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INTRODUÇÃO:
O processo de cuidar de uma pessoa com dependência pode ser gerador de stresse com
repercussões na saúde física e emocional do cuidador (Leone et al.,2013). Por isso é importante
desenvolver intervenções junto do cuidador familiar (CF) para manter a sua saúde e melhorar o bem
estar (Au, A. et al., 2015).
O modelo de cuidados proposto por B. Neuman dá orientações para compreender os stressores
vividos pelo CF( Russel, J, Hileman, J. & Grant, J. ;1995) e favorecer intervenções, que segundo Ducharme,
Dubé, Lévesque, Saulnier & Giroux (2011) as mais eficazes são as do tipo psicoeducativo.
Objetivo: avaliar o efeito de uma intervenção de enfermagem individual baseada num programa
psicoeducativo de gestão do stresse, para elevar o nível de bem estar do CF do idoso com dependência
em casa.

METODO
TIPO DE ESTUDO- Quase-experimental
Efetuado um 1º estudo de carácter exploratório, aplicado o programa psicoeducativo de
Ducharme, Trudeau, & Ward (2008), num grupo único com 13 CF, revelou melhoria do nível de bem estar
do pré-intervenção (T1) para o pós-intervenção (T2), com diferenças estatisticamente significativas (t
student= 2,67; p<0,02).

AMOSTRA
Conveniência.CF de idosos com dependência que recebiam em casa cuidados de enfermagem
proporcionados pelas UCC de um ACES da SRSLVT. PARTICIPANTES
Na fase pré-intervenção:47 CF. Na fase pós intervenção: 40.
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INSTRUMENTOS
- Questionário de caraterização socio demográfica do CF/Idoso e do contexto de
cuidados.
- A escala CES-D (Radloff, 1977) avalia a sintomatologia depressiva.

PROCEDIMENTOS
Pré-intervenção T1:
- Formação aos enfermeiros sobre o manual para o profissional e caderno para o
cuidador.
- Obtenção do consentimento informado para a participação dos CF e enfermeiros.
- Aplicação dos instrumentos aos CF
- Repartição dos CF para o Grupo Experimental (GE) n=20 e Grupo de Controlo
(GC) n=20

Intervenção
Cada CF do GE recebeu apoio e orientação, pelo enfermeiro gestor de caso,
segundo o programa psicoeducativo (5 visitas de 30-45min).
Cada CF do GC recebeu os cuidados de enfermagem habituais.
O investigador supervisionou o processo da intervenção de forma ativa e
continuada.

Pós-intervenção T2:
●

Aplicação dos instrumentos aos CF 2 meses depois.

PROCEDIMENTOS ESTATISTICOS
Software estatístico IBM-SPSS, versão 21. Estatística descritiva (calculo de
frequências e percentagens e determinação da média e desvio padrão) e análise de teste
de diferença de médias entre grupos para a sintomatologia depressiva. Por em ambos os
grupos, a mesma não seguir uma distribuição normal (teste de Shapiro Wilk : p = 0,353)
usou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney.

ANÁLISE DOS DADOS
Os CF do GE cuidam de idosos com maior nível de dependência nas Atividades
de Vida Diária, apresentam uma maior percentagem de tempo na prestação de cuidados,
(anos e horas/dia) que os CF do GC.
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A intervenção de enfermagem mostrou que apesar da ligeira diminuição dos
sintomas depressivos esta não foi representativa nos CF do GE com aplicação do teste de
Mann-Whitney (p = . 095).

DISCUSSÂO DOS DADOS
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Estes resultados corroboram os do estudo de kajiyaama, B et al (2013) no qual
a intervenção psicoeducativa com programa online para reduzir sintomas relacionados
com o stresse do cuidador, não melhorou o nível dos sintomas depressivos com o
uso de escala CES-D. Os autores argumentam que quanto mais o esforço despendido
na prestação de cuidados pelos CF, menor a melhoria nos sintomas depressivos. Ory,
M.; Yee,J.; Tennstedt,S. & Schulz, R. (2000) referem que a duração, quantidade e
intensidade das funções do cuidador levam à sua sobrecarga, a qual segundo Burgio,
L.; Solano,N.; Fisher,S.;Stevens,A.& Gallagher-Thompson,D. (2000) está associada a
problemas psicológicos como a depressão.

Limitação do estudo:
Repartição não aleatória dos participantes, constrangimentos na gestão do tempo
com a dos enfermeiros.

CONCLUSÃO
A intervenção de enfermagem com base no programa psicoeducativo de gestão do
stresse do cuidador contribui para a melhoria da sintomatologia depressiva dos CF, apesar
de não ser estatisticamente representativa.
A apreciação dos “stressores” no CF permitirá aos enfermeiros intervir
preventivamente. A gravidade dos dados revela problemas de saúde dos CF que exigem
ser aprofundados em futuros estudos.
Palavras-chave: intervenção de enfermagem; cuidador familiar; idoso com
dependência; programa psicoeducativo; bem estar.
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