

acamados com fragilidade e em situações de risco, está entre as maiores funções do 

cuidador auxiliar nas atividades que ele não possa fazer sozinho. Como auxílio nos 

cuidados de higiene, locomoção, e realização de mudanças de decúbito de pacientes 

acamados, estimular as atividades de laser, e em todas as outras funções que se 

façam necessário para melhoria da qualidade de vida do paciente, o que é uma 

atividade complexa e cansativa (BRASIL,2018). 

Outro ponto importante a ser ressaltado, mostra que devido os cuidadores 

desta pesquisa possuírem um grau de escolaridade bom, como ensino médio e 

superior completo, influencia na sua rotina de trabalho muitas vezes facilitando seus 

afazeres em relação ao idosos cuidado.  

No estudo de Sprangers et al., (2000) mostrou que fatores como idade 

avançada, sexo feminino, baixo nível de escolaridade estão relacionados a níveis 

inferiores de qualidade de vida. 

Outro estudo, agora realizado por Reis et al., (2015) relatou que na avaliação 

da qualidade de vida, constatou-se que os cuidadores de idosos apresentaram menor 

pontuação no domínio meio ambiente e maior pontuação no domínio psicológico. Isso 

mostrou que a qualidade de vida dos cuidadores formais de idosos avaliados 

apresentou comprometimento no Domínio Meio Ambiente. 

Anjos, Boery e Pereira (2014), os domínios meio ambiente e relações sociais 

apresentaram os menores escores, o que pode estar associado à readaptação familiar 
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frente a dependência funcional do idoso em diversos graus, além da redução de 

oportunidades de lazer, devido o tempo despedido ao cuidar.  

Diferentemente deste estudo, onde os domínios meio ambiente predominou 

seguido do relações sociais. Isto pode se justificar primeiramente por os cuidadores 

serem a maioria formais, que recebem remuneração mensal e por não terem grau de 

parentesco com o idosos cuidado. 

Em relação aos sintomas osteomusculares e a qualidade de vida, nota-se nesta 

pesquisa que os cuidadores em uma forma geral possuem desconfortos 

muscuesqueleticos, porem estes afetam de forma regular a qualidade de vida destes 

cuidadores. Justifica esta relação pelo motivo dos cuidadores morarem em uma 

cidade do interior, onde a sensação de medo e segurança não e muito alta, muitos 

dos cuidadores serem cuidadores formais e trabalharem por hora/dia tendo tempo de 

descanso. 

Probst (2013) destaca as longas jornadas de trabalho, condições de 

insalubridade do ambiente de trabalho, baixa remuneração, duplo emprego e tensão 

emocional são razões que acarretam o absenteísmo em larga escala. Probst (2013) 

relata ainda que o absenteísmo é decorrente de um ou mais fatores causais como 

fatores de trabalho, fatores sociais, fatores culturais e de personalidade e fatores de 

doença.  Nem sempre as causas do absenteísmo estão no próprio empregado, mas 

sim na organização, na gerência deficiente, no empobrecimento das tarefas, na falta 

de motivação e estímulo. Portanto, necessita a alta administração estar diretamente 

envolvida no processo de valorização e motivação do seu colaborador (PROBST, 

2013). 

Grunspan (2005) relata que, com todo este acúmulo de exigências no trabalho, 

aumentam também, em escala geométrica, o descontrole emocional, os acidentes de 

trabalho, o estresse e outras patologias que diminuem a operacionalidade e o 

rendimento da empresa. Essas transformações, que muitos chamam de globalização, 

trouxeram ao trabalhador todas as exigências do mais fazer e do mais ser. Tais 

circunstâncias levam o homem a ter uma diminuição em sua qualidade de vida. 

Cassis et al., (2007) associou que quanto maior o tempo de exposição ao 

cuidado com o idoso dependente maior o risco de adoecimento do cuidador. 

Cassis et al., ainda relata na sua pesquisa que, mostrou às variáveis que 

estavam relacionadas ao tempo que o cuidador convivia com o paciente, ou seja, se 

residia com o paciente, o tempo de cuidado, o tempo de história e se havia diagnóstico 
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prévio, encontramos maior sobrecarga quanto maior o tempo. O tempo de cuidado foi 

semelhante ao tempo de história, indicando que os cuidadores assumiram essa 

função desde o início dos sintomas. 

Torti et al., (2004) descreveram que cuidadores que despendiam maior tempo 

com os pacientes apresentavam maior depressão e ansiedade, considerando o fato 

de residirem com o paciente. Relatam também que quanto maior a gravidade da 

demência, maiores os sintomas somáticos, ansiedade e depressão, e menor o bem-

estar dos cônjuges cuidadores.  
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CONCLUSAO 

As Doenças ou Disfunções osteomusculares estão intimamente relacionados a 

trabalhadores que realizam trabalhos laborais com cargas, aumentando com isso a 

carga nas articulações e músculos do corpo humano. E o que acontece com os 

cuidadores de idosos dependentes, que tem a função de transferir, manipular, trocar 

estes idosos dependentes. Como na grande maioria das vezes, estes cuidadores não 

são capacitados adequadamente para a função, acabam que sobrecarregando 

estruturas corporais, causando desconfortos e disfunções osteomusculares. 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar os sintomas osteomusculares que 

mais acometem os cuidadores de idosos dependentes na região das gêmeas do 

Iguaçu, e para isto traçou o perfil dos cuidadores, identificou a região corporal mais 

acometida em relação de desconforto osteomuscular e como estes cuidadores estão 

em relação a suas qualidades de vida. 

Percebeu que estes cuidadores são predominantemente do sexo feminino, com 

escolaridade ensino médio completo seguido do ensino superior completo. Aqui 

percebe que os cuidadores possuem um grau de instrução para realizar os cuidados 

com estes idosos dependentes. Destes cuidadores, quase a totalidade são cuidadores 

formais, ou seja, recebem remuneração mensal para realizar o cuidado e não 

apresentam grau de parentesco com este idoso. Estes cuidadores trabalham por 

horas/dia possuindo tempo necessário para recuperação muscular após trabalho 

físico com o idosos cuidado.  

A região que mais apresentou desconforto osteomuscular foi a região da parte 

inferior das costas seguida da região do ombro, concordando com as demais 

pesquisas em relação a estes desconfortos em cuidadores de idosos dependente. 

Em relação a qualidade de vida dos cuidadores pesquisados, a média dos 

domínios foi de 3,7, sendo ela graduada entre 1 a 5. Esta média e caracterizada como 

regular. Entre os domínios pesquisados, o domínio 4 (relacionado ao meio ambiente) 

foi o que mais teve pontuação, seguido do domínio 1 (domínio físico). 

Ou seja, estes cuidadores tem desconfortos musculoesqueléticos e estes 

desconfortos influencia na sua qualidade de vida, porém não com tanta intensidade, 

como mostrou nos resultados. 

Percebe através desta pesquisa que trabalhadores formais com remuneração 

mensal, com tempo de trabalho hora/dia e ensino médio e superior completo 
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influenciam no trabalho laboral com o idoso acamado, não prejudicando tanto a 

qualidade de vida destes cuidadores. Porem os desconfortos osteomusculares foram 

relatados durante o seu trabalho. 

Com isso sugere-se a continuidade desta pesquisa com número maior de 

participantes, para que possamos traçar um perfil mais fidedigno em relação aos 

desconfortos osteomusculares em cuidadores de idosos dependentes na região das 

gêmeas do Iguaçu. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade 

 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe 

(CEP-UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 
contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

 
1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto:  
Área do Conhecimento: 
Curso: 
Número de participantes no centro:  Número total de participantes: 
Patrocinador da pesquisa:  
Instituição onde será realizado:  
Nome dos pesquisadores e colaboradores:  

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento abaixo 
contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste 
estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum 

prejuízo a você. 
 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 
Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 
Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome:  

Profissão:  N. do Registro no Conselho:  
Endereço: 

Telefone:  E-mail:  
1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 

 - OBJETIVO GERAL: 

 

 - Objetivos Específicos: 

 
2. O procedimento para coleta de dados:  

 
3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  

Explicar que poderá não haver benefícios diretos e os benefícios esperados com o 
conhecimento gerado. Quando houver benefício esperado, deve ser descrita a forma como este 
benefício será disponibilizado ao voluntário. 
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4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  

Na pesquisa qualitativa habitualmente não existe desconforto ou riscos físicos. Entretanto o 
desconforto que o sujeito poderá sentir é o de compartilhar informações pessoais ou 
confidenciais, ou em alguns tópicos que ele possa se sentir incômodo em falar. O pesquisador 
deve deixar claro que o sujeito não precisa responder a qualquer pergunta ou parte de 
informações obtidas em debate/entrevista/pesquisa, se sentir que ela é muito pessoal ou sentir 
desconforto em falar. 

Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto  

Descrever os desconfortos e riscos esperados nos procedimentos específicos do projeto de 
pesquisa como, por exemplo: Riscos associados com a coleta de sangue incluem: dor, 
hematomas, ou outro desconforto no local da coleta. Raramente desmaio ou infecções no local 
de punção pode ocorrer. Cuidados devem ser tomados para minimizar esses riscos. Você pode 
experimentar efeitos colaterais que não são conhecidos até o memento ou não foram relatados.  
Não se deve esconder, disfarçar ou minimizar os desconfortos e riscos que sejam previsíveis, 
numa eventual tentativa de iludir os voluntários quanto ao que os espera. O que se espera de 
qualquer pesquisa é o resultado positivo quando contrapostos benefícios com desconfortos e 
riscos. Em algumas pesquisas o risco não é mensurável, mas nunca será inexistente. Não se 
deve dizer que “não há riscos”, ainda que se possa dizer que “não há risco previsível”. 
5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos 
previsíveis. Não esquecer da proteção dos pesquisadores nos casos em que houver riscos para 
os mesmos. Caso não haja desconfortos ou riscos previsíveis ou passíveis de prevenção, 
apenas cite que não haverá medidas de proteção, pois não há risco ou desconforto previsível. 
Não utilize apenas a frase “Não aplicável”. 
 
6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que desejar, 

sem necessidade de qualquer explicação. 
 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma compensação 
financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará 

como responsável. 
 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir no 
atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 
9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam divulgados em 

publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 
 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com endereço na 
Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que entender necessário obter 

informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 
 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) desta 
pesquisa. 

 
 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim apresentadas 
e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma 

em minha posse. 
 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 
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____________________________     
Participante da pesquisa 

 
________________________________________ 

        Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  

 
 
 

 
Testemunha: 

 
 

_______________________________ 
 

 

Nome:  
 
 
 
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em 

posse do participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O 
representante deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. O 
pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas 
do TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. 
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APENDICE A – QUESTIONÁRIO ELABORADO E VALIDADO NO TRABALHO DE 

PAULO ET AL., 2008 

 
 
01. Idade:___________________________________________________________ 

02. Escolaridade: (  ) sem escolaridade                         (  ) ensino fundamental incompleto 
                 (  ) Ensino fundamental completo    (  ) Ensino médio incompleto 
                 (  ) Ensino médio completo              (  ) Ensino superior incompleto 
                 (  ) Ensino superior completo            
 

03. Realizou algum curso para atuar como cuidador? 

(  ) Não   (  ) Sim   Qual?_____________________________________ 

 

04. Tempo de atuação como cuidador de idosos: 

_________________________________________________________________ 

05. Tempo que cuida deste 

idoso:____________________________________________________________ 

06. Tempo de cuidado:              (  ) Parcial  (  ) horas/dia    (  ) Integral (24 horas/dia) 

07. Familiar do Idoso:                      (  ) Não    (  ) Sim – Grau de parentesco_____________ 

08. Recebe salário mensal?      (  ) Não    (  ) Sim 

09. Tem problema de saúde?     (  ) Não    (  ) Sim  Quais?________________________ 

10. Utiliza alguma medicação? ( ) Não   (  ) Sim   Quais?_________________________ 

 

  



82 
 

APENDICE B – QUESTIONÁRIO NÓRDICO MUSCULOESQUELETICO 

 
Fonte: Barros, 2003. 
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APENDICE C – INSTRUMENTO DE QUALIDADE DE VIDA WHOQOL – BREF 

 

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida 

The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de 

vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se 

você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha 

entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada.  

Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em mente 

seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que 

você acha de sua vida, tomando como como referência as duas últimas semanas. Por 

exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 Nada 
Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros 
o apoio de que necessita? 

1 2 3 4 5 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe 

dos outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você 

deve circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.  

 Nad
a 

Muito 
pouc

o 

 
Medio 

M
Muito 

 
Completament

e 

Você recebe dos outros o 
apoio de que necessita? 1 

 

2 

 

3 

-

4 

 

5 

 
Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. Por favor, 

leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor 

resposta.  

 
muito 

ruim 
Ruim nem ruim 

nem boa 
boa 

muito 

boa 

1 Como você avaliaria sua 
qualidade de vida 

1 2 3 4 5 
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  Muito 
Insatisfeito 

Insatisfeito Nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito 
Satisfeito 

2 Quão 
Satisfeito(a) 

você está com 
sua saúde? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 
últimas duas semanas. 

 Nada 
Muito 
pouco 

Mais ou 
menos 

bastante extremamente 

3 

 
Em que medida você 

acha que sua dor (física) 
impede você de fazer o 

que você precisa? 
 

1 2 3 4 5 

4 

 
O quanto você precisa 
de algum tratamento 

médico para levar sua 
vida diária? 

 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita 
a vida? 

1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você 

acha que a sua vida tem 
sentido? 

1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue 
se concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se 

sente em sua vida 
diária? 

1 2 3 4 5 

9 

 
Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, 
atrativos)? 

 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem 

sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 
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  Nada Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

 

10 

 

Você tem energia 
suficiente para seu dia-

a- dia? 

1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar 
sua aparência física? 

1 2 3 4 5 

12 

Você tem dinheiro 
suficiente para 
satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 

 
Quão disponíveis para 

você estão as 
informações que 

precisa no seu dia-a-
dia? 

 

1 2 3 4 5 

14 

 
Em que medida você 
tem oportunidades de 

atividade de lazer? 
 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se 

sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

 muito ruim ruim 
nem ruim 
nem bom 

bom 
muito 
bom 

15 

Quão bem você 
é capaz de se 
locomover? 

 

1 2 3 4 5 

 Muito 
Insatisfeito 

Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito 
satisfeito 

16 

Quão 
satisfeito(a) 

você está com o 
seu sono? 

 

1 2 3 4 5 

17 

Quão 
satisfeito(a) 

você está com 
sua capacidade 

de 
desempenhar as 

1 2 3 4 5 



86 
 

atividades do 
seu dia-a-dia? 

 

18 

Quão 
satisfeito(a) 

você está com 
sua capacidade 
para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 
consigo 
mesmo? 

 

1 2 3 4 5 

20 

Quão 
satisfeito(a) 

você está com 
suas relações 

pessoais 
(amigos, 
parentes, 

conhecidos, 
colegas)? 

 

1 2 3 4 5 

21 

Quão 
satisfeito(a) 

você está com 
sua vida sexual? 

 

1 2 3 4 5 

22 

Quão 
satisfeito(a) 

você está com o 
apoio que você 
recebe de seus 

amigos? 
 

1 2 3 4 5 

23 

Quão 
satisfeito(a) 

você está com 
as condições do 

local onde 
mora? 

 

1 2 3 4 5 

24 

Quão 
satisfeito(a) 

você está com o 
seu acesso aos 

serviços de 
saúde? 

 

1 2 3 4 5 
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25 

Quão 
satisfeito(a) 

você está como 
seu meio de 
transporte? 

 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou 

experimentou certas coisas nas últimas duas semanas. 

 
Nunc

a 
Alguma
s vezes 

Freqüenteme
nte 

Muito 
freqüenteme

nte 

Sempr

e 

2

6 

Com que 
freqüência você 
tem sentimentos 

negativos tais como 
mau humor, 
desespero, 

ansiedade,depress
ão? 

1 2 3 4 5 

 
Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Quanto tempo você levou para preencher este questionário?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Você tem algum comentário sobre o questionário?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Tabela para apresentação dos resultados de qualidade de vida do WHOQOL Breve 

 

DATA DOMINIO FISICO DOMINIO 
PSICOLOGICO 

DOMINIO 
RELACOES SOCIAIS 

DOMINIO MEIO 
AMBIENTE 

     

     

     

     

 

Resultados em % de 0 a 100  

Quanto maior a porcentagem (mais perto de 100%) melhor a qualidade de vida 


