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RESUMO 

 

GOMES, Nildete Pereira. Implicações osteomusculares vivenciadas por idosos cuidadores 

no domicílio. 85f. 2018. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador. 2018. 

 

 

INTRODUÇÃO: O caráter contínuo e denso, que caracteriza a assistência à pessoa com 

capacidade funcional comprometida remete a relevância de se investigar o adoecimento do 

idoso cuidador. OBJETIVO: Conhecer as implicações relacionadas ao sistema osteomuscular 

vivenciadas por idosos cuidadores de familiares com comprometimento da capacidade 

funcional. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória com 

abordagem qualitativa, vinculado ao projeto matriz “Idosos cuidadores no cuidado ao outro em 

domicílio: intervindo na sobrecarga do cuidado”. A pesquisa foi realizada no domicílio de 

idosos cuidadores de pessoas atendidas em uma das bases do “Melhor em Casa”, do Governo 

Federal em Salvador, Bahia, Brasil. A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevista 

semiestruturada, no período de Março a Junho de 2017. Os dados foram sistematizados por 

meio da Análise do Conteúdo proposta por Bardin. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética 

em Pesquisa sob o Parecer de nº 1.762.501 de 05/10/2016. Participaram do estudo seis idosas 

cuidadoras de pessoas com capacidade funcional comprometida, com idade entre 60 e 79 anos, 

sendo que apenas uma não apresentou qualquer implicação do cuidado para sua saúde 

osteomuscular. RESULTADOS: As falas das participantes emergiram três categorias: Dor 

osteomuscular relacionada ao cuidado; Dor osteomuscular relacionados à somatização do 

sentimento vivido; e Comprometimento do autocuidado em virtude do cuidado ao outro. 

CONCLUSÃO: O estudo revelou que idosas cuidadoras de pessoas dependentes desenvolvem 

comprometimentos no sistema osteomuscular, como tendinites, artroses e lombalgias, estando 

estas associadas às tarefas de cuidado; à somatização da preocupação constante com o familiar; 

e ao déficit de autocuidado. Alerta ainda para relevância do incentivo a ações de autocuidado 

passíveis de serem realizadas no âmbito domiciliar.   

 

Descritores:  Idoso; Cuidadores; Dor; Sistema musculoesquelético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

GOMES, Nildete Pereira. Osteomuscular implications experienced by caregivers elderly at 

home. 85f. 2018. Dissertation (Master degree) - School of Nursing, Federal University of 

Bahia, Salvador. 2018.  

 

 

INTRODUCTION: The continuous and dense character, which characterizes the assistance to 

the person with compromised functional capacity, points to the relevance of investigating the 

illness of the caregivers elderly. OBJECTIVE: To know the implications related to the 

musculoskeletal system experienced by caregivers elderly of relatives with impaired functional 

capacity. METHODOLOGY: This is a descriptive, exploratory research with a qualitative 

approach, linked to the matrix project "Caregivers elderly in the care of the others at home: 

intervening in the overload of care". It consisted of the domicile of caregivers elderly of people 

registered in medical records, attended at one of the bases of the "Best Home" of the Federal 

Government in Salvador, Bahia, Brazil. The data collected happened by a semi-structured 

interview, from March to June 2017. The data were systematized through the Content Analysis 

proposed by Bardin. The project was approved by the Research Ethics Committee under Advice 

No. 1,762,501 of October 10, 2016. Six caregivers elderly of people with compromised 

functional capacity, aged between 60 and 79 years, participated in the study, and only one did 

not present any implication of the care for their musculoskeletal health. RESULTS: The 

participants' speeches emerged in three categories: Care-related musculoskeletal pain; 

Osteomuscular pain related to the somatization of the lived feeling; and Commitment of self-

care by virtue of caring for others. CONCLUSION: The study revealed that caregivers elderly 

of dependent people develop compromises in the musculoskeletal system, such as tendonitis, 

arthrosis and low back pain, which are associated with care tasks; the somatization of constant 

concern with the family; and self-care deficit. It also warns of the relevance of encouraging 

self-care actions that can be carried out at the household level. 

 

Keywords: Elderly; Caregivers; Ache; Musculoskeletal system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

GOMES, Nildete Pereira. Implicaciones osteomusculares vivenciadas por ancianos 

cuidadores en el domicilio. 85f. 2018. Disertación (Maestría) - Escuela de Enfermería, 

Universidad Federal de Bahía, Salvador. 2018. 

 

 

INTRODUCCIÓN: El carácter continuo y denso, que caracteriza la asistencia a la persona 

con capacidad funcional comprometida remite la relevancia de investigar la enfermedad del 

anciano cuidador. OBJETIVO: Conocer las implicaciones relacionadas al sistema 

osteomuscular vivenciadas por ancianos cuidadores de familiares con comprometimiento de la 

capacidad funcional. METODOLOGÍA: Se trata de una investigación descriptiva, 

exploratoria con abordaje cualitativo, vinculado al proyecto matriz "Ancianos cuidadores en el 

cuidado al otro en domicilio: interviniendo en la sobrecarga del cuidado". La investigación fue 

realizada en el domicilio de ancianos cuidadores de personas atendidas en una de las bases del 

"Mejor en Casa", del Gobierno Federal en Salvador, Bahía, Brasil. La recolección de los datos 

ocurrió por medio de una entrevista semiestructurada, en el período de marzo a junio de 2017. 

Los datos fueron sistematizados por medio del Análisis del Contenido propuesto por Bardin. El 

proyecto fue aprobado en el Comité de Ética en Investigación bajo el Dictamen de nº 1.762.501 

de 05/10/2016. En el estudio participaron seis ancianas cuidadoras de personas con capacidad 

funcional comprometida, con edad entre 60 y 79 años, siendo sólo una que no presentó ninguna 

implicación del cuidado para su salud osteomuscular. RESULTADOS: Las palabras de las 

participantes han surgido tres categorías: Dolor osteomuscular relacionado con el cuidado; 

Dolor osteomuscular relacionados con la somatización del sentimiento vivido; y Compromiso 

del autocuidado en virtud del cuidado con el otro. CONCLUSIÓN: El estudio reveló que 

ancianas cuidadoras de personas dependientes desarrollan compromisos en el sistema 

osteomuscular, como tendinitis, artrosis y lumbalgias, estando estas asociadas a las tareas de 

cuidado; a la suma de la preocupación constante con el familiar; y el déficit de autocuidado. 

Alerta aún para relevancia del incentivo a acciones de autocuidado pasibles de ser realizadas 

en el ámbito domiciliar. 

 

Descriptores: Ancianos; cuidadores; dolor; Sistema musculoesquelético. 
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1 INTRODUÇÃO   

 Evidências científicas acerca do cuidado ao cuidador vêm sinalizando um cenário de 

mulheres idosas assumindo esse papel. O caráter contínuo e denso, que caracteriza a assistência 

à pessoa com capacidade funcional comprometida, remete a relevância de se investigar o 

adoecimento do idoso cuidador.  

O cuidado domiciliar é uma prática antiga, cuja atenção à saúde ocorre na residência do 

indivíduo sendo, na maioria das vezes, prestada por um familiar, do sexo feminino e da terceira 

idade. Investigação transversal realizada na Espanha, com 85 cuidadores de pacientes frágeis 

evidenciou que todos eram familiares, com maior prevalência do sexo feminino e idade média 

de 60,46 anos, portanto idosos (SOTO-RUBIO; PÉREZ-MARÍN; BARRETO, 2017). Estudo 

nacional com objetivo de identificar o perfil do cuidador familiar de pessoas dependentes no 

domicílio constatou que, dentre os 52 participantes, a maioria (96,2%) era mulher e cerca de 

31% tinha idade entre 61 a 80 anos (LOUREIRO; FERNANDES, 2015).  

 Pesquisas corroboram acerca da maior frequência de idosos desempenhando o papel de 

cuidador e avançam ao sinalizar alguns ensejos para tal conjuntura, dando ênfase às questões 

de gênero. O cuidado recai geralmente sobre as mulheres, haja vista que a estas, se é atribuído 

socialmente tal função, tratando-se de um construto social (CASTRO; ABRAMOVAY, 2017; 

SILVA; MENANDRO, 2014).  

Vale ressaltar a peculiaridade da tarefa de cuidar demandada por uma pessoa com 

capacidade funcional comprometida, como mudanças de decúbito, transferências, banhos e 

troca de fraldas. Estudo transversal realizado com 99 cuidadores domiciliares com idade média 

de 65,8 anos revelou que cuidar do outro por longos períodos, muitas vezes sem qualquer 

suporte de terceiros, interfere na saúde do cuidador, podendo provocar, por exemplo, dor, artrite 

e problemas de coluna (BRIGOLA et al., 2017). O cuidado ao cuidador vem sendo objeto de 

preocupação, tendo em vista o fato de ser uma classe muito acometida por dores 

crônicas degenerativas (ARRUDA; PERES; BRUMATI JUNIOR, 2015). Agrava-se, ainda, 

quando se trata de um idoso exercendo esse papel, pois este já apresenta alterações decorrentes 

do próprio envelhecimento (ANDRADE et al., 2015), que somadas a sobrecarga do cuidado, 

podem comprometer ainda mais à sua saúde e qualidade de vida (QV).  

Entendendo o caráter danoso dessas atividades para a pessoa que assiste, urge 

aprofundarmos no conhecimento acerca das particularidades do envelhecimento. No que tange 

ao sistema osteomuscular, ocorre uma redução de fibras musculares; diminuição da elasticidade 

dos tendões, ligamentos e cápsulas; rigidez articular e ressecamento da pele (DALTRO, 2016). 

Sucede ainda anteriorização da cervical e da cabeça; aumento da curvatura torácica (cifose); 
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rotação interna dos ombros, flexão dos cotovelos, punhos, quadris e joelhos; e redução do arco 

dos pés (pé valgo) (MARTORELL-POVEDA; PRATS; SILVA, 2016). Deve-se considerar que 

essas alterações, comuns da senescência, tendem a limitar o desenvolvimento de suas atividades 

de vida diária (AVDs), bem como o cuidado ao outro. 

Durante os estágios curriculares no curso de fisioterapia, pude perceber a fragilidade 

física nos idosos. Observei que o atendimento fisioterapêutico, geralmente para tratamento e 

reabilitação, era voltado para um público, em sua maioria, composto por pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos, todos com problemas álgicos que limitavam as AVDs.  

Atuando profissionalmente, observei também relatos dos idosos sobre o agravamento 

do seu quadro clínico, expressado através de queixas de dores osteomusculares, decorrentes do 

cuidado de algum familiar dependente. Centrando-me ao meu cenário familiar, entendi que 

compartilho de situação semelhante com minha mãe (63 anos), além de realizar as tarefas 

domésticas, cuida do pai (91 anos), e comumente relata desconfortos físicos. Tal vivência 

alertou-me para a necessidade de uma assistência acolhedora, preocupada com o contexto dos 

idosos cuidadores, a fim de melhorar a QV dessa população. 

Já sensibilizada diante dessas implicações osteomusculares, e pensando em uma forma 

de contribuir para um envelhecimento mais saudável, com menos impacto para a integridade 

física, especializei-me em traumato-ortopedia. Assim, aprendi como atuar na prevenção, 

tratamento e reabilitação de problemas osteomusculares.  

Ademais, a justificativa desse estudo, visa à percepção da necessidade de ampliar o 

conhecimento acerca dos problemas osteomusculares vividos pelos idosos cuidadores, bem 

como a escassez de material científico sobre a temática, servindo de subsídio para a produção 

de novos saberes além de possibilitar a implementação de estratégias públicas que visem essa 

população. 

Considerando o cenário de idosos cuidando de pessoas com capacidade funcional 

comprometida, questionamos: Quais as implicações relacionadas ao sistema osteomuscular 

vivenciadas por idosos cuidadores de pessoas com comprometimento da capacidade funcional? 

Nesse sentido, adotamos como objeto de estudo, as implicações osteomusculares vivenciadas 

por idosos cuidadores de pessoas com comprometimento da capacidade funcional, e como 

objetivo geral: Conhecer as implicações relacionadas ao sistema osteomuscular vivenciadas por 

idosos cuidadores de pessoas com comprometimento da capacidade funcional e como objetivo 

específicos: Caracterizar os idosos cuidadores de pessoas com comprometimento da capacidade 

funcional; Elaborar uma cartilha educativa para os cuidadores sobre o autocuidado da saúde 

corporal no domicílio. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E AS ALTERAÇÕES NO SISTEMA 

OSTEOMUSCULAR 

O envelhecimento consiste em uma fase natural do ciclo da vida, sendo caracterizado 

como um processo multidimensional, influenciado por aspectos cronológico, social, 

psicológico e biológico, permeado por algumas perdas a exemplo: saúde, amigos, familiares, 

status e segurança financeira (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

 Observa-se também que o envelhecimento é caracterizado pela vivência de alterações 

biológicas, as quais são influenciadas por fatores genéticos e ambientais, causando 

transformações de ordem anatômica, hormonal, bioquímica e fisiológica, cujos processos 

ocorrem desde o nascimento até o último ciclo da vida humana (SCHNEIDER; IRIGARAY, 

2008). Essas mudanças são manifestadas pelo organismo, através dos sistemas cardíaco, 

respiratório, nervoso, musculoesquelético e outros (FECHINE; TROMPIERI, 2015). 

No que se refere aos aspectos biológicos, relacionados ao sistema osteomuscular durante 

o processo de envelhecimento, é comum a ocorrência de perda progressiva da massa óssea e 

muscular, revelando que o processo fisiológico da velhice não está diretamente relacionado à 

idade cronológica, mas sim, às transformações do corpo, podendo ser observada pelo declínio 

funcional, marcha mais lenta, redução da mobilidade e da flexibilidade, alteração na 

coordenação motora e equilíbrio (VAZ, 2014).  

O sistema musculoesquelético é composto por ossos, músculos, tendões, ligamentos, 

cartilagens e articulações. Esse conjunto dá sustentação e mobilização ao corpo 

(MARTORELL-POVEDA; PRATS; SILVA, 2016). Nesse sentido, essas estruturas em 

perfeitas condições estabilizam o corpo físico, bem como facilitam os movimentos, evitando 

assim distúrbios no sistema osteomuscular. 

 

2.1.1 Tecido ósseo 

Os ossos são estruturas resistentes e pouco flexíveis que constituem o esqueleto 

humano. Entre as suas funções estão a proteção e sustentação do corpo (DALTRO, 2016), sendo 

este, uma parte importante para o funcionamento do sistema musculoesquelético. 

A estrutura óssea é formada por células, denominadas osteoblastos e osteoclastos, 

minerais e matriz orgânica. Os osteosblastos tem a função de nutrir e oxigenar as células do 

tecido ósseo, enquanto os osteoclastos apresentam como função, participar dos processos de 

reabsorção e remodelação do tecido ósseo. O cálcio e o fósforo, por exemplo, são minerais 

fundamentais no tecido ósseo, sendo liberados quando necessário, para que ocorra o equilíbrio 
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mineral (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014).  Já a matriz óssea é composta com 35% 

de parte orgânica, que proporciona sua flexibilidade, e 65% inorgânica, que é a porção rígida e 

resistente do osso.  

Estudos revelam que a partir da 4ª década de vida ocorre uma redução progressiva de 

massa óssea, com redução ou estabilização da taxa de osteoblastos, e elevação da taxa de 

reabsorção de osteoclastos (ASSUMPÇÃO; SOUZA; FURTADO, 2008; DANTAS; SANTOS, 

2017). Tais alterações, quando não tratada, podem resultar em ossos porosos, desencadeando à 

osteoporose. 

Estudo realizado por meio de uma revisão de literatura com recorte temporal de 1999 a 

2012 evidenciou que, devido ao processo de envelhecimento, as principais alterações 

encontradas no tecido ósseo são: perda de massa mineral óssea; desequilíbrio do processo de 

reabsorção de cálcio; desmineralização constante da massa e da densidade óssea; e fragilidade 

óssea (ARAÚJO; BERTOLINI; MARTINS JUNIOR, 2014). Essa perda progressiva pode levar 

a pessoa idosa de ambos os sexos a riscos de fraturas, principalmente quando submetidos a 

sobrecarga física (ROBERTS et al., 2016). 

 

2.1.2 Tecido Muscular  

 Os músculos esqueléticos atuam na produção dos movimentos corporais e na 

estabilização e sustentação dos ossos. Sua principal função é a contração muscular e a produção 

de força. Durante a contração muscular, as fibras musculares se encurtam (NARANJO; DZIKI; 

BADYLAK, 2017). 

O corpo humano apresenta dois tipos principais de fibras musculares, as 

fibras vermelhas (tipo I) ou de contração lenta, e as fibras brancas (tipo II) ou de contração 

rápida. Com o envelhecimento, ocorre uma diminuição no número e no tamanho das fibras 

musculares, em especial, as fibras tipo II (ROSSI; SADER, 2013). Dessa forma, ocorre uma 

redução na força muscular, bem como a perda da mobilidade nesse público, impactando 

negativamente na realização das suas atividades mais básicas até as mais complexas, como por 

exemplo, subir e descer escadas, fato esse que compromete a QV do idoso.  

Estudo refere que a redução da força muscular inicia de forma aparente entre os 50 e 60 

anos, sendo mais evidenciada na mulher, com perda de aproximadamente 5% por década até os 

50 anos e, a partir daí, 10% por década até os 80 anos (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 

2014). Nos homens, essa redução da massa e força muscular está associada aos níveis séricos 

de testosterona, enquanto nas mulheres, a menopausa relaciona-se ao declínio acelerado da 

massa e força muscular, e a redução nos níveis de estrogênio (NARANJO; DZIKI; BADYLAK, 
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2017). 

Durante o processo de envelhecimento, a massa muscular passa a ser substituída por 

colágeno e gordura, deixando os músculos mais lentos e fracos (ESQUENAZI; SILVA; 

GUIMARÃES, 2014). Nesse sentido, é possível observar algumas alterações no sistema 

muscular da pessoa idosa, podendo destacar a substituição de tecido muscular por tecido 

conjuntivo e adiposo; perda de potência, força e flexibilidade; fadiga precoce; aumento da taxa 

de gordura no interior dos músculos; além de diminuição no peso dos músculos entre os 30 e 

70 anos (ARAÚJO; BERTOLINI; MARTINS JUNIOR, 2014). Dessa forma, o avançar da 

idade predispõe o idoso a apresentar diversos comprometimentos no sistema muscular, déficit 

do equilíbrio e limitação funcional para realizar suas AVDs e as tarefas do cuidado.  

 

2.1.3 Tecido Cartilaginoso, Tendineo e Ligamentar  

A cartilagem é um tipo especial de tecido conjuntivo com consistência rígida, elástica e 

flexível, a sua função é de revestimento de articulações, proteção das articulações, suporte de 

tecidos moles, deslizamento dos ossos (DALTRO, 2016).  

O tecido cartilaginoso é constituído por células condrócitos e matriz extracelular, além 

de ser avascularizado. Os condrócitos facilitam a nutrição celular e se localizam na cavidade da 

matriz extracelular (ROSSI; SADER, 2013). A cartilagem apresenta uma membrana que 

produz um líquido lubrificante, viscoso, nutritivo e deslizante que atua entre as articulações, 

denominado líquido sinovial (DANTAS; SANTOS, 2017). 

Durante todo o processo de envelhecimento, a cartilagem diminui a sua espessura, passa 

a produzir menor quantidade de líquido sinovial, fazendo com que a estrutura fique mais fibrosa 

e propícia a desencadear lesões (DALTRO, 2016). Assim, estudo internacional corrobora que, 

com o avançar da idade, a redução da espessura da cartilagem nas articulações sinoviais 

favorece o desencadeio da osteoartrite (ROBERTS et al., 2016). Nesse sentido, o idoso pode 

apresentar dor progressiva, rigidez articular e limitação dos movimentos. 

Após os 35 anos, ocorre uma alteração da cartilagem articular que, ao longo da vida, se 

degenera e pode levar o idoso a restrição da função locomotora e da flexibilidade 

(ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014). 

Já os tendões e ligamentos são compostos por tecido conjuntivo denso, que envolvem, 

conectam e estabilizam as articulações. Os tendões servem para fixar os músculos ao osso, 

garantindo o movimento articular e a postura. Os ligamentos, por sua vez, aumentam a 

estabilidade mecânica das articulações e evita o movimento excessivo (DALTRO, 2016; 

DANTAS; SANTOS, 2017). 
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O processo de envelhecimento, acarreta uma série de degenerações no sistema 

osteomuscular, podendo ser percebida através da cápsula articular, dos ligamentos, dos tendões 

e do líquido sinovial. Os tendões e ligamentos tendem a encurtarem, perdendo a sua elasticidade 

e a flexibilidade, o que reduz a amplitude de movimento das articulações, devido a perda do 

líquido sinovial. Este processo acomete, em especial, as articulações sinoviais móveis, 

conhecida também por diartroses, a exemplo das articulações dos joelhos, pulsos, cotovelos e 

dos quadris (DANTAS; SANTOS, 2017). Tais alterações, em pessoas idosas expostas a 

sobrecarga física podem ocasionar limitação durante as atividades funcionais dessa população 

envelhecida. 

Além dessas, outras mudanças também podem ocorrer no decorrer do envelhecimento 

como: diminuição da estatura e déficit de equilíbrio, por compressão das vértebras; e 

estreitamento dos discos, levando a perda de um centímetro de altura a cada década de vida. 

Todos esses comprometimentos no organismo da pessoa idosa interferem no controle postural, 

comprometendo a estabilidade e o equilíbrio, o que favorece a ocorrência de quedas, e cansaço 

durante e após a realização das suas tarefas (DANTAS; SANTOS, 2017). 

Dessa forma observa-se que as principais mudanças que ocorrem no tecido 

cartilaginoso, tendinoso e ligamentar durante o processo de envelhecimento normal são: 

desidratação do disco intervertebral, redução do volume e da qualidade do líquido sinovial, 

calcificação e ossificação dos ligamentos, redução da amplitude de movimento articular 

(ARAÚJO; BERTOLINI; MARTINS JUNIOR, 2014). 

Essas estruturas anatômicas apresentam alterações progressivas e aceleradas a partir dos 

40 anos, quando então ocorre uma redução das fibras musculares, que refletem na perda da 

massa e da força muscular, além da limitação da coordenação motora. Além disso, ocorre 

diminuição da elasticidade dos tendões, ligamentos e cápsulas, deixando-os com frouxidão, 

podendo desencadear lesões; perda de água no organismo, consequentemente, a pele mais 

ressecada e fragilizada, sendo que também contribui para uma rigidez articular e diminuição da 

amplitude de movimento. Com relação aos ossos, nota-se perda do conteúdo mineral, 

aumentando a porosidade e, portanto, tornando-os mais frágeis (DALTRO, 2016). 

Araújo, Bertolini e Martins Junior (2014) evidenciaram em seu estudo que, devido ao 

processo de envelhecimento, as mudanças encontradas no sistema osteomuscular são normais 

e naturais, e que as principais alterações são: a redução da massa óssea e muscular; diminuição 

da força, potência, resistência e flexibilidade muscular. 

Para além, as alterações posturais, redução do equilíbrio e da força muscular em MMII 

que ocorrem durante o processo de envelhecimento interferem na marcha do idoso, predispondo 
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a riscos de quedas e fraturas, o que interferirá na QV dos mesmos (BIANCHI; OLIVEIRA; 

BERTOLINI, 2015). Esses comprometimentos levam a pessoa idosa a desencadear implicações 

na sua independência, autonomia, saúde e QV. 

De maneira a estabilizar as alterações inerentes ao processo de envelhecimento, estudos 

nacionais alertam para a necessidade de intervenção à sua saúde do idoso por meio de atividade 

física regular, possibilitando um aumento da força muscular, melhora da marcha funcional, bem 

como uma QV (BIANCHI; OLIVEIRA; BERTOLINI, 2015; CIVINSKI; MONTIBELLER; 

BRAZ, 2011). A prática de exercícios físicos resistidos na terceira idade promove o ganho da 

massa muscular, o que contribui para uma maior resistência do músculo (DANTAS; SANTOS, 

2017). No âmbito internacional, também foi possível observar que a falta de atividade física é 

um fator que resulta no comprometimento muscular e ósseo (CURTIS et al., 2015), sendo 

relevante a prática física de forma regular para o melhoramento da capacidade funcional. 

  

2.2 IDOSOS CUIDADORES NO ÂMBITO DOMICILIAR E AS CONSEQUÊNCIAS 

OSTEOMUCULARES  

Conforme Couto, Castro e Caldas (2016), o cuidador é a pessoa responsável em prestar 

o cuidado ao outro que tenha algum tipo de dependência, seja ela temporária ou definitiva, 

podendo ser um familiar ou não. Quando o cuidador não é familiar, ele atua também como um 

elo entre o paciente, a família e os profissionais de saúde, favorecendo o estímulo à autonomia 

e independência do paciente (BRASIL, 2008a).  

No Brasil, o debate sobre cuidador surge a partir das necessidades das pessoas idosas, 

as quais ganharam visibilidade através da Lei 8842/94, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Idoso, cujas diretrizes visam estimular o cuidado ao idoso, incentivando a criação de centros 

comunitários, instituição de longa permanência (asilos), atendimentos domiciliares e outros 

(BRASIL, 1994).  

Historicamente, a atuação do cuidador vem sendo direcionada para atender às 

necessidades do idoso. Nesse sentido, em 2008 o Ministério da Saúde (MS) lançou o Programa 

Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos, com objetivo de constituir cuidadores formais, 

tendo em vistas a oferta de cuidado mais adequado, especialmente, àqueles com algum tipo de 

dependência. O plano de trabalho proposto visa promover o bem-estar, cuidando da saúde, 

alimentação, higiene pessoal e de seu ambiente domiciliar (BRASIL, 2008b). Vale salientar 

que o cuidador pode exercer seu papel a qualquer pessoa que apresente alguma limitação 

funcional, independentemente da idade. 

Nessa perspectiva, também é concebido o Guia Prático do Cuidador, objetivando 
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esclarecer os pontos mais comuns do cuidado no domicílio, bem como estimular a família, a 

equipe de saúde e a comunidade a se envolver no cuidado, promovendo uma melhor QV do 

cuidador e da pessoa cuidada (BRASIL, 2008a). Somente foi regulamentada a profissão de 

cuidador de pessoas idosas em 2012, após aprovação do Senado, através do Projeto de Lei 

284/2011. Foi definido que somente será um profissional cuidador as pessoas com idade acima 

de 18 anos, que tenham concluído o ensino fundamental e o curso de cuidador de pessoa com 

aproveitamento, realizado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

(BRASIL, 2012a). 

O cuidador caracteriza-se enquanto formal, quando adquire habilidades para prestar o 

cuidado ao outro, por meio de curso de capacitação, treinamentos e orientações, tendo em vista 

a assistência adequada, sendo remunerado por seu trabalho. Já o informal é qualquer pessoa 

(familiar ou não) que exerce o cuidado ao outro, sem nenhuma orientação ou preparo, sem 

remuneração, podendo ou não existir uma relação afetiva com o outro (BRASIL, 2012b). Na 

pesquisa em tela, o objeto a ser investigado tem relação com o cuidador informal. 

Estudos alertam que o perfil geral de cuidadores são mulheres, esposas (em sua maioria), 

reside no próprio domicílio e realizam o cuidado por tempo integral e que vem crescendo o 

número de pessoas exercendo o cuidado com idade igual e acima de 60 anos (SOUZA et al., 

2014; MORAIS et al., 2016; SOTO-RUBIO; PÉREZ-MARÍN; BARRETO, 2017).  

Estudo realizado com 33 cuidadores, sendo 17 informais e 16 formais revela que as 

principais atividades exercidas pelo cuidador formal são: o atendimento e orientação aos 

pacientes e familiares; preparo de medicamentos e quimioterapia; punções, coleta de exames e 

verificação de sinais vitais. Com relação às funções do cuidador informal, o estudo aponta que 

as mais comuns são: levar o paciente ao médico, preparar as refeições e ministrar 

medicamentos, cuidar da higiene e administrar a renda da casa (MARONESI et al., 2014).  Por 

exercer diversas atividades, com pouca orientação ou apoio para cuidar do outro, estes 

cuidadores informais ficam mais vulneráveis ao adoecimento.  

Diante desse contexto, verifica-se a necessidade da equipe de saúde conhecer de forma 

aprofundada o cotidiano dos cuidadores, principalmente quando se trata de um cuidador idoso. 

De forma a contribuir para delineamento de estratégias de prevenção de agravos, viabilizando 

a produção de conhecimentos sobre práticas do autocuidado e do cuidado ao outro (ARAÚJO 

et al., 2013).  

A equipe de saúde da atenção domiciliar, além de esclarecer as dúvidas do cuidador e 

envolvê-lo em todo processo do cuidado no domicilio, também deve estar atenta às 

necessidades deste público, de forma a prepará-los e orientá-los para a realização do cuidado 
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ao outro e de si (BRASIL, 2016). Portanto, esse serviço é um importante apoio ao cuidador, 

pois favorece a redução do estresse e dos possíveis eventos adversos associados a esse cuidado, 

contribuindo para uma melhor QV (PEDREIRA; OLIVEIRA, 2012).  

O cuidado domiciliar surge como alternativa para liberar leitos hospitalares, evitando 

hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, bem como o paciente retornar 

ao seu lar, possibilitando um cuidado ao lado da família (FESF, 2014). O domicílio favorece a 

recuperação do paciente, de forma a permitir uma relação de sentimentos entre os familiares e 

facilita ao cuidador a prática das suas habilidades no processo de cuidar (FALLER et al., 2012).  

No Brasil, o cuidado domiciliar aumentou significativamente. Isso se deve as mudanças 

no perfil epidemiológico populacional, o que favoreceu o aumento da expectativa de vida. 

Nesse sentido, esta população passa a viver mais anos, com algumas limitações funcionais 

decorrentes do envelhecer e se agrava com a presença de doenças crônicas degenerativas não 

transmissíveis (ANDRADE et al., 2015).  

Por tal razão, muitos idosos começam a precisar de auxílio para realização de suas 

AVDs. Por não possuir condição financeira para contratação de um cuidador formal, muitas 

famílias passam a realizar o cuidado, recaindo sobre um familiar a responsabilidade de assumir 

o papel de cuidador do parente com dependência (LOUREIRO et al., 2014). Corroborando, 

estudo transversal realizado com 31 cuidadores de idosos revelou que a maioria destes, eram 

informais e familiares, a exemplo do cônjuge ou filho (ARAÚJO et al., 2013).  

Silva e Menandro (2014) identificaram em seu estudo que são as mulheres quem mais 

exercem o cuidado, isso pode estar relacionado ao fato cultural da sociedade acreditar que são 

atividades inerentes a elas. Estudos ainda revelam que além de serem mulheres, muitas vezes, 

são pessoas com 60 anos ou mais que estão prestando o cuidado ao familiar dependente 

(ARAÚJO et al., 2013; MORAIS et al., 2016; PEREIRA; SOARES, 2015). Realidade presente 

na conjuntura brasileira, onde mulheres idosas exercem o papel de cuidar. 

Estudo realizado com cuidadores, em sua maioria idosos, apresenta resultados tanto com 

aspecto positivo quanto negativo, em relação ao cuidado prestado. No que diz respeito aos 

aspectos positivos, os autores destacam a maturidade e solidariedade pela interação 

estabelecida, como também, a manutenção da autoestima. Já no negativo, ocorre uma mudança 

na rotina de vida diária e comprometimento da saúde (COUTO; CASTRO; CALDAS, 2016). 

Além da mudança no estilo de vida, vale mencionar que o papel de cuidar implica em aumento 

de estresse e cansaço, o que pode ser ainda mais acentuado quando se trata de um cuidador 

idoso, devido às peculiaridades associadas ao próprio processo de envelhecimento 

(GONÇALVES et al., 2013).  
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O cuidador, muitas vezes, deixa de cuidar de si em prol do outro. Pesquisa realizada 

com cuidadores revela a dificuldade destes em realizar o autocuidado, alegando falta de tempo 

para cuidar de si (GONÇALVES et al., 2013). Revela ainda que, quando realizado, esse 

autocuidado é deficiente, ficando para segundo plano, comprometendo também a sua saúde 

(COSTA; CASTRO, 2014). 

Estudo realizado com idosos cuidadores no domicílio revelou que a sobrecarga do 

cuidado repercute em sua saúde, pois apresentam alterações no corpo decorrentes da idade, 

favorecendo o cansaço, além da restrição no domicílio (MAGALHÃES, 2016). Esses fatores 

contribuem para o comprometimento do autocuidado e do próprio quadro funcional. 

Visivelmente, é possível observar mudanças de ordem física na pessoa idosa, a qual 

favorece uma diminuição da estatura, tais como: perda progressiva da massa óssea e muscular, 

lentidão da marcha, alteração da coordenação motora e equilíbrio e diminuição da flexibilidade 

e mobilidade (MARTORELL-POVEDA; PRATS; SILVA, 2016). Essas alterações 

vulnerabilizam o idoso ao quadro álgico, sendo que as principais queixas referem-se aos tecidos 

ósseo e muscular, o que podem dificultar a realização das tarefas cotidianas e de cuidado ao 

outro (FIGUEIREDO et al., 2013).  

Além disso, as alterações progressivas que ocorrem no organismo dessas pessoas afetam 

a saúde, sobretudo, quando associadas a problemas de saúde pré-existentes. Barnett (2012) 

afirma que a partir dos 60 anos de idade, é comum encontrar multimorbidade no indivíduo, ou 

seja, presença de duas ou mais doenças crônicas em uma mesma pessoa. 

Estudo realizado com 385 idosos aponta que, dentre as doenças crônicas 

osteomusculares mais comuns em idosos, associadas a própria senescência destaca-se a 

osteoporose, artrite, artrose (PIMENTA et al., 2015). Almeida (2015) também sinaliza que 

raramente uma pessoa idosa apresenta apenas uma doença crônica e que o mais preocupante é 

a limitação que a doença pode desencadear, podendo interferir na mobilidade e na 

independência funcional, dificultando a realização das suas atribuições do dia-a-dia. 

Estudo que analisou 49 prontuários de pessoas idosas em uma clínica de Fisioterapia, 

entre 2005 e 2008 evidenciou a presença de doenças crônicas em todos participantes estudados, 

destacando a osteoartrose em 57,1%, fratura e/ou história de fratura em 24,4% desta, sendo que 

destes 4 também eram portadores de osteoporose, além de outros diagnósticos como tendinites, 

hérnia discal, lesões musculares e artralgias, presentes em 48,9% dos idosos investigados 

(FELIPE; ZIMMERMANN, 2011). Contudo, esses diagnósticos clínicos presentes na vida do 

idoso comprometem a sua independência, sendo este, um elemento indispensável e essencial 

para a promoção do cuidado e do autocuidado.  
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Experiências de estudos nacionais apontam ainda para a presença lombalgia enquanto 

problema manifestado por idosos, situação que compromete a realização do cuidado, sobretudo, 

com relação ao cuidado de si (FIGUEIREDO et al., 2013; ANJOS et al., 2015; MORAIS et al., 

2016). Para tanto, os cuidadores abdicam da própria vida em prol do cuidado ao outro, somado 

as tarefas do lar e outras demandas. Toda essa carga pode se agravar pela idade avançada que 

vulnerabiliza o idoso ao adoecimento físico decorrente do processo do envelhecimento natural. 

Estes precisam estar bem para realizar o cuidador efetivo ao outro dependente. 
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3 METODOLOGIA  

3.1 TIPO DE ESTUDO  

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, inserido em 

um projeto matriz intitulado: “Idosos cuidadores no cuidado ao outro em domicílio: intervindo 

na sobrecarga do cuidado”. Esta pesquisa atrela-se ao Núcleo de Estudo e Pesquisa do Idoso 

(NESPI), vinculado à Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (EEUFBA) e 

devidamente cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 

Considera-se o estudo descritivo, visto que este tipo de pesquisa possibilita descrever e 

detalhar com exatidão as características ou uma situação de um determinado objeto de estudo, 

proporcionando a familiaridade com uma população ou fenômeno. O caráter exploratório se 

deve pela necessidade de esclarecer e modificar conceitos e ideias, favorecendo maior 

conhecimento e uma visão geral de determinado fato (GIL, 2008). A abordagem qualitativa foi 

escolhida por permitir compreender e interpretar os fenômenos, levando em consideração traços 

subjetivos e as particularidades dos indivíduos (MARCONI; LAKATOS, 2010). Tais 

abordagens permitiram melhor apropriação da vivência de familiares que cuidam de pessoas 

com dependência no domicílio.  

  

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO  

O cenário do estudo foram os domicílios de idosos cuidadores de pessoas cadastradas 

em uma das bases do programa público de atenção domiciliar “Melhor em casa” do Governo 

Federal, localizada em um hospital público de grande porte em Salvador, Bahia, Brasil. Tal 

programa passou a ser normalizado para todos os municípios brasileiros através da Portaria 

MS/GM nº 963 de 27 de maio de 2013, que revogou e substituiu a Portaria nº 2527 de 27 de 

outubro de 2011(BRASIL, 2012b). Com o intuito de oferecer uma melhor qualidade na Atenção 

Domiciliar, e considerando a necessidade de reformulação da Portaria anterior, surge a Portaria 

nº 825 de abril de 2016, de forma a habilitar as equipes multiprofissionais (BRASIL, 2016).  

As atividades do programa são voltadas para pessoas em situação de estabilidade 

clínica, contudo, que apresentem dificuldades temporárias ou definitivas, necessitando de 

cuidados domiciliares. Tais cuidados devem ser prestados pela equipe multiprofissional, junto 

com a família, e deve proporcionar segurança a ambos, evitando hospitalizações. Apesar de 

possuir essa finalidade, o programa não exime a atuação da equipe de Atenção Básica e de 

Saúde da Família, que continua a prestar assistência necessária no domicílio (BRASIL, 2016).  

O programa possui uma distribuição em bases, em que cada uma é composta por uma 
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equipe que atende no máximo 60 pacientes, localizadas nos Hospitais da Rede Própria do 

Estado da Bahia, nos Municípios de: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, 

Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus e Guanambi (FESF, 2014).  

Na capital soteropolitana, existem quatro bases, localizadas em hospitais públicos de 

referência. A escolha da base para a realização das coletas de dados foi por indicação da gestão 

do programa, o que facilitou o acesso devido à aproximação junto aos profissionais desta base.  

Cada base conta com uma equipe multiprofissional composta por dois médicos, um enfermeiro, 

quatro técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta; além de uma equipe de apoio composta por 

um assistente social, um nutricionista e um fonoaudiólogo. São cadastrados ainda, para cada 

paciente, um cuidador responsável, podendo este ser ou não membro da família, através de um 

formulário chamado Avaliação Social de Elegibilidade (BRASIL, 2012b).  

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO  

Os participantes do estudo consistiram em seis idosas cuidadoras de familiares com 

presença de capacidade funcional comprometida, seja parcial ou total, devidamente cadastrados 

no referido programa público domiciliar. Adotou-se como critérios de inclusão: ser cuidador 

responsável de pessoa dependente, podendo ser ou não familiar; apresentar capacidade de 

comunicação preservada. Como critério de exclusão, considerou-se: idosos cuidadores que 

residiam em local de risco à integridade física da pesquisadora, conforme orientação da equipe 

de saúde.  

Para identificar os idosos cuidadores com esse perfil, foi realizada consulta aos 53 

prontuários do programa, evento que ocorreu com a colaboração de duas bolsistas de graduação 

vinculadas ao projeto matriz. Munidas dos prontuários, investigamos as fichas de elegibilidade, 

que informa quem é o cuidador. Destes, houve informação de apenas uma idosa cuidadora, o 

que limitaria a pesquisa. Acreditando que os registros pudessem estar equivocados, sobretudo 

informando um familiar jovem, quando o cuidado poderia estar sendo desempenhado por uma 

pessoa idosa. Selecionamos os prontuários em que havia registros de pessoas idosas enquanto 

membros da família para, em seguida, fazer contato telefônico no sentido de investigar a 

possibilidade destes estarem atuando na condição de cuidador. Em dez prontuários continha o 

registro de idosos familiares, dos quais sete exerciam o cuidado ao ente dependente. Estes, 

somado ao primeiro prontuário devidamente registrado, totalizaram em oito idosas cuidadoras. 

Duas optaram por não participar do estudo, sendo que a pesquisa contemplou seis 

colaboradoras.  

Identificadas as possíveis colaboradoras, foi realizado um agendamento prévio por meio 
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de contato telefônico. A aproximação com as mesmas se deu durante a visita domiciliar 

acompanhadas da assistente social do programa.  

 

3.4 COLETA DOS DADOS 

A coleta de dados foi realizada de março a junho de 2017, por meio de entrevista 

semiestruturada, técnica que possibilitou a interação entre a entrevistadora e as idosas, 

favorecendo uma proximidade maior e obtendo respostas espontâneas. Este instrumento 

auxiliou no processo de captação da oralidade nas entrevistas, uma vez que permitiu o registro 

da performance das participantes (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Para a realização da entrevista foi usado um formulário (Apêndice 03), composto por 

duas partes: a primeira por questões referentes a caracterização das participantes e a segunda, 

contendo perguntas norteadoras, elaboradas de forma a atender ao objeto da pesquisa. A fim de 

testar e validar o instrumento foram realizadas quatro entrevistas pilotos com cuidadoras 

voluntárias, que não faziam parte do programa. Neste momento, foi possível identificar as 

fragilidades das questões norteadoras e adequar o instrumento para coleta de dados.  

As entrevistas foram agendadas previamente e realizadas no próprio domicílio das 

cuidadoras, em um local reservado, a fim de assegurar a privacidade das idosas e 

confidencialidade das informações. Também foram gravadas, com o auxílio de dois gravadores 

smartphone, sendo posteriormente transcritas para submissão ao processo de sistematização.  

 

3.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

O processo de organização dos dados aconteceu com base na Análise de Conteúdo 

proposta por Bardin. Esta se constitui em um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens, 

possibilitando a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção. Propõe-se 

que o método em questão se organiza em três momentos: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados (BARDIN, 2016).  

A pré-análise consistiu no primeiro momento de organização do material, quando foram 

selecionados os documentos a serem analisados e formulados as hipóteses e questões 

norteadoras para fundamentar a interpretação e preparação final. Na etapa de exploração do 

material, mais longa e exaustiva, foi realizada a análise minuciosa dos dados e identificado 

àqueles que apresentavam o mesmo núcleo de sentido, quando então foi iniciada a 

categorização conforme a similaridade das categorias temáticas. A terceira fase, de tratamento 

dos resultados, procedeu-se a inferência e interpretação dos achados, a partir das categorias 
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científicas, pela construção dos enunciados de acordo as ideias centrais de cada categoria. Após 

organização dos resultados, estes foram apresentados através de categorias temáticas, os quais 

foram discutidos e corroborados com a literatura atual, nacional e internacional.  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EEUFBA, através do 

Parecer de nº 1.762.501 de 05/10/2016 (Anexo 01). Atendeu as determinações da Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, visto que contemplou os princípios que 

fundamentam a pesquisa envolvendo seres humanos: autonomia, não maleficência, 

beneficência, justiça e equidade (BRASIL, 2012c). 

No que tange a autonomia, as idosas foram esclarecidas acerca do objetivo, relevância 

e condução metodológica do estudo, sendo, em seguida, convidadas para colaborar com o 

mesmo. Foram também informadas acerca do direito em optar por participar ou não da 

pesquisa, bem como de desistir em qualquer momento do estudo. Após leitura do termo de 

Informações às Colaboradoras (Apêndice 01), àquelas que aceitaram assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 02), em duas vias: uma que ficou em posse da 

colaboradora; e outra, arquivada em pastas virtuais no NESPI, juntamente com todo conteúdo 

captado das gravações, onde serão guardadas por cinco anos e após esse período, deletadas. 

As participantes também foram informadas sobre os riscos e malefícios associados à 

sua participação. Quanto a estas, evidenciou-se o desconforto proporcionado ao participante de 

acordo à interrupção de suas atividades diárias por um período, bem como em partilhar 

informações relacionadas à sua convivência/intimidade acerca do cuidado com o seu ente. 

Assegurou-se ainda o anonimato, sendo-lhes atribuídos nomes fictícios de flores. A escolha por 

essa nomeação se deu a fim de homenagear as colaboradoras, visto que as pessoas idosas, ao 

mesmo tempo em que são delicadas como as flores, transmitem vitalidade, elemento essencial 

para cuidado de pessoas dependentes.  

Acerca da beneficência, o estudo contribuirá para a produção do saber sobre a temática 

e subsidiando ações que favoreçam o cuidado ao idoso cuidador, sobretudo no que tange a 

conscientização corporal durante a execução das atividades e o autocuidado para saúde. Orem 

(2001) caracteriza o autocuidado pela capacidade do indivíduo desempenhar ou praticar 

atividades em prol do seu próprio benefício, com fins na manutenção da sua saúde e bem-estar. 

Desta forma, pode-se dizer que o autocuidado consiste nas ações diárias que as pessoas 

realizam, no sentido de minimizar ou anular os problemas a sua saúde. 

Ainda, apresentamos os resultados da pesquisa para os profissionais e gestores que 
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integram o programa “Melhor em Casa”, a fim de sensibilizá-los quanto à relevância do cuidado 

do cuidador, essencial quando se objetiva o cuidado da pessoa com capacidade funcional 

limitada.  

Como benefício direto, salienta-se que, após as entrevistas, as cuidadoras receberam 

orientações posturais para a execução do cuidado, no sentido de minimizar e/ou prevenir as 

algias osteomusculares. Ainda recomendamos atividades para o autocuidado, a exemplo de 

exercícios respiratórios e técnicas para alongamento e automassagem. Tais orientações 

pautaram-se nos achados desta pesquisa e nas demandas das cuidadoras, sendo estas 

identificadas durante os encontros. Considerando que as idosas não priorizavam o autocuidado 

da saúde em prol da assistência ao familiar, elaborou-se uma cartilha (Apêndice 04) ensinando 

o passo-a-passo das atividades, no sentido de assegurar o exercício destas medidas educativas 

no próprio domicílio. As orientações foram realizadas no domicilio das cuidadoras, na última 

etapa da pesquisa, após finalização do processo de categorização e interpretação dos achados. 

Na entrega da cartilha, realizamos sua leitura ao passo que, juntamente com as idosas, 

executávamos as práticas educativas, atentando sempre para a forma correta e consciente. 
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4 RESULTADOS 

Nesse tópico será apresentado um subtópico acerca da caracterização sociodemográfica 

e de saúde das cuidadoras participantes, bem como do processo de cuidado; momento em que 

se elucida o estado de saúde da pessoa com comprometimento da capacidade funcional, no 

sentido de dar visibilidade ao cotidiano de cuidado das cuidadoras. Ainda, como resposta à 

questão de estudo, o segundo subtópico elencará três categorias representativas de implicações 

osteomusculares desse cuidado experienciadas pelas participantes.   

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES E DO PROCESSO DE CUIDADO 

A fim de apresentar as participantes do estudo, foram caracterizadas com base nas 

informações alusivas aos aspectos sóciodemográficos, relacionados ao processo de cuidado e 

referentes aos problemas de saúde, conforme Quadro 1.  

As cuidadoras apresentaram a faixa etária entre 60 a 79 anos, a maioria das cuidadoras 

pertence à religião católica (n=4), autodeclarou-se branca (n=3), possui nível superior completo 

(n=4), recebe renda familiar acima de dois salários mínimos (n=4), apresenta 1º grau de 

parentesco com a pessoa cuidada (n=5) e reside no mesmo domicílio (n=5), onde habitam entre 

duas e cinco pessoas.  

No que se refere ao cuidado prestado, o tempo médio foi de 3 anos e 8 meses, sendo esse 

exercido nos sete dias da semana e por 16h/dia, quando o mínimo de disponibilidade de cuidado 

foi de 14hs/dia e o máximo, de 18h/dia. Salienta-se que cinco das pessoas cuidadas são 

totalmente dependentes, conforme identificação nos prontuários e relato dos cuidadores, 

requerendo desde cuidados mais básicos, como se alimentar, tomar banho, dentre outros, até os 

mais complexos, a exemplo de aspiração traqueal e passagem de sonda vesical de alívio.  

Referente ao suporte no processo de cuidado, quatro cuidadoras contam com o apoio de 

algum familiar, três possuem cuidadoras formais, outras três, tem empregadas domésticas, 

sendo que uma delas contava com o apoio de ambas. Quatro cuidadoras referiram terem sido 

orientadas no processo de cuidado por um profissional de saúde. Das participantes, quatro 

apontaram cansaço físico, cinco relataram dores osteomusculares relacionadas ao cuidado 

executado; e duas referiram Hipertensão Arterial Sistêmica, sendo que uma delas também 

afirmou Diabetes Mellitus, ambas fazendo uso regular de medicamentos.  
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Quadro 1: Caracterização de idosas cuidadoras de pessoais com dependência funcional 

relacionada aos aspectos sóciodemográficos, de saúde e do processo de cuidado de uma base 

do Programa Melhor em Casa. Salvador, Bahia, 2017.  

CODINOME GIRASSOL JASMIM MARGARIDA ORQUIDEA ROSA TULIPA 

IDADE 73 anos 72 anos 79 anos 63 anos 63 anos 60 anos 

SEXO Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 

COR Amarela Branca Parda Parda Branca Branca 

ESCOLARIDADE 
Fundamental 

incompleto 

Superior 

completo 

Médio 

incompleto 

Superior 

completo 

Superior 

completo 

Superior 

completo 

RELIGIÃO Espírita Católica Católica Evangélica Católica Católica 

RENDA FAMILIAR 

(SM*) 
1 a 2  Acima de 2 Acima de 2  1 a 2  

Acima de 

2  
Acima de 2 

RESIDE COM O 

FAMILIAR  
Sim Não Sim Sim Sim Sim 

N. DE PESSOAS NA 

CASA 
02 05 02 02 03 03  

PROBLEMAS DE 

SAÚDE 
Não Não HAS* HAS, DM* Não Não 

USO DE 

MEDICAMENTO 
Não Não HAS HAS, DM Não Não 

SUPORTE 

FAMILIAR  
Não Não Filha  Irmã, sobrinho  Irmã  Esposo  

SUPORTE DE 

CUIDADORA  
Não Sim - 02  Não Sim – 01 Não Sim - 01  

SUPORTE DE 

EMPREGADA  
Não Sim – 02 Não Sim – 01 Sim – 01 Não 

ORIENTAÇÃO 

PROFISSIONAL 
Sim Sim Não  Não Sim Sim  

TEMPO DE 

CUIDADO/ANO 
54 meses 36 meses 36 meses 48 meses 72 meses 17 meses 

TEMPO DE 

CUIDADO/DIA 
14hs/dia  14hs/dia 16hs/dia 18hs/dia 18hs/dia 16hs/dia 

DOR 
OSTEOMUSCULAR 

Sim  Sim Sim Sim  Sim  Sim  

LIMITAÇÃO DE 

MOVIMENTO 
Sim Não Não Sim Sim Não 

CANSAÇO FÍSICO Sim Não Não Sim Sim Sim 

AUTOCUIDADO 

(SS/AF) 
Não Não Sim  Não Não Não 

 SM – Salário Mínimo vigente no estudo no valor de R$ 937,00 
 HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica  
 DM – Diabetes Melitus 

 SS – Serviço de Saúde 

 AF – Atividade Física  

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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Para dar visibilidade ao cuidado prestado por essas pessoas, elaborou-se um quadro 

apresentando as condições de saúde das idosas cuidadoras e o quadro clínico da pessoa cuidada 

(Quadro 2). 

 

Quadro 02: Síntese da história da cuidadora e da pessoa cuidada. Salvador, Bahia, 2017. 

CUIDADORA SÍNTESE 

Margarida 

(79 anos) 

Cuidadora do neto de 19 anos, presta o cuidado há 3 anos por cerca de 16hs/dia; 

não conta com apoio de cuidadora e/ou empregada doméstica, apenas da filha, 

genitora do neto; não refere dor osteomuscular; HAS fazendo uso de 

medicamentos para controle. 

O neto, lúcido e colaborativo, diagnóstico de trauma raquimedular (TRM) em 

região toraco-lombar a nível das vértebras T12-L1 por projétil de arma de fogo 

(PAF); cadeirante, com dependência parcial: realiza algumas AVDs (forra a cama, 

toma banho) de forma independente e, outras, com auxílio, a exemplo de empurrar 

a cadeira de banho, bem como carrega-lo na cadeira de rodas com ajuda de outrem 

para subir e descer as escadas da casa com cinco degraus. Tem liberdade de ir e 

vir, inclusive vai ao shopping encontrar um amigo, também cadeirante. Para isso, 

liga para um motorista Uber, cuja mala do carro comporta sua cadeira de rodas. 

Girassol 

(73 anos) 

Cuidadora do filho de 49 anos, presta o cuidado há 4 anos e 6 meses por cerca de 

14hs/dia; não conta com apoio de cuidadora e/ou empregada; refere dor 

osteomuscular.  

O filho, alerta e comunicativo, diagnóstico de TRM em cervical por PAF; cursa 

com tetraplegia e espasticidade; restrito ao leito com dependência total. 

Jasmim 

(72 anos) 

Cuidadora da mãe de 98 anos, presta o cuidado há 3 anos por cerca de 14hs/dia; 

conta com apoio de cuidadora e/ou empregada; referiu dor osteomuscular cessada 

após reeducação postural orientada pela fisioterapeuta do Programa Melhor em 

Casa.  

A mãe, não contactante, diagnóstico de Parkinson; cursa com gonoartrose bilateral 

com deformidades, lesão por pressão em região sacra, trocanteres e calcâneos; 

restrita ao leito, com dependência total.  

Orquídea 

(63 anos) 

Cuidadora da mãe de 91 anos; presta o cuidado há 4 anos por cerca de 18hs/dia; 

conta com apoio de cuidadora e/ou empregada; refere dor osteomuscular; não 

realiza o autocuidado para a sua saúde; HAS e DM, fazendo uso de medicamento.  

A mãe, não contactante, diagnóstico de doença de Alzheimer; restrita ao leito, com 

dependência total. 

Rosa 

(63 anos) 

Cuidadora do filho de 31 anos; presta o cuidado há 6 anos por cerca de 18hs/dia; 

conta com apoio de empregada; refere dor osteomuscular.  

O filho, não contactante, diagnóstico de traumatismo crânio encefálico grave; 

traqueostomizado; restrito ao leito, com dependência total. 

Tulipa 

(60 anos) 

Cuidadora da mãe de 86 anos, presta o cuidado há 1 ano e 5 meses por cerca de 

16hs/dia; conta com apoio de cuidadora; refere dor osteomuscular. 

A mãe, não contactante, diagnóstico de acidente vascular cerebral (AVC) 

isquêmico, HAS e úlcera por pressão em região sacra; cursa com sequela de 

hemiplegia à direita; restrita ao leito, com dependência total. 

Fonte: Elaboração própria, 2017.  

Com relação ao quadro clínico do familiar, percebe-se que a maioria encontra-se restrito 

ao leito, totalmente dependente e não contactante. Tal conjuntura demanda por maior tempo de 
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cuidado e aumenta a sobrecarga do cuidador, desencadeando e/ou intensificando o quadro 

álgico osteomuscular e, por vezes, comprometendo o autocuidado em virtude da priorização do 

outro.  

Cabe salientar que, dentre as seis cuidadoras entrevistadas, apenas uma (Margarida) 

declarou não adoecimento no sistema musculoesquelético e realização de autocuidado, visto 

que frequenta regularmente o serviço de saúde, inclusive cardiologista, e continua participando 

do grupo de convivência para idosos, que integra há 17 anos, e das aulas de yoga e dança. 

 

4.2 IMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO SISTEMA OSTEOMUSCULAR  

 Os relatos das idosas cuidadoras acerca das implicações do cuidado aos familiares com 

comprometimento da capacidade funcional perpassam entre a dor osteomuscular relacionada 

ao cuidado, dor osteomuscular e problemas de saúde relacionados à somatização do sentimento 

vivido, além de comprometimento do autocuidado em virtude do cuidado ao outro. Tais 

implicações foram organizadas nas seguintes categorias representativas: 

 

4.2.1 Dor osteomuscular relacionada ao cuidado 

Nas falas das depoentes ficou evidenciado o surgimento e/ou agravamento de dores 

osteomusculares relacionadas ao cotidiano de mobilização das pessoas cuidadas. Essas 

atividades, quando realizadas de forma correta, podem reduzir ou anular as algias. Sobre as 

algias osteomusculares, uma idosa relatou insegurança de alguns movimentos, que a limitam 

de sair de casa. As implicações osteomusculares, bem como a relevância do manuseio adequado 

da pessoa dependente, podem ser ilustradas a partir das falas a seguir: 

[...] sinto dor ao suspender ele para colocá-lo em uma posição mais 

alta da cama. [...] eu já tinha artrose no joelho, mas, depois que eu 

passei a cuidar dele dói muito. [...] fica difícil agachar, subir e descer. 

[...] isso também faz com que eu saia pouco de casa, porque dói e 

incomoda subir no ônibus. [...] me sinto insegura de sair sozinha. 

(Rosa, 63 anos, cuidadora há 72 meses do filho de 31 anos) 

Era mais difícil no momento de levantar e puxar, porque eu não tinha 

muita força nos punhos. Sinto dor, mas se eu tivesse que pegá-la no 

colo, eu nunca pensava duas vezes. [...] percebi que as dores se 

agravaram, principalmente na cervical, na lombar, nos braços. Meus 

braços doem por causa da bursite e às vezes travava. (Orquídea, 63 

anos, cuidadora há 48 meses da mãe de 91 anos) 

[...] ele é muito pesado e quando preciso subi-lo, puxo pelo lençol. 

[...] é muito ruim porque o lençol não desliza no colchão caixa de 

ovo. Por isso, sinto muita dor nos braços. (Girassol, 73 anos, 

cuidadora há 54 meses do filho de 49 anos) 
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[...] passei a ter dores em função dos movimentos e do peso dela. Sinto 

dor na coluna e nas articulações das mãos, braços e ombros. A dor 

piora quando faço força para levantá-la, pois ela vai descendo na 

cama. Quando isso acontece de madrugada, por exemplo, que eu estou 

sozinha com ela e tenho que puxá-la para voltar ao lugar. Nesse 

momento, eu acho que piora as dores que eu sinto. (Tulipa, 60 anos, 

cuidadora há 17 meses da mãe de 86 anos) 

No início do cuidado com minha mãe, eu sentia dor na coluna quando 

a suspendia da cadeira de rodas ou da cama. Ao carregá-la 

diariamente, a dor ficou insuportável, mas, quando a fisioterapeuta me 

ensinou a postura correta para movimentá-la, não senti mais dor. [...] 

eu nunca tinha sentido dor na coluna antes disso. (Jasmim, 72 anos, 

cuidadora há 36 meses da mãe de 98 anos) 

Graças a Deus eu não sinto dor, não sinto nada, eu me cuido. 

(Margarida, 79 anos, cuidadora há 17 meses do neto de 19 anos) 

 

4.2.2 Dor osteomuscular relacionados à somatização do sentimento vivido  

Os depoimentos retratam que o cotidiano exaustivo, a preocupação constante e o estado 

de alerta associados à necessidade de cuidado do familiar levam a situações de estresse 

emocional por parte das idosas cuidadoras. Estas, por conta do vivido, tendem a apresentar 

sintomas psicossomáticos, que contribuem com as algias osteomusculares. 

[...] quando eu demoro na rua, vou ficando preocupada, nervosa, só 

pensando nele. Tem horas que meu coração acelera. […] é muita 

tristeza ver um filho tão bom e trabalhador, depender de mim para 

tudo. A gente sente, sofre, mas vai fazer o que? [...] eu não tenho mais 

ânimo de sair. Sinto menos energia, sinto dor no corpo todo. É um 

cansaço físico mesmo! (Girassol, 73 anos, cuidadora a 54 meses do 

filho de 49 anos) 

Eu não tinha hora para dormir, porque precisava cuidar dela. Era um 

sentimento de dor pela culpa de não poder cumprir tudo que ela 

precisava. Me sinto exausta a maior parte do tempo! [...] eu estou mais 

cansada, com menos forças nas pernas, nos pés, meu corpo dói todo. 

[...] me sinto mais debilitada. Tudo isso é reflexo do que eu tenho 

vivido! [...] às vezes sinto dor da ponta do cabelo até o pé. Sinto tanto 

cansaço! E teve uma vez que estava em uma situação tão crítica, que 

ganhei dinheiro para ir ao cinema, mas eu preferi fazer uma sessão de 

massagem e acupuntura. (Orquídea, 63 anos, cuidadora a 48 meses 

da mãe de 91 anos) 

Se ela me chamar ou resmungar, eu saio correndo do meu quarto para 

vê-la. [...] nem tenho tranquilidade para me deitar e descansar. Morro 

de medo que aconteça alguma coisa com ela! Às vezes, me sinto 
neurótica. Sinto que preciso de uma psicóloga. [...] emocionalmente, 

me sinto mais fragilizada. Tem hora que não aguento mais! [...] estou 

mais cansada e não é de fazer o que estou fazendo, porque faço com 
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amor, mas o meu corpo parece que já não reage mais [...] perdi 18kg 

em um ano e cinco meses, só em cuidar dela. Estou sentindo um 

cansaço físico e mental, porque eu sei que o inevitável vai acontecer. 

Minha tensão piora em função disso! (Tulipa, 60 anos, cuidadora a 

17 meses da mãe de 86 anos) 

[...] ele fica comigo o tempo todo. Eu não o deixo sozinho. [...] até 

almoço olhando ele. Meu tempo é integral para ele! [...] tem dias que 

eu me sinto exausta. Tem vezes que eu tenho vontade de fazer alguma 

coisa diferente, mas não tenho animo, estou sempre cansada! (Rosa, 

63 anos cuidadora a 72 meses do filho de 31 anos) 

[...] eu viajava, mas agora não me sinto à vontade, porque eu fico 

preocupada com ela. Quando eu saio, é por necessidade! [...] porque 

eu fico apavorada com receio de que ela precise de assistência e eu 

longe dela. [...] essa preocupação com ele me cansa! (Jasmim, 72 anos 

cuidadora a 36 meses da mãe de 98 anos) 

Minha vida não mudou nada até porque ele é muito independente, faz 

praticamente tudo sozinho. [...] eu sei coordenar e não me sinto 

cansada. (Margarida, 79 anos, cuidadora a 36 meses do neto do 19 

anos) 

 

4.2.3 Comprometimento do autocuidado da saúde em virtude do cuidado ao outro 

Através dos depoimentos, observou-se que as cuidadoras não priorizam o autocuidado 

em função do envolvimento nas diversas atividades de cuidado ao outro, chegando a dedicar-

se exclusiva e integralmente a este. Tal atitude, que elucida prioridade para quem está sendo 

cuidado, compromete o olhar quanto ao seu próprio processo de saúde-doença, evidenciado 

pela ausência de medidas de prevenção, como regularidade nas atividades físicas e no 

acompanhamento da saúde, contribuindo para o aparecimento de dores osteomusculares e a 

prática da automedicação. Em se tratando de cuidadoras idosas, estas ações educativas, 

percebidas como necessárias pelas entrevistadas são essenciais, visto que se refletem no 

processo de envelhecimento. 

Eu estou sentindo dor no corpo o tempo todo, até penso que é 

fibromialgia. [...] nunca deixei de fazer nada por causa da dor: tomava 

remédio e fazia! [...] estou tomando analgésicos e anti-inflamatórios, 

muitas vezes, sem prescrição. [...] não faço nenhum acompanhamento 

médico porque tenho me dedicado exclusivamente a ela. Isso é um dos 

grandes problemas de um idoso que cuida de idoso. [...] só cuidando e 

deixando de me cuidar. [...] só tenho ido à emergência quando me 

acontece alguma coisa grave. [...] eu não faço atividades físicas. 

(Orquídea, 63 anos, cuidadora a 48 meses da mãe de 91 anos) 

Sempre gostei de me cuidar, mas agora meu tempo é só para ele. [...] 

parei de fazer caminhada e exercício. Há mais de um ano que não faço 

uma consulta médica. A correria é tão grande que não consigo ir, 
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principalmente porque dependo do SUS e demora muito. Não tenho 

como deixar ele sozinho tanto tempo. (Girassol, 73 anos, cuidadora a 

54 meses do filho de 49 anos) 

[...] ela depende de mim para tudo. Eu a considero um bebê com 86 

anos, porque ela precisa de alguém para fazer por ela. O maior 

problema é que a pessoa acaba adoecendo mais que o doente. Já tenho 

60 anos e preciso me cuidar, porque eu tenho que está inteira para 

cuidar dela. Parei com tudo para cuidar dela. Preciso fazer alguma 

atividade física, voltar para o pilates, fazer uma academia ou caminhar 

na Orla. [...] eu estou sentido essa necessidade. (Tulipa, 60 anos, 

cuidadora a 17 meses da mãe de 86 anos) 

Eu já pensei muito em fazer pilates, mas nunca faço. Vou sempre 

deixando para depois. Preciso me cuidar mesmo. (Rosa, 63 anos, 

cuidadora a 72 meses do filho de 31 anos) 

Eu me sinto presa porque eu tinha mais lazer. Eu jogava tênis e hoje 

quase não vou. (Jasmim, 72 anos, cuidadora a 36 meses da mãe de 

98 anos) 

Eu continuo fazendo tudo como eu fazia antes: participo do meu grupo 

no Centro Social Urbano há 17 anos, nunca deixei de ir. [...] faço aula 

de dança de salão e de dança afro, tenho aula de yoga. Até ao médico 

eu vou. O cardiologista me falou que não tenho nada no coração e que 

dançar é muito bom para saúde. (Margarida, 79 anos, cuidadora a 36 

meses do neto de 19 anos) 
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5 DISCUSSÃO  

O estudo sinaliza que as atividades demandadas para o cuidado a pessoas dependentes 

comprometem a saúde osteomuscular das cuidadoras, caracterizada por algias musculares e 

articulares. Tais implicações, segundo as idosas entrevistadas, devem-se, entre outros motivos, 

à sobrecarga de peso em suas tarefas de cuidado. Estudo realizado com 46 cuidadores informais 

nos Estados Unidos, apontou que as atividades de cuidados diários a pessoas dependentes 

geram ou pioram o desconforto osteomuscular nos cuidadores, sendo a transferência do leito a 

ação de maior frequência no cuidado domiciliar (DARRAGH; SOMMERICH; LAVENDER et 

al., 2015). As transferências, assim como as mudanças de decúbito, realização de banho e troca 

de fraldas, também foram atividades rotineiras de cuidado pontuadas pelas cuidadoras do nosso 

estudo.  

Agrava-se o fato de que as ações de cuidado em pacientes com comprometimento da 

capacidade funcional caracterizam-se geralmente por serem repetitivas, duradouras e/ou requer 

longo período em posição estática. Trabalho publicado no Japão, com o objetivo de conhecer 

os fatores que levam a dor musculoesquelética em mulheres cuidadoras, revelou relação com o 

cotidiano feminino de atividades estáticas e demoradas, como a oferta de dieta a pacientes 

sondados (SUZUKI; TAMAKOSHI; SAKAKIBARA, 2016). Nos Estados Unidos da América, 

outro estudo, que aborda especificamente sobre o auxílio no banho, considera esta uma 

atividade de difícil realização no âmbito do domicílio, visto que, além de ser tarefa duradoura 

e recorrente, muitas vezes se dá em ambientes inapropriados, dificultando a acomodação para 

posturas adequadas (DARRAGH; SOMMERICH; LAVENDER et al., 2015).  

A interface entre problemas osteomusculares e cuidado a pessoas com implicações da 

capacidade funcional é corroborada por outros estudos brasileiros. As transferências e 

mobilizações repetitivas de pessoas com dependência, realizadas com a postura estática 

prolongada e inadequada, também foram apontadas como causa de dor osteomuscular em 

estudos nacionais (ARRUDA; PERES; BRUMATI JUNIOR, 2015; FREIRE; SOARES; 

TORRES, 2017; GUERRA et al., 2017; ALSHAMMARI et al., 2017). Salienta-se que dor, 

fadiga, diminuição da força, formigamento e sensação de choque constituem os sintomas mais 

frequentemente associados às tarefas repetitivas (PEREIRA et al., 2017).  

Importante destacar que esse adoecimento osteomuscular pode estar agravado, visto que 

os cuidadores exercem as tarefas por longos períodos do dia e durante muitos anos, como Rosa 

que há seis anos dedica-se diariamente ao cuidado do filho, totalmente dependente após o 

acidente automobilístico. Ademais, nesse estudo, o tempo médio diário de dedicação ao cuidado 
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foi de 16h. Revisão integrativa que objetivou identificar as evidências científicas acerca dos 

fatores geradores de sobrecarga e suas consequências para os familiares cuidadores destaca o 

cuidado exaustivo à pessoa dependente, ao mencionar o desenvolvimento de atividades diurna 

e noturna (BAPTISTA et al., 2012).  

Diversas pesquisas nacionais estão em conformidade acerca da longa jornada de 

trabalho de cuidadores familiares. O trabalho diuturno por parte do cuidador de pessoas 

acamadas também foi apontado enquanto fator que predispõe ao desenvolvimento de lesões 

osteomusculares em pesquisa, realizada no Rio de Janeiro, que objetivou identificar a 

ocorrência de lombalgia em profissionais de enfermagem (FREIRE; SOARES; TORRES, 

2017).  

Estudo transversal com 99 cuidadores de um município do interior de São Paulo 

confirmou a relação entre tempo de cuidado exercido e intensidade dos distúrbios 

osteomusculares (BRIGOLA et al., 2017). Na Bahia, uma pesquisa com 40 cuidadores, para 

identificar os determinantes da sobrecarga e desconforto emocional em cuidadores de idosos 

com comprometimento da capacidade funcional verificou que a maioria destes exercia o 

cuidado a semana inteira por 24 horas/dia, estando assim, em risco de distúrbios 

osteomusculares (REIS et al., 2016).  

Diante a interface entre a assistência em tempo integral e por longos períodos com 

esforços contínuos e o surgimento de dores osteomusculares na pessoa que promove o cuidado, 

importante pontuar tais implicações no contexto do cuidador idoso. Isso porque o processo de 

envelhecimento desencadeia alterações fisiológicas próprias da senescência, suscetibilizando a 

pessoa idosa para o desenvolvimento de problemas degenerativos. Importante considerar que, 

com o envelhecimento, a proporção de gordura corporal aumenta, infiltrando nos músculos, 

reduzindo a massa e a força muscular.  

Nessa perspectiva, tal evento influencia negativamente na densidade mineral do osso, 

que também diminui com o avançar da idade, principalmente em mulheres. Nestas, sobretudo 

após a menopausa, há uma redução brusca nas taxas de estrogênio, hormônio responsável pela 

reposição do cálcio nos ossos, deixando-as mais frágeis e propícias para fraturas (DAWSON; 

DENNISON, 2016). Percebe-se, pois, que nessa conjuntura de fisiológico desgaste 

osteomuscular, o gênero feminino apresenta maior susceptibilidade para o agravo. 

Considerando também que o processo natural do envelhecimento ocasiona a rigidez 

articular e a diminuição da força muscular, o estudo alerta para a realidade de idosas cuidadoras. 

Essa situação tende a potencializar o adoecimento, pois, para além das questões biológicas 

inerentes ao envelhecer feminino, há uma exacerbação dos sintomas osteomusculares diante 
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dos esforços repetitivos diários na atividade de cuidar. Pesquisas realizadas com cuidadores de 

pacientes dependentes confirma a hegemonia feminina no cuidado informal, representando 

84% desse público, na sua maioria filhas e esposas (SOUZA et al., 2014; ALSHAMMARI et 

al., 2017; WAN-FEI et al., 2017; ULLRICH, 2017). Com relação ao parentesco, nosso estudo 

aponta para três filhas, duas mães e uma avó, atestando que ainda permanece a responsabilidade 

do cuidar como atributo do universo feminino.          

Assim sendo, pode-se inferir que o papel de cuidadora atribuído sócioculturalmente às 

mulheres, associado ao processo fisiológico do envelhecimento, coloca as idosas como grupo 

de maior risco para agravos osteomusculares, devendo, portanto, serem priorizadas nas ações 

de cuidado, onde se inserem as atividades de cunho preventivo-educativo.   

Na qualidade de cuidadora principal, a realização diária das tarefas, predispõe nas idosas 

cuidadoras o desencadeamento de algias, bursite, lombalgia e artrose, sendo os membros 

superiores, joelhos e coluna cervical e lombar as regiões mais afetadas. Decorrente de desordens 

inflamatórias e degenerativas, os distúrbios osteomusculares atingem as regiões dos músculos, 

tendões, articulações e nervos, sendo mais comumente expressas por miosites, tendinites, 

bursites, compressões de nervos e artroses, além de dores em geral (YENG et al., 2001). 

Corroborando, um estudo que analisou 476 prontuários de pessoas com idade média de 

45,86 anos atendidas no setor de fisioterapia ortopédica e traumatológica de uma Clínica escola 

no Rio Grande do Sul constatou que osteoartrose, lombalgia, cervicalgia e tendinite foram as 

patologias mais comumente diagnosticadas, principalmente no grupo feminino (GHISLENI; 

SILVA; SANTOS, 2014).  

Ademais, uma pesquisa que objetivou analisar a prevalência de sintomas 

osteomusculares em 20 cuidadores com idade entre 25 e 60 anos, e verificar a sua correlação 

com distúrbios posturais evidenciou a ocorrência de problemas osteomusculares, mais 

frequentes, respectivamente na lombar, membros inferiores, ombros, cervical, braços e dorsal 

(ARRUDA; PERES; BRUMATI JUNIOR, 2015), observa-se então que se os cuidadores jovens 

apresentam repercussões no sistema osteomuscular desencadeados pelas tarefas do cuidado, 

entende-se que esses comprometimentos podem se apresentar de forma mais agravada se o 

cuidador for uma pessoa idosa. 

Também foram observadas, nos cuidadores, queixas de dor, problemas de coluna e 

artrite (BRIGOLA et al., 2017). Problemas na coluna vertebral também foram referidos por 

cuidadores formais e informais vinculados ao serviço público de atenção domiciliar no estado 

de Goiás (GUERRA et al., 2017), visto que essas implicações osteomusculares também foi 

evidenciada neste estudo, com as idosas cuidadoras. Conforme estudo desenvolvido na Turquia, 
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quanto maior a gravidade da lesão na pessoa acamada, mais intensos serão os 

comprometimentos decorrentes das atividades do cuidado (BARDAK; ERHAN; GÜNDÜZ, 

2012). Salienta-se que, aos problemas osteomusculares resultantes do cuidado à pessoa 

dependente, soma-se a inquietude vivida em função do bem-estar do familiar.  

As falas das idosas entrevistadas revelaram que o cuidado diário prestado encontra-se 

permeado pela tensão resultante da contínua e intensa preocupação com o ente dependente, 

expressa pelo estado de alerta. Sobre isso, autores apontam que os indivíduos responsáveis pelo 

cuidado estão mais propensos a desenvolverem estresse (SOUZA et al., 2015). O fato de estar 

continuamente atenta a toda e qualquer necessidade que o ente apresente no dia-a-dia, bem 

como a indefinição do tempo da necessidade dessa assistência e a preocupação com a logística 

do cuidado como provisão e previsão de materiais e alimento e seus custos, tende a trazer 

reflexos visíveis na QV desses colaboradores, como o desencadeamento de estresse excessivo.  

Assim, refletindo a história de vida das idosas, esse cenário favorece a instalação de um 

quadro de sofrimento emocional. Pesquisa nacional também atesta que o processo de cuidado 

gera sentimentos como impotência, frustração, ansiedade, angústia e tristeza (SOUZA et al., 

2015). Estudo realizado na Alemanha observou certo fardo psicológico em cuidadores 

familiares de pacientes com câncer avançado durante os cuidados paliativos, evidenciado por 

sentimentos de angústia, tristeza e ansiedade, relatados por estes cuidadores (ULLRICH, 2017). 

Nossos achados sinalizam que esse sofrimento se expressa não apenas pela abnegação para o 

cuidado do outro, como também pelo sentimento de culpa frente o não atendimento às suas 

demandas. Soma-se a esse cenário, que perpassa entre a cobrança individual e 

responsabilização desse ato de cuidar, a solidão por não receberem apoio de outros membros 

da família (OLIVEIRA et al., 2011) e a angústia diante da perspectiva do desfecho da atual 

conjuntura.  

No estudo em tela, observou-se o sofrimento de Tulipa, uma das cuidadoras, por não 

estar preparada em lidar com a incapacidade do ente em realizar o autocuidado, levando a 

sofrimento psíquico, que comprometia seu estado de saúde. Tal situação também foi observada 

em um estudo transversal, realizado com 136 cuidadores, que alertou para o sentimento de culpa 

experienciado por cuidadores de familiares com sequela de AVC, seja pelo descontrole 

emocional para lidar com essa realidade, seja por se perceberem responsáveis pela condição de 

invalidez. Tais circunstâncias tendem a dificultar o estabelecimento de limites no processo de 

cuidado e, consequentemente, em exaustão do cuidador (COSTA et al., 2015).  

Percebe-se, pois, que o cuidado ao familiar desencadeia também, nos cuidadores, 

problemas de ordem emocional, o qual é somatizado e expresso no corpo físico. Consideradas 
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formas simbólicas de comunicação com o corpo, as manifestações psicossomáticas consistem 

em sintomas físicos desencadeados pelo sofrimento emocional. Estudo realizado com pacientes 

e cuidadores familiares na Malásia, confirma que o cuidado exclusivo ao ente pode levar o 

cuidador a apresentar ansiedade e depressão, que acabam por comprometer sua saúde 

emocional e física (WAN-FEI et al., 2017). O adoecimento mental e físico também emergiu 

como consequência do exercício contínuo da tarefa de cuidar, sem folgas para descanso e lazer, 

em pesquisa nacional (GUERRA et al., 2017).   

Diante esse contexto é necessário um olhar sensível para as questões subjetivas 

relacionadas ao processo de somatização, bem como a intervenção profissional no sentido de 

apoiar o cuidador na reorganização familiar, de modo que as tarefas entre os membros da 

família sejam distribuídas de forma equilibrada, reduzindo as chances de implicações físicas e 

emocionais decorrentes às demandas do cuidado. 

Nesse sentido, ao sinalizar para a conexão do corpo com a mente, os estudos admitem 

a expressão dos problemas de ordem psíquica no corpo (REIS et al., 2016; COSTA et al., 2015; 

FREIRE; SOARES; TORRES, 2017; BONELLI et al., 2014). As idosas entrevistadas também 

demonstraram entendimento de que seu adoecimento é reflexo do vivido no processo de cuidar 

do ente, em detrimento de si mesma. Para estas, a somatização da tensão e do estresse referente 

ao processo do cuidado esteve associada a uma perda ponderal brusca e involuntária; síndromes 

procedentes da contração muscular tensional, a exemplo de dor lombar e cervical; taquicardia 

e astenia, expresso por relatos de desânimo, esgotamento físico e sensação de exaustão 

contínua.  

Especificamente sobre a sensação de cansaço físico relacionado ao cuidado de pessoas 

dependentes, o processo de somatização também foi percebido em uma pesquisa nacional que 

associou QV com sobrecarga de cuidadores, revelando estresse excessivo enquanto 

desencadeador de cansaço mental, desconcentração, apatia, ansiedade e depressão, sendo estes 

problemas de ordem psíquica, que manifesta no corpo físico, a exemplo da fadiga muscular 

(COSTA et al., 2015). Pesquisa realizada com profissionais de enfermagem também revelou 

interface entre o cuidado prestado a pessoas dependentes e sintomatologias, a exemplo da 

sensação de exaustão e fadiga (FREIRE; SOARES; TORRES, 2017). Por renunciar sua vida, 

dedicando-se integral e exclusivamente ao familiar dependente, o cuidador tende a apresentar 

um desgaste físico-emocional (BONELLI et al., 2014).    

Seja desencadeado pela árdua tarefa de cuidado, seja relacionada à somatização do 

vivido, a síndrome osteomuscular em idosas cuidadoras comprometeu suas atividades 

cotidianas. Três das seis entrevistadas mencionaram a dificuldade como agachar e subir/descer 
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escadas, situações que limitaram sua mobilidade e trouxe insegurança, inclusive com o receio 

de queda. Infere-se, portanto, que os problemas osteomusculares impactam negativamente na 

QV, restringindo as AVDs, pois, ao dificultar a deambulação, limita algumas ações físicas e 

também restringe o convívio social. As queixas álgicas em região lombar também foram 

apontadas enquanto limitadoras de movimentos em um estudo realizado em Goiás, dificultando 

o desempenho das atribuições e comprometendo a QV das pessoas investigadas (LOPES; 

CASA JUNIOR, 2014).  

Em que pese à realidade de adoecimento osteomuscular e as implicações para as AVDs, 

o estudo sinaliza que as cuidadoras não priorizam autocuidado com a sua saúde, estando o 

cuidado dos familiares em primeiro lugar. As mesmas declararam que se envolvem de tal forma 

no cuidado intenso, exaustivo e permeado pela tensão emocional, a ponto de não conseguirem 

priorizar qualquer tempo para si próprias, percebendo-se, por vezes, adoecidas com o cotidiano 

da assistência ao familiar. Tal situação também foi identificada em outros estudos que 

evidenciaram o adoecimento do cuidador com idade acima de 60 anos ao prestar assistência a 

pessoas com comprometimento da capacidade funcional, e sua dificuldade de dedicar-se à sua 

própria saúde, pelo envolvimento na atividade de cuidado (BAPTISTA et al., 2012; COSTA et 

al., 2015). No estudo em tela, observou-se que, mesmo com queixa de dores osteomusculares, 

as cuidadoras idosas continuavam exercendo as suas atividades inerentes ao cuidar.   

Nesse contexto, observou-se no estudo que Orquídea realizava a prática da 

automedicação de analgésicos e anti-inflamatórios. Essa situação também foi sinalizada em 

uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro com cuidadores com idade entre 18 a 97 anos, sendo 

a maioria acima de 58 anos, que relacionou a sobrecarga do cuidado de pacientes em domicílio, 

com o uso de medicamentos (LEITE et al., 2017). Importante salientar que o uso indiscriminado 

de medicamentos por idosos, não necessariamente associada ao papel de cuidador, vem sendo 

uma prática desvelada pela literatura nacional. Nesse sentido, para alívio de dores, é prática dos 

cuidadores a utilização cotidiana de analgésicos sem prescrição médica (LAGO et al., 2015). 

Outra pesquisa com 272 pessoas idosas, independente de serem cuidadoras ou não, revelou que 

44,2% faziam uso de automedicação; 29,4% consumiam medicamentos inapropriados e 31,6% 

usavam algum medicamento não prescrito, a exemplo dos analgésicos e anti-inflamatórios 

(SALES; SALES; CASOTTI et al., 2014).  

O percentual de automedicação entre pessoas idosas foi bem maior em estudo 

transversal realizado com 272 idosos no Irã, cuja prevalência foi de 83% (JAFARI; 

KHATONY; RAHMANI, 2015). Ainda no Irã, estudo revela que, para várias pessoas, a 

automedicação vem sendo a primeira opção de tratamento, o que guarda relação com a 
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facilidade de aquisição dos medicamentos nas farmácias, inclusive sem receitas 

(MORTAZAVI et al., 2017). Outros motivos para esta prática são: a crença da eficácia do 

fármaco (93%), consumo anterior do medicamento (87,6%), não valorização da gravidade da 

doença (77,8%) e experiências prévias com a doença (73%).  

Observou-se também que as cuidadoras idosas não buscam regularmente os serviços de 

saúde, atribuindo o fato à demora do atendimento no SUS, o que se agrava diante da sua 

indisponibilidade para o autocuidado. 

Na Arábia Saudita, estudo transversal com 315 cuidadores informais de pacientes idosos 

mostrou que a maioria sente necessidade de atendimento médico regular no domicílio, 

justamente por não disporem de tempo (ALSHAMMARI et al., 2017). Importante pontuar 

ainda que, diante do agravamento da sintomatologia, as idosas recorrem aos cenários de 

emergência, situação que expressa o não cuidado sistemático com a sua saúde. Sobre isso, 

estudo nacional realizado com 11 cuidadores revelou que o cuidador não realizava o 

autocuidado, buscando ajuda apenas nas condições de agravamento da doença (COSTA; 

CASTRO, 2014). Nesse sentido, observa-se que o cuidador só procura o serviço de saúde em 

casos emergenciais, possivelmente por ser um atendimento mais rápido, já que seu tempo é 

priorizado para o cuidado do outro. Assim, os achados sugerem que as cuidadoras protelam a 

busca por assistência e acompanhamento adequado à sua saúde até o agravamento dos 

problemas. 

Diante das tarefas inerentes ao cuidar do outro, a tensão dos cuidadores para estarem 

com o ente e a demora no atendimento nos serviços de saúde tornam-se necessárias estratégias 

para viabilizar o acesso dessas pessoas, principais cuidadores, a esses serviços. No que concerne 

tal realidade, urgem ações no sentido de assegurar atenção ao cuidador, estratégia que pode 

estar vinculada ao serviço de atenção domiciliar. Este serviço conta com uma equipe 

multiprofissional, responsável pela assistência à pessoa que apresente algum grau de limitação. 

Contudo, não se destina a assistir o cuidador, o que representa um paradoxo do sistema de 

saúde, visto que, adoecido, este não terá condições de manter a qualidade do cuidado à pessoa 

dependente, vulnerabilizando-a também ao adoecimento.  Tendo em vista o panorama de 

envelhecimento da população brasileira, essa situação é ainda mais delicada, haja vista ser 

notório o crescimento nos índices de idosos cuidadores de idosos (SANTOS-ORLANDI et al., 

2017; OLIVEIRA et al., 2017), sobretudo de mulheres cuidadoras. Considerando as alterações 

próprias do envelhecimento, a maior suscetibilidade feminina para o adoecimento 

osteomuscular e seu agravamento devido ao processo de cuidado ao familiar, torna-se essencial 

espaços de atenção para a pessoa que exerce a função de cuidadora.  
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Outro descuido com o autocuidado da saúde observado foi o fato das idosas deixarem 

de realizar atividades físicas. As falas das cuidadoras refletem a necessidade de estar presente 

constantemente com o familiar, expressando o descuidado consigo em virtude da atenção ao 

outro. Estudo realizado na Nigéria com 325 cuidadores de idosos, todos com idade igual ou 

superior a 60 anos, com doença crônica, objetivando investigar a sobrecarga destes com as 

atividades do cuidado, demonstrou que a maioria dos participantes apresentava limitações 

funcionais físicas, bem como fadiga e falta de energia e não realizava qualquer atividade física, 

evento que interferiu sua QV (FARONBI; OLAOGUN, 2017).  

Entende-se que o sedentarismo e/ou a ausência de atividades compromete o 

condicionamento físico dos cuidadores e cooperando para o aumento de suas dores 

osteomusculares, que pode resultar no adoecimento. Sobre isso, autores pontuam que a 

sobrecarga nas esferas física e emocional contribui para o comprometimento no autocuidado e, 

consequente comprometimento da saúde de cuidadores entre 25 e 77 anos investigados 

(OLANDA; PASSOS; DIAS, 2015; ARAÚJO; OLIVEIRA; PEREIRA, 2012).   

No estudo em tela, os cuidadores entre 60 e 79 anos apontaram ser imperativo estar com 

seu ente dependente de seus cuidados, e compreende-se que isto pode simbolizar uma demanda 

afetiva da própria cuidadora, que se percebe essencial nesse processo. Corroborando, pesquisa 

desenvolvida em Cingapura também sinaliza para a crença dos cuidadores quanto à necessidade 

de estarem presentes continuamente na vida da pessoa cuidada, de modo que os sentimentos de 

obrigatoriedade da disponibilidade constante os fazem inclusive abdicar de viagens nas férias 

(TAN; WILLIAMS; MORRIS, 2012).  

Embora o estudo sinalize para o não comprometimento com o autocuidado, por priorizar 

o cuidado ao familiar, seja pela regularidade na ida ao serviço de saúde, seja a não realização 

de exercício físico, cinco das cuidadoras idosas demonstraram estarem cientes da necessidade 

do autocuidado da saúde para si e para continuar assistindo o outro. A percepção de que sua 

saúde não está a contento é constatada em estudo transversal realizado na Malásia, no qual 

cuidadores familiares de sobreviventes de acidentes vasculares cerebrais auto avaliaram sua 

saúde como “pobre” e encontram-se mais vulneráveis a doenças crônicas, diabetes mellitus e 

problemas ginecológicos, além da apresentação de sintomas depressivos e dores nas costas 

(WAN-FEI et al., 2017). 

Salienta-se que, para uma das cuidadoras, não houve qualquer implicação do cuidado 

ao familiar relacionada ao sistema osteomuscular, mantendo regularmente às consultas de saúde 

e as atividades físicas. Acredita-se que tal fato possa guardar relação com algumas situações: a 

idosa não é a única que cuida do neto, podendo assim contar com o suporte constante de sua 
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filha, que por ser mãe também, assume grandes responsabilidades no cuidado do filho; a pessoa 

cuidada apresenta prognóstico positivo, sendo independente para diversas AVDs. Nessa 

circunstância, a idosa não se encontra tão vulnerável para as implicações relacionadas às tarefas 

pesadas e, principalmente, da somatização. 

Diante os problemas osteomusculares apresentados por cuidadores de indivíduos com 

capacidade funcional comprometida, suas implicações para as AVDs, bem como o contexto de 

desleixo do autocuidado, se tornam cruciais a existência de estratégias capazes de promover 

uma assistência profissional que atenda as demandas físicas, psicológicas e sociais das idosas 

cuidadoras. Pesquisa realizada na Escócia evidenciou a relevância da atuação da enfermagem 

no processo de sensibilização dos profissionais para uma melhor assistência das necessidades 

dos pacientes (PRIMEAU; PATERSON; NABI, 2017). 

As estratégias devem focar ainda em ações de promoção à saúde, com foco na prevenção 

dos distúrbios associados à exaustiva tarefa e a intensa preocupação relacionada ao ato de cuidar 

do familiar. Cabe salientar que, no que tange aos problemas osteomusculares, a idosa Orquídea 

fez alusão às práticas de acupuntura e massagem, alternativas buscadas como método para 

atenuação da sintomatologia manifestada. A acupuntura é um tratamento complementar 

alternativo da Medicina Tradicional Chinesa, muito eficaz no tratamento do quadro álgico em 

regiões corporais, a exemplo da lombar (ROSA; DIAS; RONCADA, 2016). Conforme pesquisa 

sobre os Serviços de Medicina Complementar e Alternativa no Sistema de Saúde Militar nos 

EUA, os métodos de acupuntura, assim como a quiropraxia são comumente aplicados para os 

casos de algias e tratamento de estresse (HERMAN, 2017). 

A melhora da dor e da ansiedade também é favorecida por meio de massagens, conforme 

assinala estudo internacional com pacientes com câncer e seus cuidadores, que receberam a 

técnica com duração de 30 ou 60 minutos (LOPEZ et al., 2017). Ratificando acerca da 

promoção de bem-estar por esta técnica, estudo realizado na Austrália com adultos com 

necessidades de cuidados complexas que receberam massagens terapêuticas duas vezes por 

semana, por cinco semanas, revelou melhora do humor e da QV após cada sessão (COOKE et 

al., 2016). Proporcionando o relaxamento físico e emocional decorrente da estafa do cuidado, 

a massagem consiste enquanto recurso efetivo para redução da dor e prevenção tanto de 

sintomas físicos, como tensão, estresse, dores musculares, abdominais e de cabeça, quanto 

psicológicos, onde se inserem o medo, a angústia e a ansiedade (SANTANA; LOPES; 

SANTOS, 2017). Confirmando, pesquisa realizada em São Paulo afirma que, em resposta ao 

relaxamento alcançado, a massagem com pressão moderada reduz os níveis de estresse, 

ansiedade e depressão (KUREBAYASHI et al., 2016).  
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Neste aspecto, se faz pertinente à viabilização pública de ambientes com acesso a estas 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e a orientação por parte dos 

profissionais de saúde sobre estes métodos alternativos para as cuidadoras. A importância das 

PICS é reconhecida por profissionais de saúde que defendem, inclusive, a inserção deste 

conhecimento na graduação (GONTIJO; NUNES, 2017).  

Ainda no campo da promoção à saúde, tornam-se necessárias estratégias voltadas para 

a organização familiar, no sentido distribuir tarefas e responsabilidades e assim prevenir a 

sobrecarga de um ente. O apoio familiar se faz de extrema importância, visto que o adoecimento 

físico e mental, decorrente da abdicação da cuidadora idosa de sua vida em favor do ente, pode 

ser evitado com a divisão de tarefas entre os familiares. É o que também assinalam pesquisas 

realizadas em São Paulo, ao defender o rodízio entre os familiares enquanto estratégia para 

reduzir o desgaste emocional e o surgimento de problemas de saúde, como estresse e depressão 

no cuidador principal (OLIVEIRA et al., 2011); e sugerir intervenções através de reuniões com 

familiares, para o compartilhamento de tarefas e obrigações (YAVO; CAMPOS, 2016). Diante 

tais evidências, é de extrema relevância se pensar estratégias de apoio familiar, por meio de 

diálogo ou reunião, a fim de reduzir a carga de estresse da pessoa que assume o papel de 

cuidador principal. Acredita-se que ações que sensibilizem os familiares para maior 

comprometimento junto ao ente dependente propiciará a redução das doenças osteomusculares 

nos cuidadores, visto que as tarefas, assim como as preocupações, serão mais bem distribuídas, 

favorecendo, ainda, a disposição de tempo para o autocuidado.  

Outra estratégia de prevenção de problemas osteomusculares e suas implicações sobre 

a saúde do cuidador familiar, que representa um colaborador da assistência direta a pessoa 

dependente, consiste na educação para a mobilização adequada. Estudo nacional defende que 

as dores osteomusculares podem estar relacionadas à força muscular exercida e aos episódios 

de manuseio incorretos (GUERRA et al., 2017), realidade que reflete a forma de cuidado das 

idosas entrevistadas. Importante considerar que o adoecimento proveniente do cuidado a 

pessoas com capacidade funcional limitada é uma problemática inclusive dos trabalhadores 

formais. No âmbito internacional, pesquisa realizada no Irã revelou o desenvolvimento de 

distúrbios osteomusculares em estudantes de odontologia decorrentes dos longos períodos de 

trabalho em posições inadequadas (SHIRZAEI et al., 2015).  

O posicionamento do corpo de forma inadequada durante a execução dos procedimentos 

pode estar relacionado ao desconhecimento sobre ergonomia. Pesquisa realizada no Irã também 

assinala a importância da postura ergonômica para a realização de atividades, predispondo a 

menor intensidade de dor musculoesquelético, comparada aos que não tinham essa consciência 
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(SHIRZAEI et al., 2015). No cenário brasileiro, os cuidadores também não se encontram em 

perfeitas condições para cuidar, apresentando desgaste físico-emocional. Estudo realizado na 

Bahia, com 40 cuidadores informais com idade média de 55 anos constatou que a maioria, 

apesar de ser o cuidador principal, nunca realizou qualquer capacitação para exercer esse papel 

(REIS et al., 2016), o que pode acarretar em posturas incorretas para a execução dos cuidados.  

Pesquisa desenvolvida com 20 profissionais da equipe de enfermagem de um hospital 

no Rio de Janeiro despontou que, mais da metade alegou nunca ter recebido orientações 

ergonômicas. Pesquisa com profissionais de saúde reconhece que, ao não receberem 

orientações sobre os princípios ergonômicos, estes se encontram mais susceptíveis a posturas 

inadequadas no processo de cuidado, e consequentemente, ao desenvolvimento de lombalgias 

relacionadas ao ofício. A referida pesquisa avalia ainda que devem ser ofertados orientações e 

treinamentos acerca de conhecimentos ergonômicos, a fim de favorecer mudanças de hábitos 

para realização de procedimentos com maior consciência corporal, objetivando prevenir lesões 

(FREIRE; SOARES; TORRES, 2017).  

Diante a variedade de atividades demandadas para o cuidado a pessoas dependentes, 

suscetibilizando o cuidador para doenças osteomusculares, necessário que o mesmo conheça as 

práticas adequadas de manejo inerente ao processo do cuidado, a fim de evitar ou reduzir 

desconfortos posturais e dores no sistema osteomuscular. Assim, urge uma gestão atenta para 

o preparo de profissionais capazes de avaliar a postura do cuidador, formal ou informal, e, se 

necessário, intervir a partir da educação em saúde não apenas no âmbito assistencial, 

especialmente para as altas hospitalares, como também no cenário da atenção domiciliar. A 

essa disciplina relacionada a interação entre seres humanos e seu ambiente de trabalho 

denomina-se ergonomia, técnica utilizada para prevenir e tratar os distúrbios osteomusculares 

(FREIRE; SOARES; TORRES, 2017). Desta forma, a educação em saúde, com foco no 

conhecimento acerca da ergonomia, é essencial para o adequado posicionamento do cuidador 

durante a realização de cuidados a pessoas dependentes.  

Percebe-se, que as orientações ergonômicas podem ser um importante método de 

prevenção de lesões osteomusculares causadas no cuidador idoso a pacientes acamados, 

devendo estas ser realizadas por profissionais capacitados. No nosso estudo, uma cuidadora 

sinalizou para a melhoria do quadro álgico após a intervenção de profissional da fisioterapia, 

campo de conhecimento que contribui para o controle álgico e a melhora do quadro funcional, 

além de orientar e conscientizar os cuidadores para o posicionamento postural ao manusear a 

pessoa dependente e consequentemente a prevenção e tratamento de agravos (SILVA; 

DUARTE; RAIMUNDO, 2016).  Estudo brasileiro com 12 cuidadoras informais no Paraná que 
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objetivou avaliar a influência de orientações fisioterapêuticas para cuidadores informais de 

pacientes com disfunções decorrentes de AVC ou de TRM constatou que houve melhora da dor 

e da saúde mental (FERNANDES et al., 2013).  

Ressalta-se que os profissionais de fisioterapia, assim como de educação física, são os 

mais habilitados a realizar atividades preventivas de ergonomia, uma vez que o conhecimento 

anatômico, fisiológico e biomecânico do corpo humano insere-se em seus currículos 

acadêmicos (SILVA; DUARTE; RAIMUNDO, 2016). Conforme preconiza a Resolução nº 403 

de 18 de Agosto de 2011, o fisioterapeuta está apto a atuar em ergonomia, podendo realizar 

avaliação física e cinésio-funcional, bem como organizar rodízios de tarefas, com fins na QV 

no trabalho (COFFITO, 2011). Outra tática de prevenção e redução de dor musculoesquelética 

consiste na realização de alongamento muscular entre as atividades e ao final delas (SHIRZAEI 

et al., 2015). Dentre os recursos utilizados, a fisioterapia pode intervir através de terapias 

manuais, cinesioterapia, eletroterapia, termoterapia e massoterapia (NASCIMENTO; 

MARINHO; COSTA, 2017; TIRIC-CAMPARA; KRUPIC; BISCEVIC et al., 2014). 

Considerando a inserção da enfermagem nos espaços de alta complexidade, onde 

cotidianamente se orienta os cuidados para alta hospitalar de pessoas dependentes, bem como 

no cenário da Atenção Primária à Saúde (APS), responsável por prevenções de agravo e ações 

de promoção à saúde, a enfermeira encontra-se em posição de destaque para participar desses 

momentos educativos. Sendo os problemas de postura inadequada as principais queixas 

relacionadas ao sistema osteomuscular, os profissionais de enfermagem podem contribuir no 

processo de orientação da melhor forma para a realização das atividades de cuidado, desde 

orientações ergonômicas que aplica no seu trabalho assistencial, até as atividades corriqueiras 

do cuidado.  Nesse sentido, torna-se relevante a articulação da rede de atenção a saúde, pois 

visam assegurar a melhora de saúde da população em todos os níveis de atenção à saúde, a qual 

consiste em integrar os serviços de forma integral, contínua e humanizada a um determinado 

público (RODRIGUES, 2014). 

A equipe de saúde, em especial o enfermeiro, tem o papel de preparar o cuidador 

familiar para a realização dos cuidados domiciliares ao ente e também a si, no sentido de 

prevenir ou reduzir comprometimentos para sua saúde física, a exemplo de uma boa postura 

para não prejudicar a coluna (BONELLI et al., 2014).  No Canadá, um estudo confirmou a 

importância de orientações para o cuidado domiciliar pela equipe de profissionais de saúde, 

com destaque para a enfermagem (MITCHELL et al., 2015). Percebe-se, pois a saliência da 

enfermagem para identificar as atividades do cuidar que interferem na QV, devendo 

implementar estratégias para auxiliar os cuidadores a preveni-las (FUHRMANN et al., 2015). 
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  Considerando que o cuidado a um paciente dependente exige uma boa saúde do 

cuidador, em se tratando de um idoso frágil cuidador, a equipe multiprofissional de saúde deve 

realizar uma avaliação holística, com objetivo de prevenir e diminuir incapacidades com 

estímulo a autocuidado (MORAIS et al., 2016). Nesse processo de cuidar do cuidador informal, 

o uso de cartilhas informativas é um interessante recurso em educação. Isso porque, enquanto 

solução pouco onerosa, a cartilha educativa pode contribuir para a redução da incidência de 

problemas osteomusculares, ressaltando a necessidade da compreensão do papel educador do 

enfermeiro para com os cuidadores (FREIRE; SOARES; TORRES, 2017). Assim, percebendo 

a necessidade do autocuidado das idosas entrevistadas, confeccionou-se uma cartilha (Apêndice 

04) com orientações acerca do manuseio correto para realização do cuidado ao outro, bem como 

estímulos para realização de atividades físicas cotidianas como, por exemplo, deambulação e 

exercícios voltados para o fortalecimento e resistência muscular, além de dicas sobre exercícios 

de alongamentos e técnicas de automassagem e relaxamento. 

Evidências científicas confirmam a prática da apresentação de cartilhas educativas como 

etapa final de pesquisa, a exemplo de estudo realizado com profissionais da equipe de 

enfermagem, que referiram lombalgia pela postura de trabalho inadequado, sendo o produto, 

uma cartilha orientando procedimentos com maior consciência corporal, distribuído para os 

participantes do estudo (FREIRE; SOARES; TORRES, 2017). Pesquisa que elaborou cartilha 

contendo técnicas padronizadas a partir das dificuldades na assistência relatadas pelos 

cuidadores (banho, troca de fraldas e manuseio do paciente) e a aplicou em treinamentos para 

cuidadores informais com idade média de 71 anos mostrou que a maioria relatou realizar o 

cuidado de forma mais rápida e com menor desgaste físico (BONELLI et al., 2014).   
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6 CONCLUSÃO 

O estudo revelou que idosas cuidadoras de pessoas com comprometimento da 

capacidade funcional apresentam como implicações osteomusculares: algias musculares e 

articulares, desencadeadas pelas tarefas cotidianas no ato de cuidar e/ou em resposta à 

somatização do sofrimento resultante da extrema preocupação com o familiar. Em virtude do 

cuidado ao outro, as cuidadoras não priorizam o com relação à saúde, recorrendo à 

automedicação para alívio das dores, não buscando os serviços de saúde, nem realizando 

atividades físicas.  

O estudo também alerta para o agravamento das implicações osteomusculares sobre a 

saúde da mulher idosa. Isso porque, associado às atividades de sobrecarga, de caráter repetitivo 

e de longo tempo de cuidado, as mulheres idosas fisiologicamente estão mais susceptíveis a 

estes problemas, devido à redução exacerbada de estrogênio pós-menopausa. Diante tal 

realidade, é preciso maior atenção às idosas, sobretudo quando na função de cuidadoras.   

Em que pese o adoecimento da sobrecarga de trabalho apresentar-se intensificado 

devido à somatização, ressalta-se o comprometimento do autocuidado em virtude de cuidar do 

outro. Esse contexto nos remete ao valor da escuta sensível para as questões emocionais, que 

permeia a preocupação com o familiar, e a promoção de espaços reflexivos para cuidadores 

idosos que experienciam o mesmo sofrimento psíquico. 

Uma limitação do estudo remete ao fato de tratar-se de cuidadoras residentes em uma 

determinada região da cidade de Salvador, no nordeste brasileiro. O fato de essa região 

contemplar bairros cujos moradores possuem poder aquisitivo elevado, que a priori pode 

custear cuidadoras formais e/ou empregas doméstica, sinaliza que as implicações 

osteomusculares podem apresentar-se de forma diferente em cuidadores de regiões 

economicamente desfavorecida. Essa lacuna do estudo nos direciona para o investimento de 

pesquisas nesse sentido. 

Embora tais lacunas, por avançar no sentido de abordar a interface do cuidado e o 

comprometimento osteomuscular, acredita-se que os achados constituem-se enquanto 

evidências científicas com potencial para subsidiar ações de promoção à saúde de cuidadores 

no âmbito domiciliar, com enfoque no autocuidado.  Nesse contexto, insere-se a articulação 

profissional no sentido de favorecer o envolvimento familiar nas responsabilidades de cuidado 

do(a) genitor(a), trazendo para pauta as implicações físicas, psicológicas e também financeiras.  

No campo da APS, a enfermagem e a fisioterapia se destacam, sobretudo no sentido de 

desenvolver ações de cunho educativo para orientação ergonômica durante as tarefas diárias de 

cuidado, sobretudo na mudança de decúbito e transferências. Importante pontuar outras 
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atividades de autocuidado, como técnicas para fortalecimento de musculatura, de 

alongamentos, de automassagem e relaxamento. Busca-se assim assegurar a realização do 

cuidado sem comprometer a sua integridade física do cuidador.  

Considerando essa perspectiva e o cenário de envelhecimento populacional, que nos 

direciona para uma realidade de idosos cuidadores de idosos, é preciso uma gestão que reflita 

acerca da importância da inserção do profissional fisioterapeuta nas equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), tendo sua atuação por meio de ações preventivas e 

assistenciais, com intuito de contribuir para uma maior conscientização corporal para o 

autocuidado, por meio de orientações e correções posturais, a fim de prevenir problemas 

osteomusculares em decorrência do ato de cuidar. 

Após finalização do estudo, as idosas participantes receberam um kit contendo a cartilha 

educativa com orientações do autocuidado para a sua saúde, um hidratante e uma bolinha cravo 

para auxiliar na automassagem. Todas as atividades contidas na cartilha foram orientadas pelo 

pesquisador e realizadas pelas idosas participantes, a fim de sanar as dúvidas e possibilitar a 

prática diária dessas atividades no próprio domicílio. 
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APÊNDICE 01: INFORMAÇÕES AO COLABORADOR 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM  

 

INFORMAÇÕES AO COLABORADOR 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “Implicações 

osteomusculares vivenciadas por idosos cuidadores no domicílio”, que tem como objetivo: 

Conhecer as implicações relacionadas ao sistema osteomuscular vivenciadas por idosos 

cuidadores de pessoas com comprometimento da capacidade funcional. 

Sua participação será através de entrevista em um local que assegure a privacidade, a fim 

de reduzir o desconforto, a mesma será gravada, você deve decidir se participa ou não do estudo, 

tendo o direito de recusar-se a responder qualquer pergunta, ainda de desistir de participar e 

retirar seu consentimento, a qualquer momento.  

Os documentos e gravações serão arquivados fisicamente na sala do NESPI, podendo ser 

utilizados para estudos vinculados ao grupo, no caso de aprovação do CEP. As informações 

coletadas serão guardadas por um período de 5 anos, quando então serão destruídas.  

Você não terá qualquer gasto e/ou ganho financeiro por participar na pesquisa. Os riscos 

são considerados mínimos, consistindo em desconforto ou constrangimento ao expor sua vida 

pessoal, se necessário, interromperemos a entrevista e apoiaremos no que for preciso. Será 

garantida a confidencialidade das informações e anonimato dos participantes, os quais 

receberão nomes fictícios. Os benefícios diretos referem-se à entrega de uma cartilha contendo 

orientações posturais para a execução do cuidado e do autocuidado no sentido de minimizar 

e/ou prevenir as algias osteomusculares.  

Caso concorde em participar desta pesquisa, o Sr (a) deve assinar este termo de 

consentimento em duas vias. 
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Pesquisadora: Nildete Pereira Gomes 

E-mail: nildetesaude@yahoo.com.br  

Telefone: (71) 98775-2838 (OI) 

End.: R. Dr. Augusto Viana, s/n - Canela, Salvador - BA, 40110-060 
 

APÊNDICE 02: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro para fins e direitos que após ter sido esclarecida (o) sobre o conteúdo da 

pesquisa intitulada “Implicações osteomusculares vivenciadas por idosos cuidadores no 

domicílio” e os seus respectivos objetivo, riscos e benefícios. Desta forma, concordo em 

participar por meio de uma entrevista com a pesquisadora, respondendo às perguntas do 

questionário semiestruturado. Minhas falas poderão ser gravadas com auxílio de um gravador 

digital. 

A minha autorização e consentimento para participar da pesquisa é voluntária e livre, 

não sofrendo qualquer interferência por parte da pesquisadora e que não estou sendo 

remunerado (a) por este ato, podendo retirar meu consentimento do estudo a qualquer momento, 

sem qualquer implicação, prejuízo, perda ou dano à minha pessoa. Estou ciente que terei acesso 

aos dados registrados, que estes poderão ser apresentados para publicação em congressos e/ou 

revistas científicas, desde que assegurado o sigilo de minha identidade, e que os pesquisadores 

estarão disponíveis para esclarecimentos e dúvidas que possam me ocorrer antes, durante e após 

a pesquisa. 

 

                  Salvador, _______ de de ________ 
 

 

 
      

   Participante da pesquisa 

 
                                                                                                                

 

 
__________________________________________ 

                                                                                          Pesquisadora Responsável 

 

 

  Impressão dactiloscópica 
Pesquisadora Principal 
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APÊNDICE 03: ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 

PARTE 1: DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

1. Iniciais do nome:___________________________             

2. Sexo: (  )  M (  ) F                                                      

3. Idade: _____________ 

4. Raça/ Cor: ( ) Branca; ( ) Preta; ( ) Parda; ( ) Amarela; ( ) Indígena; 

Outros________________ 

5. Religião: ( ) Católico; ( ) Evangélico; ( ) Espírita; ( ) Candomblé ( ); 

Outros________________ 

6. Grau de parentesco: ( ) Filho(a); ( ) Esposo(a); ( ) Neto(a); ( )  Outros_______________ 

7. Escolaridade: ( ) Analfabeto; ( ) Fundamental I incompleto; ( ) Fundamental I completo; 

(  ) Fundamental II incompleto; (  ) Fundamental II completo; (  ) Ensino médio incompleto; ( 

) Ensino médio completo; (  ) Ensino Superior incompleto; (  ) Ensino Superior completo; (  ) 

Pós-graduação  

8. Mora com o paciente? (  ) Sim (  ) Não 

9. Quantas pessoas moram na mesma casa com o paciente? _____________ 

10. Renda Familiar por salário mínimo: (  ) até 1 (  ) entre 1 e 2 (  ) acima de 2 

11. Cuidador principal? (  ) Sim (  ) Não 

12. Há quanto tempo você cuida da pessoa? ______________ 

13. Como está a saúde da pessoa que você cuida? _______________ 

14. Exerce o cuidado atualmente? (  ) Sim (  ) Não  Porque? ___________________ 

15. Tem auxilio para o cuidado? (  ) Sim (  ) Não  Quem? ___________________ 

16. Tempo que presta o cuidado: ______dias por semana / ______horas por dia 

17. Recebeu orientação para realizar o cuidado? (  ) Sim (  ) Não Quais? __________       

18. Comorbidades? (  ) Sim (  ) Não Quais? _________________ 

19. Uso de medicamentos? (  ) Sim (  ) Não Quais? __________________  

20. Queixas de cansaço/ sensação de peso: (  ) Sim (  ) Não 

21. Queixas de dor: (  ) Sim (  ) Não 

22. Localização da dor: _____________ 

23. Tempo dessa dor: _____________ 

24. Limitação dos movimentos: (  ) Sim (  ) Não Quais? _____________ 
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PARTE 2: QUESTÕES NORTEADORAS  

1. Conte pra mim cada cuidado que você presta ao seu familiar durante todo o dia. 

2. Me fale sobre as repercussões para sua saúde do cuidado prestado. 

3. Conte pra mim como você percebe a sua saúde antes e depois do cuidado ao seu familiar. 
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APÊNDICE 04: CARTILHA EDUCATIVA 
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ANEXO 01: PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

   

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Título da Pesquisa: IDOSOS CUIDADORES NO CUIDADO AO OUTRO EM DOMICILIO: 

INTERVINDO NA SOBRECARGA DO CUIDADO 
 
Pesquisador: Larissa Chaves Pedreira 
 
Área Temática: 
 
Versão: 1 
 
CAAE: 60174216.3.1001.5531 
 
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia 
 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 
 

Número do Parecer: 1.762.501 
 

Apresentação do Projeto: 
 
Trata-se de um projeto de pesquisa vinculado a Escola de Enfermagem da Universidade Federal da 

Bahia, na área de concentração de saúde do idoso. Objetiva-se, por meio do presente projeto, intervir na 

sobrecarga e na vivência do cuidado de idosos cuidadores que cuidam de outras pessoas com 

dependência em domicílio. Para realização dessa pesquisa, a autora pressupõe que os idosos cuidadores 

vivenciam um cotidiano difícil no cuidado ao outro, que estão em situação de vulnerabilidade, 

sobrecarga e necessitam ter visibilidade e auxílio em suas demandas. Além disso, afirma que é preciso 

que a equipe de saúde, em sua ocupação terapêutica, busque aproximar-se dessas pessoas, com o 

objetivo de escutar, cuidadosa e atentamente, suas queixas, dificuldades, facilidades e experiências 

vivenciadas, a fim de planejar intervenções que possam melhorar a sua qualidade de vida, seu 

autocuidado e,consequentemente, a qualidade do cuidado prestado por elas. Nesse sentido, a autora 

justifica que é preciso atender as suas necessidades, quando no planejamento da assistência, e na 

realização da visita domiciliar, partindo-se do princípio da integralidade. 

Adicionalmente, registra-se no presente projeto, que a intenção de realizar uma intervenção surge a 

partir de um projeto desenvolvido entre 2013 e 2015 nas bases de um programa público de 
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atenção domiciliar, com idosos cuidadores de idosos, que objetivou conhecer como os idosos cuidadores 

vivenciam o seu mundo no cuidado ao outro. Dessa pesquisa, foram produzidas três dissertações de 

mestrado e um relatório de pós-doutoramento, que trouxeram resultados preocupantes da vivência 

dessas pessoas com o cotidiano do cuidado, mostrando cuidadores na faixa etária entre 60 e 80 anos, 

convivendo com comorbidades e limitações importantes desde a hipertensão e diabetes até câncer de 

mama, descuidados com a sua saúde, apresentando sobrecarga entre moderada a grave, em um cotidiano 

difícil e solitário. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
 
Objetivo geral: 
 
Realizar uma intervenção junto a idosos cuidadores e equipe da atenção domiciliar, visando diminuir a 

sobrecarga desses idosos e melhorar a sua vivência em relação ao cuidado do outro. 

 

Objetivos específicos: 
 

1. Caracterizar os idosos cuidadores em relação aos aspectos sócio-demográficos e de saúde; 
 
2. Levantar as doenças osteomusculares presentes nesses cuidadores e de que forma estas interferem no 

cotidiano de cuidado; 
 
3. Conhecer o cotidiano de cuidado desses idosos, em relação ao suporte da rede formal e informal de 

apoio; 
 

4. Apreender as estratégias desenvolvidas pelo idoso cuidador, no cuidado com o outro e no autocuidado; 
 

5. Apreender as estratégias de enfrentamento dessas pessoas frente à sobrecarga; 
 

6. Verificar as práticas realizadas pela equipe da atenção domiciliar para o cuidado a esse cuidador; 
 
7. Identificar, junto com os idosos cuidadores e os profissionais da atenção domiciliar, práticas possíveis 

de serem realizadas para diminuir a sobrecarga desses cuidadores e melhorar a sua vivência com o 

cuidado; 
 
8. Planejar, junto com os idosos cuidadores e os profissionais da atenção domiciliar, ações para 

resolução/minimização das situações levantadas e geradoras de sobrecarga; 
 

9. Acompanhar a execução das ações programadas; 
 
10. Avaliar, junto com os idosos cuidadores e os profissionais da atenção domiciliar, se as ações 

programadas e implementadas diminuíram a sobrecarga dessas pessoas e melhoraram a sua vivência 

com a prestação do cuidado. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Os riscos e benefícios, provenientes da execução do projeto de pesquisa, encontram-se descritos no 

corpo do projeto (item: metodologia) e nos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (tanto para o 

cuidador idoso, quanto para o profissional de saúde): 

Riscos: As entrevistas podem gerar alguns constrangimentos ou fazê-lo (a) rememorar situações que 

não gostaria, e caso isso ocorra, estaremos prontos para apoiá-lo (a), interrompendo a entrevista e nos 

oferecendo para a escuta, além disso, o Sr(a) tem direito de pleitear indenização em caso de danos 

decorrente a sua participação na pesquisa. 

Benefícios (profissionais de saúde): a respeito desses riscos a pesquisa também pode trazer benefícios a 

melhorar a sua vivência no cotidiano do cuidado domiciliar e melhorar a integração do serviço prestado, 

bem como a qualidade do cuidado oferecido, ademais esses benefícios podem se estender a todos 

profissionais do serviço de atenção domiciliar envolvido. 

Benefícios (cuidadores idosos): a respeito desses riscos a pesquisa também pode trazer benefícios a 

melhorar a sua vivência no cotidiano do cuidado ao seu ente com dependência no domicilio e melhorar 

a integração com o serviço, bem como a qualidade do cuidado oferecido por este, ademais esses 

benefícios podem se estender a todos cuidadores e serviço de atenção domiciliar envolvido. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Trata-se de uma pesquisa ação (PA), multicêntrica, realizada na Universidade Federal da Bahia em 

parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB - Vitória da Conquista). A pesquisa 

tem relevância científica e social. Será realizada em Salvador, em duas bases de um programa público 

de atenção domiciliar "Programa Melhor em Casa", situadas em dois grandes hospitais gerais. Em 

Vitória da Conquista, a pesquisa ocorrerá na única base do programa de atenção domiciliar desse 

município. Os participantes serão idosos cuidadores de pessoas dependentes em domicílio, familiares 

ou não. A busca por esses domicílios será feita através do levantamento de cadastros em prontuário de 

pessoas atendidas pelo programa. Através dos cadastros das pessoas atendidas pelo programa, serão 

selecionadas aquelas que estão sendo cuidadas no domicílio por uma pessoa idosa e que atenderem aos 

critérios de elegibilidade. Profissionais envolvidos na atenção domiciliar das bases em Salvador e em 

Vitória da Conquista também participarão da pesquisa. A coordenadora do projeto define claramente as 

atividades a 
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serem realizadas para cumprimento dos objetivos propostos: 
 
1. Para cumprir com os objetivos específicos 1, 2, 3 e 4, serão programadas visitas aos domicílios dos 

idosos cuidadores; 
 
2. A fim de atender ao objetivo específico 5, será realizada entrevista com os profissionais atuantes na 

base do programa de atenção domiciliar lócus; 
 
3. A fim de atender aos objetivos específicos 6, 7, 8 e 9 serão realizadas 03 oficinas com os idosos 

cuidadores e profissionais do serviço, a fim de levantar os problemas e articular possíveis 

intervenções/soluções. Para última avaliação, 2 meses depois da terceira oficina, será realizada a quarta 

oficina para avaliar, junto com os idosos cuidadores e os profissionais da atenção domiciliar, se as ações 

programadas e implementadas diminuíram a sobrecarga dessas pessoas e melhoraram a sua vivência 

com a prestação do cuidado. As entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas na íntegra. Os 

discursos serão analisados através da análise de conteúdo proposta por Bardin. 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Os termos de caráter obrigatório são apresentados. 
 
Recomendações: 
 
Referente ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, recomenda-se, para o documento destinado 

aos cuidadores idosos, que os termos "osteomusculares" e "rede formal e informal de apoio" sejam mais 

facilmente descritos para compreensão dos participantes da pesquisa. Adicionalmente, recomenda-se 

que os apêndices 4 e 5 sejam unificados e passe a ser intitulados "Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido" aos cuidadores. Recomenda-se unificação semelhante para os apêndices 6 e 7 (aos 

profissionais de saúde). 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
A parecerista classifica este projeto como APROVADO. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
A plenária homologa o parecer de APROVAÇÃO emitido pelo relator. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  
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 Tipo Documento  Arquivo  Postagem Autor Situação 
        

 Informações Básicas  

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_
P 20/09/2016  Aceito 

 do Projeto  ROJETO_766850.pdf  23:55:29    

 Projeto Detalhado  Projeto_detalhado.pdf  20/09/2016 nildete pereira Aceito 
        

       

 Endereço:   Rua Augusto Viana S/N 3º Andar      

 Bairro:  Canela CEP:  41.110-060     
 UF: BA Município:  SALVADOR      

 Telefone: (71)3283-7615 Fax:  (71)3283-7615 E-mail: cepee.ufba@ufba.br   
          

mailto:cepee.ufba@ufba.br


84 

UFBA - ESCOLA DE ENFERMAGEM DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
Continuação do Parecer: 1.762.501 

/ Brochura Projeto_detalhado.pdf 23:49:45 gomes Aceito 
Investigador     

TCLE / Termos de TCLE.pdf 20/09/2016 
nildete pereira 
gomes Aceito 

Assentimento /  23:43:45   

Justificativa de     
Ausência     

Outros declaracao_coleta.pdf 20/09/2016 
nildete pereira 
gomes Aceito 

  23:41:51   

TCLE / Termos de TCLE_completo.pdf 20/09/2016 
nildete pereira 
gomes Aceito 

Assentimento /  23:29:28   

Justificativa de     
Ausência     

Outros 
MODELO_DO_RELATORIO_PARC
IAL_ 01/09/2016 CLEBER JOSÉ Aceito 

 OU_FINAL.doc 17:22:37 SILVA SALES  

Outros Checklist.docx 01/09/2016 CLEBER JOSÉ Aceito 
  17:22:03 SILVA SALES  

Outros Manual.pdf 01/09/2016 CLEBER JOSÉ Aceito 
  17:21:35 SILVA SALES  

Folha de Rosto folha_de_rosto.pdf 31/08/2016 
nildete pereira 
gomes Aceito 

  12:19:17   

Outros termo_coparticipante_concessao.pdf 28/08/2016 
nildete pereira 
gomes Aceito 

  13:33:33   

Outros termo_autorizacaoinstitucional.pdf 28/08/2016 
nildete pereira 
gomes Aceito 

  13:31:12   

Outros 
assinatura_termo_confidencialidade.p
df 28/08/2016 

nildete pereira 
gomes Aceito 

  13:27:57   

Outros termo_de_confidencialidade.pdf 28/08/2016 
nildete pereira 
gomes Aceito 

  13:23:09   

Outros 
termo_de_compromisso_do_pesquisa
do 28/08/2016 

nildete pereira 
gomes Aceito 

 r.pdf 13:22:09   

Outros 
termo_de_compromisso_coletededado
s. 28/08/2016 

nildete pereira 
gomes Aceito 

 Pdf 13:21:24   

Outros Declaracao.pdf 28/08/2016 
nildete pereira 
gomes Aceito 

  13:20:09   

Situação do Parecer:  
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP:  
Não 
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SALVADOR, 05 de Outubro de 2016  
 

 

Assinado por:  
CAROLINA DE SOUZA MACHADO  

(Coordenador) 
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