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A sobrecarga acarretada pelo cuidado de 
um doente crônico pode ocasionar diversos 
aspectos negativos na vida de cuidadores 
informais, afetando a sua autoestima.  
 

1. Objetivos 
 

O objetivo do presente estudo é avaliar a 
autoestima de cuidadores e identificar os 
principais aspectos envolvidos na baixa 
autoestima.   
 

2. Material e Método 
 

Estudo transversal de caráter exploratório 
realizado entre outubro de 2008 e julho de 
2009. Foram entrevistados 90 cuidadores 
principais de doentes crônicos com 
capacidade funcional (Karnofsky) entre 20 
e 50, atendidos no ambulatório de um 
hospital público de ensino. Foi aplicada a 
Escala para medida do sentimento de 
Autoestima

1 
de Dela Coleta, cuja 

pontuação varia de 0 a 15 pontos. A 
confiabilidade da escala foi avaliada 
através do Alfa de Cronbach.  

 

3. Resultados e Discussão 
 
Cuidadores do sexo feminino e com 
companheiro (a) representaram 84,4% e 
75,6% da amostra, respectivamente, a 
idade dos entrevistados variou de 18 a 81 
anos com média de 41,9 anos;  mais da 
metade possuía renda mensal até 2,9 
salários mínimos; 43,3% exerciam 
atividade remunerada, além de prestar 
cuidado ao doente. Em relação ao número 
de filhos, 20% possuíam até um filho e o 
restante 2 a 5 filhos. Com relação ao grau 
de parentesco com o doente, a maior parte 
(41,1%) era filha do doente, seguido por 
cônjuges (35,6%).  

A confiabilidade da escala foi satisfatória 
(alfa de Crombach=0,729). A média de 
autoestima dos cuidadores foi de 10,8 
pontos (variação de 3 a 15). As principais 
afirmativas responsáveis pela pontuação 
negativa da autoestima foram: ¨Eu costumo 
ter a sensação de que não há nada que eu 
possa fazer direito¨, “Sinto necessidade de 

reconhecimento e aprovação dos meus 
atos”,  “Eu certamente, me sinto inútil às 
vezes¨, “Gostaria de encontrar uma pessoa 
que pudesse resolver meus problemas 
para mim”, “Até hoje pouco consegui 
realizar do que havia planejado para mim” 
e “Há coisas em mim que eu gostaria de 
mudar, se fosse possível”,   

Pacientes em fase terminal vivenciam uma 
fase de raiva que se reflete sobre as ações 
do cuidador.  O número de necessidades 
de auxílio demandadas para a prestação 
de cuidados está inversamente relacionado 
à autoestima de filhas cuidadoras de pais 
com câncer

2
. Dependendo do contexto 

social e econômico em que vive o cuidador, 
este pode ter influências negativas devido 
às funções adicionais que exerce, podendo 
negligenciar alguns aspectos de sua vida, 
principalmente os relativos a sua 
autoimagem e às necessidades de afeto e 
lazer.  

4. Conclusão  

O resultado obtido reflete a elevada 
demanda emocional e cobranças que os 
cuidadores podem receber tanto do doente 
quanto de outros familiares. Pode-se dizer 
que o cuidado de pacientes em fase 
avançada da doença, exige uma atenção 
voltada ao binômio doente-cuidador. 
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