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 “A Família e o Cuidado se encontraram”... 

             (pequena crônica) 

A Família e o cuidado se encontraram: 

O Cuidado perguntou: Como posso fazer parte de você? 

A Família respondeu: quando eu perceber que sem você 

não sou família, sou simplesmente COISA. 

O cuidado continuou perguntando: e quando terás consci-

ência? 

A família respondeu: Quando não me restar forças e sen-

tir que somente cuidando deixarei de ser coisa COISA  e  

me tornarei verdadeiramente FAMÍLIA. 

 
Valéria Lopes Leite 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivos: Caracterizar o perfil sócio-demográfico, clínico, índice de 
sobrecarga e estratégias de enfrentamento dos familiares de idosos institucionalizados; 
Analisar fatores que determinam a aproximação ou afastamento da família do idoso no 
processo de institucionalização; e Propor um Programa de Intervenções psicoeducativas para 
familiares de idosos institucionalizados. Método: abordagem quantitativa e qualitativa, 
transversal e observacional, amostra intencional não probabilística. Foram selecionados 30 
familiares de idosos institucionalizados para entrevista semi-estruturada e aplicação das 
escalas Inventário de Sobrecarga do Cuidador (Zarit) e Inventário de Estratégia de Coping 
(Folkman e Lazarus). Resultados: Houve prevalência do sexo feminino (83,3%), a maior 
parte da amostra composta por filhos (as) (56,7%) de grau de escolaridade nível superior 
(70%)  e classe média, resultado diferenciado na pesquisa. A maioria aposentados (63,3%) 
com idade média de 60,5 anos com dp= 10,7, metade do grupo apresentou algum problema de 
saúde, e cinco participantes usavam neurolépticos. Quanto aos idosos, a maioria das 
institucionalizações se deu por complicações no manejo com os sintomas comportamentais e 
dependência causada pela Doença de Alzheimer. Somente um idoso apresentou diagnóstico 
de depressão; a faixa etária variou de 64 e 96 anos e prevaleceu o sexo feminino. Nas 
respostas relativas ao estresse, houve baixos índices de sobrecarga dos cuidadores familiares 
com 14 (46,65%) com ausência de estresse, sendo 3 homens  e oito outros familiares, exceto 
filhos (57,1%),  9 (64,3%) possuíam nível superior e somente 1 (7,1%) fazia uso de 
neurolépticos. Com estresse leve e moderado 13, sexo feminino e sem vínculo marital 9 
(69,2%), filhas com ensino superior 10 (76,9%), com problemas de saúde 8 (61,5%) e 3 
(23,1%) fazendo uso de neurolépticos. Na categoria moderada e severa 2 filhas (66,7%)  e 1 ( 
33,3%) esposa, todas do sexo feminino e com nível superior. Sobre o Inventário de estratégias 
de coping, foram obtidos resultados significativos para os que faziam uso de neurolépticos, ou 
seja, faziam mais estratégia de enfrentamento (p<0,01), os que possuíam nível superior (p= 
0,05), e os homens com resultados marginais (p=0,06), porém, ao observar-se em termos 
absolutos nos homens, o coping foi maior em média 61,8 contra 43,6 das mulheres. Foram 
obtidas 4 categorias sobre a percepção do processo de institucionalização: Relação com o 
idoso anterior a institucionalização, discute-se a proximidade familiar e a relação conflituosa 
como modeladores psicossociais decisivos na atitude de como se deu o processo de 
institucionalização; Família e a decisão pela institucionalização, tem-se a mudança de 
comportamento do idoso como decisiva na opção pela internação, associada pela falta de 
modelos alternativos e confronto com desqualificação profissional para o cuidado domestico; 
Relação com o idoso depois da internação, neste momento do processo emergiram relatos de 
sentimento de culpa, reparação, reconhecimento do cuidado na instituição e conflito com a 
morte. Família e participação no cuidado na instituição referem-se a importância das visitas 
e o papel da família na rotina de cuidados. Conclusão: Há relação entre as estratégias de 
enfrentamento e participação no cuidado institucional, portanto a proposta de programa 
psicoeducativo traria redução do estresse e integração da família com a Instituição e 
potencialização dos cuidados.    
 
Palavras-chave: Família; Instituição; Idosos; Cuidadores; Intervenção psicoeducativa. 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The study of the family and its relationship with the institutionalized elderly: the proposal of a 
psychoeducational program brings to discussion the relationship between the family and the 
institutionalized elderly regarding the social-demographic profile of the family, data related to 
the level of stress and the coping strategy used by relatives in a qualitative and quantitative 
approach,  proposing a psychoeducational program that aims to assist the family in matters of 
inpatient, elderly disease and care. Thirty relatives of seniors who were in Long-Stay Institu-
tions participated in this study. The following tools were used: a semi-structured questionnaire 
(to evaluate the social demographic profile), a Caregiver Burden Inventory (Zarit) and a Cop-
ing Strategy Inventory (Folkman and Lazarus). The results showed the prevalence of female 
gender, 83.3%; most of the sample comprising sons and daughters, 56.7%; higher education 
prevailed, 70%, a differentiated result in the research; most of them were retired, 63.3%. Half 
the group had some health problem; 5 of them were neuroleptics. The average age of the par-
ticipants was 60.5 years with sd = 10.7. The minimum age was 38 years old and the maximum 
age was 86 years old. Most of the elderly inpatients were in the range of 64 to 96 years old, 
diagnosed with Alzheimer’s and only one was in depression. Female gender prevailed. There 
were low rates of family caregiver’s burden related to stress responses. Of the 14 participants, 
there were 3 men, 46.6% had no stress and there were eight others, representing 57.1%. 9, 
64.3%, had higher education and only one, 7.1%, used neuroleptics. With light and moderate 
stress, there were 13 people, the most without marriage bond; 9 daughters (69.2%) with high-
er education; 10 (76.9%) out of work; 8 (61.5%) with health problems and 3 (23.1%) ingest-
ing neuroleptics. In moderate and severe category, 2 daughters out of work and with no health 
problems (66.7%) and 1 wife out of work and using neuroleptics (33.3%), all female and 3 
(100%) with higher education. In responses regarding Coping Strategies Inventory, significant 
results for those who were using neuroleptics were obtained: those who ingested neuroleptics 
were using more coping strategy (p-value<0.01). Those who had higher education also 
showed significant results (p-value<0.05). The result of coping was higher in men than in 
women in absolute terms, on average 61.8% versus 43.6 for women. The responses of prox-
imity and conflict concerning the relationship with the elderly before inpatient were more 
significant in females with their mothers. Regarding responses by hospitalization decision, it 
was more significant in sons (23.3%), because of behavior changes, especially aggressiveness, 
followed by brother’s decision (13.35%), for the lack of adequate space, fragile heath and 
finally the wife’s decision, because of fragile health and lack of qualified caregivers. Among 
the feelings that lead to family stress there is fear, insecurity, guilt and remorse. The psychoe-
ducational program proposal turns to reducing family stress, improving the integration be-
tween the family and the institution and also the potentiation of care taken. 
 

Key words: Family; Institution; Elderly; Caregivers; Psychoeducation intervention. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Durante a prática de atendimento psicológico aos cuidadores familiares, percebia o 

significativo dispêndio emocional ocorrido ao lidar com o processo de envelhecimento 

patológico dos entes queridos. Os sentimentos emergidos vão desde insegurança, medo, culpa, 

podendo chegar ao desespero, demonstrado frequentemente por relatos de tristeza, abandono e 

frustração em face à realidade posta. Em destaque, tinha-se a inversão de papéis, ou seja, 

“antes era cuidado, agora tenho que cuidar”. E a depressão seria uma das principais patologias 

que levam o sujeito a buscar a ajuda psicológica.  

Associado às implicações estruturais/profissionais ocorrem as psicoafetivas do 

pesquisador, esta construída ao longo da trajetória em família, sendo a penúltima filha de sete 

irmãos, vivenciando a velhice dos avôs maternos, assim como de forma direta e participativa 

da velhice de meu pai, de quem cuidei até o seu falecimento, experimentando neste o processo 

de institucionalização. 

A institucionalização do idoso se dá principalmente pelas modificações que ocorrem 

na estrutura da família e da sociedade principalmente relacionadas às mudanças no perfil 

demográfico e epidemiológico, de aumento vertiginoso da população idosa (TELLES e 

PETRILLI, 2002, p. 135) 

 Segundo, pelo fato de a mulher integrar cada vez mais o mercado de trabalho, na 

maioria das vezes, ser a primeira a assumir o papel de cuidadora, tornando cada vez mais 

esvaziadas as possibilidades de conciliação da vida doméstica, cumprimento dos papéis 

sociais e culturais esperados (CALDAS, 2003, p.777). 

E, mais recentemente, a individualização dos processos e eventos da vida influenciam 

o idoso e a família a refletir sobre seus desejos de cuidado ao fim da vida, em busca de um 

espaço adequado às suas necessidades e que preserve sua individualidade, relações sócio-
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familiares e atividades (TELLES e  PETRILLI, 2002). 

Assim, Telles e Petrilli (2002, p.135) referem-se como motivos principais que levam a 

família a asilar o idoso, a falta de respaldo familiar relacionada a dificuldades financeiras, os 

distúrbios de comportamento e a precariedade nas condições de saúde. 

Com relação aos problemas financeiros advindos dos cuidados com um parente idoso, 

um estudo americano demonstrou que os cuidadores perderam seus empregos em 20% dos 

casos de famílias que perderam quase que o total de suas reservas financeiras em 31% dos 

casos. Dado significativo é que 29% das famílias estudadas ficaram sem a principal fonte de 

renda (FLORIANI, 2004, p.342).  

No Brasil, os achados de Veras et al. (2007) sobre avaliação dos gastos de 41 famílias 

no cuidado ao idoso com demência e o impacto nas finanças, sugere que, em média, 66% da 

renda familiar se torna comprometida, podendo chegar a 82%, quando tais idosos apresentam 

co-morbidades. 

Assim, a institucionalização pode ser uma das formas encontradas pela família e idoso, 

na busca de um espaço de convivência que ofereça condições favoráveis de cuidado ou mes-

mo de lidar com as incapacidades geradas pelas deficiências do idoso, sejam estas físicas, 

psicológicas, cognitivas e comportamentais, históricas e sociais, econômicas ou políticas. 

Entretanto, segundo Papaléo Netto (2006, p. 92), ainda ocorrem mitos e estereótipos 

quanto à institucionalização do idoso principalmente nos países de orientação religiosa como 

o Brasil. Em sua pesquisa encontrou regularmente queixas dos profissionais de instituições 

em relação às famílias de idosos, estas postas de forma negativa, acusando-os de negligenciar 

o contato com o idoso ou fugir de compromissos assumidos com os responsáveis pela 

institucionalização. 

O desafeto demonstrado pelo afastamento da família do idoso, ressaltado na literatura 

e na prática empírica, levou-nos a refletir sobre fatores emocionais implicados nesta relação, 

permeados por vezes de sentimentos de culpa, em razão do impacto que acarretam o processo 

de institucionalização no idoso e família.  

Para tanto, postulou-se como Problema de pesquisa: Há fatores que determinam a 

aproximação ou afastamento da família no processo de institucionalização do idoso? 

Considerando que se a institucionalização estiver conscientemente aceita e preparada 

por ambos, pode ser promotora de laços familiares positivos e talvez uma oportunidade de 

favorecer o vínculo e cuidado para tanto formulou-se como Hipótese nula: Quanto maior o 

estresse do cuidador, menor será a estratégia de enfrentamento, e maior o afastamento e 

participação do cuidado na instituição. Hipótese alternativa: não existe correlação 
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Segundo a literatura, uma das formas apontadas para diminuir o estresse, aumentar as 

estratégias de enfrentamento e, consequentemente, promover a aproximação e manutenção 

dos laços familiares, seriam as intervenções psicoeducativas. Estas conceituadas como um 

conjunto de intervenções com conteúdos de reabilitação neuropsicológica, atividade física, 

orientação nutricional, apoio psicológico e aconselhamento para cuidadores e familiares 

(DORNELLES, 2010, p. 15). 

Logo, as intervenções podem ser realizadas de duas maneiras: a educativa, constituída 

por módulos de informação, sobre o conceito da doença, como lidar com o doente, em que só 

participam famílias, informações são fornecidas e estimula-se o debate entre familiares: e a 

psicoeducativa, uma forma mais prolongada de intervenção, objetivando oferecer suporte para 

ajudar a família a modificar o relacionamento disfuncional, incluindo também módulos de 

resolução de problema e treino de competências (REIS, 2009, p.20). 

Porém para se formular tais intervenções torna-se necessário conhecer a população 

alvo para o preparo de um programa que de fato atenda suas demandas. 

Para tanto, delimitou-se como objeto de estudo: Familiares e sua relação com o 

processo de institucionalização do idoso, tendo-se como Objetivo Geral: 

- Propor um programa de intervenções psicoeducativas para familiares de idosos 

institucionalizados. 

 

Objetivos Específicos: 

 -  Caracterizar o perfil sócio-demográfico, clínico, índice de sobrecarga e estratégias 

de enfrentamento dos familiares de idosos Institucionalizados;  

 -  Analisar fatores que determinam a aproximação ou afastamento da família do idoso 

no processo de institucionalização. 

As instituições de longa permanência tendem a se configurarem como um modelo 

assistencial alternativo complementar, isto motivado dentre outros fatores pelas estimativas de 

crescimento populacional, o aumento da população mais idosa, a problemática de cuidado ao 

idoso dependente, a mudança no papel da mulher e a ausência de núcleos familiares 

cuidadores.  

A expectativa de vida do brasileiro atualmente estaria em torno de 73,1 anos entre os 

homens e na mulher de 77 anos. Têm-se estimativas de proporção de idosos de ambos os 

sexos em 2009 de 10,1%, sendo de 15% para 2030. Dentre esta a população mais idosa, ou 

seja, a acima de 80 anos, seria esta a que mais cresce com projeções de 36,7% (DATASUS, 

2010).  
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Atualmente se desconhece a quantidade de instituições existentes no Brasil assim 

como o número de idosos nela residentes. O estudo feito de 2000 a 2004 demonstra que 

existem 3458 ILPIs no território brasileiro, sendo 65,2% filantrópicas (BORN e BOECHAT, 

2006, p. 1299). Cita no Rio de Janeiro 104 asilos com capacidade de 4300 leitos, sendo que 

60% dessas instituições são de caráter privado; 1% declara-se como pública; 27% 

filantrópicas; e 9%, de natureza mista (SCHARFSTEIN, 2006, p.187).  

O IPEA dirigiu um estudo multicêntrico e censual denominado Censo Nacional das 

ILPIs, que, nas regiões Norte, Centro Oeste e Sul do país, identificou taxas de 

institucionalização de respectivamente 0,1%, 0,6% e 0,6% (CAMARANO e KANSO, 2010, 

p.187). No estado de São Paulo, o censo já cadastrou 1.421 ILPIs, das quais foi possível 

localizar 300 devido à falta de registros desses serviços nos órgãos competentes e à mudança 

de endereço e telefone dos mesmos (WATANABE e DI GIOVANI, 2009, p. 71).  

Assim, estima-se que menos de 1% da população idosa viva em ILPIs (CAMARANO 

e KANSO, 2010), porém ao considerar que são entre 10 a 12% de idosos, a proporcionalidade 

se torna considerável e ainda mais se levando em conta o aumento vertiginoso dos idosos 

mais idosos.  

 Logo, diante do aumento das unidades institucionais para idosos principalmente de 

caráter privado, desperta-se o interesse por estudo tanto na dinâmica de tratamento interno e 

nos cuidados oferecidos ao idoso, quanto na relação da família e seus aspectos sócio-afetivos, 

experimentados com o processo de institucionalização, como proposto neste estudo. 

 Optou-se pelo termo processo de institucionalização, por considerá-lo dinâmico, 

associado a uma ocorrência de fatos e fatores para ocorrência do desfecho final. Na língua 

portuguesa, institucionalização é o ato ou efeito de institucionalizar, ou seja, dar caráter de 

instituição (FERREIRA, 1999). 

Institucionalização significa passagem de uma organização não formal para uma 

organização formal. O ato de institucionalizar seria caracterizado por normas, princípios, 

valores, obrigações e também por direito, liberdades e garantias (GONÇALVES, 2006, p 10). 

Segundo Born e Boechat (2006), as Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPIs) são lares especializados com dupla função, a primeira de oferecer assistência geronto-

geriátrica e, ao mesmo tempo, a segunda a oferecer o aconchego de um ambiente doméstico.  

No Brasil, o direito universal e integral à saúde da pessoa idosa foi conquistado pela 

sociedade na Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. Por esse direito, entende-se o acesso 

universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 
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garantindo a integralidade da atenção (BRASIL, 2002). 

Já em 2002, foi proposta a organização e a implantação de Redes Estaduais de 

Assistência à Saúde do Idoso, tendo como base as condições de gestão e a divisão de 

responsabilidade definida pela Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS). Como 

parte da operacionalização das redes criou-se as normas para cadastramento de Centro de 

Referência em Atenção à Saúde do Idoso (BRASIL, 2002). 

Assim, propostas alternativas foram estabelecidas no sentido da institucionalização ser 

recurso último, dando prioridade a permanência na família, corroborado no artigo 1º do 

aprovado Estatuto do Idoso, em 2003, que prevê a “família como primeiro responsável pelo 

cuidado ao idoso” (BRASIL, 2006). 

O Estatuto do Idoso foi elaborado com intensa participação de entidades de defesa dos 

interesses dos idosos. Apesar de ampliar a resposta do Estado e da sociedade às necessidades 

da população idosa, o estatuto responsabiliza primeiramente a família que não traz consigo 

meios para financiar ações alternativas de cuidado quando a família não mais consegue 

exercer seu papel (MARTINS e MASSAROLLO, 2008, p. 27). 

Portanto, além das questões epidemiológicas, políticas e emergentes da realidade 

contemporânea que sustentem a realização deste estudo, tem-se a prerrogativa da existência 

de uma lacuna no conhecimento produzido sobre o perfil das famílias de idosos em processo 

de institucionalização e as possíveis intervenções para estes principalmente se considerado o 

cenário brasileiro. 

Em busca do estado da arte, nos bancos de dados PUBMED e LILACS, com os 

descritores: cuidadores, idoso, terapêutica e intervenção, encontraram-se 949 artigos na 

PUBMED, sendo que somente 7 artigos abordavam a questão da intervenção com familiares, 

somente 4 tratavam especificamente sobre os programas psicoeducativos e nenhum destes 

brasileiro.  

O primeiro destes tratava-se de um programa de psicoeducação de cuidador de seis 

semanas, especificamente, para psicose de primeiro episódio, com o objetivo de melhorar o 

conhecimento e a atitude do cuidador familiar (MC WILLIAMS et al., 2010, p. 33).  

Outro descreve o treinamento, porém com equipe de cuidadores institucionais, ou seja, 

formais, para reconhecer os sintomas de depressão e aumentar a confiança na resposta a esses 

sintomas e o reconhecimento pelos profissionais treinados (MELLOR et. al., 2010, p. 927).  

Encontrou-se também o uso de testes e escalas como avaliação das intervenções de 

treinamento, estas podem trazer à tona as condições de estresse que eles suportam e sua 

amenização após a intervenção. Os sujeitos foram avaliados através de duas escalas de 
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treinamento, Escala de Estresse Relativo (RSS) e o Inventário de Encargo do Cuidador (CBI). 

Além disso, considerou-se o questionário para coleta de dados sociais, de registro e o 

questionário do estado emocional do cuidador (GELMINI, MORABITO e BRAID, 2009, p. 

119).  

E por último, o estudo de Perrin e Johnston (2009, p. 605) trata de um programa de 

assistência para cuidadores familiares composto por desenvolvimento de habilidades, 

educação, solução de problemas e suporte, portanto, fundado no conceito de intervenção 

psicoeducativa. Após a aplicação do programa se observou redução da tensão do cuidador nos 

três meses de acompanhamento.  

Já com o descritor terapêutico e cuidador no sistema LILACS, foram encontrados 300 

artigos, sendo 5 artigos abordando estratégias terapêuticas para cuidadores de idosos, destes 3 

são brasileiros. 

O primeiro trata da elaboração de um grupo de suporte e orientação aos cuidadores de 

idosos com demência, que através de oficinas terapêuticas buscam esclarecer dúvidas e 

informações (SÁ et al., 2006, sobre o cuidado p.1).  

Camargo (2002, p. 70) descreve um programa de Reabilitação cognitiva em pacientes 

com doença de Alzheimer, um relato do trabalho em equipe multidisciplinar. Apresenta 

resultados do tratamento combinado de inibidor acetilcolinesterase associado ao treinamento 

cognitivo em um grupo de pacientes com Alzheimer (DA), leve, durante sete meses. Os 

familiares foram atendidos em grupo de suporte e aconselhamento por cinco meses. 

Apesar de não se tratar de intervenções com familiares cuidadores, o artigo de Morais 

(2009, p. 846) versa sobre estratégias de grupo aplicadas aos idosos com enfoque preventivo. 

Descreve estratégias de enfrentamento saudável do processo de envelhecimento através de 

intervenções grupais, realizadas em um centro de referência a saúde do idoso.  

Já no estudo realizado numa Policlínica em Santiago, Cuba, teve como sujeitos 12 

cuidadores de pacientes com demência, durante 12 meses, tratando da capacitação destes. Um 

estudo experimental do tipo intervenção comunitária (ALCARAZ et. al., 2009, p. 1).  

No último artigo encontrado, foram destacados os efeitos das intervenções de curto 

prazo mantidos após a terapêutica testada por 6 meses, com 127 cuidadores de pacientes 

portadores de Alzheimer (GITLIN et. al., 2005, p. 366).  

Deste modo, encontraram-se poucos estudos brasileiros que abordassem os efeitos da 

terapia psicoeducativa com familiares de idosos institucionalizados. Houve destaque para 

estudos internacionais que usam testes e escalas para avaliação, antes e depois, e têm como 

sujeitos majoritários cuidadores de idosos com demência no domicilio ou profissionais de 
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instituições de longa permanência, seja equipe de enfermagem ou cuidadores formais.  

Entretanto, ao buscarem-se na LILACS estudos com o descritor cuidadores de idosos, 

foram encontrados 226 artigos, sendo que 13 abordam e auxiliam na sustentação da 

necessidade de um programa psicoeducativo aos cuidadores familiares, porém não tratam 

especificamente de um estudo de intervenção: 1- O significado do cuidado para quem cuida 

do idoso em uma instituição asilar (MARTINEZ e BRÊTAS, 2004); 2- Eficácia de 

treinamento de estratégias comunicativas a cuidadores de pacientes com demência (ROQUE, 

ORTIZ e BERTOLUCCI, 2009); 3- Impacto em cuidadores com demência atendidos em um 

serviço psicogeriátrico (GARRIDO e MENEZES, 2004); 4 – Escola de Cuidadores: programa 

psicoeducacional para cuidadores informais de idosos com demência (ESPÍN ANDRADE, 

2009); 5 - Intervenções para cuidadores de idosos com Doença de Alzheimer (PÉREZ, 2008); 

6 - Programa de apoio a cuidadores: uma ação terapêutica e preventiva na atenção a saúde dos 

idosos (CERQUEIRA e OLIVEIRA, 2002); 7 - Cuidar em família: análise da representação 

social da relação cuidador familiar com o idoso (MAZZA e LEFÈVRE, 2005); 8 – Família, 

velhice e internação geriátrica (REIS, 2009); 9 - Determinantes da tensão do cuidador 

(FERNANDES e GARCIA, 2009); 10 - A dinâmica da família que coabita e cuida de um 

idoso dependente (SALGUEIRO e  LOPES, 2010); 11 - Conhecendo o apoio social ao 

cuidador familiar do idoso dependente (NARDI e OLIVEIRA, 2008); 12 – A formação da 

mensagem na  comunicação entre cuidadores e idosos com demência (SANTANA et al., 

2008); 13 - Fatores que favorecem a participação do desempenho do acompanhante no 

cuidado do idoso hospitalizado (PENA e DIOGO, 2005). 

Outros 3 artigos traziam em seu bojo citações aos programas de intervenção para 

cuidadores: 1 - Metodologia de intervenção educativo-terapêutica em cuidadores de idosos 

com demência de Alzheimer (ESPÍN, 2009); 2 - Cuidados com o cuidador (CARVALHO, 

2003); 3 - Itinerários terapêuticos e construção de projetos terapêuticos cuidadores 

(MÂNGLIA e MURAMOTO, 2008), porém sem testá-los. 

Portanto, ocorrem na literatura pesquisas que em sua maioria se debruçam sobre os 

cuidadores no âmbito hospitalar ou doméstico. Há poucos estudos que versam sobre 

cuidadores familiares no âmbito Institucional (ILPIs).  

Em face da ausência de pesquisas que amparem o presente contexto sócio-

demográfico, declara-se a relevância do estudo em questão que poderá contribuir para o 

estado de saúde mental, consequentemente física do cuidador familiar. Como resultado 

indireto a qualidade de vida do idoso na instituição e no relacionamento instituição-equipe-

família.  
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Pois, ao propor um programa de intervenção psicoeducativa voltado para apoio 

psicológico e aconselhamento com familiares de idosos institucionalizados, visando o ensino 

de habilidades sociais e enfrentamento do estresse familiar, existe e intuito de facilitar a 

relação da família com o processo de institucionalização de seu ente.  

É necessário que as intervenções psicoeducativas sejam planejadas a partir de um 

diagnóstico das necessidades e interesses para promover a prevenção e o controle de conflitos, 

como proposto neste estudo. Avaliando, por exemplo, as incompatibilidades existentes na 

família, depressão, perda de auto-estima e o senso de significado pessoal para cuidadores e 

pacientes.  

Portanto, o treinamento para cuidar tem a possibilidade de promover melhores 

condições ambientais para manter a funcionalidade do idoso, o respeito de sua autonomia, a 

oferta de ajuda física, cognitiva e afetiva aproximando os membros da família em torno das 

necessidades. 

Busca-se através desta pesquisa um aprofundamento de estudos na área de saúde e 

enfermagem, contribuindo com o fortalecimento da linha de pesquisa “O cuidado ao idoso 

dependente e sua rede cuidadora” do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem 

Gerontológica (NEPEG), como também possui aderência e vinculação a linha de pesquisa “O 

cuidado nos ciclos vitais humanos - tecnologias e subjetividades na enfermagem e saúde” do 

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (MACCS), consolidando a 

construção de pesquisas interdisciplinares que avancem na demonstração dos saberes em 

saúde e enfermagem. 

Como resultado, espera-se a possibilidade de desenvolvimento de uma propriedade 

intelectual com os módulos de treinamento para familiares de idosos em processo de 

institucionalização que podem ser utilizados por profissionais de saúde habilitados das ILPIs. 

Para tanto, almeja-se idealmente a conscientização e formação dos profissionais de 

saúde e da sociedade em geral, para fertilização de uma idéia, assim como o programa 

psicoeducativo “Encontros Familiares”, em que se pretende validar em futuras pesquisas 

clínicas, a fim de se testar se o mesmo proporcionaria um processo de institucionalização 

deliberado. Para isto almejamos instituições que sejam locais/ambientes do desejo destes 

sujeitos e vistos pela sociedade como uma instituição integrada à sociedade. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 FAMÍLIA E O CUIDADO AO IDOSO DEPENDENTE 

  A família desde os séculos XI e XII vem assumindo um novo lugar na vida 

sentimental de seus membros resultando em mudanças de atitude, modificando 

profundamente as relações internas, subjetivas e sociais (ARIÈS,1978). 

Os historiadores que dão um sentido a palavra família, por um lado, designam-na co-

mo um conjunto de seres do mesmo sangue; por outro, como para os sociólogos, um grupo 

doméstico, englobando o conjunto de pessoas que vivem sob mesmo teto. O demógrafo res-

tringe à família a mãe e seu filho ou filhos; isso lhe permite calcular o índice de fertilidade. 

Para outros, a família comporta pelo menos duas pessoas, seja um casal, casado ou não, com 

seus filhos; seja um adulto só com um ou vários filhos. Fora dessas definições oficiais, pode-

se dizer que a família é a primeira comunidade social, ela permite o aprendizado da vida em 

sociedade, e por si só uma instituição, como regras e valores próprios (GARBAR e THEO-

DORE, 2000, p.36). 

 Nenhuma instituição humana jamais teve uma história mais surpreendente e rica de 

eventos, uma experiência prolongada e diversificada. A família em sua constituição exigiu os 

mais altos esforços morais e mentais no curso de inúmeras épocas para se conservar em vida e 

para se transformar através dos estágios diversos até sua forma atual (CANEVACCI, 1984, 

p.3). 

Já o envelhecimento pode ser entendido como um processo dinâmico progressivo, com 

alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas que alteram de forma progressiva o 

organismo, tornando-o mais suscetível às agressões intrínsecas e extrínsecas que terminam 

por levá-lo à morte, pela lentidão dos movimentos, incapacidade de realizar atividades 
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voluntárias, assim como alterações funcionais pertinentes associadas à prevalência de doenças 

crônicas que podem levar à diminuição das habilidades e da independência (PAPALEO 

NETTO, 2006). 

Autores consagrados da psicologia, como Garcia (1987), referem-se ao processo da 

velhice como etapas de perdas do antigo referencial de vida, de elementos da realidade de si 

mesmo, implicada no abandono. Como também Adrados (1987) caracteriza a velhice como 

uma etapa a qual se vêem diminuídas as possibilidades nas quais o sujeito enfrenta inúmeras 

crises.  

E num contexto social tem-se associado o envelhecer como uma representação, 

atribuindo-se ao idoso, a velhice, ao processo de envelhecimento e ao cuidado, valores 

diferentes (SHIGUEMOTO, 2010, p. 3). 

Perlado (1995, p. 62) diz que o ato de envelhecer implica em mudanças constantes, 

sendo que o saber lidar com as perdas, buscando novas aquisições durante o processo de 

envelhecimento, traria possibilidades de torná-lo saudável.  

A velhice e o envelhecimento, sob uma visão globalizada, trazem à tona a falta de 

respaldo familiar no cuidado ao idoso dependente. Diante da precariedade das condições de 

saúde, ressalta a fragilidade do idoso e as dificuldades em lidar com as alterações funcionais e 

comportamentais (TELLES e PETRILLI, 2002, p. 135). 

A família possui um papel de extrema importância, pois, dependendo de como ela lida 

com o envelhecimento, poderá torná-lo um agravo, algo inesperado ou difícil de suportar. 

Consequentemente distancia-se por não suportar as modificações pertinentes ao 

envelhecimento que dizem respeito ao declínio da memória, percepção, atenção, capacidade 

de conhecer e reconhecer seus familiares.  

Em termos psicológicos, os familiares de idosos dependentes se encontram em um 

antagonismo de sentimentos, vivenciando uma relação em que o amor e a raiva podem 

coexistir, já que o cuidado ininterrupto de uma pessoa idosa pode levar o cuidador à 

sobrecarga (CALDAS, 2003, p. 778).  

Além do que, o envelhecimento de um membro da família remete ao próprio 

envelhecimento. No momento em que o indivíduo percebe a velhice, resgata-se a própria, 

junto com as lembranças indesejáveis da finitude humana. Não saber lidar com a velhice do 

outro poderia rememorar o não saber lidar com a sua própria velhice. 

Assim, reafirma-se que experiências negativas de envelhecimento na família e 

sociedade podem gerar, respectivamente, conflitos familiares e transtornos psicoafetivos, 

como também a perpetuação de mitos e estereótipos do envelhecimento como patológico. 
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Como também, pode-se associar a problemática do afastamento do familiar no 

processo de institucionalização com situações histórico-existenciais. Como citado por Papaléo 

Netto (2006, p. 92), a família por vezes negligencia o contato com o idoso e não assume 

compromissos com os responsáveis pela internação, pois não possuem uma relação afetiva e 

um senso de responsabilidade com o idoso, indicando uma relação comprometida por 

problemas de ordem emocional que não foram solucionados.  

Num estudo feito com familiares de idosos sobre a análise da representação social da 

relação entre o cuidador familiar e o idoso, Mazza e Lefrève (2005, p. 2) investigaram o 

cotidiano dos familiares de idosos com incapacidade funcional concluindo que a família 

possui uma ambiguidade de sentimentos que vão desde um dever a uma obrigação. Ocorre 

comumente a inversão de papéis na relação mãe e filho, até uma preocupação como se algo 

errado pudesse acontecer, desgaste e sobrecarga do cuidador.  

A importância do suporte familiar descrito na pesquisa realizada por Reis (2009, p. 

20), faz uma síntese de estudos sobre Emoções Expressa (EE), realizados com familiares de 

doentes portadores de doença crônica, constatando que pessoas doentes, limitadas, que vivem 

com seus familiares têm maior possibilidade de agravamento no seu quadro clínico do que 

aquelas que vivem sozinhas ou convivendo com outros doentes, em razão da dimensão 

emocional e psicológica da família.  

Shiguemoto (2010, p. 9) diz que a família seria a primeira a reconhecer os sinais de 

alteração na saúde de seus membros e a realizar o cuidado. Na cultura brasileira, a 

responsabilidade quanto ao idoso dependente seria da família; dependendo da extensão e da 

complexidade do quadro, a família faria mudanças significativas em sua estrutura para 

proporcionar tal cuidado. 

A este respeito, Caldas (2003, p. 776) enfatiza que a família se torna cada vez mais a 

única fonte de recurso disponível para o cuidado do portador dependente. A família, ao 

cuidar, possui a oportunidade de amadurecer, de se tornar ajustada, evitando também 

sentimentos de culpa com a possibilidade de restabelecer laços afetivos. A decisão de cuidar 

seria consciente e o processo segue regras refletidas: parentesco, proximidade física, 

proximidade afetiva.  

Perlado (1995, p. 62) destaca o papel duplo da família perante o idoso; por um lado é a 

fonte de apoio emocional no que diz respeito ao afeto, segurança e equilíbrio, por outro é a 

fonte de apoio econômico para alimentação e outros cuidados na enfermidade. Ou seja, um 

apoio emocional e outro prático, estrutural. Enfatiza ainda que o apoio afetivo emocional seria 

produtor de sentimentos de confiança, aceitação e dignidade, sendo um fator importante para 
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o estado de saúde dos idosos.  

Celich e Batistella (2007, p. 143), ao pesquisarem as vivências e sentimentos da 

família ao cuidar do idoso com Doença de Alzheimer, notaram o impacto sobre a família, 

ajustes em sua dinâmica de funcionamento, sobrecarga física e emocional.  

Portanto, muitas vezes o familiar pode se encontrar despreparado para lidar com as 

múltiplas dimensões do cuidado ao idoso dependente. E, nesse contexto, a institucionalização 

pode ser uma alternativa de tratamento a se considerar. E, aproximar-se deste cenário dado as 

transformações contemporâneas e perspectiva de aumento da demanda, torna necessário 

estudos que demonstrem como este fenômeno vem ocorrendo.  

 

 

2.2 INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA A IDOSOS 

 

As instituições geriátricas foram denominadas “Lares” na década de 1980 a 1990, 

sendo consideradas dependências assistidas ou acolhimento social destinados à assistência de 

quem sofre patologias crônicas ou invalidez que impossibilitem a pessoa da sua auto-

suficiência, colocando-a dependente de terceiros. O lar serviria de acolhimento de pessoas que 

apresentam diminuição de suas competências psicobiológicas, patologias clínicas e reduzido 

apoio familiar (GONÇALVES, 2006, p. 10).  

Historicamente, Goffman (2001) foi pioneiro nos estudos de classificação das 

instituições, declarando cinco agrupamentos: 1) instituições criadas para cuidar das pessoas 

que são consideradas incapazes ou inofensivas, como casa para velhos, cegos, órfãos, 

indigentes; 2) instituições estabelecidas para cuidar de pessoas incapazes de cuidar de si 

mesmas e que também são uma ameaça a comunidade, embora não intencional, como os 

sanatórios para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários; 3) instituições 

organizadas para proteger a comunidade contra perigos intencionais, como as cadeias, 

penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, campos de concentração; 4) instituições 

estabelecidas para realizar de forma mais adequada alguma tarefa de trabalho como as 

colônias; 5) estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes 

sirvam como locais de instrução para religiosos, como abadias, mosteiros e conventos.  

Kunze (2009), em sua resenha sobre Goffman, faz uma reflexão sobre tipos de 

instituições, ressaltando suas características, indicando mecanismos de estruturação da 

instituição para que seja considerada total, assim como traz as consequências na formação do 
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indivíduo nela inserido. Pois se o caráter de fechamento organiza-se para atender os interesses 

da instituição, retirando-os do seu convívio social por um período de tempo e lhes impondo 

uma vida fechada, com administração rigorosa, volta-se para o atendimento ao que se chama 

de “Instituição Total”.  

Nesse contexto, a instituição age sobre o interno de maneira a influenciar o seu eu, 

podendo levar o sujeito a transformações dramáticas, no que diz respeito ao pessoal e ao 

convívio social.  

Goffman (2001) diz que essa situação pode ser observada nos hospitais para doentes 

mentais; detalhando a situação do interno desde sua inserção na instituição. Pondera sobre o 

que chama de processo de “mortificação do seu eu”, decorrente do afastamento de sua vida 

social, do “enquadramento” pela imposição de regras de conduta, e do despojamento de bens, 

culminando na possível perda de sua identidade.  

Para Foucault (1972, p. 491), a exclusão possui um elemento estrutural “jurídico 

policial”, referindo-se ao decreto de fundação do Hospital Geral de Paris, em 1650. A 

primeira impressão da criação da instituição seria de apenas uma organização administrativa. 

Porém, a análise do aspecto político da criação da instituição mostra que as instituições eram 

destinadas para abrigar os pobres e excluídos. 

Tratava-se, no entanto, de uma medida administrativa com o objetivo de reorganizar as 

relações da sociedade francesa com os mendigos. Observou também que a medida não tem a 

ver com uma política de assistência em saúde e, sim da ordem monárquica, separatista, que se 

organizava na França naquele período.  

A lei de 1790 havia previsto a criação de instituições de internação na França, 

denominadas grandes hospitais destinados aos insensatos. Em 1793, nenhum deles existia e 

havia sido construída uma casa chamada de “casa de pobres”, onde se encontravam 

confusamente misturados indigentes, velhos, condenados e loucos (FOUCAULT, 1991, p. 

459). 

Em termos históricos, a internação seria uma criação institucional própria do século 

XVII, que assume um sentido social da pobreza, incapacidade para o trabalho e 

impossibilidade de integrar-se ao grupo.  

Araújo, Souza e Faro (2009) fizeram um levantamento histórico do surgimento das 

instituições para idosos, apontando o Cristianismo como pioneiro no amparo aos velhos. Há 

registro de que o primeiro asilo tenha sido fundado pelo Papa Pelágio II (520-590) que 

transformou sua casa num hospital para velhos (ALCÂNTARA, 2004, p.34)  

Faleiros e Justo (2007, p.3) fazem uma citação histórica sobre a primeira instituição 
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voltada para os cuidados da velhice no Brasil, o Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada, 

em 1890, no Rio de Janeiro. Esta instituição não serviria somente para abrigar os idosos 

pobres, dentro de uma ótica filantrópico-assistencialista do início do século XIX, como 

também os que possuíam recursos financeiros. Para tanto, criou-se uma ala (1909) destinada 

ao atendimento dos que podiam realizar pagamento. 

Dentro dessa perspectiva histórica, Groisman (1999) cita a prática da 

institucionalização passando por três etapas: 1) refere-se aos indigentes incapazes para o 

trabalho, considerados protegidos pela compaixão das famílias burguesas e no meio desse 

grupo se encontravam os idosos; 2) a prática é marcada pelo discurso dos higienistas da 

medicina social e associada à filantropia, interveio para a organização do espaço urbano por 

uma “sociedade sadia”; e 3) prática denominada de “laicização", é quando as instituições se 

tornaram especializadas, e algumas fonte de lucro.  

Com isso, ao longo da história, algumas denominações para instituições de idosos 

foram concebidas, nomenclaturas com sentidos antagônicos e ou confundidores, por vezes, 

como: abrigo, casa de repouso, lar, asilo, clínica geriátrica e ancionato.  

O asilo esteve definido como casa de assistência social, em que os mais necessitados 

seriam recolhidos para obter sustento, um lugar para atender pessoas pobres e desamparadas, 

crianças abandonados e velhos (CAMARANO e CHRISTOPHE, 2010, p.148).  

Destas, 62,2% são filantrópicas, como fruto da caridade cristã diante da ausência de 

políticas públicas, com a justificativa de atender a carência e as dificuldades financeiras. O 

preconceito existe contra esta modalidade de atendimento e as políticas voltadas para essa 

demanda estão localizadas na assistência social (CAMARANO e CHRISTOPHE, 2010, 

p.149).  

E para padronizar a nomenclatura, um novo termo tem sido proposto “Instituição de 

Longa Permanência para Idosos” (ILPI), definido como um lugar cujo objetivo seria atender o 

idoso integralmente, sendo este idoso dependente ou não, sem condições de familiares ou 

mesmo, de um domicilio para permanecer na comunidade de origem (CAMARANO e 

CHRISTOPHE, 2010, p.159)  

Assim, o termo Instituição de Longa Permanência (ILPI) é sugerido pela Sociedade de 

Geriatria e Gerontologia, como forma de expressar a função híbrida dessas instituições 

(CAMARANO e CHRISTOPHE, 2010, p. 159). Associa-se as ILPIS às instituições de saúde, 

mas estas foram idealizadas inicialmente como assistência à moradia, à alimentação, ao 

vestuário e serviços de assistência social. 

O sentido de amparo e proteção atribuído ao termo asylum foi substituído pelo aspecto 
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assistencial a partir de uma demanda de extratos sociais de maior poder aquisitivo, de idosos 

dependentes, constituindo-se assim, um novo mercado de trabalho (CAMARANO e 

CHRISTOPHE, 2010, p.148)  

Contudo, independente das terminologias adotadas para diferenciar as instituições, 

estas não são suficientes para romper o estigma em torno dos asilos e da institucionalização 

dos idosos. Quer seja filantrópico ou de caráter privado, a discussão deve ser quanto ao 

cuidado prestado, que demanda atenção contínua para que não ocorra negligência e abusos 

(FREITAS et al., 2009, p. 871).  

O importante, no caso da institucionalização, para Born e Boechat (2006, p. 1306), 

seria o planejamento da família, o comparecimento de tal maneira que não se passe a idéia de 

abandono. Buscá-lo nos finais de semana se possível pode constitui uma boa medida de 

afirmação de laços. A presença familiar e comunitária pode contribuir com o sentimento de 

pertença social. 

Quando à decisão de institucionalização, seria importante que o idoso fosse 

consultado, pois a decisão, segundo Born e Boechat (2006, p. 1306), deveria partir do próprio 

idoso e se possível permitir que o idoso conheça previamente a instituição.  

Quanto ao motivo de institucionalização, o isolamento social e a alta dependência têm 

sido atualmente as principais demandas citadas. Um estudo realizado com o propósito de 

traçar o perfil dos idosos institucionalizados em Caxias do Sul/RS, mostrou que a maioria dos 

idosos que vivem em instituição possui família representada por irmãos, tios, sobrinhos, filhos 

homens e netos (PERLINI, LEITE e FURINI, 2008, p. 232).  

  
Trata-se de um idoso que possui limitações que o colocam em dependência para 
realização de tarefas básicas, sendo frequentemente atendido por um familiar com 
proximidade afetiva ou geográfica, há casos em que o idoso não possui descendentes 
diretos, sendo a situação de asilamento uma possibilidade, a situação se torna mais 
evidente com a morte de um dos cônjuges (PERLINI, LEITE e FURINI, 2008, 
p.233) 

 

Portanto, o envelhecimento da população, bem como o aumento da sobrevivência de 

pessoas com incapacidade física cognitiva e mental, muda este perfil, requisitando instituições 

na rede de assistência à saúde que conduzam o cuidado integral ao idoso dependente e sua 

rede cuidadora, daí a importância de estudos como o proposto. 

Pois, a visão do idoso e da família sobre a ILPI pode variar, deve-se refletir que 

geralmente a decisão pela institucionalização definitiva requer a adaptação a uma mudança, 

num estágio avançado da vida, o que pode ser doloroso ou uma experiência de segurança e 

tranquilidade.  
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2.3 MODELOS DE INTERVENÇÃO 

 

Estudos de intervenção se mostram cada vez mais promissores no sentido de 

apresentar importantes resultados, na área da saúde pública e privada, em questões de 

utilização dos serviços, incluindo a institucionalização tardia, em sintomas psiquiátricos, 

como também na depressão, e prestação de serviços que são altamente valorizados pelos 

cuidadores (SCHULZ et al., 2002, p. 591).  

Como tido no estudo realizado por Droes et al. (2004, p. 201), do Departamento de 

Psiquiatria da Vrije Universitaire, Centro Médico de Alzheimer, em Amsterdã, Holanda, foi 

testada a hipótese de que o apoio integrado a pacientes com leve e moderada demência e 

cuidadores. Com delineamento quase experimental pré e pós-teste após sete meses, foi 

analisado um grupo controle combinado de 80 díades, destes houve 31% de desistências. A 

pesquisa foi realizada em 4 centros comunitários e 3 casas de repouso durante 18 meses. O 

programa foi denominado The cares the meeting centres support (MCS). Utilizaram-se 

questionários padronizados, aplicados para medir indicadores de sobrecarga, sentimento de 

estresse, insatisfação com a vida, queixas psicológicas e psicossomáticas, bem como 

determinantes potenciais dos sentimentos de competência, estratégias de enfrentamento. Ao 

final, o programa provou ser eficaz em influenciar sentimentos de competência nos 

cuidadores. 

Outro programa testado por Gitlin et al. (2005, p. 366) examinou efeitos de tratamento 

ativo durante seis meses, selecionou-se 127 cuidadores familiares. A intervenção utilizada 

centrou-se na terapia ocupacional. Selecionaram-se dois grupos aleatoriamente atribuídos a 

um grupo de cuidados habituais de controle e outra a intervenção que consistia em seis 

sessões de terapia para ajudar as famílias a modificar o ambiente. O objetivo principal do 

programa consistia em modificar o ambiente, através de simples modificações da casa, avaliar 

o funcionamento e reduzir ocorrências comportamentais e reduzir a sobrecarga do cuidador. O 

programa teve como cenário o ambiente do cuidador, através de visitas de 90 minutos e 

sessão por telefone. As técnicas utilizadas foram a terapia ocupacional, a terapia com 

educação para cuidadores, a solução de problemas e as habilidades técnicas. O resultado 

obtido foi a redução do estresse do cuidador.  

Um programa realizado por Simonetti e Ferreira (2008, p. 19) teve como objetivo 

destacar as estratégias de coping, definido como um processo utilizado para controlar as 

demandas da relação indivíduo e ambiente. A intervenção teve como modelo, entrevistas 

feitas em domicílio, sem a presença do idoso, caracterizada como intencional; definido pela 
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saturação de respostas, uma amostra composta por 16 pessoas cuidadoras de pessoas idosas 

portadoras de doenças crônicas. Utilizou-se a abordagem qualitativa para avaliar o programa, 

o Discurso do Sujeito Coletivo, uma estratégia metodológica que auxilia na visualização de 

uma representação social e o conjunto de representações que conforma um dado imaginário. 

Os resultados apontados foram uma menor sobrecarga por parte dos cuidadores. 

Já o programa realizado por Cerqueira e Oliveira (2002, p. 133), como parte da 

atenção à saúde dos idosos do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de 

Botucatu-UNESP, teve como objetivo preservar a qualidade de vida dos cuidadores e 

proporcionar melhores condições de atendimento familiar aos pacientes. O programa 

composto por 10 a 12 reuniões semanais, com 2 horas de duração, coordenadas por duas 

psicólogas, utilizou-se de técnicas do psicodrama, focalizando o papel do cuidador e suas 

decorrências sociais e emocionais. As informações teóricas foram veiculadas através de 

discussões em grupo e recursos audiovisuais, composto por 10 a 20 participantes. Os temas 

abordados foram: significado e motivações do cuidado prestado; sinais de alerta de desgaste 

físico e mental do cuidador; possibilidades de se cuidar e solicitar ajuda; formas de melhorar a 

comunicação diante da deficiência visual, auditiva e cognitiva; forma de favorecer a 

independência e autonomia e de lidar com os problemas de cada grupo. Nesse programa, 

aplicou-se uma escala de avaliação de impacto emocional sobre os cuidadores (ZARIT et al., 

1980) e o Auto Relato Self Report Questionnaire (SRQ) (MARI e WILLIAMS, 1986 apud 

CERQUEIRA, OLIVEIRA, 2002), para identificação de distúrbios psiquiátricos, sendo os 

mesmos aplicados ao final do programa, com o objetivo de obter mudanças. Os dados obtidos 

foram favoráveis na expressão de sentimentos, no estabelecimento de limites e na retomada 

de atividades. 

Os programas psicoeducativos também são utilizados para treinamento de 

profissionais, como no estudo de Mellor et al. (2010, p. 927) cujo programa tinha o objetivo 

de melhorar o cuidado e treinar a equipe de profissionais para reconhecer os sintomas da 

depressão e aumentar sua confiança na resposta a esses sintomas. Para tanto, elaborou-se um 

programa subdividido em pacotes básicos de quatro sessões para assistentes de cuidado 

pessoal (PCAs) e cuidadores diretos, com instruções no uso de procedimentos padronizados 

para a identificação da depressão. Além de cinco sessões que trataram, respectivamente, da 

natureza e prevalência da depressão, taxas de suicídio na velhice, e o impacto da depressão na 

saúde física; a segunda sessão voltada para melhorar as habilidades dos cuidadores no 

reconhecimento da depressão nos idosos, abordou-se uma lista de controle para ajudar a 

monitorar os sintomas; a terceira sessão, treinamento de como responder apropriadamente aos 
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pacientes que apresentam os sintomas de depressão; na quarta sessão, os cuidadores são 

orientados quanto aos procedimentos de encaminhamento e gestão das pessoas com 

depressão, com discussão de estudos de caso; a quinta e a sexta as sessões dirigem-se aos 

enfermeiros qualificados e gestores do cuidado, foca-se na avaliação de competências e 

incluem o treinamento no uso de 2 instrumentos de triagem válidos, ou seja, a escala de 

depressão geriátrica e a escala Cornell, para depressão em demência, obtendo melhor 

reconhecimento da equipe de profissionais para os sinais e sintomas da depressão.  

Um estudo realizado por Farran e Hagerty (1994, p.116) fez uma comparação com três 

grupos de cuidadores com demência: o primeiro grupo educacional (ESG), um Grupo de A-

poio da Associação de Alzheimer (AASG) e um Grupo de Controle de não participantes 

(CNG). Observou-se neste estudo que o Grupo com menos informações educativas sobre a 

doença era o que mais causava danos aos pacientes, demonstrando que a Psicoeducação para 

cuidadores como de extrema importância no processo de controle dos sintomas dos pacientes. 

Em outra pesquisa, realizada por Dornelles (2010, p.4) sobre Psicoeducação para cui-

dadores familiares de idosos com demência em domicílio, demonstrou-se que os cuidadores 

muitas vezes possuem dificuldades de lidar com o idoso pelo fato de não possuir informações, 

principalmente sobre as alterações de comportamento. Este estudo demonstrou que a falta de 

informação muitas vezes deforma os cuidados levando os cuidadores familiares ao estresse. 

Como também apontado na pesquisa de Czaja et al (2003, p.385) sobre um quadro 

global e conceitual das Intervenções psicossociais e comportamentais para cuidadores de fa-

miliares de pessoas com Alzheimer, demonstrando que nos últimos 30 anos houve prolifera-

ção da Intervenções com alta aplicabilidade na saúde e qualidade de vida. 

Dentre as técnicas psicológicas mais utilizadas nos Programas Psicoeducativos estão a 

TCC (Terapia Cognitiva Comportamental), recomendável em trabalhos de grupo e individual, 

e, portanto, fundamenta teoricamente os programas de psicoeducação aliado a conscientização 

pela informação e troca de saberes socializados, mudança de um comportamento ou treino 

cognitivo (WRIGHT, BASCO, THASE, 2008, p.19). 

Porém são poucos os modelos de programas de intervenções focando o familiar do 

idoso no cenário da institucionalização, alvo deste estudo. Contudo, pode-se considerar que os 

estudos anteriores, salvo os aspectos específicos, contribuem para formular o programa de 

treinamento proposto neste estudo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODO 

 

Trata-se de abordagem quantitativa e qualitativa, observacional e transversal. Da 

abordagem quantitativa asseguram-se os dados relativos à objetividade do estudo, nos quais 

os dados apresentam indicadores e tendências observáveis. A abordagem qualitativa 

trabalhou-se com os valores, as crenças, os hábitos, as atitudes e as opiniões buscando 

aprofundar a complexidade do fenômeno estudado (DESLANDES, 2012, p.198). 

Na abordagem quantitativa e qualitativa busca-se a compreensão da 

complementaridade, uma vez que dados das análises quantitativas e qualitativas se adequam 

na busca dos fenômenos complexos (TEDDLIE e TASHAKKORI, 2008; ANDREW e 

HALCOMB, 2009). 

Justificando por se tratar de um estudo sobre a relação idoso e família, algo complexo, 

necessitando, portanto, para uma melhor compreensão se usar de diferentes estratégias, assim 

como de diferentes instrumentos metodológicos. Espera-se que desta forma combinada, 

através de uma conjunção de abordagens melhor atenda as demandas científicas e sociais 

(MINAYO, ASSIS e SOUZA, 2005, p.38). 

Optou-se pelo estudo transversal pelo fato de possibilitar coletar dados no espaço de 

tempo determinado para execução do projeto, atendendo a obtenção das informações 

desejadas e por serem mais econômicos (BORDALO, 2006).  

O ponto forte dos estudos transversais seria a não necessidade de se esperar pela 

ocorrência do desfecho, fazendo com que esses estudos sejam rápidos e de baixo custo, além 

disso, os estudos transversais impedem que haja perda no seguimento e que sejam adequados 

a estudos que tratam de sujeitos e cenário pouco investigado, como neste caso (HULLEY et 

al., 2008, p. 129). 
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3.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente, pretendia-se realizar um ensaio clínico, porém teve-se dificuldade em 

obter-se o consentimento do campo de pesquisa o qual pudéssemos ter uma amostra ideal para 

realizar o estudo, além de que permitisse randomização e cegamento.  

Portanto, optou-se por fazer um estudo transversal, que ajudaria a determinar as 

características Clínicas da Clientela para elaboração de um futuro Programa Psicoeducativo 

dentro de um perfil populacional específico. 

Na primeira etapa do estudo, fez-se o contato com uma instituição sediadora que, após 

assinar a Carta de apresentação do Comitê de ética em pesquisa, não permitiu o acesso aos 

contatos, referindo que podíamos realizar o estudo somente com os familiares por eles 

indicados, isto traria um viés de seleção que seria maior que os benefícios de continuar neste 

cenário. 

Daí partiu-se em busca de outros cenários, foram realizadas 3 tentativas diferentes, na 

quarta, por indicação de um profissional enfermeiro membro da Vigilância Sanitária, 

conseguiu-se estabelecer um vínculo, apesar de por vezes confundirem nossa atuação como 

pesquisadoras com a de fiscalização. 

 

 

3.2  CAMPO DO ESTUDO 

 

O cenário do estudo foram duas clínicas geriátricas tradicionalmente reconhecidas no 

atendimento à comunidade idosa da Cidade do Rio de Janeiro, possuindo em seu total 80 

(oitenta) internos, entre homens e mulheres.  

Essas clínicas representam um universo das instituições particulares especializadas em 

cuidados para terceira idade, do Estado do Rio de Janeiro, há mais de 20 anos. Os serviços 

oferecidos são enfermagem, supervisão médica, dietas balanceadas, terapia ocupacional e 

reabilitação. 

Com relação à estrutura, a primeira clínica trata de uma casa de dois andares, ampla, 

com área livre que permite caminhada, com quartos individuais e coletivos. No primeiro 

pavimento existem quartos com duas, três ou quatro camas. Esses quartos são separados de 

acordo com o sexo, grau de lucidez e para pacientes que não deambulam. No segundo 

pavimento encontram-se os quartos para pacientes mais independentes, também com duas, 

três ou quatro camas. 
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A segunda clínica também seria uma casa adaptada, ampla, com dois pavimentos com 

quartos coletivos e individuais, com duas ou três camas. Possui no primeiro pavimento uma 

área livre, aberta arejada que permite fazer caminhada com os idosos. Os quartos são 

separados de acordo com o sexo e o grau de lucidez dos pacientes. Os quartos do primeiro 

pavimento são utilizados para pacientes mais dependentes. 

 

 

3.3 AMOSTRA  

 

Realizou-se a seleção dos sujeitos de forma intencional mediado pela Instituição 

sediadora que forneceu uma lista com nomes e telefones dos familiares que possivelmente 

concordariam em participar da pesquisa. A partir de então se iniciou um processo de seleção 

da amostra através da determinação do critério de inclusão e exclusão.  

Como critérios de inclusão tiveram-se: familiares de idosos acima de 65 anos; 

institucionalizados que possuíam laços/vínculos por afinidade (pessoas casadas ou união 

estável) como esposos (as) ou consanguíneos (filhos, irmãos, sobrinhos, tios e netos); e 

concordância em participar do estudo. Como critérios de exclusão: que não completassem o 

questionário de Entrevista Inicial assim como os Inventários de Estratégia de Coping e 

Sobrecarga do cuidador. 

Para a amostra, como dito, foi não determinística, escolheu-se intencionalmente o 

grupo de pessoas a serem entrevistadas que comporiam a amostra, garantindo a condicionante 

ética solicitada pela instituição sediadora.  

Inicialmente, dos 40 idosos internos da Clinica 1, recebeu-se uma lista com 31 nomes 

de familiares responsáveis e telefones para contato da primeira clínica. A partir do critério de 

exclusão teve-se: 2 familiares não puderam participar porque os idosos estavam enfermos;  1 

familiar não poderia pois o seu familiar internado tinha 54 anos, portanto, não se incluía por 

não ser idoso; 4 familiares que não possuíam laços de consanguinidade; 2 que não aceitaram 

participar do estudo alegando falta de tempo ou impaciência; 1 familiar que aceitou mas, não 

teve condições pois ficou enfermo; 6 familiares não foi possível manter o contato por 

telefone. Com relação aos 9 familiares não liberados pela Clínica, foi alegado que estes não 

concordariam participar do estudo, portanto, não se teve acesso. Portanto, ao final nesta 

clínica foram entrevistados 15 sujeitos. 

Na segunda Clínica, dos 40 idosos internos, foram recebidos 30 nomes de familiares e 

telefones de contato. No critério de exclusão teve-se: 3 familiares estavam com seus idosos 
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doentes (internados); 3 tinham menos de 60 e estavam internado por dependência química; 3 

familiares não tinham laços de consanguinidade; 4 familiares não quiseram participar 

alegando falta de tempo;  2 familiar não foi possível o contato. Dos 10 que não tivemos 

acesso, também foi alegado pela Clínica que os mesmos não concordariam em participar do 

estudo. Nesta segunda clínica também foram entrevistados 15 sujeitos. 

Portanto, a amostra final compôs-se de 30 sujeitos. Procurou-se, através de contato 

telefônico, fazer as apresentações pessoais e expor os objetivos da pesquisa e convidar, a 

partir do interesse familiar, para a participação no estudo, marcando assim o dia, horário e 

local mais conveniente. Teve-se muita dificuldade em se fazer o recrutamento apesar da 

amostra ter um  número pequeno de sujeitos. 

Obtiveram-se 9 (nove) entrevistas realizadas em domicílio e 21 entrevistas realizaram-

se na própria Instituição. O tempo de cada entrevista foi de aproximadamente 01:30 h a 2:00 h 

dentro da seguinte sequência: a) Apresentação do pesquisador; b) Apresentação da pesquisa 

com os objetivos; c) Apresentação do termo de Consentimento Livre e Esclarecido para ser 

lido e assinado pelo familiar; d) Apresentação do termo de Consentimento para Gravação para 

ser lido e assinado pelo familiar; e) Realização da Entrevista semi-estruturada; g) 

Preenchimento dos instrumentos de autorrelato, Inventários de Coping e Zarit.  

 

 

3.4 INSTRUMENTOS E PERÍODO DE COLETA DE DADOS 

 

Realizou-se a coleta de dados no período de março a julho de 2012, com os seguintes 

instrumentos: entrevista semi-estruturada, contendo dados de identificação e 8 questões 

relativas ao relacionamento da família antes, durante e depois da institucionalização do idoso 

(Apêndice); Instrumento para Gravação em áudio com termo de consentimento (Anexo C); 2 

inventários: Estratégia de Coping (Anexo B), questionário com 66 itens englobando 

pensamentos e ações que as pessoas utilizam para lidar com demandas internas ou externas de 

um evento estressante específico (FOLKMAN et al., 1985) e, o Inventário de Sobrecarga do 

Cuidador (Anexo A), The Zarit burden interview, uma das escalas mais utilizadas para avaliar 

a sobrecarga sob os aspectos de vida do cuidador, relacionamento entre cuidador e paciente, 

bem estar psicológico, relação financeira e relações interpessoais (ZARIT et al., 1980).  
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3.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente os dados referentes ao perfil dos familiares dentro das variáveis 

demográficas, socioeconômicas e condições de saúde foram codificados numericamente para 

facilitar na questão do tempo e na redução de possíveis erros, estes organizados em planilhas 

do Excel, sendo transportados posteriormente para os softwares SPSS e R. 

Para análise descritiva das varáveis categóricas qualitativas, foi feito o uso de tabelas 

apresentadas em números absolutos (n) e percentual (%), e para variáveis quantitativas, ou 

seja, para dados numéricos a média e o Desvio Padrão. 

Verificou-se a proporção dos entrevistados distribuídos de acordo com as seguintes 

categorias do Inventário de sobrecarga do cuidador (Zarit): ausência de sobrecarga; 

sobrecarga leve e moderada; sobrecarga moderada; e severa sobrecarga intensa. E ainda 

subdivididos segundo as varáveis: sexo, estado civil, grau de parentesco, escolaridade, 

atividade, problemas de saúde e uso de neurolépticos. 

Para o Inventário de Coping buscou-se se há diferença na pontuação média dos 

resultados, segundo as seguintes varáveis categóricas: sexo, estado civil, grau de parentesco, 

escolaridade, atividades, problemas de saúde, ingesta de neurolépticos. Também foi analisada 

a pontuação média dentro dos escores que compõe o Coping (estratégias de enfrentamento), 

que são: confronto, afastamento, autocontrole, suporte social, aceitação de responsabilidade, 

fuga e esquiva, resolução de problemas, reavaliação positiva. 

E por fim observou se há correlação entre Coping e Zarit pelo teste de Pearson, para 

os testes de hipóteses adotou-se o nível de significância (�) de 5%.  

Para os dados que se utilizaram do discurso dos sujeitos, adotou-se a análise de 

conteúdo, do tipo temático, buscou-se a frequência de ocorrência de determinadas termos, e 

construções utilizados pelo locutor. 

A análise de conteúdo realizada teve como objetivo investigar as características das 

mensagens, o valor das informações contidas nas palavras, nos argumentos e nas idéias.  

Minayo (2003, p. 74) enfatiza que a análise de conteúdo visa verificar hipóteses e ou 

descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto, o que está escrito, falado, mapeado, 

figurativamente desenhado ou simbolicamente explicitado, este será o ponto de partida para a 

identificação do conteúdo manifesto, seja ele explícito ou latente. 

Inicialmente transcreveram-se as falas relativas às respostas da entrevista semi-

estruturada, em seguida fez-se uma leitura flutuante com o objetivo de apropriar-se do texto e, 

a partir de então, fazer emergir os contornos das primeiras unidades de registro. Estas foram 
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ordenadas a fim de observar a subjetividade em prol de uma organização e apresentação dos 

dados. 

Deste modo, as unidades de registro foram assinaladas no texto precedidos por um 

número para ser submetido à análise frequencial, com o objetivo de se saber quantas vezes 

determinado tema aparece no texto, levando-se em conta o número de vezes que cada unidade 

de sentido apareceu no texto (BAUER, GASKELL, 2002).  

E por fim, estabeleceram-se as categorias, estas reúnem os elementos das Unidades de 

Registro, nomeadas a partir dos significados organizados através das respostas e dos objetivos 

da pesquisa, assim o sistema de categorização foi composto por um reagrupamento 

progressivo das unidades de registro. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Cabe ressaltar que a presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Antonio Pedro, instituição promotora, a qual está vinculada a Escola de 

Enfermagem e o programa de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, 

salientando-se que os preceitos éticos foram estabelecidos pela resolução 196/96 do Conselho 

Nacional do Ministério da Saúde. 

Os resultados do trabalho foram utilizados tão somente para fins científicos, a 

abordagem para coleta de informações implicou no contato direto com o paciente e família ou 

mesmo no acompanhamento e observação dos sujeitos envolvidos no estudo.  

Portanto, houve como critério de inclusão na pesquisa, a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, a ser feita pelo familiar, salvaguardando especificações 

éticas e legais para preservação de sua identidade, bem como da instituição a qual o paciente 

se encontra. 

Ressalta-se ainda que as entrevistas têm o caráter sigiloso, assim como as informações 

relativas a procedimentos e rotinas das Clínicas que sediaram o estudo, bem como a 

preservação da identidade da instituição e dos profissionais que nela atuam.  

Declara-se que a pesquisa não envolveu risco direto aos idosos institucionalizados, 

uma vez que o instrumento de coleta de dados e a aplicação dos Inventários foram realizados 

com as famílias, sendo considerados aptos e em condições de saúde para a aplicação dos 

instrumentos, estes concordaram em participar livremente depois de esclarecidos os objetivos, 

riscos e benefícios do estudo.  



 
 

36

Como possível risco do estudo teve-se o aflorar de sentimentos negativos na relação 

familiar-idoso. Cabe ressaltar que foi garantida assistência psicológica aos familiares durante 

a aplicação dos Instrumentos mediante desconforto emocional, até se sentirem em condições 

confortáveis e satisfeitos com a participação no estudo. 

Como possíveis benefícios a estes pacientes/idosos estão a possibilidade de redução de 

estresse familiar através da proposta de se fazer uma Intervenção a partir do conhecimento das 

características do perfil dos familiares de habilidades sociais e enfrentamento.  

Sendo este um elemento importante para a participação da família no cuidado, 

resultando em um melhor prognóstico para o paciente idoso institucionalizado a partir do 

resultado de interações positivas entre família e idoso.  

Em relação aos possíveis benefícios para as instituições que sediaram o estudo, teve-se 

a proposta de se fazer um programa de testagem que pode ser inserido em suas práticas, assim 

como atendimento gratuito sem ônus a instituição ou familiar da psicologia e enfermagem 

especializadas em gerontologia; durante a participação na pesquisa; redução dos sintomas de 

agressividade e agitação nos idosos institucionalizados, e indiretamente a diminuição no custo 

do tratamento.  



 
 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS FAMILIARES CUIDADORES E SEUS IDOSOS 

 

A Tabela 1 trata da caracterização dos familiares cuidadores de idosos institucionali-

zados quanto as suas características sócio-demográficas e clínicas.  

 

Tabela 1 – Título: Descrição das variáveis quantitativas sócio-demográficas. Fonte dos da-

dos: MACCS/EEAAC/UFF, Niterói- RJ, 2012. 

Variáveis f  % 
    
Sexo    
Masculino 5  16,7 
Feminino 25 83,3 
Estado Civil    
União estável 15 50,0 
Sem vínculo marital1 15  50,0 
Grau de parentesco    
Filho 17 56,7 
Outros2 13 43,3 
Escolaridade    
Médio 9 30,0 
Superior 21 70,0 
Trabalho    
inativo 19 63,3 
ativo 11 36,7 
Problemas de saúde    
Não 15 50,0 
Sim 15 50,0 
Neuroléptico    
Não 25  83,3  
Sim 5 16,7 

1 - Inclui solteiro, viúvo e separado. 
2 – Inclui irmão, sobrinho e neto. 
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Houve prevalência de sexo feminino 25 (83,3%), composta por filhos 17 (56,7). Com 

relação ao grau de escolaridade, prevaleceu nível superior 21(70%), algo diferenciado nesta 

pesquisa. A maioria aposentados ou pensionistas 19 (63,3), ou seja, tratavam de idosos cui-

dando dos mais idosos. Metade do grupo possui algum tipo de problema de saúde e somente 

cinco faziam uso de neurolépticos.  

 Na Tabela 2 apresenta-se a caracterização das variáveis sócio-demográficas quantitati-

vas, pela média e desvio padrão (dp). 

Tabela 2 – Título: Descrição das variáveis quantitativas sócio-demográficas. Fonte dos dados 

MACCS/EEAAC/UFF, Niterói- RJ, 2012. 

 
Variáveis Média (dp) 

  
Idade 60,5 (10,7) 

  
Filhos 1,4 (1,0) 

  
Renda 6.953,10 (4.705,02) 

  
Medicamentos 1,6 (1,7) 

 

 Os resultados demonstraram que as variáveis idade e renda familiar possuem alta dis-

persão. A idade média dos entrevistados foi de 60,5 com (dp) 10,7, sendo a idade mínima de 

38 anos e a máxima de 86 anos. A renda média dos participantes foi de R$ 6.953,10 com de 

variabilidade de R$ 4.705,02. Houve participantes com uma renda mínima de R$ 1.500,00 e 

uma renda máxima de R$ 20.000,00. 

A media de filhos foi de 1 a 2 filhos, houve um total de 23 participantes familiares sem 

filhos, como esperado na tendência de diminuição da taxa de natalidade. Quanto ao número 

de medicamentos consumidos, de um total de 48, 21 participantes tomavam algum medica-

mento e 9 participantes não tomavam nenhum  medicamento. 

 Com relação à caracterização dos idosos institucionalizados, teve-se maioria do sexo 

feminino, 29 (96,6). Com relação à faixa etária, observou-se 10 idosos entre 64 e 80 anos: 11 

idosos na faixa etária de 81 a 90 anos e 6 idosos na faixa de 91 a 96 anos. Com relação ao 

diagnóstico médico sugestivo para internação, 24 idosos possuíam diagnóstico de Alzheimer, 

5 idosos com Diagnóstico de Demência e 1 idoso (sexo masculino) com diagnóstico de de-

pressão.  
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4.2 INVENTÁRIOS DE SOBRECARGA DO CUIDADOR (ZARIT) E ESTRATÉGIA DE 

COPING  

 

 Passa-se a apresentar os dados dos inventários utilizados, inicia-se com o de Sobrecar-

ga do cuidador (Zarit) este relacionado às variáveis sócio-demográficas e clínicas da amostra.  

 

Tabela 3 – Título: Distribuição dos escores do Inventário de Sobrecarga do cuidador (Zarit) 

segundo as variáveis sócio-demográficas. Fonte dos dados: MACCS/EEAAC/UFF, Niterói- 

RJ, 2012. 

Variáveis 

Sobrecarga do cuidador (ZARIT) 

Ausência Leve a modera-
da 

Moderada a Seve-
ra 

ρ 
 valor 

n (%) n (%) n (%)  
Sexo         

Masculino 3 (21,4) 2 (15,4) 0 (0) ρ=1,000 
Feminino 11 (78,6) 11 (84,6) 3 (100)  

Estado Civil         
União estável 9 (64,3) 5 (38,5) 1 (33,3)  

Sem vínculo marital1 5 (35,7) 8 (61,7) 2 (66,7) ρ= 0,4234 
Grau de parentesco         

Filho 6 (42,8) 9 (69,2) 2 (66,7)  
ρ=0,4299 

Outros2 8 (57,1) 4 (30,8) 1 (33,3)  
Escolaridade         

Médio 5 (35,7) 4 (30,8) 0 (0) ρ=0,7299 
Superior 9 64,3) 9 (69,2) 3 (100)  

Atividade         
Não 8 (57,1) 10 (76,9) 1 (33,3) ρ=0,3093 
Sim 6 (42,9) 3 (23,1) 2 (66,7)  

Problema de saúde         
Não 8 (57,1) 5 (38,5) 2 (66,7) ρ=0,5729 
Sim 6 (42,9) 8 (61,5) 1 (33,3)  

Neurolépticos         
Não 13 (92,9) 10 (76,9) 2 (66,7) ρ=0,2778 
Sim 1 (7,1) 3 (23,1) 1 (33,3)  

1 - Inclui solteiro, viúvo e separado. 
2 - Inclui irmão, sobrinho e neto. 
 
 

Os resultados obtidos através do teste de Fisher demonstram que não são significativas 

as diferenças entre as variáveis e coeficientes do inventário. Ou seja, nenhuma das caracterís-

ticas apresentadas foi suficiente para explicar um aumento ou diminuição no nível de sobre-

carga do cuidador. 
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Assim, 14 participantes (46,6%) tiveram ausência de estresse. Destes, 3 (21,4) eram 

homens, 8 eram outros familiares (57,1%), 9 (64,3%) com nível superior e somente 1 (7,1) 

fazia uso de neuroléptico.  

Na Leve e Moderada foram 13 familiares maioria do sexo feminino, 11 (84,6) sem 

vinculo marital, filhas (69,2) e uma esposa, com ensino superior: 9 (69,2) inativas; 10 (76,9) 

com problemas de saúde; 8 (61,5) e 3 (23,1) fazendo uso de neuroléptico.  

E com relação à categoria moderada e severa existiam 2 filhas (66,7%) e 1 (33,3%) 

esposa todas do sexo feminino e com nível superior 3(100); as duas filhas eram ativas e sem 

problemas de saúde; a esposa era inativa com problemas de saúde e fazendo uso de neurolép-

tico.  

Porém, cabe ressaltar que os baixos índices de sobrecarga obtidos pode se relacionar 

ao fato destes não cuidarem diretamente do idoso, estes são prestados pela instituição, o cui-

dador familiar avaliado, portanto, pode ser considerado um cuidador secundário e isto pode 

ter influenciado no resultado obtido. 

Na Tabela 4 apresenta-se a média e o desvio padrão do Inventario de Estratégia de 

Coping, segundo as variáveis descritas.  
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Tabela 4 – Título: Distribuição dos escores do Inventário de Estratégia de Coping segundo as 

variáveis sócio-demográficas. Fonte dos dados: MACCS/EEAAC/UFF, Niterói- RJ, 2012. 

 

 Variáveis média (dp) 
ρ 

-valor3 
      
 Sexo     
 Masculino 61,8 (20,7) 

0,06  Feminino 43,6 (19,1) 
 Estado Civil     
 União estável 51,7 (23,1) 

0,17 
 Sem vínculo marital1 41,5 (16,2) 
 Grau de parentesco     
 Filho 50,8 (21,9) 

0,20 
 Outros2 41,1 (17,2) 
 Escolaridade     
 Médio 37,6 (13,2) 0,05  Superior 50,5 (21,7) 
 Atividade     
 Não 44,5 (22,4) 

0,45  Sim 50,4 (16,3) 
 Problemas de saúde     
 Não 41,9 (17,8) 0,20  Sim 51,4 (22,0) 
 Neuroléptico     
 Não 41,7 (18,3) 

< 0,01 
 Sim 43,6 (8,2) 
 1 - Inclui solteiro, viúvo e separado.  
 2 - Inclui irmão, sobrinho e neto.   
 3 - Teste de igualdade de médias   

 
 

Com a hipótese de verificar se a pontuação média do Coping pode ser considerada i-

gual para as variáveis, aplicou-se o teste de igualdade de médias.  

Obteve-se como significativo o uso de Neurolépticos, ou seja, seus usuários fazem 

mais estratégias de coping que os que não o fazem (< 0,01).  

De mesma forma, os que possuem nível superior também apresentaram resultados sig-

nificativos (0,05) quanto à capacidade de estabelecerem estratégias de coping. 

Apesar de marginal, os valores de diferença para a variável sexo (0,06) destaca-se tal 

dado, pois os homens apesar de restritos na amostra tenderam a apresentar mais estratégias de 

coping em termos absolutos, com 61,8 em média, contra 43,6 das mulheres. 

 Na Tabela 5 analisaram-se os subitens do inventário de Estratégia de Coping no intuito 

de avaliar em qual destes houve menor ou maior correlação. 
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Tabela 5 – Título: Teste de correlação entre os subitens do Inventário de Estratégia de Co-

ping. Fonte dos dados: MACCS/EEAAC/UFF, Niterói- RJ, 2012. 

 
Subitens do Inventario de 

 Estratégia de Coping 
Média (dp) Coeficiente de 

Spearman 
(rho) ρ 

Confronto 3,9 (3,6)  0,76 
Afastamento 3,1 (2,7) 0,48 
Autocontrole 5,8 (2,7) 0,62 
Suporte social 9,8 (4,5)  0,83 
Aceitação de responsabilidade 4,3 (4,3) 0,89 
Fuga e esquiva 1,2 (1,3) 0,49 
Resolução de problemas 7,7 (2,5) 0,63 
Reavaliação positiva 11,1 (5,12) 0,83 

 

O raciocínio do coeficiente de Spearman considera que de 0.70 para mais indica uma 

forte correlação; 0.30 a 0.7 indica correlação moderada; e 0 a 0.30 fraca correlação. Demons-

trando que as variáveis que tiveram maior coeficiente foram Aceitação de responsabilidade 

com ρ= 0,89; suporte social ρ= 0,83 e reavaliação positiva ρ=0,83, ou seja, o valor de rho 

próximo de 1 significa correlação positiva forte. 

E, como variáveis que tiveram menor coeficiente, Fuga e esquiva ρ=0,49 e Afastamen-

to ρ=0,48). Neste caso, a análise concluiu que quanto menor estes índices menores seriam a 

possibilidade de enfrentamento. 

Buscou-se ainda se havia correlação entre os inventários Coping e Zarit, dado pelo co-

eficiente de correlação de Pearson, que segue o mesmo raciocínio do coeficiente de Spear-

man, obtendo uma correlação moderada de r = 0,356 (p 0,054).  

Portanto, segundo a hipótese formulada, esta seria marginalmente aceita, pois o p va-

lor apresentou-se próximo ao aceitável. E segue-se o raciocínio que quanto maior o Zarit, 

maior sobrecarga, ocorra menor Coping, ou seja, estratégias de enfrentamento. Porém obser-

va-se que por vezes o individuo possui baixo Zarit, pois desenvolveu alto índice de coping. 

De qualquer forma, parece significativa (0,054)  a associação/utilização dos 2 inventários nos 

familiares em processo de institucionalização. 
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4.3 FATORES QUE APROXIMAM E AFASTAM OS FAMILIARES DOS IDOSOS INS-

TITUCIONALIZADOS 

 

A análise temática dos discursos obtidos na entrevista originaram 8 Unidades de regis-

tro, com 1744 recorrências, estas organizadas em 4 categorias analíticas apresentadas no Qua-

dro 1. 

 

QUADRO 1 - Unidades de Referência e categorização nos discursos. Fonte dos dados: 

MACCS/EEAAC/UFF, Niterói-RJ, 2012. 

 

CATEGORIAS UNIDADE DE REGISTRO (UR) FREQUÊNCIA 

RELAÇÃO COM O IDOSO 

ANTERIOR A INSTITUCIO-

NALIZAÇÃO 

Proximidade familiar 343 

Relação conflituosa 192 

FAMÍLIA E A DECISÃO PELA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

Mudança de comportamento do idoso  294 

Confronto com desqualificação 

profissional 

252 

RELAÇÃO COM O IDOSO 

DEPOIS DA INSTITUCIONA-

LIZAÇÃO 

Sentimento de culpa 251 

Reparação 232 

Reconhecimento do cuidado 116 

Conflito com a morte 64 

FAMÍLIA E PARTICIPAÇÃO 

NO CUIDADO  NA INSTITUI-

ÇÃO 

Importância das Visitas  156 

Participação na rotina de cuidados 116 

 

4.3.1 Relação com o idoso anterior à institucionalização 

Nesta categoria, obtiveram-se respostas relativas a uma relação com atritos e respostas 

relativas a uma relação de proximidade. A relação conflituosa foi em sua maioria com  filhas, 

do sexo feminino, tida com suas mães. Somente uma filha apresentou respostas de relação 

sem atrito com o pai. Filhos homens apresentaram respostas divididas entre ter tido atrito e 

não ter tido atrito com suas mães, conforme se detalhe no Quadro 2.  
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QUADRO 2 –Título: Relação entre o grau de parentesco e o relacionamento com ou sem 

atritos. Fonte dos dados:Fonte dos dados: MACCS/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012.  

Grau de parentesco Relacionamento com atritos  

f (%) 

Relacionamento sem atritos  

f (%) 

Filhas 8 (26,7) 5 (16,6) 

Filhos 2 (6,7) 2 (6,7) 

Irmãs 0 3 (10) 

Irmãos 1 (3,3) 0 

Sobrinhas 0 1 (3,3) 

Netas 0 2 (6,7) 

Tia 0 1 (3,3) 

Esposa 0 2(6,7) 

 

Entre os outros familiares destaca-se um irmão que não teve uma boa relação com a 

irmã, diferenciando-se dos outros irmãos que tiveram uma boa relação sem atrito com suas 

irmãs também mulheres. As características da relação sem atrito dos irmãos foram presença 

dos pais, saúde frágil, temperamento compatível. E da relação com atritos a doença preexis-

tente. 
Nossa relação sempre foi complicada! Nunca nos demos muito bem! Acho que foi a 
criação! ( E14, M, 70 anos) 
 
Sempre me dei bem com minha irmã desde pequena.(E16,F, 81 anos) 
 

O que caracterizou a respostas das filhas que tiveram atrito com suas mães foram fato-

res relativos aos aspectos como submissão, anulação, egoísmo, autoritarismo, ausência, rejei-

ção e agressividade. 

 
Minha mãe sempre foi muito  autoritária e agressiva.Nunca nos demos bem! (E23, F,  

62 anos)) 
                        
 

Já as respostas dos filhos homens da relação sem atrito estavam relacionadas a aspec-

tos como proximidade, afetuosidade, proteção, cumplicidade. E da relação com atrito, a rejei-

ção, controle, interesse, autoritarismo e manipulação.  
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Tivemos uma relação muito amigável! Na nossa casa não havia brigas! (E8, M, 59 
anos) 
 
Minha mãe sempre foi difícil, manipuladora, ciumenta, protegia mais meu irmão 
(E23,M, 64 anos)  

 

As sobrinhas que participaram do estudo também responderam ter tido uma boa rela-

ção, assim como a tia que respondeu ter tido uma relação sem atritos com o sobrinho. 

                   
Minha tia sempre foi muito próxima..Gosto muito dela! Nossa relação sempre foi 
muito bôa (E9,F, 53 anos) 

 
Esse sobrinho sempre foi especial, a mãe morreu cedo, eu tive muita pena dele e 
sempre tive muito amor (E28,,F, 86 anos) 
 

 

O bom convívio estava relacionado aos aspectos como proximidade familiar, desam-

paro, enfermidade na fala das netas.  

 
Minha avó sempre foi uma doçura de pessoa! Me dou melhor com ela do que com 
minha mãe! ( E7,,F, 49 anos) 
 
Minha avó é muito especial para mim!Sempre nos demos bem! ( E17,F, 38 anos) 

 

E as esposas também tiveram uma relação sem atritos com características da relação 

de cumplicidade. 
Ele sempre foi tranquilo, não tenho o que reclamar ! E26,F, 84 anos) 
 

 Observa-se que o relacionamento anterior diferenciou-se entre os familiares e, con-

forme o grau de parentesco, destaque que a forma como se relacionou anteriormente interfere 

no vinculo atual e possivelmente na forma como enfrenta o processo de institucionalização. 

 

4.3.2 Família e a decisão pela institucionalização 

 

Com relação à decisão dos filhos pela internação, observou-se que os filhos (23,3%) 

que optaram rapidamente pela internação relataram dificuldades pela mudança de comporta-

mento, como: agressividade, ausência de noção de higiene pessoal, ansiedade e insegurança. 

 
Muito difícil ficar com uma pessoa em casa alterada” ( E22,F,51 anos) 
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Só quem vive sabe como é complicado permanecer com o idoso com Alzheimer em 
casa (E20,F, 60 anos) 

  

Outros filhos (33,3%) permaneceram com seus pais durante um período em casa com 

ajuda de cuidadores e decidiram pela internação pelos seguintes fatores: dificuldades em lidar 

com a progressão da doença e mudanças de comportamento do idoso, relacionados à agressi-

vidade, insegurança e dificuldade de encontrar cuidadores habilitados. 

 
Fiquei um tempo, coloquei uma pessoa para ajudar, mas foi complicado (E11, F, 55 
anos) 
 
Tentei cuidar dela em casa mas foi muito difícil, não encontrava pessoas certas en-
tão internei(E18, F, 58 anos) 

 

Os irmãos (13,3%) que internaram imediatamente referiram os seguintes fatores: au-

sência de espaço adequado, fragilidade na saúde, doença pré-existente, deficiência de cuida-

dores habilitados. 

 
Era muito complicado, não se tinha um espaço e nem saúde ideal para mantê-la em 
casa ( E 19,  F, 70 anos)  

 

Com relação às sobrinhas (3,3%) estas permaneceram por um período com o idoso em 

casa, conforme agravamento do quadro também decidiram pela internação. 

 
Ela precisava de cuidados que em casa eu não poderia dar” ( E25, F, 62 anos) 

 

Já as netas (6,7%) permaneceram por um tempo com o idoso em casa e decidiram pela 

internação em razão da fragilidade na saúde, comportamento agressivo, dificuldade do idoso 

com higiene pessoal e agravamento do quadro. 

 
Foi ficando complicado ficar com ela, precisava trabalhar, minha mãe doente, o 
melhor foi internar. ( E17, F, 38 anos) 

 

Assim como a tia permaneceu por um período, decidindo pela internação pela fragili-

dade na sua saúde e dificuldade de cuidadores habilitados. 

As esposas tomaram decisão imediata de internar pela fragilidade de sua saúde e difi-

culdade com o despreparo dos cuidadores. 
 

Não tive condições de mantê-lo em casa já estou idosa também!  (E26, F, 84 anos) 
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 Apesar dos diferentes graus de parentesco, os motivos que os levaram a internação se 

assemelham destacando os distúrbios no comportamento com agressividade, o comprometi-

mento nas atividades de cuidado básico e dependência, como também a dificuldade de cuidar 

em casa seja pela dificuldade no ambiente, custos ou profissionais habilitados.  

 

 

4.3.3 Relação com o idoso depois da institucionalização 

 

No geral, os familiares dos idosos institucionalizados demonstraram após a internação 

relatos de reconhecimento do cuidado:  
 

A clínica é excelente para a família. Foi uma benção Tem médicos, enfermeiros. A 
família se tranquilizou com a internação (E23, f, 62a). 
 
Na clínica há uma coisa bem positiva pessoas são atenciosas e a comida é boa (E8, 
m, 59a). 

 

Os filhos detalharam em sua satisfação o fato de ver o idoso sendo tratado com cari-

nho, ter alimentação apropriada, receber estimulação, cuidados com higiene, assistência mé-

dica e a facilidade para fazer visitas. 

 
Me sinto bem na clínica, quando chego já está de banho tomado! (E23 ,f, 62a). 
Agora a vejo bem cuidada, melhor do que em casa, o cuidado é técnico as pessoas 
são mais preparadas (E2, f, 62a). 
 
Na clínica tem terapia com dança. É um lugar mais correto, mais certo com pessoas 
preparadas (e5, f, 51a). 

 

As respostas dos irmãos foram satisfatórias com relação aos cuidados pelo atendimen-

to prestado com carinho e segurança dos profissionais, a facilidade na comunicação, um bom 

espaço físico, a responsabilidade que a clínica possui com os idosos e os familiares. 

 
A casa merece nota dez pelo atendimento e cuidado. Posso chegar a qualquer hora 

(E14, m, 70a). 
 
Corroborada por outras familiares, sobrinhas, tios, netas e esposas que também res-

ponderam satisfatoriamente com relação ao cuidado destacando aceitação do idoso em fase de 
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recuperação e cuidados com higiene pessoal, facilidade na comunicação da clínica com a fa-

mília, acesso às visitas, cuidados com a saúde dos idosos. 

 
Quando chego a encontro cheirosa, alimentada, bem cuidada, isso me tranqüiliza-
muito (E17, f, 38a). 
 
Sempre o encontro limpo alimentado. Tudo o que eles precisam me pedem (E21, f, 
59a). 
Vejo o meu marido bem tratado. Isso me conforta (E26, f, 84a). 

 
Houve também relatos de insatisfação referindo-se principalmente a questão do cuida-

do com utensílios pessoais, ao número reduzido de pessoas para executar o trabalho, a falta de 

trabalho ocupacional para os idosos e um melhor preparo para cuidadores. 

Quando questionados sobre os sentimentos emergidos após a internação, houve res-

postas variadas e polarizadas em positivas e negativas, com destaque para culpa, tristeza e 

tranquilidade, estas detalhadas no Quadro 3. 

 

QUADRO 3 –Título: Sentimentos emergidos entre os familiares após a internação do ido-

so.Fonte dos dados: MACCS/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012. 

 

Sentimentos emergidos Filhos 
f(%) 

Outros (irmãos, sobrinhos, 
tios, netos, esposas etc.) 

f(%) 
Culpa 29,4 38,5 

Compaixão 17,6 15,4 

Tristeza 17,6 30,8 

Preocupação 11,8 --- 

Abandono --- 15,4 

Tranquilidade 29,4 23,1 

Carinho 11,8 15,4 

Amor 17,6 --- 

Luto 17,6 --- 
 

 

Teve-se o relato de uma filha sobre não ter nenhum sentimento com relação à interna-

ção da mãe, porém esta ausência pareceu indicar-se mais uma reação de negação.  

 
Não tenho sentimento algum, pra mim é tudo normal. (E23,f,62a) 
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Dos filhos que apresentaram sentimentos negativos detalha-se: culpa, tristeza, ansie-

dade, compaixão, revolta, impotência, perda iminente e preocupação. 

 
Tenho tristeza, além de pena quando vejo os velhinhos,noto a ausência de al-
guns.Tenho  medo, me vejo ali (E6,  f, 69a). 
 
É muito difícil, lembro de todos juntos, dá muita tristeza (E15, f, 53a). 

 

Nas falas dos familiares há expressão de luto pelo fato de ter que deixar o idoso, um 

sentimento de abandono e morte.  

A dificuldade da família em enfrentar a realidade de manter o idoso em um lugar que 

não faz parte do seu ambiente pode se manifestar através de sentimentos dolorosos, muitas 

vezes com expressões de mecanismos de enfrentamento, percebidos através de colocações 

como: 

 
Tenho um grande sentimento de culpa, me sinto como se estivesse abandonando, é 
muito difícil. Às vezes fico um tempo sem vir (E 18, f, 58a). 
 

Assim os sentimentos de compaixão estavam relacionados ao afastamento da casa do 

idoso, de seu próprio ambiente e de outros familiares, relatando comportamento melancólico 

do idoso. 

 
 Tenho muita tristeza de vê-la aqui longe da casa dela (E11,F,58a) 

 

Daí a necessidade de intervenção psicoeducativa para amenizar tais sentimentos e a-

fastamento, preparando o familiar para o enfrentamento. 

Os sentimentos de culpa se relacionaram a sensação de estar abandonando o idoso, 

conforme demonstrado: 
 

Não queria que ela pensasse que a estamos abandonando (E24, F, 53a). 
 
Não é confortável vê-la em casa de idosos (E9, F, 53a). 

 

O desconforto esteve relacionado a ter que lidar com a realidade da internação e pela 

identificação, pelo fato de também estarem começando a ficar idosos como expresso na fala: 

 
Me sinto cansada. Ter que tomar conta é muito complicado, não queria viver isso, 
não me sinto bem de ver os velhinhos, daqui a pouco serei eu. (E19, F, 60a). 
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Quanto à esposa, relatou os sentimentos de culpa e separação. A separação relacionado 

pelo fato de não poder estar junto e a culpa pelo fato de ter que deixar com problemas de saú-

de. 

 
Quando o internei senti muito pela separação, a tristeza é deixa-lo  as-
sim(E26,F,84a) 

 

O sentimento de culpa demonstrado é reparado pelos sentimentos de amor com o obje-

tivo de tornar as coisas mais agradáveis, amenizando o desconforto sentido pelos familiares, 

como demonstrado nas falas: 

 
Hoje o amor pela minha mãe é muito grande. Nunca deixei de ter. Lido muito bem 
com ela. O idoso precisa de amor, pede carinho, paciência. É barra! (E5, f, 51a). 
Sempre que venho, pego para sair no final de semana Tenho muito amor (E27, M, 
44a). 

 

Os sentimentos de preocupação e temor demonstrados também se relacionam a deixar 

o idoso na instituição sob os cuidados de outras pessoas. E, como medida de resolu-

ção/estratégia apontada, se aproximam da equipe de cuidadores, como forma de garantir um 

melhor cuidado, como evidenciado nas falas: 

 
Procurei conhecer os cuidadores, os enfermeiros, mantenho um bom relacionamen-
to com todo mundo, acho que facilita os cuidados (E30, f, 58a). 
Me relaciono bem com todo mundo, acho todos ótimos, participo cantando para e-
les (E3, f, 52a). 

 

Assim, o alívio e a tranquilidade foram apontados pela assistência dada pela clínica, à 

facilidade na comunicação com a equipe de saúde e, pelos cuidados prestados aos idosos.  

Portanto, apresenta-se no Quadro 4 a síntese da análise das respostas da família quan-

do ao processo de institucionalização do idoso.   
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Quadro 4 –Título: Síntese das respostas da família sobre o processo de institucionalização do 

idoso.Fonte dos dados: MACCS/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012. 

 

Processo de Ins-

titucionalização 

do idoso 

 

Relação 

anterior 

n (%) 

Mudança 

de  

compor-

tamento 

do idoso 

Confronto 

com desqua-

lificação 

profissional 

 

Senti-

mento de 

culpa 

 

Repara-

ção 

 

Reconhe-

cimento 

do cuida-

do 

Aproximação 

 

18 (60) -- 9 (30) 30 (100) 30 (100) 9 (30) 

Afastamento 

 

12 (40) 30 (100) 21 (70) -- -- -- 

 

 

4.3.4 Família e participação no cuidado na instituição 

 

E, por fim, a reparação se dá na continuidade e a responsabilização pelo cuidado  na 

instituição, o sentimento de vigilância e na promoção de bem-estar ao idoso pode promover 

bem-estar psicossocial ao familiar e indiretamente ao idoso e a instituição. 

Pois, as respostas da família com relação às visitas estavam relacionadas à observação 

dos cuidados prestados na Instituição, a visita como forma de resgatar laços com o idoso pela 

aproximação, como evidenciado nas falas: 
 
Acho que a participação da família nos cuidados deve ser estar presente, observan-
do (E30, f, 58a). 
A família deve cuidar visitando para saber tudo o que acontece (E6, f, 60 a). 
Para mim a visita é muito importante, pois fico perto dela (E15, f, 53a). 

 

As respostas da família com relação à participação dos cuidados básicos como banho e  

troca de fraldas do idoso na Instituição foram quase unânimes. Dos 30 (100%) familiares que 

participaram do estudo, somente 2 (6,7%) participantes responderam que a família deveria 

participar nos cuidados básicos do idoso na Instituição, estes detalhados no Quadro 5. 
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QUADRO 5 –Título: Participação dos familiares nos cuidados ao idoso na instituição. Fonte 

dos dados: MACCS/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012. 

Familia-

res 

Filhos Irmãos Sobrinhas Tios Netas Esposas 

 

 

 

Partici-

pação no 

cuidado 

na insti-

tuição  

Sustentação 

Presença da 

família 

Observação 

constante 

Levar medi-

camentos 

Cuidar da 

aparência 

Higiene 

Alimentação  

Passear 

Ajudar 

Conversar 

Levar ali-

mentos 

Visitar 

Observar os 

cuidados 

prestados 

Cuidar da 

aparência 

Dar atenção 

Dar necessi-

dades básicas 

Não deixar 

de visitar 

Observar o 

cuidado com 

higiene 

Alimentar 

Levar medi-

camentos 

Dar Cari-

nho 

Levar ali-

mentos 

Cuidar dos 

objetos 

Levar para 

passear 

Alimentar 

Levar ali-

mento 

 

Os cuidados básicos referentes ao banho e troca de fraldas foram considerados de res-

ponsabilidade dos técnicos, pois exigem habilidade. Os familiares em sua maioria demonstra-

ram muita dificuldade na participação das atividades de banho e higiene íntima. Alguns che-

garam a dizer que pagam para terem esses cuidados, portanto não se vêem nessa participação, 

e isso pode ter influenciado nos baixos índices de sobrecarga demonstrados pelos cuidadores.  

 
A participação da família nos cuidados deve ser levar para dar uma volta, comprar 
algo que ela goste (E30, f, 58a). 
 
A família deve cuidar sempre para saber tudo o que acontece (E6, f, 69a). 
 
Os cuidados básicos devem ficar com os profissionais. Acho que a família tem que 
estar próxima (E27, M, 44a). 

 

As duas depoentes favoráveis a participação no banho e troca de fraldas são filhas  

com mães na instituição. Para elas, a família deve participar, pois ajuda a manter os vínculos 

afetivos, o que realmente falta muitas vezes seria o tempo para execução dessa tarefa na Clí-

nica e, portanto, também não as executam. 
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As respostas da família em relação ao tipo de cuidado que deveria participar estavam 

relacionadas a prestar uma vigilância constante nos medicamentos e nas roupas; sair com o 

idoso; cuidar da aparência do idoso; levar materiais e objetos para o idoso quando necessário; 

ajudar a manter a organização dos objetos pessoais do idoso; levar para caminhar; dar uma 

alimentação; levar para viajar; estar presente nos aniversários; prestar assistência financeira, e 

ajudar a vestir e calçar. 
 

Acho que a família deve participar nos cuidados dando alguma alimentação (E3, F, 
52a). 
 
Acho que a família deve participar nos cuidados dando um alimento e levando para 
sair (E2, F, 62a). 
 
Acho que a família pode dar uma comida na boca, estimular a comer e levar para 
passear (E22, F, 51a). 

 

Portanto, os cuidados da família na Instituição esteve relacionados à presença, obser-

vando constantemente, ou seja, se aproximar numa espécie de vigilância constante. Isto pode 

explicar por vezes a origem de conflitos entre profissionais, instituição e família e, portanto 

necessário de intervenções de enfermagem e psicologia. 

  

 

4.4  DISCUSSÃO 

 

Os familiares responsáveis pelo estudo em sua maioria se encontravam próximos de se 

tornarem idosos ou já eram idosos. Na literatura, estudos demonstram que muitos idosos estão 

cuidando de idosos pelo fato do cuidador familiar ser muitas vezes a esposa ou a filha mais 

velha (FALCÃO, 2006, p.16). 

Outro dado que mereceu destaque foi a renda familiar, demonstrando que boa parte 

dos participantes do estudo pertenciam a Classe Média, Classe C, entre R$ 1.500,00 e R$ 

7.000,00, como também havia participantes da Classe A, acima de R$ 11.000,00 (FECO-

MÉRCIO SP, 2012, p.19).  

Esse dado pode ser justificado pelo fato da pesquisa ter sido realizada em Instituição 

de Longa Permanência localizada na zona Sul do Rio de Janeiro, aonde há uma maior preva-

lência das Classes Sociais altas , isto infere em parte na especificidade dos resultados, e em 

sua autenticidade. 
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Assim como, se destaca o alto nível de escolaridade dos participantes. Essa prevalên-

cia também pode estar relacionada ao perfil sociodemográfico dos participantes, em razão da 

pesquisa ser realizada com pessoas de classe média. Na literatura não se encontrou estudos 

que respaldassem a relação entre nível de escolaridade e perfil de cuidados familiares presta-

dos. 

Nos resultados apresentados verificou-se que prevaleceu um maior percentual de mu-

lheres do que homens, um dado recorrente em pesquisas com familiares cuidadores (SILVA, 

LIPP, PINTO, 2008, p.4). Assim, as mulheres historicamente exercem mais o papel de cuida-

doras do que os homens, estas em sua maioria relacionadas a razões culturais, atribuídas ao 

papel da mulher na sociedade, mas, que se tende a modificar dadas as alterações da estrutura 

familiar contemporânea (DORNELAS, GARCIA, 2006, p.2).  

As filhas mulheres são as mais citadas como cuidadoras, influenciado tanto pela ques-

tão de gênero como de reciprocidade. Destaca-se que seria comum ocorrer alterações nas fun-

ções ou no papel de cada membro da família, como tido a maioria dos conflitos descritos era 

entre mães e filhas, explicado em parte por esta possível inversão no papel de pais e filhos 

(DORNELAS, GARCIA, 2006, p.2). 

Vimos também na caracterização dos idosos que possuíam Alzheimer e estavam na 

faixa etária compreendida entre 64 e 96 anos. Essa prevalência da demência, segundo estudo 

realizado, aumenta progressivamente sendo a idade o maior fator de risco. A partir de 65 anos 

a prevalência dobra a cada 5 anos (APRAHAMIAN, MARTINELLI e YASSUDA, 2009, 

p.28).  

 As respostas de sobrecarga moderada a severa em mulheres, filhas e esposas, podem 

ser explicadas pelo fato de sua relação com a questão de gênero e proximidade afetiva.  Estu-

dos realizados revelam que a mulher teria mais estresse que os homens, levando a vários pre-

juízos orgânicos (LIPP e MALAGRIS, 2004, p.12). Ou poderia se relacionar a maior capaci-

dade dos homens em realizar estratégias de enfrentamento como apontado neste estudo, talvez 

pelas características influenciadas pela cultura machista de não poder expressar sentimento 

como as mulheres ou a forma diferenciada de lidar com situações de conflito. 

Problemas de humor são descritos de forma diferente por homens e mulheres, explica-

do parte pelos mesmos princípios comportamentais, porém de um modo diferente em funções 

dos papéis masculinos e femininos. Em nossa cultura, as mulheres tendem a exagerar a gravi-

dade de seus episódios depressivos, enquanto os homens fazem o oposto. Papéis sociais tam-

bém estariam relacionados ao modo como enfrentam os estressores da vida (BORLOTI, BE-

ZERRA, BALBI NETO, 2010, p.129). 
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 Um estudo desenvolvido por Brodaty e Donkin (2009, p.217) diz que os efeitos de ser 

um cuidador familiar, embora as vezes positivo, são geralmente negativos com altas taxas de 

sobrecarga e morbidade psicológica, bem como isolamento, problemas de saúde e dificulda-

des financeiras. Os cuidados familiares, portanto são vulneráveis a efeitos estressores diversos 

e as intervenções psicossociais que demonstram reduzir a sobrecarga dos cuidados, assim co-

mo a depressão nos cuidadores familiares. 

Porém a baixa ou a ausência de sobrecarga neste estudo pode se relacionar ao fato de-

les não estarem cuidando diretamente de seus familiares. Os cuidados diretos são oferecidos 

pela instituição, e o familiar entrevistado pode ser considerado um cuidador secundário.  

A maioria dos estudos que demonstram a sobrecarga trata de cuidadores principais e  

fruto do cuidado direto prestado no domicílio (PAULA, ROQUE, ARAÚJO, 2008, p.285 ).  

Também se esperava que os problemas de saúde do familiar cuidador influenciassem 

na percepção de sobrecarga, isto ocorreu em um caso, que se tratava de uma idosa fragilizada 

e sua ausência de saúde determinava maiores índices de estresse. Na literatura não se encon-

traram estudos que justifiquem tais resultados, necessitando de futuras investigações. 

Porém, observou-se que os idosos possuíam saúde estável apesar da doença crônica 

instalada que não ofertava maiores problemas. Pois o estresse pode ser explicado por outras 

razões como a vida cotidiana, ambiente de trabalho e as responsabilidades familiares, não 

relacionadas somente a pessoas que possuem alguma enfermidade. 

Para Stacciarini e Trocolli (2001, p.18), o estresse trata-se de um processo psicológico 

e a compreensão dos eventos estressantes seria afetada por variáveis cognitivas, não é a situa-

ção que define e sim a percepção do indivíduo sobre a situação. 

Destaca-se também nos resultados de respostas de enfrentamento a influências dos 

Neurolépticos, seu uso se relacionou a maiores índices de enfrentamento, o que se explica 

pelo fato dos Neurolépticos ou antipsicóticos serem inibidores das funções psicomotoras que 

por algum motivo podem estar aumentando o estado de agitação e excitação, se presente  po-

de diminuir a capacidade de enfrentamento do sujeito por isso, o tratamento com medicamen-

to aos cuidadores familiares seria apropriado nos casos necessários, já que esses medicamen-

tos servem para regular os processos psíquicos do ser humano (BALLONE, 2007, p.1).  

Observa-se nas falas desses familiares de Classe média alta um alto esclarecimento 

sobre a doença, talvez uma melhor conscientização sobre o que estava acontecendo com o 

idoso, um melhor esclarecimento, pode ter influenciado o baixo índice de estresse e melhor 

coping. Outro diferencial pode estar associado ao fato de se encontrar em classes sociais, com 

perfil socioeconômico alto que pode favorecer o cuidado ao idoso dependente, face à realida-
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de social brasileira de possuir população idosa em sua maioria de baixa renda (OLIVEIRA, 

NOVAES, 2012). Isto que pode explicar os altos índices de estresse e baixo coping, o que 

sugere a continuidade de pesquisas que diferencie tais situações. 

Verificou-se que os resultados relativos ao estresse da família e as estratégias de en-

frentamento utilizadas para através dos testes aplicados (Zarit e Coping) mostraram baixo 

nível de estresse, demonstrando que os familiares desenvolveram de certa forma um nível 

maior de estratégia de enfrentamento, algo imperceptível diante de situações de conflituosas, 

e que o familiar pode ou não se beneficiar se assistido psicossocialmente.  

As dificuldades encontradas pela família em lidar com a fragilização do idoso, ocasio-

nada pela doença senil, acarretam disfunções nos familiares levando a sobrecarga conforme 

tido nos relatos dos familiares.  

A relação familiar é complexa pela singularidade de cada ser humano, o temperamento 

de cada um, sua herança genética, sua personalidade. Nesse jogo relacional familiar há alian-

ças e disputa de poder, muitas vezes os conflitos ficam submersos, não resolvidos. Esses con-

flitos familiares acarretam dispêndio emocional, com disfunção psíquica e física. 

No caso do relacionamento entre mãe e filha, as dificuldades e os conflitos são mais 

comuns pela proximidade de gênero “O relacionamento entre mãe e filha estão sujeitos a con-

flitos e agressividade” (DORNELAS, GARCIA, 2006, p.334). A coexistência de sentimentos 

negativos e positivos é normal nessa relação, mas as discussões sobre sentimentos negativos 

como forma de se evitar o conflito, são menos comuns nesse caso.  

A extensão e complexidade de algumas doenças crônicas, progressivas e degenerati-

vas, que atingem os idosos e a família como um todo, especialmente sobre o familiar respon-

sável em prover os cuidados em domicílio, tendo em vista que na maioria das vezes desco-

nhece condutas adequadas frente à manifestação de exigência das doenças e as exigências do 

cuidar do idoso fragilizado (LUZARDO et al., 2006, p.588). 

A decisão pela internação se dá como consequência deste desgaste emocional e físico 

provocado pela fragilização do idoso, se tornando uma decisão difícil, trazendo sentimentos 

negativos que são apresentados pela família, muitas vezes relacionados pela representação 

social da internação em Instituição de idosos, pelo fato de culturalmente ser considerado co-

mo um lugar de morte e abandono.  

Dentre os sentimentos que levam a família ao estresse e atitude pela decisão da inter-

nação destaca-se o medo, insegurança, remorso e a culpa.  O sentimento de culpa é um mal 

estar que surge em razão da falta de orientação  do sujeito para agir no mundo (GASPAR, 

2007,p.1). 
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A internação em ILPI gera na família sentimento de culpa atravessado pelo desejo de 

fazer o bem. Esses sentimentos são muito significativos e ocorrem muito no relacionamento 

entre filhos e pais, assim como nos familiares com diferentes graus de parentesco em que 

houve reciprocidade de cuidado. 

O momento do encontro da família com a Instituição traz indecisões, culpa e insegu-

rança, portanto estabelecer o sentimento de segurança da família com a Instituição será de-

terminante para o processo de internação do idoso (CREUTZBERG, GONÇALVES, SO-

BOTTKA, 2007, p. 4) 

 
Analisando esta mesma questão no texto "Agressão, culpa e reparação" 
(1984c[1960]/1999), partindo do ponto em que a destrutividade se transforma em 
construtividade, Winnicott assinalou que o sentimento de culpa envolvido nesta situ-
ação era "silencioso" e "não consciente"; classificou–o também como "potencial", 
anulado pelas atividades construtivas e o diferenciou do sentimento de culpa clínico 
que, para ele, tem uma carga consciente (1984c[1960]/1999, p. 162) (SILVA, 2006). 
 

Familiares e idosos têm muitos questionamentos, receios e expectativas quanto à in-

ternação. Por isso, a importância de um acompanhamento desse processo para uma melhor 

adaptação e aceitação (POLLO e ASSIS, 2008, p.1). 

Os sentimentos de desconforto demonstrados pelos irmãos, esposas e sobrinha estive-

ram relacionados a não saber lidar com a internação pelo fato de se identificarem, por estarem 

idosos e perceber vivendo na mesma situação, ou seja, com o mecanismo de identificação.  

A família também demonstra ausência de sentimentos, como forma de negação de sen-

sações dolorosas ou de uma realidade desagradável, muitas vezes difícil de suportar. Esta au-

sência pode estar muitas vezes relacionada ao mecanismo de recusa do desprazer em geral.  

 
Nesse contexto, por ter descrito o mecanismo de auto-acusação, baseia-se na seguin-
te afirmação do psiquiatra e neurologista alemão Wilhelm Griesinger: "Sob a influ-
ência do mal-estar moral profundo que constitui o distúrbio psíquico essencial da 
melancolia, o humor ganha um caráter absolutamente negativo" (p. 153). É, pois, 
por esse caminho, que Cotard edifica sua investigação acerca do delírio de negação 
melancólico. Ele busca inspiração, sobretudo, no fator isolado por Griesinger, que 
diz respeito ao humor negativo do melancólico. A partir daí, encontra razões para es-
tabelecer a distinção entre o delírio de perseguição e o delírio de negação. Assim, ele 
designa o estado como "delírio de negações". Nesse quadro, a disposição negativa é 
levada ao mais alto grau, no qual o sujeito apresenta negação de tudo, opondo-se e 
resistindo a tudo (SILVA, 2006). 

 

E isto pode provocar o afastamento ou conflito da família com a institucionalização o 

programa psicoeducativo pode ser uma ferramenta de intervenção para prevenir tais eventos, 

assim como para auxiliar na participação destes na rotina da instituição. 
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Pois o cuidado realizado pela família na Instituição se torna uma forma de manutenção 

dos vínculos afetivos que de certa forma parecem ficar perdidos no ato da internação pelo 

afastamento da família.  

Porém, cabe destacar, que a participação dos cuidados na Instituição pode se relacio-

nar com certo desconforto quando se trata de cuidados como banho, troca de fraldas, higieni-

zação. Esses cuidados foram considerados pela maioria dos familiares de responsabilidade 

dos profissionais, a família não se inclui nessa participação. O banho, assim como a higieni-

zação das partes íntimas são descritas pela família como desgastantes e o que pode se suscitar 

a discussão se isto esta implicado com a sexualidade,assim como também em lidar com secre-

ções e excrementos. 

A sexualidade e seu desenvolvimento são fortemente marcados pela cultura e pela his-

tória de cada sociedade que impõe regras de relevada influência no comportamento dos indi-

víduos, possuindo um caráter dinâmico e imutável não apenas pelas particularidades com que 

cada pessoa assimila e sim pela tradição social por meio de seus rituais, sua linguagem, suas 

fantasias suas representações, símbolos e convenções (SCHINDHELM, 2011, p.9). 

Pois as dimensões do cuidar podem ser relativas a dois pontos: o instrumental com 

destaque as atividades físicas; e expressivo diz respeito aos aspectos psicossociais, dimensões 

indissociáveis da forma de demonstrar afeto (COELHO e FONSECA, 2005, p.216). Por isto, 

as citações de cuidado dos familiares se referem às formas diferenciadas como as mais citadas 

dar alimentação e levar para passear. 

A instituição representa para a família uma forma substituir o seu papel que seria de 

estar cuidando por um espaço que o faça de forma plena com o mínimo de falhas possível, um 

lugar de bem estar que leve a família a ter um sentimento de tranquilidade com relação aos 

cuidados que a mesma, por razões demonstradas neste estudo, não se encontra em condições 

de realizar. 

Assim, a família também demonstra mais segurança quando reconhece o cuidado atra-

vés das respostas de tranquilidade e da instituição como prolongamento do espaço familiar,  

sendo que esta instituição possuindo recursos que a família não pode oferecer, de certa forma 

levando a família a uma menor frequência nas visitas, assim como na rotina de cuidados. 

Esse dado se torna de extrema relevância e vai de encontro a realidades demonstradas 

em outros estudos que demonstram que a institucionalização está relacionada à solução para 

os idosos que não possuem respaldo familiar, ou seja, deve atuar nos motivos geradores da 

redução dos laços familiares da ausência da família (RISSARDO et al, 2011, p. 686).  
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Contudo, a utilização de estratégias de enfrentamento pode ajudar a família na diminu-

ição do estresse sendo as respostas de enfrentamento mais utilizadas, a fuga e esquiva e tam-

bém afastamento, é quando a família se ausenta, ou seja, não precisa estar diretamente com a 

responsabilidade dos cuidados e isso proporciona um certo sentimento de  segurança com 

relação a instituição, amortecendo o estresse e levando a família a lidar melhor com uma  rea-

lidade  muito difícil de ser assimilada. 

Em todas as entrevistas percebemos o quanto é difícil para a família aceitar a realidade 

de ver seu idoso em uma Instituição de longa permanência mesmo naqueles que demonstra-

ram maior segurança. Dentre as colocações, destacamos as demonstrações de ausência de 

sentimento  que  nos fez pensar na resistência e negação, pois ao mesmo tempo que se falava 

sobre tal ausência de sentimentos, as demonstrações de angústia foram ditas através do olhar, 

da percepção do estado psicológico. 

Em alguns momentos tivemos que parar a entrevista para aguardar a expressão de e-

moção, que se expressava através do choro ou muitas vezes de uma raiva de estar tendo que 

vivenciar toda aquela situação, como foi o caso da primeira entrevista que fizemos, aonde o 

familiar, uma filha, chorou muito ao lembrar como  o idoso  era e como ele estava naquele 

momento, debilitado, dependente, sem condições de mais nada e principalmente  sem apoio 

de outros familiares . 

Destacamos dentre as entrevistas a de um familiar (filho), sexo masculino, que  ex-

pressou um luto bem consciente sobre a realidade da  clínica, dizendo que era um lugar aonde 

todos esperavam para morrer, que não suportava estar ali. Entrar na  clínica era entrar em um 

lugar de mal estar, por isso ele fazia a visita dentro de um tempo determinado, não ultrapassa-

va aquele tempo, pois era o ideal para suportar. 

Algumas entrevistas foram marcadas pela revolta e medo da velhice, como exemplo 

uma filha que disse que ir à clínica era difícil porque todas as vezes que entrava, lembrava que 

um dia ela estaria do mesmo jeito, e isso lhe dava uma sensação de pânico, por isso as vezes 

demorava para visitar e quando visitava depois de algumas semanas e alguém demonstrava 

sua falta ficava com muita tristeza e dor. 

Percebeu-se em alguns familiares sintomas de ansiedade, desconforto por estar na clí-

nica, pelo fato de não querer ouvir o interno pedindo para ser levado para casa,  essa entrevis-

ta foi realizada em um lugar mais isolado, aonde não pudesse haver contato com a interna. 

Essa entrevista aconteceu dentro de um clima de muita ansiedade, uma grande preocupação 

com o tempo, em alguns momentos a entrevistada expressou angústia e sentimento de culpa. 
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A raiva e ansiedade da família foram sendo demonstradas também através das críticas 

feitas aos cuidados prestados, como exemplo uma filha que dizia não ter nenhuma confiança 

em deixar o pai sozinho na instituição e, por isso, passava a maior parte do seu tempo dentro 

da instituição para observar os cuidados. 

Os comportamentos citados nos fazem pensar na extrema importância de um Programa 

que atenda todas as demandas da família, possibilitando um encontro onde família e institui-

ção estejam integradas proporcionando um melhor atendimento e um bem estar para todos. 

A necessidade de esclarecimento sobre comportamentos observados, doenças, cuida-

dos, assim como treinamento e também tratamento dos sintomas psicológicos  e clínicos que 

emergem,  facilitará essa relação família, idoso, instituição, quebrando o estigma de um lugar 

de morte, decrepitude total, para um lugar de cuidados, um lugar que promova saúde, possibi-

litando uma maior participação da família . 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  PRODUTO - PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 

 

Os Programas Psicoeducativos podem tornar-se uma ferramenta de suporte para as 

famílias dos idosos que enfrentam falta de condições para o cuidar, atender as suas necessida-

des, quer pelas dificuldades em lidar com os transtornos de comportamento, desgaste físico e 

dependência; pressões econômicas; ocupacionais ou pelas pressões sociais próprias da própria 

família. 

Nestes incluem intervenções como treino cognitivo, reabilitação neuropsicológica, ati-

vidade física, orientação nutricional, apoio e aconselhamento psicológico para cuidadores e 

familiares. Como também demonstram bons resultados no processo educacional do cuidador 

familiar, assim como, para cuidadores formais. 

A partir do referencial teórico e dos dados apresentados nesta pesquisa, concebeu-se o 

programa proposto cujo objetivo geral visa: Potencializar a relação família-idoso e família-

Instituição.  

Para tanto, elaboraram-se estratégias e conteúdos que auxiliem o processo de consci-

entização e o estabelecimento de mecanismos de enfrentamento do processo de institucionali-

zação. 

Como objetivos específicos da proposta de Intervenção Psicoeducativa, teve-se: com-

partilhar de experiências e sentimentos entre familiares; discutir sobre as dimensões do cui-

dar/cuidado; proporcionar conhecimento sobre os aspectos do cuidado na Instituição; potenci-

alizar ou resgatar a aproximação do familiar com o idoso na instituição; auxiliar a família em 

atitudes que reflitam uma melhor compreensão dos cuidados necessários para com o idoso 

dependente; e avaliar como se estabelece seu próprio autocuidado e bem-estar do cuidador. 

Inicialmente construiu-se a proposta com tendo como estratégia com o grupo, que in-

corporasse a Integração das famílias na Instituição como forma de apoio entre os familiares, 
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na troca de experiências e suporte emocional, uma forma de levar o grupo familiar a trazer seu 

referencial familiar e social dentro de uma troca de experiências (PY, 1987).  

Portanto, a forma grupal seria a ideal de execução, porém como tido nos dados desta 

pesquisa e a experiência de campo com dificuldade de horários de alguns familiares ou mes-

mo restrições pessoais, propõe-se que a mesma concepção pensada em grupo pode ser aplica-

da individualmente e o resultado comparativo de efetividade de uma ou outra pode ser um 

futura pesquisa necessária.  

Na literatura, o número de encontros varia entre 6 a 12. Optou-se por 8 sessões, núme-

ro médio e que atendia a proposta defendida, além de garantir que se tenha o máximo de par-

ticipação e o mínimo de perda no seguimento da proposta. 

Os 6 encontros tratam: apresentação e discussões sobre família e a institucionalização 

(dinâmica linha da vida); doenças neurodegenerativas e transtornos de comportamento (expo-

sição e discussão); estratégias de comunicação com o idoso com demência (dinâmica corpo-

comunicação); no quarto encontro após reunir as informações anteriores e preparo para apro-

fundar-se na relação da família com o processo de institucionalização e na participação no 

cuidado do idoso na Instituição solicita-se que vejam o filme proposto anteriormente e discu-

tam o conflito entre institucionalizar e a vida cotidiana (Discussão do filme O Filho da Noi-

va); Estratégias de enfrentamento I (Exemplos motivadores e Discussão grupal do mecanis-

mos Confronto, Afastamento, Auto-controle, Suporte social, Aceitação de responsabilidade, 

Fuga e esquiva, Resolução de problemas e Reavaliação positiva); continuação Estratégias de 

enfrentamento II (Exemplos motivadores e Discussão grupal do mecanismos Confronto, Afas-

tamento, Auto-controle, Suporte social, Aceitação de responsabilidade, Fuga e esquiva, Reso-

lução de problemas e Reavaliação positiva); Estresse e sobrecarga do cuidador (Dinâmica 

cuidado na dependência); Fechamento (Revisão e avaliação do grupo).  

Ressalta-se que após de cada encontro realizar-se-á um lanche com objetivo de pro-

porcionar descontração, proximidade no grupo, e um espaço informal para dialogo entre os 

participantes.  

Como também antes e ao final da participação no programa se auto-aplicará a escala 

de Coping e Zarit.  

Adotou-se para fundamentar as dinâmicas de grupo (PY, 1987, p.22), técnica instituí-

da por Joseph H. Pratt com pacientes tuberculosos (1931) definida “método de classe” 

(Py,1987,p.22). Psicodrama, fundamentado na teoria do Psicodrama de Jacob Levy Moreno 

(YOZO, 1995, p.11) e as técnicas de Terapia Cognitivo Comportamental, abordagem de senso 

comum,suas teorias e métodos foram desenvolvidas por Aaron T. Beck (1963) (WRIGHT, 
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BASCO, THASE, 2008, p.16 ). Estas foram escolhidas tanto por sua adequação ao programa 

proposto como pela viabilidade de se aplicar tanto em grupo como individual. Apesar de se 

considerar que o grupo potencializa sua discussão, sabe-se que alguns familiares fragilizados 

ou com dificuldades de participação no grupo podem se beneficiar mesmo que de uma pro-

posta individual, neste sentido valerá a pena testar tal hipótese como dito anteriormente. 

A seguir no Quadro 5.1 detalha-se o planejamento do programa proposto.  

  



 
 

5.1 PLANEJAMENTO DO PROGRAMA PSICOEDUCATIVO “ENCONTROS FAMILIARES” 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA COSTA  

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO “ENCONTROS FAMILIARES” 

Clientela: Máximo de 20 pessoas 

Objetivos: Potencializar a relação família-idoso e família-Instituição. 

- Grupal ou individual 

 

1º. MÓDULO  

 

MEDIA-

DORA 

OBJETIVO ESTRATÉGIA DURAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO  

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Compreender como funciona o pro-

grama 

Apresentação  

Auto-aplicação das esca-

las de Zarit e Coping 

15 min LITERATURA:Estratégias de 

Coping desenvolvidas por cuida-

dores de idosos portadores de do-

ença crônica (Simonetti; Ferreira,  

2008) 
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Enfermeiro 

e Psicólogo   

Apresentação da dinâmica  Dinâmica linha da vida - 

(infância, adolescência, 

adulto e sua relação com 

o idoso) 

20 min LITERATURA -100 jogos para 

grupos;Uma Abordagem Psico-

dramática(Yozo, 1995) 

RESULTADOS (historia anterior 

e sua influência no processo de 

institucionalização) 

Enfermeiro 

e Psicólogo   

Discussão do Processo de Institucio-

nalização 

Apresentação da produ-

ção e discussão  

45 min LITERATURA-Em busca de uma 

instituição para a pessoa idosa 

morar (Perlini et al., 2008) 

RESULTA-

DOS:Agressividade,ausência de 

cuidadores  habilita-

dos,ansiedade,insegurança,ausênci

a de noção de higiene pessoal. 

 

2º. MÓDULO – Envelhecimento Neurodegenerativo 

 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Motivação para a apresenta-

ção  

Dinâmica – Tempestade de idéias 

(O que vocês sabem sobre demên-

cia?) 

15 min LITERATURA-100 jogos para gru-

pos (Yozo, 1995) 



 
 

66

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Aula expositiva Discussão sobre sinais e sintomas 

da demência, depressão e outros 

transtornos neurodegenerativos   

50 min LITERATURA-Doença mental difi- 

culdades enfrentadas pela família e 

cuidador principal (Silva et al., 2008) 

RESULTADOS- ressaltam o número 

de idosos com demência e um com 

depressão, e a dificuldade no manejo. 

 

3º. MÓDULO – Comportamento e Comunicação  

 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Apresentação e motivação para o 

tema 

Dinâmica Corpo/Comunicação 

(Como você se comunica com seu 

idoso?) 

20 min LITERATURA-100 jogos para 

grupos (Yozo, 1995) 

 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Identificar aspectos simbólicos da 

comunicação verbal e não verbal 

 Estratégias comunicacionais para 

diminuir agressividade e agitação 

Comentários sobre as sensações 

do grupo 

Troca de experiências-Solicitar a 

cada participante trazer suas expe-

riências pessoais 

45 min LITERATURA-Eficácia de trei-

namento estratégias comunicati-

vas  a cuidadores de pacientes 

com demência (Roque et al., 

2009) 

RESULTADOS (principal moti-

vo para institucionalização rela-

tado pelos familiares foi trans-

tornos no comportamento) 
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4º. MÓDULO – Relação com a Instituição 

 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Motivação  Dinâmica- Filme - O Filho da 

Noiva 

20 

min 

INSTRUMENTO/RECURSO (filme 

retrata o cotidiano, a sociedade e cultu-

ra) 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Aspectos objetivos e subjetivos que 

atravessam o processo de institu-

cionalização 

 

Discutir a relação da família 

com o espaço de cuidado ins-

tituição 

 

45 

min 

LITERATURA: O significado do cui-

dado para quem cuida do idoso em Ins-

tituição asilar (Martinez; Brêtas, 2004) 

RESULTADOS (a visão da instituição 

como local de morte, o encontro com a 

própria velhice e a difícil decisão pela 

institucionalização) 

 

5º. MÓDULO – Estratégias de enfrentamento I Coping  

 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Interagir com os participantes 

do programa 

Apresentação da proposta 

Avaliação do conhecimento prévio 

sobre Enfrentamento 

10 min LITERATURA- Coping e Adesão 

ao regime terapêutico (Sousa et 

al., 2011) 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

-Conscientizar a família sobre 

os mecanismos de defesa a 

- Conversando sobre sentimentos 

da família amor, “ódio”, culpa e 

45 min LITERATURA-Amor, ódio e 

reparação (Klein; Rivieri, 1975) 



 
 

68

importância do enfrentamento. 

 

reparação.  

Exemplos motivadores e Discussão 

dos mecanismos: Confronto, Afas-

tamento, Autocontrole, Suporte 

social, Aceitação de responsabili-

dade, Fuga e esquiva, Resolução de 

problemas e Reavaliação positiva; 

DADOS (sentimento de culpa, 

maior coping entre os homens, 

fuga, esquiva e afastamento como 

significativos) 

 

6º. MÓDULO – Estratégias de enfrentamento II Coping  

 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Retomada sobre as estratégias de 

enfrentamento citadas 

Avaliação como aplicou as estra-

tégias de enfrentamento 

Discussão grupal 20 min LITERATURA-Questões acerca 

do Coping  (Ribeiro;  Rodrigues, 

2004) 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Dedicar-se a redução de ansie-

dade e rompimento de padrões 

de evitação. 

Cont. dos Exemplos motivadores 

e Discussão dos mecanismos: 

Confronto, Afastamento, Auto-

controle, Suporte social, Aceita-

ção de responsabilidade, Fuga e 

esquiva, Resolução de problemas 

e Reavaliação positiva; 

45 min 

 

LITERATURA (treinamento de 

competências e comportamento 

RESULTADOS (vide anterior) 
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7º. MÓDULO – Estresse e Sobrecarga do Cuidador Familiar 

 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Sensações e percepções sobre o 

cuidar do outro  

 

Dinâmica: cuidado na dependên-

cia (Pedir para cada cuidador ves-

tir um no outro uma peça, andar 

com os olhos vendados sobre obs-

táculos) 

 

20 min 

 

LITERATURA:100 Jogos para 

grupos(Yozo, 1995) 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Discutir o Estresse e a Sobrecar-

ga 

Cuidado de si 45 min LITERATURA:Determinantes da 

tensão do cuidador  familiar de 

idosos dependentes (Fernandes; 

Garcia, 2009) 

RESULTADOS: (apesar dos bai-

xos índices de sobrecarga, trata-se 

um tema recorrente na falas e ne-

cessário de reforço 
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8º. MÓDULO – Fechamento 

 

Enfermeiro 

e Psicólogo 

Revisão e avaliação do programa Dinâmica de fechamento (Revisão 

de cada modulo) 

 Abertura para as considerações 

finais  

Auto-aplicação das escalas 

50 min 

 

 

LITERATURA: 100 Jogos para 

grupos (Yozo, 1995)  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  CONCLUSÃO  

 

A pesquisa demonstrou o perfil psicológico e social das famílias que possuem idosos 

em ILPI. A maioria dos responsáveis era do sexo feminino, dado corroborado em estudos, 

movido principalmente pelos aspectos culturais, sendo a maioria filhos, seguido por irmãos, 

sobrinhos, tios, netos e esposas. 

Nota-se também que a maioria dos familiares regulavam dentro de uma faixa etária 

próxima aos 60 anos, o que nos fez pensar que muitos dos que se responsabilizam pelos 

idosos estão se aproximando ou estão idosos, dificultando muitas vezes o cuidado por 

problemas de saúde. 

Observa-se que no geral os familiares não apresentaram respostas significativas de 

estresse/sobrecarga, algo surpreendente, esperava pelo fato de se pensar a proximidade 

familiar poderia ocasionar mais estresse, apesar de ter tido um resultado mais considerado de 

estresse nas filhas. Como também sendo em razão de não estarem cuidando diretamente do 

idoso, contudo sem comprovação na literatura científica, necessitando de investigação. 

Os familiares de maneira geral realizam estratégias de enfrentamento, exceto pela fuga 

esquiva e afastamento que se mantiveram abaixo do índice esperado, o que pode ser explicado 

pela confirmação da hipótese inicial do estudo, que quanto menor o enfrentamento maior 

poderá ser o afastamento do cuidado na instituição.  

Também no Coping houve diferença significativa quanto à escolaridade, uso de 

medicação neuroléptica, e marginalmente o sexo masculino realizam mais Coping do que as 

mulheres.  

Dentre as dificuldades enfrentadas pelas famílias no processo de opção pela 

institucionalização teve-se destaque os cuidados de higiene, agressividade, ausência de 

profissionais qualificados para o cuidado no domicílio.  
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Assim, ao percorrer a história familiar, percebe-se que as relações anteriores 

conflitantes e ausência de vínculos influenciaram no afastamento e aproximação da família, 

associados aos atravessamentos culturais que influenciaram a família em seus contextos de 

vida. 

Identifica-se nas relações mais conturbadas uma presença mais significativa de filhas 

com mães pelo processo de identificação e reatualização da relação da mãe com sua mãe 

através da filha, um resgate das figuras parentais, uma forma de trazer de volta algo que não 

se resolveu nesta relação. 

Assim, a ILPI representou tranqüilidade e segurança, pois oferece profissionais 

preparados para auxiliar os idosos no cuidado ao idoso dependente. 

Dialeticamente, houve relatos de desconfiança quanto aos cuidados prestados, em sua 

maioria explicativa das situações evidenciadas de culpa. Estes a sentiam por ter 

deixado/abandonado o idoso em ILPI por tê-lo internado. Apesar da consciência relatada de 

que aquele era o melhor lugar para o idoso ficar em razão de não ter uma melhor opção 

devido às dificuldades relativas à idade dos familiares, às enfermidades que possuíam, à 

ausência de pessoas preparadas para auxiliar, à dependência e aos transtornos de 

comportamento, ainda se culpavam. 

Percebeu-se que nas respostas que as famílias se aproximam mais da Instituição numa 

atitude “observadora” na busca pela segurança na prestação dos cuidados, suscitando 

inclusive citações contraditórias de melhorias no cuidado da instituição mesmo após relatar 

satisfação com o serviço. 

Portanto, o familiar precisa de uma conscientização com relação ao sentimento de 

culpa, pelo fato de relacionar a internação do idoso com o seu desprendimento afetivo, muitas 

vezes relacionado a situações vividas com o idoso no passado, a reparação utilizada em razão 

da culpa sentida, evidenciada no comportamento da família relativo à presença constante e 

vigilante, o que ocasionar conflitos entre família-instituição. 

A contribuição que se quer oferecer através do estudo está na proposta de realização 

de um Programa Psicoeducativo no interior da Instituição para a saúde e bem estar dos 

familiares que cuidam dos idosos em ILPI e, consequentemente, na saúde do idoso em razão 

de um melhor preparo das famílias para lidar com o idoso na Instituição, no exercício do 

cuidado. Mas principalmente pode contribuir com a Instituição, através de uma 

potencialização nos cuidados e também na desconstrução do estigma como lugar de morte e 

abandono, levando a família a um sentimento de angústia e consequentemente 

estresse/sobrecarga. Este pode servir de modelo após experimentação para demais ILPIs. 
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Porém observou-se que a maior dificuldade de se realizar um Programa 

Psicoeducativo está na gestão pelo fato de resistirem como cenário de pesquisas, tanto pelo 

desconhecimento, pela ausência dessa prática no interior da ILPI, ou por uma gestão única, ou 

seja, eram de uma mesma família, desconfiança e medo, talvez, do estudo resultar em 

prejuízos para a Instituição. Por isso, entende-se a necessidade de se fazer antes da 

implantação do Programa um trabalho de conscientização com os gestores para facilitar a 

inserção do Programa. 

As limitações do estudo começaram nas dificuldades em encontrar uma Instituição de 

Longa Permanência a qual pudéssemos desenvolver a pesquisa, isto dado pela cultura de 

denuncia e difamação experienciadas anteriormente. A maioria das instituições contatadas não 

nos respondeu em tempo hábil para que pudéssemos realizar o estudo em uma amostra 

significativa e de forma aleatória, devido ao fato de restrição para contato. 

Outra dificuldade foi com relação a algumas famílias que em um primeiro momento 

demonstraram insegurança em participar do estudo, algumas recusaram outras concordaram 

com algumas restrições.  

Percebeu-se no primeiro contato com os familiares que o fato de apresentar-se uma 

pesquisa relacionada ao envolvimento da família com o idoso provocou em algum certo 

desconforto percebido através de comportamento defensivo por parte dos familiares, 

expressado através de perguntas como: “Para mim talvez não sirva porque eu já cuido” ou 

“acho que não vai me adiantar muito”, ou “não tenho tempo para participar”. 

Assim pontua-se que é necessário adotar a pratica de pesquisa nas ILPIs, como um 

cenário de estudo, para conhecer melhor tal atividade crescente em nosso país, o que pode 

corroborar com a predominância de estudos internacionais. 

Com isto recomenda-se a realização de estudos experimentais sobre o programa 

psicoeducativo proposto com o objetivo de potencializar a relação idoso-família-instituição, 

como uma inovação tecnológica ao cuidado ao idoso dependente e sua rede cuidadora. Rede 

propulsora de saúde para os familiares de idosos assim como para a Instituição que muitas 

vezes se fecha em seu contexto de cuidados sem perceber os atravessamentos objetivos e 

subjetivos que alteram a concepção familiar sobre os mesmos desarrumando assim a 

percepção da família e consequentemente levando a um estado estresse entre idoso, família, 

instituição.  
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APÊNDICE   
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
MESTRADO ACADÊMICO EM CIENCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
Nome: _________________________________________________ Sexo: ( ) M ( ) F 
Idade: _________ Estado Civil: ____________________ Número de filhos: _________ 
Nível Educacional: _______________ Renda Familiar: __________________________ 
Trabalha fora? __________ Grau de parentesco: _______________________________ 
Faz algum tratamento de saúde?____________Faz uso de alguma medicação? ____________ 
Qual?________________Passou por alguma internação?_____________________ 
 
II- QUESTÕES: 
  
 ANTES DA INSTITUCIONALIZAÇÃO 
 
1 - Como era a sua relação com o idoso? 
 
2 - Como era o cuidado com o idoso antes da internação? 
 
3 - Qual o comportamento do seu parente idoso que mais incomoda? 
 
4 - O que levou a família a tomar a iniciativa pela internação? 
 
5 - O ato de cuidar gera sentimentos no senhor(ra). Quais? 
 
 APÓS A INSTITUCIONALIZAÇÃO 
 
6 – Ao ver seu parente sendo cuidado na Instituição, que tipo de sentimento emerge no senhor (ra)? 
 
7 - Como você se relaciona com o idoso na Instituição? 
 
8 - Como você avalia seu parente idoso na Instituição?  
 
9 - Como você se sente na Instituição? 
 
10 - O senhor(ra) acha que a família deve participar do cuidado do idoso na Instituição? 
 
11 - Em que tipo de cuidado o senhor(ra) acha que a família pode participar na Instituição? 
 
12 – Com que frequência você visita seu parente idoso na Instituição?  



 
 

ANEXO A 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
MESTRADO ACADÊMICO EM CIENCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 
 

 
INVENTÁRIO DA SOBRECARGA DO CUIDADOR-ZARIT, S.H. REEVER,K.E.* 

 
INSTRUÇÕES: A seguir encontra-se uma lista de afirmativas que reflete como as pessoas 
algumas vezes sentem-se quando cuidam da outra pessoa. Depois de cada afirmativa, indique 
com que frequência o Sr/Sra se sente daquela maneira: nunca, raramente, algumas vezes, fre-
quentemente, ou sempre. Não existem respostas certas ou erradas. 
 

(S = Sujeito) 
0 nunca 

1 raramente 
2 algumas vezes 
3 frequentemente 

4 sempre 
 

1. O Sr/Sra. sente que S pede mais ajuda do que ele/ela realmente necessita? 
 0  nunca 
 1  raramente 
 2  algumas vezes 
 3  frequentemente 
 4  sempre 
 
2. O Sr/Sra sente que por causa do tempo que o Sr/Sra gasta com S, o Sr/Sra não tem tempo 
suficiente para si mesmo? 
 0  nunca 
 1  raramente  
 2  algumas vezes  
 3  frequentemene 
 4  sempre 
 
3. O Sr/Sra se sente estressado(a) entre cuidar de S e suas outras responsabilidades com a fa-
mília e trabalho? 
 0  nunca  
 1  raramente  
 2  algumas vezes  
 3 frequentemente 
 4  sempre  
 
4. O Sr/Sra se sente envergonhado(a) com o comportamento de S? 
 0  nunca 
 1 raramente  
 2  algumas vezes 
 3  frequentemente  
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 4  sempre  
5. O Sr/Sra se sente irritado(a) quando S está por perto? 
 0  nunca  
 1 raramente 
 2  algumas vezes  
 3  frequentemente  
 4  sempre  
 
6. O Sr/Sra sente que S afeta negativamente seus relacionamentos com outros membros da 
família ou amigos? 
 0  nunca  
 1 raramente  
 2  algumas vezes 
 3  frequentemente  
 4  sempre 
 
7. O Sr/Sra sente receio pelo futuro de S? 
 0  nunca  
 1  raramente  
 2  algumas vezes 
 3  frequentemente 
 4  sempre 
 
8. O Sr/Sra sente que S depende do Sr/Sra? 
 0  nunca 
 1  raramente  
 2  algumas vezes 
 3  frequentemente  
 4  sempre  
 
9. O Sr/Sra se sente tenso(a) quando S está por perto? 
 0  nunca  
 1  raramente  
 2  algumas vezes 
 3  frequentemente  
 4  sempre 
 
10. O Sr/Sra sente que a sua saúde foi afetada por causa de seu envolvimento com S? 
 0  nunca  
 1  raramente  
 2  algumas vezes 
 3  frequentemente 
 4  sempre  
 
11. O Sr/Sra sente que o Sr/Sra não tem tanta privacidade como gostaria, por causa de S? 
 0 nunca  
 1 raramente  
 2  algumas vezes  
 3  frequentemente  
 4 sempre  
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12. O Sr/Sra sente que a sua vida social tem sido prejudicada porque o Sr/Sra está cuidando 
de S? 
 0 nunca  
 1  raramente  
 2  algumas vezes 
 3  frequentemente  
 4  sempre  
 
13. O Sr/Sra não se sente à vontade de ter visitas em casa, por causa de S? 
 0 nunca  
 1  raramente  
 2  algumas vezes  
 3  frequentemente  
 4  sempre  
 
14. O Sr/Sra sente que S espera que o Sr/Sra cuide dela/dele, como se fosse o Sr/Sra a única 
pessoa de quem ele/ela pode 
depender? 
 0  nunca  
 1  raramente  
 2  algumas vezes  
 3  frequentemente  
 4  sempre  
 
15. O Sr/Sra sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar de S, somando-se as suas ou-
tras despesas? 
 0  nunca 
 1  raramente 
 2  algumas vezes  
 3  frequentemente  
 4  sempre  
 
16. O Sr/Sra sente que será incapaz de cuidar de S por muito mais tempo? 
 0  nunca  
 1  raramente 
 2  algumas vezes  
 3 frequentemente  
 4  sempre 
 
17. O Sr/Sra sente que perdeu o controle da sua vida desde a doença de S? 
 0  nunca  
 1  raramente  
 2  algumas vezes  
 3  frequentemente  
 4  sempre  
 
18. O Sr/Sra gostaria de simplesmente deixar que outra pessoa cuidasse de S? 
 0  nunca  
 1  raramente  
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 2  algumas vezes  
 3  frequentemente  
 4  sempre 
 
19. O Sr/Sra se sente em dúvida sobre o que fazer por S? 
 0  nunca  
 1  raramente  
 2 algumas vezes  
 3  frequentemente  
 4  sempre 
 
20. O Sr/Sra sente que deveria estar fazendo mais por S? 
 0 nunca 
 1 raramente  
 2  algumas vezes 
 3  frequentemente  
 4 sempre  
 
21. O Sr/Sra sente que poderia cuidar melhor de S? 
 0  nunca  
 1  raramente 
 2  algumas vezes  
 3  frequentemente  
 4  sempre  
 
22. De uma maneira geral, quanto o Sr/Sra se sente sobrecarregado(a) por cuidar de S? 
 0  nem um pouco  
 1  um pouco  
 2  moderadamente  
 3  muito  
 4  extremamente 
 
*Zarit, S.H.; Reever, K.E.; Bach Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly corre-

lates of feeling of burden. Gerontologist; 20. 
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ANEXO B 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
MESTRADO ACADÊMICO EM CIENCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 
 
 

 
INVENTÁRIO DE ESTRATÉGIAS DE COPING DE FOLKMAN E LAZARUS* 

 

Leia cada item abaixo e indique, fazendo um círculo na categoria apropriada o que você fez 
na situação 

0 não usei essa estratégia  
1 usei um pouco  
2 usei bastante  
3 usei em grande quantidade 

1. Concentrei-me no que deveria ser feito em seguida, no próximo passo 0 1 2 3
2. Tentei analisar o problema para entendê-lo melhor 0 1 2 3
3. Procurei trabalhar ou fazer alguma atividade para me distrair 0 1 2 3
4. Deixei o tempo passar _ a melhor coisa que poderia fazer era esperar _ o tempo é 
o melhor remédio 0 1 2 3

5. Procurei tirar alguma vantagem da situação 0 1 2 3
6. Fiz alguma coisa que acreditava não daria resultados, mas ao menos estava fazen-
do alguma coisa 0 1 2 3

7. Tentei encontrar a pessoa responsável para mudar suas idéias 0 1 2 3
8. Conversei com outra(s) pessoa (s) sobre o problema, procurando mais dados sobre 
a situação 0 1 2 3

9. Critiquei-me, repreendi-me. 0 1 2 3
10. Tentei não fazer nada que fosse irreversível, procurando deixar outras opções 0 1 2 3
11. Esperei que um milagre acontecesse 0 1 2 3
12. Concordei com o fato, aceitei o meu destino 0 1 2 3
13. Fiz como se nada tivesse acontecido 0 1 2 3
14. Procurei guardar para mim mesmo (a) os meus sentimentos 0 1 2 3
15. Procurei encontrar o lado bom da situação 0 1 2 3
16. Dormi mais que o normal 0 1 2 3
17. Mostrei a raiva para as pessoas que causaram o problema 0 1 2 3
18. Aceitei a simpatia e a compreensão das pessoas 0 1 2 3
19. Disse coisas a mim mesmo (a) que me ajudassem a sentir 0 1 2 3
20. Inspirou-me a fazer algo criativo 0 1 2 3
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21. Procurei a situação desagradável 0 1 2 3
22. Procurei ajuda profissional 0 1 2 3
23. Mudei ou cresci como pessoa de uma maneira positiva 0 1 2 3
24. Esperei para ver o que acontecia antes de fazer alguma 0 1 2 3
25. Desculpei ou fiz alguma coisa para repor os danos 0 1 2 3
26. Fiz um plano de ação e o segui 0 1 2 3
27. Tirei o melhor da situação, o que não era esperado 0 1 2 3
28. De alguma forma extravasei os meus sentimentos 0 1 2 3
29. Compreendi que o problema foi provocado por mim 0 1 2 3
30. Saí da experiência melhor do que eu esperava 0 1 2 3
31. Falei com alguém que poderia fazer alguma coisa concreta sobre o problema 0 1 2 3
32. Tentei descansar, tirar férias a fim de esquecer o problema 0 1 2 3
33. Procurei me sentir melhor, comendo, fumando, utilizando drogas ou medicação 0 1 2 3
34. Enfrentei como um grande desafio, fiz algo muito arriscado 0 1 2 3
35. Procurei não fazer nada apressadamente, ou seguir o meu primeiro impulso 0 1 2 3
36. Encontrei novas crenças 0 1 2 3
37. Mantive meu orgulho não demonstrando os meus sentimentos 0 1 2 3
38. Redescobri o que é importante na vida 0 1 2 3
39. Modifiquei aspectos da situação para que tudo desse certo no final 0 1 2 3
40. Procurei fugir das pessoas em geral 0 1 2 3
41. Não deixei me impressionar, recusava-me a pensar muito sobre essa situação 0 1 2 3
42. Procurei um amigo ou parente para pedir conselhos 0 1 2 3
43. Não deixei que os outros soubessem da verdadeira situação 0 1 2 3
44. Minimizei a situação recusando-me a me preocupar seriamente com ela 0 1 2 3
45. Falei com alguém sobre como estava me sentindo 0 1 2 3
46. Recusei recuar e batalhei pelo que eu queria 0 1 2 3
47. Descontei minha raiva em outra(s) pessoa (s) 0 1 2 3
48. Busquei nas experiências passadas uma situação similar 0 1 2 3
49. Eu sabia o que deveria ser feito, portanto dobrei meus esforços para fazer o que 
fosse necessário 0 1 2 3

50. Recusei a acreditar que aquilo estava acontecendo 0 1 2 3
51. Prometi a mim mesmo que as coisas serão diferentes da próxima vez 0 1 2 3
52. Encontrei algumas soluções diferentes para o problema 0 1 2 3
53. Aceitei, nada poderia ser feito 0 1 2 3
54. Procurei não deixar que meus sentimentos interferissem muito nas outras coisas 
que eu estava fazendo 0 1 2 3

55. Gostaria de poder mudar o que tinha acontecido ou como me senti 0 1 2 3
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56. Mudei alguma coisa em mim, modifiquei-me de alguma forma 0 1 2 3
57. Sonhava acordado (a) ou imaginava um lugar ou tempo melhores do que aqueles 
em que eu estava 0 1 2 3

58. Desejei que a situação acabasse ou que de alguma forma desaparecesse 0 1 2 3
59. Tinha fantasias de como as coisas iriam acontecer, como se encaminhariam 0 1 2 3
60. Rezei 0 1 2 3
61. Preparei-me para o pior 0 1 2 3
62. Analisei mentalmente o que fazer e o que dizer 0 1 2 3
63. Pensei em uma pessoa que admiro e a tomei como modelo 0 1 2 3
64. Procurei ver as coisas sob o ponto de vista da outra pessoa 0 1 2 3
65. Eu disse a mim mesmo (a) que as coisas poderiam ter sido piores 0 1 2 3
66. Corri, ou fiz exercícios 0 1 2 3

*Lazarus, R.S., Folkman, S (1984). Stress, Appraisal and coping. New York, Springer Pu-
blishing Company. 

* Savoia, M.G., Santana, P., Mejias, N.P. (1996). Adaptação do Inventário de Estratégias de 
Coping de Folkman e Lazarus para o português. Revista de Psicologia USP, 6. 
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ANEXO  C 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA GRAVAÇÃO E 
USO DAS GRAVAÇÕES EM ÁUDIO 

 
Nome: _____________________________________________________________________ 
Autorizo a pesquisadora VALÉRIA LOPES LEITE, psicóloga, CRP 05-21287, cel. (21) 
82249740, mestranda em Ciências do Cuidado em Saúde da ESCOLA DE ENFERMAGEM 
AURORA AFONSO COSTA,  da Universidade Federal Fluminense, tel: 26299464 a gravar 
em áudio as respostas do Roteiro de entrevista e a utilizar, posteriormente, para fins da 
pesquisa: “FAMILIARES E SUA RELAÇÃO COM O IDOSO 
INSTITUCIONALIZADO:PROPOSTA DE UM PROGRAMA PSICOEDUCATIVO”. Estou 
ciente de que as gravações farão parte do acervo científico que deverá ser arquivado, sob a 
guarda da autora. Adicionalmente, estou ciente de que posso, a qualquer momento e sem 
qualquer ônus, solicitar a interrupção do uso dessas gravações (áudio), ficando então somente 
autorizado o uso das mesmas para confirmação das pesquisas já executadas. 
 
O cuidador abaixo assinado declara que: 
(a) Leu todo o conteúdo deste consentimento livre e informado. 
(b) Compreendeu e está de acordo com o que será efetuado. 
(c) Foi explicada a finalidade e o uso das gravações, bem como a possibilidade de interromper 
a sua utilização em pesquisas subsequentes. 
(d) Consequentemente autoriza e dá consentimento. 
 
Niterói, ________/_________/_________ 
 
Nome_______________________________________ 
Tel para contato______________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
Assinatura do responsável 
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ANEXO D 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Dados de identificação 
 
Título do Projeto: “Intervenções Psicoeducativas para familiares de idosos institucio-nalizados”  
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Rosimere Ferreira Santana 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: Dra Rosimere Ferreira Santana (21) 2629 9464 - (21) 8824 1026 - (21) Mestranda 
Valéria Lopes Leite (21) 26218936-(21)82249740 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 
Idade: ________ anos      RG __________________________ 

 
O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Familiares e sua relação com o 

idoso institucionalizado:Proposta de um programa psicoeducativo ”, de responsabilidade da pesquisadora Profª 
Dr. Rosimere Ferreira Santana.  

Os objetivos da pesquisa são: Caracterizar o perfil-sócio demográfico,clínico,índice de sobrecarga e 
estratégias de enfrentamento dos familiares de idosos institucionalizados e Analisar fatores que determinam a 
aproximação ou afastamento da família do idoso institucionalizado.  

Será aplicado 2 (dois) questionários pré e pós intervenção psicoeducativa que tratam da Sobrecarga, 
Estresse de cuidadores familiares estes individualmente, respeitando o tempo necessário do sujeito para 
preenchimento.  

Também fará parte da pesquisa a proposta de um Programa Psicoeducativo contendo 8 (oito) sessões de 
apoio e suporte a familiares de idosos institucionalizados. Serão fornecidos esclarecimentos acerca dos riscos, 
benefícios e outras dúvidas relacionadas à pesquisa durante todo o processo, ficando em posse do sujeito da 
pesquisa os contatos diretos da pesquisadora responsável e pesquisadora vinculada.  

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. A retirada do 
consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga 
prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade dos sujeitos. 
Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e 
uma arquivada pelo pesquisador. 
 
Eu, _______________________________________________________________, RG nº 

________________________, declaro ter sido informado e concordo em participar como voluntário, no projeto 

de pesquisa acima descrito. 

 Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 ______________________________________ ___________________________________   

Nome e assinatura  Valéria Lopes Leite 

 (Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)  

__________________________________  ___________________________________  

Testemunha  Testemunha 
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ANEXO E 
 
 

 
 


