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RESUMO: 

A partir do processo de envelhecimento populacional e aumento da incidência das doenças 

crônico   degenerativas, de déficit cognitivo e prejuízo da capacidade funcional, a dependência 

de cuidados no domicílio torna-se um importante problema de saúde pública, sendo assim, é 

preciso que se ofereçam condições adequadas, como infraestrutura e suporte, para que a família 

possa exercer seu papel de cuidar de idosos dependentes de forma apropriada. Diante desta 

situação, observa-se que os cuidadores de idosos têm sua qualidade de vida prejudicada, devido 

aos fatores estressantes relacionados à sobrecarga das tarefas que são desempenhadas para 

executar de forma qualificada o cuidado ao idoso, chegando até mesmo a esquecer da própria 

saúde, da sua qualidade de vida e de suas atividades básicas para desenvolver a função a que 

está submetido. Assim, visando contribuir para o melhor entendimento dessa temática, o 

presente estudo tem como objetivo avaliar a sobrecarga e a qualidade de vida dos cuidadores de 

idosos em um bairro da periferia de uma cidade polo da macrorregião de Minas Gerais. Foi   

realizado um estudo observacional transversal por meio da aplicação de instrumentos (escala de 

Zarit e SF-36) nos cuidadores de idosos de uma amostra aleatória simples composta de 296 

(N=1236) idosos em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) adscrita o programa de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um bairro da zona norte de uma cidade polo da 

macrorregião de Minas Gerais. Análise estatística com nível de evidência de 5%, as variáveis 

contínuas analisadas pelo teste T de Student e as dicotômicas pelo teste do Qui-quadrado. 

Encontrou-se 5,7% de idosos com cuidadores, sendo 100% do sexo feminino com idade média 

de 54,41 (34 a 81 anos), sendo (35,3%) com idade superior a 60 anos, e 23,53% eram formais. 

A carga média, do questionário Zarit foi de 33 (DP=15,81), variando de 4 a 62(0-88). A escala 

SF-36 demonstrou média de 58,04 (DP=22,92) variando de 21,2 a 95,1. A variação nos escores 

da Escala de Zarit pode estar associada aos diferentes níveis de dependência dos idosos. Não 

houve associação significativa entre Zarit e SF36. 
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