
SOBRECARGA DE CUIDADORES 
DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE 
SAO PAULO – ESTUDO SABE 

 

Introdução 
Considerando que o cuidado dos idosos mais 
dependentes é feito, em sua maioria, por 
membros da família e que esses, 
freqüentemente desempenham tais atividades 
de maneira isolada, sem ajuda de outras 
pessoas ou do próprio Estado, muitos estão 
expostos a uma grande sobrecarga. Estudos 
têm indicado que cuidadores sobrecarregados 
estão associados ao maior risco de maus tratos 
às pessoas idosas. 

 
Objetivo 
Traçar um panorama da sobrecarga dos 
cuidadores de idosos mais dependentes no 
Município de São Paulo. 

 
Casuística e Método 
Este estudo é parte do Estudo SABE – Saúde, 
Bem-estar e Envelhecimento – estudo 
longitudinal desenvolvido para traçar as 
condições de vida e saúde dos idosos 
residentes no Município de São Paulo. Uma 
amostra probabilística de 2143 idosos foram 
entrevistados em 2000 e reentrevistados em 
2006 (n=1115) quando os cuidadores foram 
avaliados (n=329). 
Tanto os idosos quanto seus cuidadores 
responderam ao APGAR de Família, que 
verifica a funcionalidade familiar (funcional ou 
disfuncional), do ponto de vista do entrevistado. 
Aos cuidadores também foi aplicada, nesse 
momento, a “Escala de Sobrecarga” descrita 
por Zarit. 
 

Resultados 
Dos 329 cuidadores que foram avaliados, 
observou-se que 28,51% apresentavam 
sobrecarga, sendo 15,87% sobrecarga leve 
(SL) e 12,64% sobrecarga intensa (SI). Maior 
prevalência de sobrecarga foi observada entre 
os que cuidavam de idosos do sexo masculino 
(30,7%), sendo 13,29% SL e 17,41% SI; entre 
os idosos mais longevos (19,93% SL e 12,34% 
SI) quando comparados aos mais jovens 
(6,34% SL e 13,33% SI); entre os idosos com 
três ou mais dificuldades em ABVDs – 
atividades básicas da vida diária – (24,37% SL 

e 18,67% SI) e três ou mais dificuldades em 
AIVDs – atividades instrumentais da vida diária 
– (18,48% SL e 19,2% SI). Entre os cuidadores 
de idosos acamados, 58,08% apresentavam 
sobrecarga (12,68% SL e 45,4% SI); entre os 
cuidadores de idosos deambulantes, 16,15% 
SL e 10,14% SI e entre os cadeirantes, 13,18% 
SL e 31,214% SI. Quando a funcionalidade 
familiar foi avaliada, observou-se nas famílias 
disfuncionais uma sobrecarga de 46,72% entre 
os com disfunção moderada (22,93% SL e 
23,74% SI) e 72,67% entre os com disfunção 
elevada (30,42% SL e 42,25% SI). Em 
cuidadores de idosos com declínio cognitivo 
(MEEM) foi observada 19,16% SL e 20,31% SI. 
Dos maus tratos referidos pelos idosos, 40,87% 
dos cuidadores apresentaram sobrecarga 
(30,73% SL e 10,14% SI). 

 
Conclusão 
Observa-se maior sobrecarga entre os 
cuidadores de idosos: homens, mais velhos, 
mais dependentes, acamados e com disfunção 
familiar. 
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