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RESUMO 

 

Com o envelhecimento populacional, aumenta o índice de pessoas com síndromes 

demenciais. A Doença de Alzheimer (DA) é a principal causa de demência. É uma 

doença neurodegenerativa caracterizada pelo acometimento precoce da memória 

episódica; com a progressão da doença, o paciente passa a apresentar outros déficits 

cognitivos que culminam no estágio demencial. O indivíduo se torna progressivamente 

incapaz de desempenhar atividades da vida diária (trabalho, lazer, vida social), e de 

cuidar de si mesmo (cuidar do asseio pessoal, vestir-se, alimentar-se). Com a perda 

gradativa da autonomia, apresenta consequente aumento das necessidades de cuidados e 

passa a depender de um cuidador. Sem a presença de cuidadores, pessoas com demência 

teriam uma baixa qualidade de vida e precisariam de institucionalização mais 

brevemente. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão não sistemática da 

literatura acerca dos transtornos psiquiátricos (principalmente depressão e ansiedade), 

que incidem sobre cuidadores de pacientes com DA. A questão a ser respondida é: Que 

fatores podem influir ou serem preditores do surgimento dos Transtornos Psiquiátricos 

nos cuidadores de pacientes com DA? Obteve-se como resultado que a ansiedade e a 

depressão equivalem aos Transtornos Psiquiátricos mais presentes entre os cuidadores, e 

que características dos cuidadores e dos pacientes (principalmente os distúrbios 

comportamentais) podem influir no surgimento dos transtornos. 

 

 

Palavras-chave: Cuidadores de Alzheimer, demência, ansiedade, depressão. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The rate of people with dementia increases with senility. Alzheimer's Disease (AD) is 

the leading cause of dementia. It’s characterized by early episodic memory impairment; 

other cognitive deficits follow amnesia and define the dementia stage of the disease. 

The patient becomes progressively unable to perform activities of daily life (work, 

leisure, social life), and to take care of himself (take care of personal care, dressing, 

eating up). The gradual loss of autonomy implies consequent increase in care needs and 

dependency of a caregiver. The presence of caregivers allows better quality of life for 

the patients and delays the need for nursing homes. This paper aims to conduct a non-

systematic literature review about psychiatric disorders (particularly depression and 

anxiety), which focus on caregivers of patients with AD. The main question is: Which 

factors may influence or be predictors of Psychiatric Disorders among caregivers of 

patients with AD? We found that anxiety and depression were the most prevalent 

Psychiatric disorders among caregivers. Some characteristics of caregivers and patients 

(mostly behavioral disorders) may influence the onset of disorders. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

Com o envelhecimento populacional, aumenta o índice de pessoas com 

síndromes demenciais (SOUZA e TEIXEIRA, 2013). Do ponto de vista conceitual, a 

demência caracteriza-se por ser uma síndrome complexa com etiologias diversificadas 

(TORTI et al., 2004). Síndrome demencial é definida por declínio cognitivo, de caráter 

geralmente gradual, que provoca limitação progressiva das atividades instrumentais e 

básicas de vida diária (perda de autonomia), não sendo relacionada a alterações do nível 

de consciência, déficits motores ou sensoriais. Para o diagnóstico de demência, é 

fundamental que se caracterize um declínio em relação ao nível prévio de 

funcionamento do paciente em questão (Alzheimer´s Association, 2014). A causa mais 

comum de demência é a Doença de Alzheimer (DA), uma doença neurodegenerativa de 

etiologia ainda não completamente definida, que abrange cerca de 60% de todos os 

casos de demência (LO GIUDICE, 2002). 

 

1.1 DOENÇA DE ALZHEIMER. 

 

A DA é definida, do ponto de vista neuropatológico, pela presença de dois 

tipos de lesões patológicas: os emaranhados neurofibrilares e as placas senis. Os 

emaranhados neurofibrilares são lesões intraneuronais, relacionadas à proteína Tau 

hiperfosforilada. As placas senis são lesões associadas ao acúmulo de peptídeo beta-

amiloide. Na DA observam-se também outras alterações associadas à patologia 

amiloide, como os depósitos difusos ou focais de beta-amiloide e a angiopatia amiloide 

(DUYCKAERTS et al.,2009).  Associadas ao acúmulo de beta-amiloide e de proteína 

tau hiperfosforilada, há perda sináptica e morte neuronal, levando ao quadro clínico 

característico da DA. 

De modo geral, a DA é caracterizada clinicamente pelo déficit precoce da 

memória episódica, relacionado ao comprometimento de estruturas temporais internas, 

sobretudo o hipocampo e o córtex entorrinal. Ao comprometimento da memória 

episódica associam-se posteriormente outros déficits cognitivos como da linguagem, 
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das funções visoespaciais, das funções executivas e transtornos do comportamento, 

como apatia e depressão (BALLARD et al., 2011). 

A evolução da DA é dividida em três etapas, sendo a primeira denominada 

leve ou inicial, a segunda chamada de moderada ou intermediária, e a terceira chamada 

de avançada ou grave, na qual o paciente fica restrito ao leito, apresentando dificuldade 

de deglutição, incontinência urinária e fecal, mudanças no comportamento e 

pronunciado comprometimento cognitivo (BOTTINO et al., 2002; MELO, 2006). A 

DA avançada pode ser caracterizada pela dependência total do indivíduo para realização 

de todas as suas atividades elementares, como autocuidado, alimentação, higiene e 

comunicação (MANSUR et al., 2005; ELY 2008). 

Com o desenvolvimento da doença, torna-se primordial o acompanhamento 

da pessoa por um cuidador (FERRARA et al., 2008). Sem a presença de cuidadores 

pessoas com demência teriam uma pior qualidade de vida e precisariam de 

institucionalização mais brevemente (BRODATY et al., 2009). Os cuidadores são, na 

maioria das vezes, acometidos com sintomas de depressão e de ansiedade (LAKS et al., 

2015). Estudos apontam que o uso de psicotrópicos é também maior em cuidadores, 

comparados com os não cuidadores (SHULZ et al., 1995). As mudanças emocionais nos 

cuidadores de pacientes com demêrncia têm sido estudadas com profundidade em vários 

artigos de revisão, na qual se relata que de 25% a 30% dos cuidadores sofrem de 

ansiedade, de 15% a 20% têm sintomas depressivos e em torno de 73% experimentam 

estresse emocional ou se sentem sobrecarregados (COOPER  et al., 2007; CUIJPERS 

2005).  

 

1.2 TRANSTORNOS DEPRESSIVOS (TD). 

 

Pacientes com transtornos depressivos habitualmente apresentam humor 

deprimido (isto é depressão), além de sintomas como perda de energia e interesses, 

sentimentos de culpa, dificuldades para se concentrar, perda do apetite, e pensamentos 

sobre morte e suicídio (KAPLAN, SADOCK, GREBB, 1997). 

Outros sinais e sintomas de transtornos do humor incluem alterações nos 

níveis de atividades, capacidades cognitivas, linguagem e funções vegetativas (como 

sono, apetite, atividade sexual e outros ritmos biológicos). Essas mudanças quase 
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sempre comprometem o relacionamento interpessoal, social e ocupacional. Para fins 

diagnósticos, os sintomas devem estar presentes há, pelo menos, duas semanas, e devem 

se destacar do padrão habitual de humor do indivíduo (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2013). 

 

1.2.1 Epidemiologia. 

 

O Transtorno depressivo maior é um transtorno comum, com uma 

prevalência durante a vida cerca de 15%. Essa porcentagem pode chegar até 25% em 

mulheres. Uma observação quase universal, independente de país ou cultura é a 

prevalência quase duas vezes maior da depressão no sexo feminino. As razões podem 

incluir variados fatores estressores, e fatores neuroendócrinos (KAPLAN, SADOCK, 

GREBB, 1997). 

 

1.2.2 Idade. 

 

A idade média de incidência do transtorno depressivo maior é aos quarenta 

anos; 50% de todos os pacientes têm um início entre 20 e 50 anos. Essa doença também 

pode ter seu início na infância ou em idade avançada (KAPLAN, SADOCK, GREBB, 

1997). 

 

1.2.3 Etiologia. 

 

A base causal para os transtornos do humor é desconhecida. Os fatores 

causais podem ser divididos artificialmente em fatores biológicos, genéticos e 

psicossociais. Esta divisão é criticável em razão da probabilidade de os três campos 

interagirem entre si. Por exemplo, os fatores psicossociais e genéticos podem afetar os 
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fatores biológicos (concentrações de determinado neurotransmissor). Os fatores 

biológicos e psicossociais também podem afetar a expressão dos genes. Por sua vez 

fatores biológicos e genéticos podem afetar a resposta de uma pessoa aos fatores 

psicossociais (KAPLAN, SADOCK, GREBB; 1997). 

 

1.3 TRANSTORNOS ANSIOSOS. 

 

O manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais da Associação 

Psiquiátrica Americana, em sua nova edição DSM-V, divide os transtornos ansiosos em: 

transtorno de ansiedade de separação, transtorno de pânico, agorafobia, fobia específica, 

transtorno de ansiedade social (fobia social), transtorno de ansiedade generalizada, 

transtorno de ansiedade induzido por substância, transtorno de ansiedade associado à 

outra condição médica; transtorno de ansiedade sem outra especificação. 

 

A ansiedade patológica é uma resposta inadequada a determinado estímulo 

em virtude de sua intensidade e duração. Caracteriza-se por ser uma resposta a uma 

ameaça desconhecida ou não, interna ou externa, vaga ou de origem conflituosa. Ao 

avaliar um paciente ansioso devem-se observar os tipos normais e patológicos de 

ansiedade. A ansiedade tende a produzir confusão e distorções perceptivas não apenas 

em termos de tempo e espaço, mas de pessoas e significados dos eventos. Essas 

distorções podem interferir no aprendizado, baixando a concentração, reduzindo a 

memória e prejudicando a capacidade de relacionar uma coisa com a outra (associação) 

(KAPLAN, SADOCK, GREBB; 1997). 

 

1.3.1 Epidemiologia. 

 

Transtornos de ansiedade é o grupo de transtornos psiquiátricos mais 

comuns, com uma prevalência estimada ao longo da vida de 28,8%, e uma prevalência 
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estimada em 12 meses de 18,1% na população geral (KESSLER et al 2005). Mulheres 

apresentam um risco significativamente maior comparado com o dos homens para o 

desenvolvimento de transtornos de ansiedade ao longo da vida. Vários estudos 

apresentam evidências de que, entre as prováveis causas dessa diferença entre os sexos, 

estão os fatores genéticos e a influência exercida pelos hormônios sexuais femininos 

(REDMOND 1997; SHEAR et al 1997). 

 

1.3.2 Etiologia. 

 

Três das mais conceituadas escolas da teoria psicológica (psicanalítica, 

comportamental e existencial) deram sua contribuição às teorias relacionadas às causas 

da ansiedade. Cada uma delas possui utilidade conceitual e prática no tratamento de 

pacientes com transtornos de ansiedade. Entretanto, as teorias mais utilizadas como 

etiologia são as neurobiológicas e genéticas (KAPLAN, SADOCK, GREBB; 1997).  

As teorias neurobiológicas, envolvendo a ansiedade, desenvolveram-se a 

partir de estudos com modelos animais de ansiedade. Há estudos que propõem que as 

alterações biológicas nos pacientes com transtornos de ansiedade refletem os resultados 

de conflitos psicológicos; em contrapartida, outros estudos alegam que os eventos 

biológicos precedem os conflitos psicológicos. Ambas situações podem existir em 

indivíduos específicos, podendo haver espectro de bases biológica entre as pessoas com 

sintomas de transtornos de ansiedade (KAPLAN, SADOCK, GREBB; 1997). 

Os estudos genéticos têm produzido dados importantes quanto à existência 

de pelo menos um componente genético no desenvolvimento dos transtornos de 

ansiedade. Cerca de 50% dos pacientes com transtornos de pânico têm, pelo menos, um 

parente afetado. Os dados de estudos relativos a gêmeos apoiam a hipótese de que os 

transtornos de ansiedade são, pelo menos em parte, geneticamente determinados 

(KAPLAN, SADOCK, GREBB; 1997).  
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2 OBJETIVOS. 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão não sistemática da 

literatura acerca dos transtornos psiquiátricos (principalmente depressão e ansiedade), 

que incidem sobre cuidadores de pacientes com DA. Uma importante questão a ser 

respondida é: Que fatores podem influir ou serem preditores no surgimento dos 

Transtornos Psiquiátricos em cuidadores de pacientes com DA? 
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3 METODOLOGIA. 

 

Realizou-se uma revisão não sistemática da literatura. A procura de artigos 

foi realizada na base de dados Pubmed utilizando as palavras chaves: Alzheimer´s 

caregivers, Dementia, Anxiety, Depression. Não foi empregado limite cronológico para 

a busca de artigos, mas se restringiu à procura de artigos nos idiomas inglês e português, 

publicados em periódicos internacionais.  

Considerando a base de dados utilizada, foi identificada, após busca inicial, 

a totalidade de 714 artigos (originais e de revisão). Após a busca inicial pelas palavras-

chave, o refinamento ocorreu pela leitura dos títulos e dos resumos. Na sequência, 

foram analisadas e selecionadas as publicações de interesse para este estudo, a saber: 

artigos que abordam o tema Transtornos Psiquiátricos em Cuidadores de Paciente com 

DA.  

Desse total, foram excluídos trabalhos que não apresentavam informações 

relevantes para o tema ou porque tinham foco apenas em epidemiologia da DA ou em 

estratégias de enfretamento ou intervenção para cuidadores. A seleção posterior se 

baseou na força de evidência e originalidade dos trabalhos. Como estratégias adicionais 

de busca, foram feitas consultas às referências dos artigos selecionados, bem como a 

livros-texto. Após seleção, a amostra da busca totalizou 29 artigos, sendo 21 estudos 

originais e oito revisões. Os artigos originais foram analisados para redação deste 

trabalho. 

A terceira etapa se constituiu pela elaboração do Quadro 01 (Páginas 15 a 

22), contendo os estudos considerados relevantes; sendo dividido em 

Autor/Ano/Objetivo/População/Metodologia ou escalas utilizadas/resultados. Na 

penúltima etapa foram pontuados alguns itens considerados fundamentais nesta revisão 

como: Perfil do Cuidador, Transtornos Psiquiátricos no Cuidador, Características do 

Paciente que Podem Influenciar no Surgimento dos Transtornos Psiquiátricos no 

Cuidador e Nível Socioeconômico do Cuidador. Na última etapa é apresentada a análise 

e a discussão dos Resultados. 

O fluxograma abaixo ilustra a metodologia de seleção dos artigos. 
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Fluxograma 1: Metodologia de seleção dos artigos usados na revisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca Inicial (BasePubmed): 

               714 artigos 

Seleção dos artigos:  

           29 artigos 

Seleção Final: 

     21 artigos 

             Leitura do artigo: 

       8 artigos não-pertinentes 

Refinamento feito pela 

leitura de títulos e dos 

resumos. 
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4 RESULTADOS. 

 

Os critérios adotados para essa revisão levaram à seleção de 21 estudos 

originais. Dentre os estudos originais revisados, dez foram publicados no período de 

1992 a 2006 e onze no período compreendido de 2008 a 2015. Em relação ao objetivo 

desta revisão, no quadro abaixo são apresentados, de forma resumida, os resultados dos 

21 estudos revisados a partir da seleção final. Os resultados dos estudos foram expostos, 

preferencialmente, em ordem cronológica, para mostrar a evolução do estudo do tema. 
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Quadro 01 (Estudos selecionados) 

 

Autor/Ano Objetivo 

 

 

População Método 

 

Resultado 

 

Shields 

(1992) 

Estudar respostas 

afetivas entre cuidador 

e os outros membros 

da família, e como 

eles se relacionam 

com o nível de 

sintomas depressivos 

nos cuidadores de 

pacientes com DA. 

 

32 famílias. 

 

- Mini-exame do Estado Mental 

(MEEM) 

- Center for Epidemiological 

Depression Scale(CES-D) 

- Family Affect Coding System 

O nível de sintomas depressivos no cuidador está 

relacionado às respostas afetivas entre cuidador e 

outros membros da família. 

 

Clyburn et 

al 

(2000) 

Investigar os 

preditores de 

sobrecarga e 

depressão no 

cuidador. 

 

 

613 indivíduos 

com demência e 

seus cuidadores. 

 

- MEEM 

- Disturbing 

behavior 

- Activities of daily living 

(ADLs) 

- The Burden Interview(ZARIT) 

-CES-D 

 

 

 

 

 

 

A frequência de alterações comportamentais do 

paciente e o baixo suporte aos cuidadores se 

relacionaram com a maior sobrecarga destes, o 

que por sua vez levou a maior intensidade da 

sintomatologia depressiva. 
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Neundofer 

et al 

(2001) 

Examinar os efeitos ao 

longo do tempo dos 

sintomas depressivos 

em pessoas com 

DA em relação à 

depressão nos 

cuidadores e 

familiares. 

 

 

353 pacientes e 

cuidadores. 

 

- Clinical Dementia Rating scale 

(CDR) 

-MEEM 

- Cleveland scale for activities of 

Daily Living 

- Behavior Rating Scale for 

dementia 

-CES-D 

 

O aumento da depressão no cuidador foi previsto 

pelo aumento/aceleração na dependência do 

paciente em AVD instrumentais e básicas, mas 

não pela aceleração/aumento dos 

sintomas depressivos dos doentes . 

 

 

 

Rymer et al 

(2002) 

Examinar as 

contribuições da 

consciência do 

paciente, no déficit de 

memória e dos 

distúrbios de 

comportamento como 

efeito de sobrecarga 

do cuidador na DA. 

 

 

41 pacientes 

com DA e seus 

cuidadores. 

- MEEM 

- CDR 

- The Questionnaire Discrepancy 

Measure 

- The Frontal Systems Behavior 

Scale 

-ADLs 

-ZARIT 

 

Déficit da memória e distúrbios de 

comportamento tem impacto na sobrecarga/fardo 

do cuidador, sendo a maior contribuição dada 

pelos distúrbios de comportamento. 

 

Hooker et al 

(2002) 

Examinar os efeitos, 

que as mudanças nos 

sintomas 

comportamentais e 

psicológicos na 

demência de pessoas 

com DA tem sobre a 

saúde mental e física 

dos seus cuidadores. 

64 pessoas com 

demência. 

- MEEM 

- Inventário Neuropsiquiátrico 

(NPI) 

O aumento da gravidade de transtornos do 

comportamento das pessoas com demência 

foi predisponente significativo da saúde mental e 

física dos cuidadores . 
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Hinton 

(2003) 

Determinar a 

frequência dos 

sintomas 

neuropsiquiátricos e 

sua intensidade na 

demência.  Avaliar se 

a intensidade dos 

sintomas 

neuropsiquiátricos 

está associada aos 

níveis elevados de 

depressão no 

cuidador. Identificar 

os fatores que 

modificam a relação 

entre sintomas 

neuropsiquiátricos e 

depressão no 

cuidador. 

 

95 idosos latinos 

com demência 

ou 

comprometimen

to cognitivo 

(mas não 

demência). 

 

- MEEM 

- Informant Questionnaire on 

Cognitive Decline in the Elderly 

                      - NPI 

   - ADLs 

    - CES-D 

 

A intensidade dos sintomas neuropsiquiátricos foi 

significativamente associada com a depressão do 

cuidador. 

 

 

Covinsky et 

al 

(2003) 

Determinar as 

características do 

cuidador e paciente 

associadas à depressão 

entre os cuidadores de 

pacientes com 

demência. 

5627 pacientes 

com demência 

moderada ou 

avançada e seus 

cuidadores. 

 

- Geriatric Depression 

Scale(GDS) 

- ADLs 

- MEEM 

- Instrumental 

Activities of Daily Living 

(IADLs) 

 

32% dos cuidadores relataram seis ou 

mais sintomas de depressão e foram classificados 

como deprimidos. 
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Sansoni and 

Vellone 

(2004) 

 

 

 

Examinar ansiedade e 

depressão entre 

mulheres italianas 

cuidadoras de 

pacientes com DA. 

 

34 mulheres 

italianas e 

cuidadoras. 

- General Questionnaire 

about Caregiving 

- The Spielberg State-Trait 

Anxiety Inventory 

- GDS 

 

Os resultados indicaram que os cuidadores 

sofreram altos níveis de ansiedade (76%) e 

depressão (42%). 

 

 

Sink et al 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

Determinar se as 

características dos 

cuidadores estão 

associadas com os 

sintomas 

neuropsiquiátricos na 

demência. 

 

5788 pacientes 

com demência e 

seus cuidadores. 

- ADLs 

- IADLs 

- GDS 

- ZARIT 

 

32% cuidadores tinham sintomas depressivos 

significativos. Certas características dos 

cuidadores estão associadas aos sintomas 

neuropsiquiátricos. 

 

 

Allegri et al 

(2006) 

 

 

 

Abordar o valor 

preditor de 

comportamento 

relacionado com a 

sobrecarga sobre os 

cuidadores da DA . 

 

 

 

 

82 pacientes 

com provável 

DA e seus 

cuidadores. 

- Carer Activity Inventory. 

- ZARIT 

- MEEM 

- NPI 

- CDR 

 

Sintomas neuropsiquiátricos como delírios, 

alucinações, agitação, ansiedade, 

euforia, desinibição, comportamento motor 

anormal, distúrbios do sono, do apetite e 

alterações foram 

os melhores preditores  da sobrecarga do cuidador. 
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Ferrara et al 

(2008) 

Investigar o nível de 

estresse, depressão e 

ansiedade nos 

cuidadores. 

200 cuidadores 

e seus pacientes. 

- MEEM 

- ADLs 

- IADLs 

- Caregiver Inventory 

 

-59% dos cuidadores se sentem emocionalmente 

esgotados. 

-56% dos cuidadores se sentem fisicamente 

cansados. 

-67% dos cuidadores afirmam estar doentes. 

O aumento no grau de ansiedade e depressão é 

diretamente proporcional à gravidade da doença 

do paciente de Alzheimer. O estudo demonstrou 

também que a depressão está intimamente 

relacionada com a gravidade da DA devido a 

sintomas adicionais e a problemas de 

comportamento. 

 

 

 

Mohamed et 

al 

(2010) 

Investigar o impacto 

adverso da sobrecarga 

ou fardo nos 

cuidadores. 

 

421 pacientes 

com diagnóstico 

de DA ou 

provável de DA 

com agitação ou 

psicose. 

 

- ZARIT 

- Beck Depression 

Inventory(BDI) 

- NPI 

- Brief Psychiatric Rating Scale 

- The Cornell Scale for 

depression in dementia(CSDD) 

- MEEM 

- ADLs 

- Quality of Life 

- The Caregiver Activity Scale 

 

 

 

 

 

Problemas psiquiátricos e comportamentais, 

diminuição da qualidade de vida do paciente, bem 

como menor capacidade funcional foram 

significativamente associados com maiores níveis 

de carga e depressão entre os cuidadores. 

 



21 
 

 

Watson et al 

(2010) 

Analisar depressão do 

cuidador e do paciente 

e perceber se há 

associação entre 

sobrecarga do 

cuidador com a 

depressão do paciente. 

 

257 incluindo 

pacientes e 

cuidadores. 

- Clinical Antipsychotic Trials of 

Intervention Effectiveness- 

Alzheimer’s Disease 

- CSDD 

- BDI 

 

12% por cento dos 

cuidadores estavam deprimidos, e a sobrecarga do 

cuidador foi associada com a depressão do 

paciente. 

 

 

Bergvall et 

al 

(2010) 

Estudar o efeito e 

características do 

paciente sobre os 

cuidados informal e a 

sobrecarga do 

cuidador percebida, a 

fim de informar se os 

resultados dos 

pacientes são 

importantes do ponto 

de vista sobrecarga do 

cuidador. 

 

1.222 Pacientes 

com DA e 

cuidadores da 

Espanha, 

Suécia, Reino 

Unido e EUA. 

 

- Zarit Burden Inventory 

- MEEM 

- Disability Assessment for 

Dementia scale 

- NPI 

 

Gravidade dos distúrbios comportamentais foi o 

mais forte indicador de sobrecarga do cuidador. 

 

 

Verma and 

Anand 

(2012) 

Investigar diferenças 

de gênero 

relacionadas à 

ansiedade e depressão 

em cuidadores de 

pacientes com 

demência 

 

 

60 cuidadores. - Hospital Anxiety and 

Depression Scale 

(HADS) 

Ansiedade e depressão na subescala de pontuação 

com cuidadores femininos têm uma pontuação 

significativamente mais elevada. 
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Piercy et al 

(2012) 

Analisar as taxas de 

depressão, de uma 

amostra da população 

de cuidadores de 

pacientes com 

demência. 

 

328 pessoas 

com demência e 

seus cuidadores. 

- BDI 

- MEEM 

- ADLs 

- IADLs 

- NPI 

- CDR 

 

As taxas de sintomas depressivos foram menores 

do que os relatados na maioria dos estudos. 

Encontramos menos sintomas depressivos em 

cuidadores com níveis mais elevados de educação 

e redes de apoio social maior. Poucos problemas 

de saúde, maior probabilidade de enfrentamento 

focado no problema, e menor probabilidade de 

pensamentos ilusórios,com menores distúrbios 

comportamentais nas pessoas com demência. 

 

 

Ornstein et 

al 

(2014) 

Caracterizar o curso 

de sintomas 

depressivos entre os 

cuidadores ao longo 

do tempo e examinar 

o impacto das 

características básicas 

dos doentes e 

cuidadores sobre essas 

trajetórias. 

 

133 Pacientes 

com demência e 

seus cuidadores. 

 

- MEEM 

- Brief symptom inventory 

- The Columbia University Scale 

for Psychopathology in 

Alzheimer’s Disease 

- Blessed Dementia Rating Scale 

O modelo mixto mostra um crescimento 

identificado na trajetória de depressão pelo 

cuidador ao longo do tempo. A maioria dos 

cuidadores teve trajetórias estáveis de sintomas, 

com um subconjunto menor que mostra evidências 

de desgaste. Características clínicas dos pacientes 

não tiveram impacto sobre sintomas no curso para 

cuidadores. 

 

 

Givens et al 

(2014) 

Comparar os 

sintomas depressivos 

entre cuidadores de  

pessoas com demência 

e outras doenças 

345 cuidadores. - ADLs 

- IADLs 

- CES-D 

Cerca de um terço dos cuidadores de pessoas com 

demência trazem elevados  sintomas depressivos. 

Estes sintomas foram mais comuns entre os 

cuidadores de demência. Esta associação foi 

completamente mediada pelo papel de cuidador e 

beneficiários de cuidados comportamentais 

problemáticos. 
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Wang et al 

(2015) 

Investigar a ansiedade 

dos cuidadores em 

relação aos cuidados 

com pacientes com 

sintomas 

comportamentais e 

psicológicos, e os 

fatores que 

contribuem para a 

ansiedade no 

cuidador. 

 

152 cuidadores 

familiares de 

pessoas com 

demência. 

-NPI 

- Social Support Rating Scale 

 

 

Sintomas comportamentais e psicológicos na 

demência foram um predispostosignificativo de 

ansiedade no cuidador. 

 

 

 

Laks et al 

(2015) 

Fornecer a primeira 

amostra populacional 

de fardo/sobrecarga 

relacionada a 

cuidadores no Brasil. 

 

209 cuidadores 

10644 não 

cuidadores em 

pesquisa 

baseada na 

Internet de 

adultos com 

idade a cima de 

18 anos. 

- The Charlson comorbidity 

index (CCI) 

- The patient health 

questionnaire 

- The Work Productivity and 

Impairment questionnaire 

Ao cuidador foi associado o aumento significativo 

do risco de sintomas depressivos, transtorno 

depressivo, ansiedade, insônia, hipertensão, dor 

e diabetes. 

 

 

Vespa et al 

(2015) 

Estabelecer a 

existência de níveis 

diferenciais, na 

prevalência de 

depressão de 

cuidadores familiares 

de pacientes com DA 

e indivíduos saudáveis 

não cuidadores. 

Cuidadores de 

pacientes 

afetados pela 

DA N=60 

e o grupo 

controle n=120 

- Anxiety Scale Questionnaire 

(IPAT-ASQ) 

- Depression Scale 

Questionnaire by Cattel (IPAT-

CDQ) 

- Functional Assesment Staying 

Test 

Os cuidadores apresentam níveis mais elevados de 

ansiedade e depressão em comparação com o 

grupo de controle. 
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Após a análise dos dados acima elencados, observou-se a necessidade da 

divisão em alguns itens, para melhor compreensão dos resultados como: 

 

A) Perfil do Cuidador: 

 

Com base nos estudos com maior amostra populacional, encontramos, como 

perfil do cuidador, o predomínio de mulheres, com a média de idade de 42 anos a 64 

anos (CLYBURN et al 2000, COVINSKY et al 2003, SINK et al 2006, FERRARA et 

al 2008, MOHAMED et al 2010, WATSON et al 2010, LAKS et al 2015). 

NEUNDORFER et al (2001) destacaram que, dentre os cuidadores com 

relato de depressão, estavam mulheres com saúde debilitada (estudo realizado nos 

EUA). 

No estudo (multicêntrico norte-americano) realizado por COVINSKY e 

colaboradores (2003), foi encontrado que a maioria dos cuidadores (78%) vivia com o 

paciente e relatava gastar uma média de 89 horas por semana no cuidado dele. Já o 

estudo de SINK et al (2006) realizado também nos EUA, demonstrou que a maioria dos 

cuidadores também residia com o paciente, 49% eram cônjuges (32% esposas e 17% 

maridos).  

Em um estudo realizado na Itália, FERRARA et  al (2008) enfatizaram que, 

a maioria dos cuidadores eram filhas dos pacientes (70.5%), aposentadas e donas de 

casa (30%) e ainda 53% relataram pouco tempo dedicado a si próprio. Em amostra nos 

EUA MOHAMED et al (2010), obtiveram como resultados de características do 

cuidador que 52% desses eram cônjuges, 33% filhos, genros ou noras. WATSON et al 

(2010), em estudo com população norte americana, também relataram que, os 

cuidadores são, principalmente, cônjuges ou filhos. 

BERGALL et al (2010) estudaram as características dos cuidadores em 

quatro países, com a idade média compreendida entre 60 e 71 anos. Na Espanha, os 

cuidadores são mais novos, sendo que 45.5% são filhos dos pacientes, 34.8% trabalham 

o tempo todo ou parcial. Na Suécia encontraram maior porcentagem de homens 

cuidadores (44.5%); no Reino Unido um maior índice de cuidadores casados ou 
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morando com os pacientes (76.5%), e nos Estados Unidos maior índice (86.8%) 

morando com o paciente, bem como 48.6% dos cuidadores apresentaram um bom nível 

educacional (ensino superior). 

LAKS e colaboradores (2015) compararam cuidadores de indivíduos com 

DA ou outra demência, com não cuidadores, em um estudo abrangendo a primeira 

amostra populacional de fardo/sobrecarga relacionada a cuidadores no Brasil. O estudo 

foi realizado através da internet, utilizando os dados da pesquisa Nacional de Saúde e 

Bem Estar (2012). Nele, foram utilizados questionários de características sócio 

demográficas, bem como de saúde e comportamento, e também o The Charlson 

Comorbidity Index (CCI), destacando-se como resultado que a idade média entre os 

cuidadores é de 42 anos, 53% são do sexo feminino, 52% casados ou vivendo com um 

parceiro; frequentemente, são mais obesos, fumantes, empregados, com  alta 

escolaridade, alto nível socioeconômico e possuem alto CCI. 

B) Transtornos Psiquiátricos no Cuidador: 

 

 COVINSKY et al (2003) e SINK et al (2006) utilizaram a escala Geriatric 

Depression Scale, sendo que SINK e colaboradores também utilizaram a escala Zarit 

Burden Interview. COVINSKY e colegas obtiveram como resultado que 32% dos 

cuidadores relataram seis ou mais sintomas de depressão e foram classificados como 

deprimidos. SINK et al obtiveram resultado similar, no qual 32% dos cuidadores 

avaliados apresentaram sintomas depressivos significativos (estudo multicêntrico norte-

americano). 

WATSON et al (2010) utilizaram a escala Beck Depression Inventory. Em 

seu estudo, os autores destacam que 12% dos cuidadores estavam deprimidos. PIERCY 

et al (2012), através da escala Beck Depression Inventory II, identificaram menores 

taxas de transtornos depressivos, se comparado com a maioria dos estudos. Também 

foram encontrados menos sintomas depressivos em cuidadores com elevado nível 

educacional, e que tinham como pacientes pessoas com demência, com menores níveis 

de distúrbios comportamentais (estudo norte-americano). 
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GIVENS et al (2014) através da escala Center for Epidemiologic Studies 

Depression alcançaram como resultado que um terço dos cuidadores apresentava 

sintomas depressivos (estudo multicêntrico nos EUA). 

 Em um estudo brasileiro, LAKS e colegas (2015), destacaram que 

cuidadores de pacientes com Alzheimer ou alguma demência, se comparado com não 

cuidadores, possuem frequentemente mais auto-relatos de depressão com (23% versus 

11%). Os cuidadores também relataram maior frequência de ansiedade, (31% versus 

18%). Os cuidadores são amplamente associados ao aumento significativo de risco de 

sintomas depressivos e ansiedade. 

 

C) Características do Paciente que Podem Influenciar no Surgimento dos 

Transtornos Psiquiátricos no Cuidador: 

 

Como resposta à importante questão a ser respondida no presente estudo: 

Que fatores podem influir ou serem preditores do surgimento dos TP nos cuidadores de 

pacientes com DA? Para responder a este questionamento, obtivemos os seguintes 

resultados explanados a seguir. 

 CLYBURN et al (2000) investigaram que  alterações comportamentais 

podem influir na sobrecarga e depressão no cuidador, e concluíram que a frequência  

destas alterações (avaliadas pelo DBD Disturbing Behavior) no paciente e o baixo 

suporte aos cuidados levam a maior sobrecarga e a maior sintomatologia depressiva. 

 NEUNDORFER et al (2001) destacaram que o aumento da depressão no 

cuidador foi previsto pelo aumento ou aceleração na dependência do paciente em AVD 

instrumentais e básicas. Essas, por sua vez, foram avaliadas através do Cleveland Scale 

for Acitivities of Daily Living. 

 FERRARA et al (2008) encontraram em seu estudo com duzentos 

cuidadores de pacientes com Alzheimer que o aumento do grau de depressão e 

ansiedade é diretamente proporcional à gravidade da doença, devido aos distúrbios de 

comportamento, os quais são mais frequentes nos estágios mais avançados. 
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 MOHAMED et al (2010) identificaram que problemas psiquiátricos e 

comportamentais (avaliados pela escala the Brief Psychiatric Rating), diminuição da 

qualidade de vida do paciente (avalidado através do Quality of Life), bem como menor 

capacidade funcional, foram significativamente associados com maiores níveis de carga 

e depressão entre os cuidadores. 

BERGAVALL et al (2010) constataram que a gravidade dos distúrbios 

comportamentais (avaliados através do NPI) foi o maior e mais forte indicador de 

sobrecarga no cuidador. 

  GIVENS et al (2014) compararam os sintomas depressivos entre 

cuidadores de pessoas com demência e outras doenças e observaram que os sintomas 

depressivos foram mais comuns entre os cuidadores de demência. Esta associação foi 

claramente mediada pelos distúrbios comportamentais. 

WANG et al (2015) propuseram investigar a ansiedade nos cuidadores em 

relação aos cuidados com pacientes com sintomas comportamentais e psicológicos, e os 

fatores que contribuem para a ansiedade no cuidador, em uma população chinesa. Eles 

destacaram que sintomas comportamentais e psicológicos na demência (avalidados pelo 

Chinese version of Neuropsychiatric Inventory) foram um preditor significativo de 

ansiedade no cuidador. 

 

D) Nível Socioeconômico e Sobrecarga do Cuidador: 

 

COVINSKY et al (2003) obtiveram como resultado que, entre as 

características dos cuidadores associados aos altos índices de depressão, inclui-se o 

baixo nível educacional dos cuidadores. 

SINK et al (2006), em um estudo realizado em oito localidades nos Estados 

Unidos, ressaltaram que 48,2% dos cuidadores possuem mais de 12 anos de 

escolaridade. Observaram que cuidadores mais novos apresentam maior fardo e 

depressão, gastando maior tempo nos cuidados, além de relatarem mais distúrbios 

neuropsiquiátricos em seus pacientes. Os resultados são consistentes com a hipótese de 

que atributos dos cuidadores contribuem para a presença dos distúrbios 
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neuropsiquiátricos. Em discussão dos seus resultados, ressaltam, ainda, que cuidadores 

com baixo nível educacional podem compreender menos a demência e desenvolver com 

menos eficácia estratégias de enfretamento. 

FERRARA et al (2008), após avaliarem características dos cuidadores, 

constataram que entre os principais preditores do estresse nos cuidadores está a baixa 

renda. Encontraram como resultados que 48% dos cuidadores possuíam média 

escolaridade, 30% eram donas de casa e 30% empregados. Destacaram na discussão dos 

resultados que a depressão nos cuidadores está intimamente relacionada à situação 

econômica (renda). 

 BERGAVALL et al (2010), através de estudo multicêntrico, avaliaram a 

qualidade de vida dos cuidadores divida em: saúde física, psicológica, relações sociais e 

ambiente. Na Espanha, os cuidadores apresentaram o menor nível de qualidade de vida 

entre a maioria das categorias priorizadas e também foi baixo percentual de cuidadores 

com ensino superior comparado aos demais países: Espanha (19%), Suíça (26.5%), 

Reino Unido (30%) e Estados Unidos (48%). Os autores deixam clara a necessidade de 

outro artigo abordando com profundidade os fatores relacionados à qualidade de vida, 

após analisarem de forma preliminar sua correlação com a gravidade da doença. 

O estudo realizado por MOHAMED et al (2010) apontou, no que se 

relaciona às características dos cuidadores, que a educação foi a única variável 

significativa, embora fraca (as variáveis correlacionadas com o fardo/ sobrecarga foram 

idade, sexo feminino e educação). Demonstrou que menor escolaridade equivale a 

maior fardo/sobrecarga. Também, relatou que a baixa qualidade de vida dos pacientes 

foi significativamente associada com maiores níveis de carga e depressão entre os 

cuidadores. 

PIERCY et al (2012) avaliaram as características psicossociais dos 

cuidadores: nível educacional, empregado ou não, aposentados ou não, bem como 

avaliou recursos financeiros e relação com a qualidade de vida. Avaliaram ainda 

cuidadores com baixo nível educacional, encontrando que esses apresentaram maior 

sintomatologia depressiva. 

WANG et al (2015), em estudo realizado em comunidades na China, 

sublinharam como características dos cuidadores avaliados: baixa escolaridade e mais 
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de 55% relataram sobrecarga financeira associada com os cuidados com o paciente. Os 

cuidadores que possuem uma percepção da sobrecarga financeira relataram maior 

ansiedade. Ressaltaram que baixo nível educacional dos cuidadores pode contribuir para 

má interpretação e inapropriadas reações aos sintomas neuropsiquiátricos dos pacientes. 

GIVENS et al (2014) avaliaram que 40% dos cuidadores possuíam ensino 

superior, em um estudo multicêntrico norte-americano. O alto nível de sintomas 

depressivos entre os cuidadores de pacientes com demências representa uma associação 

mediada por todos os aspectos que envolvem o papel de cuidador. 

LAKS e colaboradores (2015) encontraram em seus resultados que 

cuidadores comparados com não cuidadores têm maiores salários (41% e 28%, 

respectivamente), maior escolaridade (formação universitária ou superior 73% e 55%, 

respectivamente) e maior inserção no mercado de trabalho (possuem emprego 72% e 

64%, respectivamente). Entretanto, os cuidadores avaliados nesse estudo possuíam 

acesso à internet, o que no Brasil pode representar um maior nível socioeconômico em 

relação à população geral; possivelmente, os resultados seriam diferentes se avaliassem 

cuidadores de pacientes de instituições públicas ou aqueles que recebem auxílio do 

governo. 
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60 DISCUSSÃO. 

 

No início dos anos 90, existiam poucos estudos a respeito de cuidadores, 

porém foram aumentando na medida em que a saúde dos cuidadores passou a ser vista 

como uma questão científica e como um problema médico. Na revisão não sistemática 

realizada, foram encontrados poucos dados brasileiros, o que demonstra negligência da 

comunidade científica brasileira em relação ao tema. A maioria dos estudos ocorreu em 

países desenvolvidos, como Reino Unido e Estados Unidos, onde o sistema de saúde é 

diferente do Brasil. De fato, há uma evidente carência de estudos acerca do tema no 

Brasil, sendo que encontramos apenas um estudo nacional (LAKS et al, 2015). Estudos 

descritivos nacionais são necessários para comparação com dados reportados em outros 

países, a fim de se verificar especificidades da assistência ao idoso no Brasil, e também 

para que se descreva o perfil de cuidadores no Brasil. Nesse contexto, seria importante 

considerar a ampla diversidade geográfica e socioeconômica do país, não somente entre 

regiões diferentes (Norte e Sul, por exemplo), como dentro de um mesmo estado (Sul de 

Minas e Vale do Jequitinhonha, por exemplo). É também possível que se observem 

diferenças entre perfis de cuidadores dentro de uma mesma cidade, de acordo com 

critérios econômicos. Enquanto famílias de bom padrão econômico podem contratar 

cuidadores profissionais para auxiliar idosos com DA, famílias economicamente 

desfavorecidas não tem acesso a esse tipo de serviço. A disponibilidade de 

medicamentos psicotrópicos, usados para controle comportamental em idosos com 

demência, também não é homogênea, variando de acordo com critérios econômicos, 

pois nem todas as medicações são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, o que 

também é passível de causar diferenças no perfil de transtornos psiquiátricos em 

cuidadores, de acordo com os recursos econômicos da família. Todos esses aspectos 

deveriam ser considerados em uma eventual comparação com dados oriundos de países 

com sistema de saúde mais socializado e com maior amparo social provido pelo 

governo, como ocorre em países do modelo de Estado do Bem-Estar Social, 

notadamente na Escandinávia.  

Torna-se importante ressaltar que o fator socioeconômico é determinante 

para os resultados de pesquisas relacionadas a Transtornos Psiquiátricos nos 

Cuidadores. 
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 Nos estudos realizados, a maioria dos cuidadores era familiar (cônjuges ou 

filhos), e predominantemente do sexo feminino. O maior envolvimento de mulheres no 

cuidado a familiares com demência reflete questões socioculturais de gênero. É 

interessante observar que a maior prevalência de mulheres no cuidado aos idosos é um 

achado transcultural, observado tanto em países latinos (como Brasil), como anglo-

saxões (Reino-Unido, por exemplo), como escandinavos (Suécia, por exemplo) e 

orientais (China, por exemplo). A maior participação feminina na assistência a idosos 

também parece independer de fatores como a industrialização e o grau de 

desenvolvimento socioeconômico do país, pois foi reportada tanto em países 

desenvolvidos (EUA, Reino Unido), quanto em países em desenvolvimento (Brasil, 

China). Além do interesse para discussão de questões socioculturais, o maior 

envolvimento feminino tem implicação médica, pois mulheres são mais suscetíveis a 

terem transtornos ansiodepressivos, devendo merecer especial atenção da equipe médica 

assistente. 

Os achados mais importantes na revisão nos levam à compreensão de que 

fatores e ou características sociodemográficas e socioeconômicas dos cuidadores, bem 

como características dos pacientes, (principalmente, distúrbios comportamentais), são 

preditores do aparecimento de Transtornos Psiquiátricos no cuidador do paciente com 

DA; e também que, o aparecimento desses transtornos (ansiedade e depressão) é comum 

entre os cuidadores. Esses achados são semelhantes a outros encontrados na literatura 

(COOPER  et al., 2007; CUIJPERS 2005; ETTERS et al., 2008; ADELMAN et al., 

2014; PINQUART AND SORENSEN, 2003). A maior incidência de transtornos 

psiquiátricos (ansiedade e depressão) em cuidadores tem grande impacto na saúde dos 

cuidadores. É importante ressaltar que o estudo brasileiro (LAKS et al., 2015) mostrou 

que, além da maior frequência de transtornos psiquiátricos, cuidadores de pacientes com 

demência também têm maior prevalência de diabetes, obesidade e hipertensão arterial, o 

que indica um risco potencialmente maior de agravos à saúde com grande potencial de 

morbi-mortalidade, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. É 

comum que o familiar que cuida do idoso com demência se absorva bastante no cuidado 

do paciente e que negligencie a própria saúde, deixando de lado o tratamento e a adoção 

de cuidados de saúde, como a prática de atividade física regular, o que pode ter 

consequências negativas sobre a saúde do cuidador. Assim, é importante que a equipe 

médica dê atenção especial à saúde do familiar cuidador, identificando transtornos como 
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ansiedade e depressão e exortando-o a não descuidar do tratamento de morbidades como 

dislipidemia, hipertensão arterial e diabetes. 

Estudos com amostra populacional numerosa, como o de COVINSKY et al 

(2003), SINK et al (2006), MOHAMED et al (2010), demostraram associação dos 

fatores socioeconômicos e a sobrecarga nos cuidadores. Considerando que o Brasil é 

carente em estruturas de saúde, é necessária estruturação de serviços para o acolhimento 

e o tratamento dos pacientes/cuidadores, para que façam parte do Sistema Público de 

Saúde, tendo em vista a diminuição da sobrecarga e a melhoria da assistência desses 

pacientes. FERRARA et al (2008) sublinharam a importância da criação de 

intervenções diversificadas, para minimizar o impacto na vida dos cuidadores de 

pacientes portadores de DA, e ainda destacaram que iniciativas de intervenção nos 

cuidadores podem melhorar a qualidade de vida do paciente. 

O método de revisão utilizado buscou propiciar ao leitor um resumo de 

achados científicos internacionais acerca do tema. Muitos estudos abrangem 

sobrecarga/fardo nos cuidadores de pacientes com demência; entretanto, menor é o 

número de estudos que abrangem com especificidade os transtornos psiquiátricos no 

cuidador de pacientes com DA. 

 Uma limitação importante a ser considerada foi o número de estudos com 

uma amostra pequena de cuidadores e também a metodologia utilizada para constatar a 

ocorrência dos transtornos psiquiátricos nos cuidadores. Na maioria dos estudos 

selecionados, os cuidadores não foram submetidos a uma avaliação psiquiátrica formal, 

respondendo apenas a questionários/inventários. Dada a grande prevalência de 

transtorno depressivo entre cuidadores de pacientes com demência, seria também 

particularmente interessante analisar a ocorrência de suicídio (e de tentativas de auto-

extermínio) entre esses cuidadores. 

A não distinção etiológica das demências também se constituiu numa 

limitação a considerar, uma vez que diferentes demências podem trazer diferentes 

sobrecargas. De fato, são pouco numerosos os estudos que enfocam especificamente a 

sobrecarga de cuidadores de pacientes com outros tipos de demência, como a demência 

vascular ou a demência fronto-temporal. É possível que haja peculiaridades na 

incidência e na fenomenologia dos transtornos psiquiátricos em cuidadores de pacientes 

com outras demências, distinguindo-os dos cuidadores de pacientes com DA. De fato, 
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há evidências de que cuidadores de pacientes com demência frontotemporal (variante 

comportamental - DFTvc) têm maior sobrecarga e maior incidência de transtornos 

psiquiátricos do que cuidadores de pacientes com DA, mesmo com pareamento de nível 

sócioeconômico e tempo de duração da doença (MIOSHI et al., 2013). A maior 

sobrecarga e o maior estresse de cuidadores de pacientes com DFTvc pode ser explicada 

pela maior proeminência de sintomas comportamentais (como agressividade, 

impulsividade e desinibição sexual) na DFTvc em relação à DA. Por fim, a metodologia 

adotada (revisão não sistemática da literatura), contribui para a possibilidade da não 

inclusão de possíveis artigos importantes nesta temática. 

A limitação mais importante deste trabalho diz respeito à sua metodologia. 

Optou-se por uma revisão narrativa, não-sistemática da literatura. A escolha dos artigos 

analisados neste trabalho não englobou a vasta literatura sobre o tema, sendo que a  

seleção dos trabalhos aqui analisados não obedeceu às exigências metodológicas de 

revisões rigorosas. Este é um esforço inicial para se aproximar desse complexo tema.  
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61 CONCLUSÕES. 

 

Após análise e discussão dos resultados através dessa revisão não 

sistemática da literatura, conclui-se que os Transtornos Psiquiátricos são muito 

frequentes nos cuidadores de paciente com DA. Ansiedade e depressão demonstraram 

ser os transtornos psiquiátricos mais comuns entre os cuidadores, estando presentes na 

maioria dos artigos selecionados. A presença de transtornos comportamentais nos 

pacientes, o baixo nível socioeconômico e a gravidade da doença são preditores 

importantes na ocorrência de transtornos psiquiátricos nos cuidadores. Observou-se 

ainda que poucos estudos brasileiros abordaram o tema. São necessárias mais pesquisas 

e estudos no Brasil, com relação a esse importante tema, bem como o estabelecimento 

de um novo olhar e posicionamento da comunidade científica nacional e do governo, 

sobre a inclusão dos cuidadores de pacientes com DA nos Programas de Saúde, 

sobretudo, de Saúde Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ADELMAN R, D; TMANOVA L,L; DELGADO D et al. Caregiver Burden a Clinical 

Review. American Medical Association, 2014. 

ALLEGRI R, F; SARASOLA D; SERRANOCM et al. Neuropsychiatric symptoms as a 

predictor of caregiver burden in Alzheimer’s disease. Neuropschiatric disease and 

Treatment: 2(1) 105-110, 2006.  

Alzheimer´s Association. Alzheimer´s Disease Facts and Figures. Alzheimer & 

Dementia.Vol. 10, issue 2, 2014. 

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders. 5th ed.Washington (DC): American Psychiatric Association; 2013  

BALLARD,C; GAUTHIER, S; COBERTT A et al. Alzheimer´s disease. Lancet, 

377(9770), 1019-31, 2011. 

BERGVALL N; BRINCK P; EEK D et al. Relative importance of patient disease 

indicators on informal care and caregiver burden in Alzheimer’s disease. International 

Psychogeriatrics Association, 23:1,73-85, 2010. 

BOTTINO, C. M. C.; CARVALHO, I. A. M.; ALVAREZ, A. M. M. A. et al. 

Reabilitação cognitiva em pacientes com doença de Alzheimer:Relato de trabalho em 

equipe multidisciplinar. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, São Paulo, Vol. 60, n. 1, Março 

2002. 

BRODATY H; DONKIN M. Family caregivers of people with dementia. Dialogues in 

Clinical Neuroscience- Vol 11- No. 2, 2009. 

CLYBURN L, D; STONES M, J; HADJISTAVROPOULOS T, et al. Predicting 

Caregiver Burden and Depression in Alzheimer´s Disease. Journal of Gerontology: 

SOCIAL SCIENCES, Vol. 55B, No. 1,S2-S13, 2000.  

CONNEL C, M; JANEVIC M, R; GALLANT M, P. The cost of Caring: Impact of 

Dementia on Family Caregivers. Journal Geriatric Psychiatric Neurol; 179-187, 2001 

COOPER C; BALAMURALI T,B,S; LIVINGSTON G. A systematic review of the 

prevalence and covariates of anxiety in caregivers of people with dementia. 

International psychogeriatric; 19:2, 175-195, 2006. 

COVINSKY K,E; NEWCOMER R; FOX P et al. Patient and Caregiver characteristics 

Associated with Depression in Caregivers of Patients with Dementia. J GEN INTERN 

MED; 18:1006-1014, 2003. 



36 
 

CUIJPERS P. Depressive disorders in caregivers of dementia Patients: a systematic 

review. Aging and Mental Health, 9, 325-330, 2005 

DUYCKAERTS, C; PANCHAL, M.; DELATOUR, B., & POTIER, M. C. Morphologic 

and molecular neuropathology of Alzheimer´s disease. Annales Pharmaceutiques 

Francaises, 67(2), 127-35, 2009. 

ELY, J. C.; GRAVE, M. Estratégias de intervenção fisioterapêutica em indivíduo 

portador de doença de Alzheimer. Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento 

Humano, v. 5, n. 2, p. 124-131, jul/dez, 2008. 

ETTERS L; GOODALL D; HARRISON B, E. Caregiver burden among dementia 

patient caregivers: A review of the literature. Journal of American Academy of Nurse 

Practitioners 20, 423-428, 2008. 

FERRARA M; LANGIANO E; DI BRANGO T et al. Prevalence of stress, anxiety and 

depression in with Alzheimer caregivers; 2008.  

GIVENS J,L; MEZZACAPPA C; HEEREN T et al. Depressive symptoms among 

dementia caregivers: role of mediating factors. Am J Geriatric Psychiatry;22(5):481-

488, 2014. 

HINTON L; HAAN M; GELLER S et al. Neuropsychiatric Symptoms in Latino Elders 

With Dementia or Cognitive Impairment Without Dementia and Factors That Modify 

Their Association With Caregiver Depression. The Gerontologist, Vol. 43, No. 5,669-

677, 2003. 

HOOKER K; BOWMAN S, R; COELHOD ,P et al. Behavioral Change in Persons 

With Dementia: Relationships With Mental and Physical Health of Caregivers. Journal 

of Gerontology: PSYCHOLOGICAL SCIENCES, Vol. 57B, No. 5, P453-P460, 2002. 

KAPLAN, H.L.; SADOCK, B .J.; GREBB, J.A. Compendio de psiquiatria: ciências do 

comportamento e psiquiatria clinica. Porto Alegre: Artes Medicas, 7 ed. 1997. 

KESSLER RC, BERGLUND P, DEMLER O, JIN R et al. Lifetime prevalence and age-

of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey 

Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593-602 

LAKS J; GOREN A; DUENAS H et al. Caregiving for patients with Alzheimer’s 

disease or dementia and its association With psychiatric and clinical comorbidities and 

other healt outcomes in Brasil. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2015. 

LOGIUDICE, D. Dementia: an Update to Refresh your Memory. Intern Med J 32:535-

40, 2002 

MANSUR, L. L.; CARTHERY, M. T.; CARAMELLI, P. et al. Linguagem e cognição 

na doença de Alzheimer. Psicologia: Reflexão e Crítica [online], v. 18, n. 33, p. 300-

307, 2005. 

MELO, M. A.; DRIUSSO, P. Proposta Fisioterapêutica para os cuidados de 

Portadores de Doença de Alzheimer. Envelhecimento e Saúde, vol. 12, n. 4, 2006. 



37 
 

MIOSHI E; FOXE D; LESLIE F et al. The impact of dementia severity on caregiver 

burden in frontotemporal dementia and Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc 

Disord. 2013 Jan-Mar;27(1):68-73. 

MOHAMED S; ROSENHECK R; LYKETSOS K et al. Caregiver Burden in 

Alzheimer´s Disease: Cross Sectional and Longitudinal Patient Correlates. Am J 

Geriatric Psychiatry; 18(10): 917-927, 2010. 

NEUNDORFER M, M; MCCLEDON M, J; Smyth K, A, et al. A longitudinal Study of 

the Relationship between Levels of Depression Among Persons With Alzheimer´s 

Disease and Levels of Depression Among Their Family Caregivers. Jornal of 

Gerontology, PSYCHOLOGICAL SCIENCES, Vol. 56B, No. 5, P301-P313, 2001. 

ORNSTEIN K; GAUGLER J, E; ZAHODNE L et al. The heterogeneous course of 

depressive symptoms for dementia caregiver. Int J Aging Hum Dev.;78(2): 133-148, 

2014. 

PIERCY K,W; FAUTH E,B; Norton M, C et al. Predictors of Dementia Caregiver 

Depressive Symptoms in a Population: The cache County Dementia Progression Study. 

Journals of Gerontology, Series B: Psychological Science and Social Sciences,68(6), 

921-926, 2012. 

PINQUART, M. and SORENSEN,S. Differences between caregivers and 

noncaregivers in Psychological health and physical health: a meta-analysis. 

Psychology and Aging,18,250-267.2003. 

RYMER S; SALLOWAY S; Norton L et al. Impaired Awareness, Behavior 

Disturbance, and Caregiver Burden in Alzheimer Disease. Alzheimer Disease and 

Associated Disorders, Vol. 16, No. 4, pp. 248-253, 2012. 

SANSONI J; VELLONE E; PIRAS G et al.Anxiety and depression in community-

dwelling, Italian Alzheimer´s disease caregivers. International Journal of Nursing 

Practice; 10:93-100, 2004. 

SCHULZ R; T, A;BRIEN O. Psychiatric and Physical Morbidity Effects of Dementia 

Caregiving: Prevalence, Correlates, and Causes. The Gerontological Society of 

AmericaVol. 35, No. 6, 771-791,1995. 

SHIELDS C, G. Family Interaction and caregivers of Alzheimer’s disease patients: 

correlates of depression. 1992. 

SINK K,M; COVINSKY K,E; BARNES D,E et al. Caregiver Characteristics Are 

Associated With Neuropsychiatric Symptoms of Dementia. American Geriatrics 

Society.54:796-803,2006. 

TEIXEIRA., A. L.; SOUZA., L. C. Neuropsicologia do envelhecimento, uma 

abordagem multidimensional. Capítulo 05 - Envelhecimento patológico do sistema 

nervoso. p. 100-114. Porto Alegre: Ed. Artmed. 2013. 

TORTTI F, M; GWYTHER L, P;REED S, D et al. A Multionational Reviem of Recent 

Trends and Reports in Dementia Caregiver Burden.Alzheimer Dis AssocDisord.Vol. 18, 

Number 2, April- June, 2004. 



38 
 

VERMA R.; ANANDK., S. Gender differences in anxiety and depression among the 

caregivers of patients with dementia. Scientific Research, Vol.1, nº.3 – 2012. 

VESPA A; GIULIETTI M. V; OTTAVIANIM et al. Evaluation of Anxiety and 

Depression in Caregivers of Patients Affected by Alzheimer’s Disease.  

WANG J; XIAO L, D; LI X et al. Caregiver distress and associated factors in dementia 

care in the community setting in China. Geriatric Nursing.  

WATSON L,C; LEWIS C; MOORE C,G et al. Perceptions of depression among 

dementia caregivers:findings from the CATIE-AD trial. International Journal of 

Geriatric Psychiatry, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


