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Resumo

Introdução: Determinar o grau de sobrecarga dos cuidadores informais (CIs) de
doentes internados por acidente vascular cerebral (AVC) em centro de reabilitação.
Determinar quais as dimensões da vida dos CIs mais afetadas e determinar eventual
relação entre: o grau de sobrecarga e a idade dos doentes, a idade dos CIs, Medida
de Independência Funcional (MIF) à admissão e alta, tempo decorrido desde o AVC e
o de prestação de cuidados.
Material e Métodos: Durante Outubro e Novembro de 2019 foi proposto aos doentes avaliados em primeira consulta após alta a integração neste estudo. Foram recolhidos os dados sociodemográficos do doente e CI, determinado o grau de sobrecarga do CI através do questionário de sobrecarga de Zarit (versão curta) e avaliadas
eventuais relações entre variáveis através de análise estatística.
Resultados: Quarenta um doentes participaram e 22 tinham CI (53%). A maioria
eram familiares em primeiro grau do doente e era a sua primeira vez como CI. A média
e mediana de sobrecarga foi 17. Metade dos CI apresentava níveis de sobrecarga no
quartil superior da escala utilizada. Apenas existiu relação estatisticamente significativa na análise por clusters no intervalo interquartil para a MIF aquando da alta e o
tempo decorrido desde o AVC.
Conclusão: Os resultados obtidos comprovam o alto desgaste a que os CIs são
sujeitos pela prestação de cuidados em doentes previamente internados por AVC
em centro de reabilitação. A ausência de maior número de relações estatisticamente
significativas poderá estar relacionada com o baixo número da amostra.
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Introduction: Evaluate the burden of informal caregivers (ICs) of patients with
stroke following discharge from rehabilitation center. Evaluate which dimensions of
ICs’s life are more affected and to determine an eventual relationship between the
burden and the patients age, the ICs age, functional independence measure (FIM)
at time of admission and discharge, time since stroke and time duration of care by
the ICs.
Material and Methods: During October and November 2019 was proposed to all
patients in the first appointment following discharge from rehabilitation center the
participation in this study. Sociodemographic data from the patients and ICs were ob23
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tained, the burden was determined by using the Zarit Overload Questionnaire (short
version) and evaluated any relationships between variables by statistic analysis.
Results: Forty one patients agreed to participate and 22 had an IC (53%). Most
ICs were first-degree family members and it was their first time as IC. Average and
median of the burden was 17. Half of the ICs presented a burden score in the higher
quartile group of the used scale. There was a statistical significance relationship between the burden and the FIM at discharge and time since stroke in the interquartile
statistic analysis.
Conclusion: The results obtained in this study verify the high burden in ICs of patients with stroke following discharge from rehabilitation center. The lack of more statistical significance relationships could be related to the low number of the sample.

Introdução
Em Portugal o acidente vascular cerebral (AVC) é a
principal causa de morte e incapacidade.1 A nível global e
segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o AVC
vitimou 6 milhões de pessoas em 2016 sendo a segunda
causa de morte em todo o mundo.2 A literatura é unanime em demonstrar que os sobreviventes apresentam
inúmeras sequelas crónicas levando a uma diminuição
na autonomia destes doentes e obrigando à presença
de um cuidador para auxílio nas atividades de vida diária
e na gestão das rotinas da vida após um AVC.3 A solução mais frequente no apoio a estes doentes passa pela
presença de um cuidador informal (CI) no domicílio que
não tem formação no que diz respeito às sequelas de
AVC ou dos cuidados necessários/adequados para estes
doentes.4 O CI é a pessoa da rede social do doente, não
remunerada, com relação significativa (familiar, parceiro
(a), amigo(a) e/ou vizinho(a)), que se assume como o
principal responsável pela organização, assistência e/ou
prestação de cuidados.5 Se é verdade que estes cuidados são prestados por um membro da família na maior
parte dos casos,6 não é menos verdade que o contínuo
e necessário suporte prestado pelos cuidadores origina
uma panóplia de consequências psicológicas, físicas, financeiras e sociais nos mesmos, colocando, por vezes, a
assistência aos doentes em causa.7 Relativamente ao impacto e complicações sentidas pelos CIs começou a surgir na literatura o termo “sobrecarga” numa tradução de
burden da literatura anglo saxónica. Este termo está relacionado com o conjunto de complicações a nível físico,
psicológico e socioeconómico que surgem no decorrer
do ato de cuidar ao longo do tempo.8 Neste contexto,
o conceito de burnout apresenta-se como manifestação
extrema desta sobrecarga / exaustão emocional e físi24

ca. Este conceito envolve uma síndrome tridimensional
como resposta a um evento crónico e com elevado
grau de sobrecarga associado.9 Inicialmente utilizado
no ambiente laboral, foi denotado que também poderia ser aplicado em contexto da prestação de cuidados
informais.10 Desta forma, e com o desenvolvimento de
estudos posteriores passou a aplicar-se o conceito de
burnout em muitos outros contextos como na relação
parental11. O objetivo deste trabalho foi determinar qual
o impacto e o grau de sobrecarga dos CIs de doentes
previamente internados por AVC em centro de reabilitação através do preenchimento do Questionário de
Sobrecarga Familiar de Zarit (QSFZ) – versão curta.
Procedeu-se também à caracterização da população
de doentes e dos respetivos CIs através da colheita dos
dados sociodemográficos e procurou-se estudar a eventual presença de relações entre o grau de sobrecarga e
as seguintes variáveis: a idade do doente, a idade do CI,
o valor da medida de independência funcional (MIF) à
admissão e data de alta, o tempo de prestação de cuidados do CI (em meses) e o tempo decorrido (em meses)
desde o evento vascular até à presente avaliação.

Material e Métodos
A população alvo deste estudo transversal consistiu
em todos os doentes adultos observados pela primeira
vez em consulta externa de reavaliação após alta de internamento por AVC em centro de reabilitação. Durante os meses de Outubro e Novembro de 2019 a todos
os doentes observados que cumpriam estes requisitos
foi proposto a participação neste estudo bem como
ao respetivo CI se presente. A ambos era solicitado e
anexado no devido processo clínico a sua autorização
através do consentimento informado para participação
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e análise dos dados recolhidos para este estudo estando
garantido o seu anonimato em todas as fases do estudo. Este estudo foi também autorizado pela Comissão
de Ética da instituição. A todos os doentes e CIs foram
recolhidas as variáveis sociodemográficas, preenchido
o QSFZ – versão curta e consultado o respetivo processo clínico relativo ao episódio de internamento. O
questionário em papel criado especificamente para este
estudo foi posteriormente submetido na plataforma
Google® Forms e foi depois exportado para o programa Microsoft® Excel 2016 sendo que a análise de dados
para estudo de possíveis associações entre as variáveis
foi realizada recorrendo ao programa SPSS®, versão
26.0, Chicago, Ilinois, USA. Na avaliação desta sobrecarga do CI podem ser utilizados diversos instrumentos
sendo o mais utilizado o QSFZ (Burden Interview Scale)12
que é constituído por 22 questões. Existe também uma
versão mais curta desta escala (QSFZ – versão curta)13
constituída por 12 questões em que cada questão pode
pontuar entre 0 e 4 (0 – nunca, 1 – raramente, 2 – por
vezes, 3 – muito frequente, 4 – quase sempre) e o resultado do questionário pode variar entre 0 e 48 sendo que
valores mais elevados estão associados a maiores níveis
de sobrecarga. Para esta escala existe uma distribuição
do nível de sobrecarga segundo quartis com um primeiro quartil (Q1) para valores totais de 3, segundo quartil
(Q2 ) para valores totais de 9 e terceiro quartil (Q3) para
um valor total de 17.13 Através do cálculo do coeficiente
de correlação de Spearman utilizando o SPSS® 26.0 foi
avaliada a eventual relação entre os níveis de sobrecarga
e a idade do doente, a idade do CI, a MIF na admissão
e na data de alta, o tempo de prestação de cuidados do
CI e o tempo decorrido desde o AVC. Esta análise estatística foi realizada inicialmente com toda a amostra e
depois individualizada por clusters de sobrecarga. Tendo
em conta que só existiu um doente com um grau de
sobrecarga abaixo de Q1 esta segmentação foi apenas
realizada para os outros dois grupos restantes.

Resultados
Durante os dois meses em que decorreu este estudo
aceitaram participar 41 doentes (n=41) que cumpriam
os critérios de inclusão com uma idade média de 62
anos. A etiologia em 28 doentes (70%) foi AVC isquémico e em 12 doentes (30%) AVC hemorrágico. A distribuição por sexos foi: 23 doentes (56%) eram do sexo
masculino e 18 doentes (43%) eram do sexo feminino.

Relativamente à localização do AVC a circulação anterior do hemisfério esquerdo era a mais frequente em 28
doentes (70%). À admissão o valor médio da MIF era de
72/126 e à data de alta 86/126 sendo que, em média, os
internamentos tiveram uma duração média de 60 dias.
Relativamente a fatores de risco cardiovasculares à data
do AVC: 29 doentes (71%) realizavam terapêutica para
hipertensão essencial, 15 doentes apresentavam diabetes mellitus sendo que apenas 3 eram insulino dependentes e os restantes realizavam terapêutica hipoglicemiante e 33 doentes (80%) realizavam terapêutica para
dislipidemia. Catorze doentes (34%) eram fumadores
ativos e 2 doentes (5%) já tinham tido consumo de tabaco anteriormente ao evento vascular sem consumos
ativos aquando do evento. Aquando da alta 29 doentes
(70%) estavam dependentes de apoio de terceira pessoa sendo que: 22 possuíam CI, 5 possuíam cuidadores
remunerados, 2 estavam integrados na RNCCI (rede
nacional de cuidados continuados integrados) e 1 estava integrado numa unidade residencial privada. Relativamente a estes 22 doentes com CI: 5 doentes (23%)
integraram este estudo entre 3 a 6 meses após o AVC,
8 doentes (36%) entre 6 a 12 meses, 3 doentes (14%)
entre 12 a 24 meses e 6 doentes (27%) mais de 24 meses após data do AVC. Os dados relativos aos doentes
com CI encontram-se resumidos na Tabela 1 em anexo. Todos os doentes com CI após internamento por
AVC tiveram alta para o domicílio com o apoio do atual
CI como pode ser observado pela análise das Tabelas 1
e 2. Após a alta do internamento em centro de reabilitação a primeira consulta de reavaliação pós alta foi realizada em média 57 dias depois com os extremos de 40
dias e 68 dias como mínimo e máximo respetivamente.
Relativamente aos 22 CIs a idade média era de 51 anos
sendo que 12 CIs (55%) eram do sexo feminino e 10 CI
(45%) eram do sexo masculino. Metade dos CIs eram
CIs há menos de um ano. Quanto à escolaridade 8 CIs
apresentavam como grau de escolaridade o ensino básico, 9 CIs o ensino secundário e 5 CIs o ensino superior.
Relativamente à situação profissional 9 CIs estavam reformados, 7 CIs mantinham a sua atividade profissional e
6 CIs estavam desempregados sendo que 4 destes abandonaram a sua atividade laboral para exercer o papel de
CI. Dos 22 CIs, 12 eram cônjuges dos doentes, 9 eram
pais ou filhos e em 1 dos casos o CI era uma sobrinha.
Os dados relativos aos CIs encontram-se resumidos na
Tabela 2 em anexo. Nas respostas ao questionário de
25
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Tabela 1. Caracterização dos doentes que possuem cuidador informal.
Categorias de Dados

Género

Tempo decorrido desde o AVC

Tipo de AVC

Localização AVC

Alteração da Linguagem

Alteração da Fala

Quadro Neuromotor

Disfagia

Variáveis

Absoluta (n)

Relativa (%)

Feminino

12

55

Masculino

10

45

3 a 6 meses

5

23

6 a 12 meses

8

36

12 a 24 meses

3

14

Mais de 24 meses

6

27

Hemorrágico

6

27

Isquémico

16

73

Hemisfério esquerdo (anterior)

15

68

Hemisfério direito (anterior)

7

32

Não

17

77

Afasia global

3

13

Afasia transcortical motora

1

5

Afasia de broca

1

5

Sim

5

23

Não

17

77

Hemiparésia

21

95

Tetraparésia

1

5

Sim

7

32

Não

15

68

QSFZ – versão curta a média dos resultados dos 22 CIs
foi de 17 e a mediana foi de igualmente 17 a que corresponde ao valor do Q3. Nos extremos dos resultados
encontra-se um valor máximo de 30 e um valor mínimo
de 1. Os dados relativos aos resultados de todos os CI
encontram-se na Fig. 1. Os resultados médios mais altos eram relativos a questões de dependência com um
valor médio de 1,82 e 1,86 respetivamente. Já os valores médios mais baixos eram relativos a questões de
receio / angústia com um valor médio de 0,82, 0,91 e
1,18 respetivamente. O valor médio de todas as questões foi de 1,38. Os quatro itens mais pontuados nos
diferentes questionários foram: “Sente que, por causa
do tempo que dedica ao seu familiar, não tem tempo
suficiente para si próprio/a?”; “Sente-se stressado/a por
ter de tomar conta do seu familiar e de tentar cumprir
outras responsabilidades familiares ou profissionais?”;
“Sente que deveria estar a fazer mais pelo seu familiar?”
26

Frequência

Figura 1. Distribuição do grau de sobrecarga por cuidador
informal.

e, com igual pontuação média, “Sente que poderia fazer
melhor ao tomar conta do seu familiar?”. Os três itens
menos pontuados foram: “Sente-se zangado/a quando está com o seu familiar?”; “Sente que o seu familiar
prejudica presentemente os seus relacionamentos com
outros elementos da família ou amigos?” e “Sente que
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Tabela 2. Caracterização dos Cuidadores Informais.
Categorias de Dados

Variáveis

Frequência
Absoluta (n)

Relativa (%)

Feminino

12

55

Masculino

10

45

3 a 6 meses

5

23

6 a 12 meses

8

36

12 a 24 meses

3

14

Mais de 24 meses

6

27

Cônjuge

12

55

Filhos

9

41

Outro familiar

1

4

Reforma

9

41

Trabalhador ativo

7

32

Baixa

2

9

Desemprego

4

18

Sim

4

18

Não

18

82

Género

Tempo de Cuidados

Parentesco

Situação Laboral

Abandono atividade laboral

Figura 2. Grau de sobrecarga global dos cuidadores
informais.

não dispõe de tanta privacidade como gostaria de ter
por causa do seu familiar?”. Nos extremos do valor total por cada questão obtivemos um valor total de 41 na
seguinte questão “Sente-se stressado/a por ter de tomar conta do seu familiar e de tentar cumprir outras
responsabilidades familiares ou profissionais? “e o valor
mais baixo 18 na seguinte questão: “Sente-se zangado/a
quando está com o seu familiar?”. Na análise da relação entre as diferentes variáveis e os níveis globais do
grau de sobrecarga não foram encontrados resultados
estaticamente significativos. Existiu apenas uma associação positiva entre as diferentes variáveis e o grau de

sobrecarga com exceção dos valores de MIF em que a
associação foi negativa. Relativamente aos níveis globais
de sobrecarga verificou-se a seguinte distribuição entre
quartis: um CI com um valor total de sobrecarga abaixo do Q1, dez CIs com um valor total de sobrecarga
na amplitude interquartil (entre Q1 e Q3): quatro acima de Q2, um igual a Q2 e cinco acima de Q2. Onze
CIs apresentavam um valor total de sobrecarga acima
do Q3. Relativamente à análise da relação entre variáveis por clusters de sobrecarga no grupo de CIs entre
Q1 e Q3 foi encontrada uma associação negativa (rs=0,632) estatisticamente significativa (p=0,050) entre a
MIF aquando da alta o grau de sobrecarga e uma associação positiva (rs=0,642) estatisticamente significativa
(p=0,045) entre o tempo decorrido desde o AVC e o
grau de sobrecarga. Relativamente à relação entre variáveis no grupo de CIs acima de Q3 não foram encontrados resultados estatisticamente significativos.

Discussão
Neste estudo a idade média dos doentes (62 anos)
foi inferior à idade média descrita na literatura para a
ocorrência do AVC.14-16 Apesar de alguns estudos defenderam uma diminuição da idade média para a ocorrência
27
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do AVC15,17 a maioria dosAVC continua a ocorrer numa
população com uma idade superior a 65 anos. No entanto, o facto de se tratar de um centro de reabilitação
poderá contribuir para este resultado pelo enviesamento da referenciação de doentes mais novos com AVC
em virtude do maior potencial de reabilitação em centro
de reabilitação face a doentes mais velhos resultando
numa diminuição da idade média da população.18 A prevalência dos tipos/ localização do AVC19 e a evolução
média da MIF entre a admissão e a alta durante o processo de reabilitação em regime de internamento vão
de acordo ao exposto na literatura.20 Apesar da amostra
reduzida foi possível também constatar nesta amostra
de doentes que MIFs mais elevadas à admissão estiveram associadas a maiores ganhos relativos face aos doentes que foram admitidos com MIFs mais baixas o que
vai também de encontro ao descrito na literatura.20 A
distribuição do AVC segundo o sexo continua a ser alvo
de diversos estudos, mas a literatura aponta para uma
maior prevalência de AVC no sexo feminino a par de
uma maior sobrevivência.21,22 O grau de dependência
dos doentes aquando da admissão no centro de reabilitação (70%) é, como esperado, mais elevado do que o
descrito na literatura relativamente à população geral de
doentes com AVC.23,24 Uma vez que se trata de um centro terciário de reabilitação poderá traduzir um viés na
seleção no sentido de se tratar de uma população que
possui à partida um maior grau de dependência. Assim,
é expectável que mesmo após o internamento num centro de reabilitação a prevalência de dependência de terceira pessoa seja maior do que o descrito na literatura
para todos os doentes com sequelas de AVC. Quanto
aos CIs, tal como previamente publicado, a maior parte
são familiares diretos dos doentes e com uma idade média – 52 anos (26 - 75 anos) – que se aproxima da idade
média dos doentes – 62 anos.25-28 Neste estudo, a frequência de CIs do sexo masculino foi superior a estudos
prévios,25 o que poderá ser explicado por dois motivos:
tratando-se de um centro de reabilitação poderá existir
um viés de seleção em doentes mais graves e dependentes sendo o sexo feminino o sexo mais prevalente; por
outro lado, a curta amostra deste estudo pode ser outro
fator de viés em relação aos resultados publicados em
estudos de maiores dimensões. A distribuição do grau
de escolaridade nesta amostra de CIs é atípica e superior à média nacional.29 Relativamente à situação profissional 9 CIs já eram previamente reformados e 4 aban28

donaram a sua atividade laboral para prestar cuidados o
que vai de encontro à literatura disponível: uma parte
dos cuidadores está num grupo etário correspondendo
à reforma e o impacto na prestação de cuidados obriga,
por vezes, ao abandono da atividade laboral30 decorrente do grau de sobrecarga dos CIs. Neste sentido uma
das queixas mais frequentes dos CIs é o de não possuírem conhecimentos/competências adequados para lidar
com as novas exigências sendo que a primeira fase de
adaptação ao doente no domicílio após o AVC é também a fase mais complicada pelas implicações que possuem no quotidiano e na estrutura do seio familiar.31 No
que diz respeito à presença de um CI nesta população
de doentes é importante referir que um dos critérios
para admissão no centro de reabilitação é a existência
de um suporte social pós alta previamente definido à
admissão. Tendo em conta o elevado grau de dependência dos doentes pós internamento na amostra em estudo e de que em Portugal grande parte desse suporte é
prestado pelos CIs é natural que exista um enviesamento no que diz respeito ao número de doentes com CIs.32
A ausência de resultados estatisticamente significativos
nas relações entre as diferentes variáveis estudadas
pode ser explicada pelo baixo poder estatístico da
amostra no que diz respeito ao valor total de doentes
(n=22). No entanto, é importante referir que os resultados a nível da associação entre as variáveis vão de
acordo com o esperado. É expectável que doentes ou
CIs mais velhos estejam associados a um maior grau de
sobrecarga pelas co-morbilidades/ maior dependência
dos primeiros e maior envelhecimento dos segundos e
com menor disponibilidade para prestar cuidados.32,33
Um fator que também é necessário ter em conta é que
o envelhecimento dos doentes é acompanhado pelo envelhecimento dos CIs com as inerentes dificuldades
crescentes na prestação dos cuidados, reforçando a necessidade e pertinência de desenvolver programas que
consigam minorar a exigência física e emocional deste
tipo de atividade.33 Relativamente às características destes CIs importa também relembrar que não são profissionais treinados para prestar cuidados e que executam
uma ampla gama de atividades no apoio a estes doentes.32 Relativamente à associação negativa entre a MIF à
admissão e data de alta e os níveis de sobrecarga importa explicar que esta também vai de encontro ao esperado uma vez que as duas variáveis se comportam de forma antagónica. A níveis mais elevados de MIF e,
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portanto, menor dependência é expectável que existam
menores graus de sobrecarga e, portanto, um coeficiente negativo sendo que em ambos os casos não é estatisticamente significativo por possíveis razões já enumeradas anteriormente.34,35 Finalmente, parece existir
também uma associação entre o grau de sobrecarga e o
tempo decorrido desde o AVC bem como o tempo de
prestação de cuidados o que poderá ser explicado e enquadrado pelo desgaste acumulado dos CI ao longo do
tempo.35 É, portanto, fundamental educar e dar suporte
aos CIs de doentes no pós AVC de forma a prevenir
elevados graus de sobrecarga e consequente burnout:
preparar os familiares e CIs para os estados de transição
entre as diferentes fases do processo de reabilitação,
partilhar informação, educar e promover e aquisição de
competências, prestar apoio psicológico e informar doentes e CIs sobre os apoios sociais disponíveis e como
aceder aos mesmos.33 A primeira referência à presença
do sobrecarga do CI foi em 1986 entre esposas de doentes com patologias crónicas.36 Atualmente, o burnout
do CI é uma entidade bem definida e com claro impacto
na prestação de cuidados.37,38 Segundo Maslach39 o burnout é uma síndrome tridimensional e é composto por
três elementos: exaustão emocional40,41 por sentimentos de desgaste e esgotamento dos recursos emocionais; sensação de despersonalização42 que origina um
distanciamento entre o CI e o doente até nas tarefas
associadas ao ato de cuidar e, finalmente, um terceiro
elemento de impacto na realização pessoal com diminuição das expetativas associadas à prestação dos cuidados e diminuição na auto-estima do cuidador. Alguns
autores defendem ainda uma distinção entre aquilo que
é a sobrecarga subjetiva (a relacionada com os sentimentos e atitudes) e a objetiva (acontecimentos e atividades concretas da vida dos CIs que são alteradas em
consequência da prestação de cuidados).43 Ao ato de
cuidar estão associados diversos aspetos22,44-47 positivos
e negativos que podem assumir uma preponderância diferente consoante a patologia e o grau de dependência
da pessoa cuidada.48 Entre 25% a 45% dos CIs confirmam a presença de sintomas compatíveis com sobrecarga nos primeiros 6 meses após o AVC.4 Referem diferentes sintomas como ansiedade, frustração,
perturbações do sono ou depressão.49 O potencial de
reabilitação do doente pode, inclusivamente, estar condicionado pelo grau de sobrecarga do CI.50 Tendo em
conta que o reduzido número de CIs poderá influenciar

a obtenção de resultados estatisticamente significativos
foi realizada outra análise estatística de acordo com os
clusters segundo grau de sobrecarga. Abaixo do Q1 só
existia um CI pelo que a nova análise estatística para as
variáveis previamente identificadas foi realizada para níveis de sobrecarga entre Q2 e Q3 e acima de Q3. Os
resultados foram globalmente sobreponíveis com as seguintes exceções para os níveis de sobrecarga entre Q2
e Q3 sendo que as variáveis tinham valor estaticamente
significativo no que diz respeito à relação entre o grau
de sobrecarga e a MIF aquando da alta bem como o período decorrido desde o AVC. Já para níveis de sobrecarga acima de Q3 os resultados obtidos continuam a
não ser estatisticamente significativos. Quanto ao QSFZ
– versão curta existiu uma grande variabilidade no grau
de sobrecarga reportada pelos CIs e o nível médio e a
mediana de sobrecarga foi de 17 (Q3), ou seja, metade
da amostra apresenta um grau de sobrecarga que representa 25% dos valores mais elevados possíveis na QSFZ
– versão curta 13 o que se traduz num grande impacto
e sobrecarga para estes CIs. O padrão de distribuição
do grau de sobrecarga é sobreponível ao publicado na
literatura e em diferentes estudos.51-53 No entanto, é importante destacar que a maior parte dos CIs estava nesta condição há menos de 1 ano e que o questionário de
sobrecarga foi realizado em média apenas 57 dias após
um período de internamento em centro de reabilitação
pelo que será de considerar a possibilidade de um agravamento do grau de sobrecarga ao longo do tempo.54
No entanto, alguns estudos55 consideram que este grau
de sobrecarga pode diminuir ao longo do tempo pela
adaptação dos CIs pelo que o grau de sobrecarga pode
até ser inferior. Como expectável o maior valor médio
nos resultados parciais das diferentes questões dizia respeito ao impacto do ato de cuidar relativamente à situação de dependência e os menores valores médios eram
relativos a receio/angústia para com o doente o que poderá estar relacionado com o facto de os cuidadores não
quererem culpabilizar o seu familiar (na maior parte dos
casos) pela situação de dependência. É importante focar
as limitações deste estudo no que diz respeito a alguns
aspetos como abranger apenas a experiência de um único centro de reabilitação a nível nacional com o consequente possível enviesamento que daí poderá decorrer
seja a nível da população de doentes do próprio centro
seja a nível dos critérios de referenciação dos doentes
para o mesmo a partir de outras instituições. Desta for29
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ma, a população deste estudo não é representativa da
população portuguesa. Por outro lado, apesar de já existirem alguns estudos com a utilização da QSFZ – versão
curta em língua portuguesa esta não está validada para a
população portuguesa.56,57 Tal opção por esta escala
prendeu-se com a maior facilidade de utilização da mesma face à original com 22 questões que foi motivo inicial
de recusa de muitos dos doentes e CI para inclusão neste estudo pela demora na realização das mesmas. Finalmente o n reduzido de doentes limita a obtenção de
conclusões estatisticamente significativas. No futuro
será relevante integrar outros centros de reabilitação e
um maior número de doentes para detalhar o impacto
do AVC de doentes previamente internados em centro
de reabilitação nos CIs.

Conclusão
Na amostra em estudo 50% dos CI apresentava níveis de sobrecarga que se situavam no quartil superior
do QSFZ – versão curta e que traduz o grande impacto
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nos CIs de doentes internados por AVC em centro de
reabilitação. Apesar do reduzido número de doentes foi
possível obter relações estaticamente significativas na
análise por clusters de sobrecarga no que diz respeito aos
CIs entre Q2 e Q3 e à relação entre o grau de sobrecarga e a MIF aquando da alta e o tempo decorrido desde
o AVC. A inexistência de outras relações estaticamente
significativas poderá ser explicada pelo enviesamento da
população e / ou reduzida amostra da população do estudo que não é representativa da população portuguesa.
Estes resultados obtidos não vão totalmente de acordo
ao impacto expectável nos CIs, mas tal poderá ser justificado pelas razões acima enunciadas ou por se tratar
de uma população de um centro de reabilitação onde
os CIs integram o plano de reabilitação a nível de ensinos e acompanhamento ao doente internado. É também
importante destacar a originalidade deste artigo no que
diz respeito à análise do nível de sobrecarga dos CIs de
doentes com AVC previamente internados em centro
de reabilitação uma vez que não foi encontrado pelos
autores nenhum outro artigo semelhante realizado em
Portugal. No futuro será útil integrar outros centros
de reabilitação e maior número doentes para melhor
caracterização da sobrecarga dos CIs de doentes com
AVC internados em centros de reabilitação.
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