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DE IDOSOS PORTADORES DE GONARTROSE E SEUS
CUIDADORES FAMILIARES
Analysis comparative between the quality of life in elderly patients with
gonarthrosis and their family caregivers
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RESUMO

ABSTRACT

A qualidade de vida é um termo que envolve questões
objetivas, como saneamento básico, transporte, moradia e outros; e subjetivas, que seria a percepção diferenciada que cada
indivíduo tem do seu bem-estar a depender da cultura, dinâmica
familiar e experiências vividas. Este estudo teve como objetivo
analisar a qualidade de vida dos idosos portadores de gonartrose
e compará-la com a dos seus cuidadores familiares. Tratou-se
de um estudo do tipo observacional, descritivo de corte transversal envolvendo nove idosos com osteoartrite de joelho e
nove cuidadores familiares. Foram aplicados os questionários
sócio-demográfico e de qualidade de vida: Questionário SF-36
e o WHOQOL-BREF, para uma avaliação das últimas duas
semanas e uma avaliação mais completa. Por fim, realizou-se
uma análise descritiva para expor os resultados. Para a realização
da análise foi utilizado o SPSS versão 8.0 e todas as conclusões
foram tomadas ao nível de significância de 5%. Em relação à
qualidade de vida, o questionário SF-36 apresentou uma média
significativamente maior entre os cuidadores do que os idosos
nos domínios de capacidade funcional (68,89 ± 32,96 / 22,22 ±
11,49), aspectos físicos (52,78 ± 47,51 / 1,22 ± 2,54), dor (63,44
± 29,37 / 34,39 ± 16,44) e aspectos emocionais (66,67 ± 40,82/
22,22 ± 33,33), respectivamente. Entretanto, no questionário
WHOQOL-BREF não foram verificadas diferenças significantes
entre o par idoso/cuidador. Assim, verifica-se que a osteoartrite
leva a uma redução da qualidade de vida de idosos sem, contudo,
comprometer a qualidade de vida de seus cuidadores.

The quality of life is a term that involves objective
questions, such as basic sanitation, transportation, housing
and others; and subjective, it would be a different perception
that each individual has their well-being depending on the
culture, family dynamics and experiences. This study aimed to
analyze the quality of life of elderly patients with gonarthrosis
and compare it with that of their family caregivers. This was
an observational study, cross-sectional descriptive involving
nine older adults with knee osteoarthritis and nine family
caregivers. socio-demographic questionnaire and quality of
life were applied: Questionnaire SF-36 and WHOQOL-BREF,
for an assessment of the last two weeks and a more complete
assessment. Finally, it took a descriptive analysis to expose the
results. To perform the analysis was performed using SPSS
version 8.0 and all conclusions were taken at the 5% significance level. Regarding quality of life, SF-36 had a significantly
higher average among caregivers of the elderly in the areas of
functional capacity (68.89 ± 32.96 / 22.22 ± 11.49), physical
( 52.78 ± 47.51 / 1.22 ± 2.54), pain (63.44 ± 29.37 / 34.39 ±
16.44) and emotional aspects (66.67 ± 40.82 / 22.22 ± 33,33),
respectively. However, the WHOQOL-BREF questionnaire
were not observed significant differences between the elderly
couple / caregiver. Thus, it is apparent that osteoarthritis leads to
a reduction in the quality of life of the elderly without, however,
compromising the quality of life of their caregivers.

Palavras-chave: doenças reumáticas, envelhecimento,
bem- estar e cuidador.
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INTRODUÇÃO
A pirâmide etária brasileira vem se modificando nas últimas décadas, isso pode ser observado no alargamento do seu ápice
e no estreitamento de sua base; significando desta forma, o aumento do número de pessoas com 60 anos ou mais, em detrimento
do número de crianças e jovens. As causas dessa ampliação vêm,
sobretudo, da queda da fecundidade, redução da mortalidade,
avanços científicos e tecnológicos na área de saúde.1-5
Associado ao envelhecimento da população, constá-se
o aumento das doenças crônicas degenerativas. Dentre essas,
destaca-se a osteoartrose, que ao acometer a articulação do joelho
recebe o nome de gonartrose. Dados fornecidos pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), revelam um percentual relevante de
idosos que apresenta tal patologia, cerca de 10% da população
mundial.5
A evolução dessa doença pode acarretar em incapacidades,
perda de autonomia e dependência, refletindo de forma negativa
na qualidade de vida do doente. Em razão disto, o idoso necessitará de cuidados extras nos seus afazeres cotidianos. Surge,
então, a figura do cuidador, que conforme o Ministério da Saúde,
trata-se de um indivíduo que presta carinho, dedicação e atenção
em forma de serviço, remunerado ou não.6,7
Ocorre que, as atividades atribuídas ao cuidador podem
levar a sobrecargas, devido ao trabalho exaustivo que realizam,
como por exemplo atividades básicas como: banho, vestuário,
alimentação até assistência econômica e emotiva. Com isso, o
cuidador pode também apresentar problemas físicos, que seriam:
cefaleia tensional, alteração de sono, dores osteomioarticulares
e fadiga; além de sentimentos de insatisfação, medo, tristeza,
estresse e outros. Deste modo, o cuidador pode apresentar uma
redução de sua qualidade de vida.8,9
O termo qualidade de vida vem sendo largamente utilizado,
por leigos e profissionais diversos, sendo conceituado pelo grupo
WHOQOL (World Health Organization Quality of Life Group),
como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive e em relação
aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.10
Desta maneira, a qualidade de vida seria o resultado de
parâmetros objetivos e subjetivos. Nos fatores objetivos caberiam
situações de moradia, saneamento básico, transporte, alimentação
e outros. Já os fatores subjetivos, estão relacionados ao significado
diferenciado que cada pessoa tem em relação as situações objetivas. Esse sentido estaria atrelado a cultura, dinâmica familiar,
experiências vividas, zona de moradia e ao meio social.6,11,12
Com isso, a finalidade desta pesquisa foi analisar a qualidade de vida de portadores de gonartrose e compará-la com a
dos seus cuidadores familiares.

MÉTODOS
Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, do tipo observacional, descritivo e de corte transversal vinculada a UNICAP, ao
Centro de Ciências Biológicas e Saúde e ao curso de Fisioterapia.
Ligada ainda, ao projeto de pesquisa: Recursos de Avaliação e
Intervenção Fisioterapêutico em Alterações Osteomioarticulares
na Saúde de Indivíduos Adultos e Idosos, com o número de
aprovação 226. 764.
A pesquisa foi realizada no Hospital Getúlio Vargas, situado no município de Recife-PE; e na Clínica escola Corpore
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Sano da UNICAP, também situada na cidade do Recife-PE; nos
meses de janeiro a abril do ano de 2014. Para tanto, contamos
com a participação de idosos de ambos os sexos, portadores de
gonartrose e seus respectivos cuidadores.
Foram incluídos os idosos com 60 anos ou mais; de ambos
os sexos; com diagnóstico médico de osteoartrose de joelho, que
estiveram realizando tratamento fisioterapêutico há pelo menos
dois meses e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Quanto aos cuidadores foram inseridos:
os de idade a partir de 18 anos, de ambos os sexos e que eram
familiares dos idosos inclusos na pesquisa. No entanto, ficaram
excluídos em ambos os casos: os indivíduos que apresentaram
comprometimento cognitivo, que os impediriam de responder
os questionários; aqueles com perda de visão, audição; e outras
doenças associadas que comprometessem a sua qualidade de vida,
bem como associação com patologias prévias como amputação,
sequelas de traumas e presença de deformidade.
Inicialmente foi feita uma palestra explicativa expondo ao
paciente e ao seu cuidador como consistiriam as coletas de informações e os pontos que seriam avaliados; ressaltando, sobretudo,
os benefícios que os resultados poderiam trazer na qualidade da
saúde do senescente e do seu cuidador. Cabe salientar que, tais
voluntários deveriam assinar o TCLE, dando o seu consentimento
para participar da pesquisa.
No segundo momento foi aplicado um questionário sócio
demográfico, que informava sobre dados como: sexo (masculino
e feminino), idade (18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50
a 59 anos, 60 a 69 anos, acima de 70 anos),IMC (baixo peso,
eutrofismo, sobrepeso e obeso), exercício físico (sim ou não) e
principais doenças associadas (hipertensão, diabetes melitus, outras; com a finalidade de traçar o perfil de dados dos pesquisados.
E no terceiro momento, foram executados os questionários
SF-36 (Medical Outcomes Study 36- Item Shorte- Form Helth
Survey) e o instrumento produzido pela organização mundial de
saúde – WHOQOL- Bref (World Health Organization Quality of
Life – Bref); com o intuito de coletar informações relevantes no
embasamento científico da avaliação da qualidade de vida dos
voluntários. Foram utilizados dois questionários de avaliação
de qualidade de vida pois estes avaliam o indivíduo de maneira
diferente; o SF-36 avalia a qualidade de vida de forma mais global
sem um tempo específico enquanto o WHOQOL-BREF avalia
as duas ultimas semanas.
Se faz necessário esclarecer que, o questionário genérico de
qualidade de vida, o SF-36, é um questionário multidimensional
formado por 36 itens, englobados em oito escalas ou componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da
saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde
mental. Possuindo um escore final de 0 a 100, na qual 0 refere-se ao pior estado de saúde e 100 ao melhor estado de saúde.13
Já o questionário WHOQOL- Bref contém 26 questões,
sendo duas gerais. A primeira diz respeito a qualidade de vida de
modo geral e à segunda, como o paciente enxerga a própria saúde.
Essas duas questões serão calculadas juntamente para fornecer
um escore. E as outras 24 estão divididas em domínios físicos,
psicológicos, relações sociais e do ambiente, onde cada faceta é
resultado através de uma escala de Likert (1 a 5), invertidos nas
questões 3, 4 e 26 (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). Ao final, os escores
de cada domínio varia numa escala de 0 a 10014.
Realizou-se uma análise descritiva para expor os resultados
através de gráficos e tabelas. Para testar as variáveis qualitativas
utilizou-se o teste exato de Fisher, em relação à análise quanti-
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tativa foram utilizados os testes não paramétricos de Wilcoxon,
Man-Whitney ou de Kruskal-Wallis. Também, para verificação
da suposição de normalidade foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Por fim, a análise foi feita no SPSS v 8.0 sendo tomadas
como nível de significância 0,05 (5%).

RESULTADOS
De acordo com a tabela 1, podemos observar que o número
de idosos pesquisados foi 9, dos quais 88,9% eram do sexo fe-

minino, com média de idade de 69,33 ± 8,44 anos; sendo 44,4%
obesos e 55,5% não praticavam atividade física. Neste grupo,
as doenças associadas mais citadas foram: hipertensão (77,8%),
diabetes mellitus (22,2%) e outras (88,9%).
Já os cuidadores, em sua maioria, foram do sexo feminino,
com uma média de idade de 51,44 ± 9,88 anos, dos quais 66,7%
não praticavam atividade física e 22,2% eram obesos. Quanto às
doenças referidas pelos cuidadores, foram: hipertensão (33,3%),
diabetes mellitus (22,2%) e outras (33,3%).

Tabela 1 – Distribuição das características sócio-demográficas de idosos com osteoartrose de joelho e seus
respectivos cuidadores.
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A tabela 2, apresenta a distribuição dos idosos com osteoartrose
de joelho e seus respectivos cuidadores quanto a idade, peso,
altura e IMC. Nesta verifica-se que a idade média dos idosos
foi de 69,33 ± 8,44 anos, que o peso médio foi de 73,22 ± 8,74
kg, a altura foi de 1,64 ± 0,10 m e que o IMC de 27,35 ± 3,92.
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Já entre os cuidadores a idade média foi de 51,44 ± 9,88 anos,
o peso médio de 68,56 ± 14,74 kg, a altura de 1,65 ± 0,07 m
e o IMC de 25,39 ± 5,79. Destaca-se ainda que, os idosos são
significativamente mais velhos que seus cuidadores (p=0,004).
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Tabela 2 – Distribuição dos idosos com osteoartrose de joelho e seus respectivos cuidadores quanto a idade,
peso, altura e IMC.

A tabela 3, exibe os resultados da análise dos domínios de
qualidade de vida do SF-36 entre idosos com osteoartrose de
joelho e seus respectivos cuidadores. Nesta foram vistas, diferenças significantes para os domínios de capacidade funcional,

aspectos físicos, dor e aspectos emocionais. Sendo essas em
média significativamente maiores entre os cuidadores, indicando
assim melhor qualidade de vida para esses indivíduos quando
comparados com os idosos.
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Tabela 3 – Análise dos domínios de qualidade de vida do SF-36 entre idosos com osteoartrose de joelho e
seus respectivos cuidadores.
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A tabela 4, expõe os resultados da análise dos domínios de
qualidade de vida do WHOQOL-BREF entre idosos com os-

teoartrose de joelho e seus respectivos cuidadores. Nesta não
foram verificadas diferenças significantes.

Tabela 4 – Análise dos domínios de qualidade de vida do WHOQOL-BREF entre idosos com osteoartrose
de joelho e seus respectivos cuidadores.

DISCUSSÃO
A predominância feminina entre e idosos, confirmam
dados da literatura, onde estaria associado a uma maior longevidade deste sexo, isto porque, as mulheres têm maiores cuidados
com a saúde, se expõem menos a situações de riscos, além de
adotarem melhores hábitos de vida, como menor consumo de
bebidas alcoólicas e de cigarros.16,17
Corroborando com esta pesquisa Torres et al.17 em um
estudo do tipo analítico no interior da Bahia, utilizaram uma
amostra de 150 idosos, dos quais 68,6% eram do sexo feminino.
Ainda ratificando a prevalência feminina, Cunha et al18 realizaram um estudo transversal e descritivo, sobre a influência da
dor crônica na qualidade de vida em idosos, foram estudados
50 pacientes dos quais 76% eram mulheres.

Em relação aos cuidadores, seguindo a mesma justificativa a respeito do maior contingente de mulheres em comparação
aos homens, Amendola et al.19 verificaram que a maioria dos
cuidadores eram em sua maior parte, mulheres (83,3%). Assim
como, Gonçalves et al.20 em sua pesquisa realizada em Florianópolis, onde num grupo 115 familiares cuidadores, notou-se
que a média de mulheres era de 84,3%.
Ainda ficou evidenciado na presente pesquisa que, a
maioria dos cuidadores foram significativamente mais jovens
que os idosos e que eram, sobretudo filhos, seguido de cônjuges
e primo. Confirmando este fato Amendola et al.19 demonstraram
que os cuidadores eram em sua maior parte filhos (37,9%) e
com idade de 50,5 anos, e os idosos tinham uma idade média de
63,45 anos. Dentre os estudos pesquisados demonstra-se que os
cuidadores são geralmente indivíduos de meia idade, conforme
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Flores et al.21 onde notou-se entre eles uma faixa etária entre 30
a 39 anos. No entanto, Rodrigues8, em seu estudo, revelou outro
fato, no qual idosos que cuidavam de idosos mais dependentes,
eles eram formados por cônjuges com idades equiparadas ao
dos idosos de 68 a 81 anos.
Em relação ao índice de massa corpórea elevado,
resulta num risco aumentado de morbidade, onde este risco se
eleva quando o IMC passa da normalidade (IMC= 18,5 a 24,9
kg/m²), para o sobrepeso (25 a 29,9 kg/ m²) ou obesidade (IMC>
30kg/m²).22
Corroborando com esta pesquisa, Alves et al. 6 em um
estudo transversal envolvendo 40 idosas com osteoartrose de
joelho, demonstraram que o IMC teve uma média de 28,35 kg/
m². Contrapondo este relato, Rauen et al.23 observaram que, em
uma amostra de 167 idosos institucionalizados em Florianópolis, o IMC médio entre os homens foi de 22,4 kg/m² e 24,5 kg/
m² para mulheres. Estas divergências entre os estudos podem
ser explicadas, devido as duas situações diferentes, uma com
idosos não institucionalizados e outra com idosos institucionalizados.
Acredita-se que, os idosos institucionalizados por
estarem longe do seio familiar, possa apresentar depressão, o
que em alguns estudos foram significativamente associados ao
baixo peso 24,25,26.
Em relação aos dos cuidadores, confirmando a nossa
pesquisa, Murta et al.27 em um estudo transversal com análise
descritiva realizado com cuidadores informais, demonstraram
que um elevado percentual de indivíduos estava com sobrepeso
(29,6%) e obesos (14,8%). Nesse caso, percebe-se que em ambas as pesquisas, que a maioria dos cuidadores não realizavam
exercícios físicos, 42,8% raramente e 66,7% não praticavam,
respectivamente, o que pode ter favorecido a elevação da massa
corporal desses indivíduos.
A obesidade se constitui um fator de risco para doenças
como hipertensão e diabetes não-insulino dependente. Ressalta-se que para o idoso portador de osteoartrose, a presença de
citocinas associadas ao tecido adiposo pode levar a destruição
direta da articulação do joelho.28
Diferente do nosso estudo, quanto ao exercício físico
Toscano et al.29 obtive em uma amostra de 238 idosas, uma
percentagem de 65% de indivíduas ativas. O que resultou em
maior autonomia em suas atividades cotidianas.
No caso dos cuidadores, pela escassez da literatura,
comparamos a atividade física de cuidadores de doentes com
Alzheimer, realizado por Cruz et al.30 com a presente pesquisa.
Nestes verificamos semelhança, pois em ambos os casos a maior
parte dos cuidadores, não realizavam exercício físico 58,7% e
66,7% respectivamente.
Observou-se ainda, que os cuidadores tiveram um
percentual maior de sedentários em comparação com os idosos,
porém seria importante o estímulo à prática de exercício em
ambos os casos, pois ela promove a redução da pressão arterial,
diminui o percentual de gordura, aumenta a força muscular e a
amplitude de movimento.31
Concernente à comparação entre os idosos e cuidadores quanto a qualidade de vida através do questionário SF-36,
obteve-se uma diferença significativa nos domínios capacidade
funcional (p = 0,013), aspectos físicos (P = 0,026), dor (p =
0,035) e aspectos emocionais (p = 0,033).
Contestando o presente estudo, Toscano et al.29
apresentou melhores resultados entre os idosos nos domínios
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capacidade funcional (58,9), aspectos físicos (67,4), dor (59,9),
estado geral de saúde (61,9), vitalidade (67,2), aspectos emocionais (75,1) e estado geral de saúde (61,9).
Acredita-se que a capacidade funcional, reduzida em
idosos faz parte do processo natural do envelhecimento, em
que estariam ligadas as alterações que acometem, sobretudo,
o sistema musculoesquelético, ósseo e nervoso; desta forma,
trazendo consequências negativas nas atividades de vida diária.8
Quanto ao aspecto físico ter sido menor entre os idosos
quando comparado aos cuidadores, pode ser entendido, porque
o ancião em geral sofre à deterioração motora, déficit visual e
auditivo, redução de equilíbrio, diminuição da força muscular
entre outros32. No caso, da pesquisa de Toscano et al.29 o que se
observa é que os idosos realizavam atividades de alongamento,
dança e ginástica localizada, fazendo desta forma, com que esses
indivíduos possuíssem um melhor aspecto físico.
Reforçando isso, Campolina et al.4, expuseram sobre
o impacto das doenças crônicas na vida de idosos da comunidade de SP, revelando uma redução da qualidade de vida do
ancião em todos os domínios do questionário SF-36, exceto nos
aspectos emocionais. Para tanto, os estudiosos explicaram que
o comprometimento menor dos aspectos emocionais se deve a
exclusão de pacientes com problemas cognitivos. No entanto,
na atual pesquisa mesmo com a ausência de indivíduos com
alterações cognitivas, verificou-se uma diminuição significativa
nesta categoria. Nesta percepção, segundo Cunha et al.18 as
doenças crônicas podem levar a depressão, incapacidade física,
afastamento social, desesperança, mudança de sexualidade e
sentimento de morte; afetando, assim, a qualidade de vida.
Em relação aos que cuidam, Ferreira et al.33 expuseram
que os cuidadores domiciliares de idosos com doenças crônicas
ou impossibilitados de ir a um ambulatório, apresentaram pior
pontuação no domínio aspecto emocional com média de 50,9 ±
40,5. Referente a este domínio, não foi isso que se evidenciou
na atual pesquisa. Admite-se como possível justificativa, ao
fato de os cuidadores do nosso estudo ser familiares dos idosos, que possui especialmente, laços matrimoniais, obrigação
moral e relação de amor, o que levaria a aceitar de forma mais
confortável a situação na qual está envolvida.
Pertinente à dor como já se esperava, também se
observou maiores médias entre idosos (63,44 ± 29,37) quando
comparado ao cuidador (34,39 ± 16,44). Esse acontecimento
pode ser explicado, pois os idosos deste estudo são portadores
de osteoartrose de joelho e um dos seus sintomas característicos
é a dor, além de um processo inflamatório, rigidez articular e
hipotonia da musculatura adjacente.34
Ao utilizar os resultados do questionário WHOQOL-BREF entre idosos e seus cuidadores, não houve nenhuma
diferença significativa (tabela 3). Porém, quando se compara os
escores do questionário, nota-se que em todos eles houve uma
média inferior entre os idosos, exceto no domínio social.
Talvez, este fato se explique, porque a idade média
dos cuidadores da presente pesquisa foi de 51,44 ± 9,88 anos,
já os idosos apresentaram uma média de idade de 69,33 ± 8,44
anos; desta forma, no primeiro caso, pode ter ocorrido uma
maior restrição as atividades que são comuns nesta idade, como
maiores probabilidades de lazer e atividades profissionais.
Comprovando isso, para Oliveira et al.35 e Gratão et
al.9, as atividades atribuídas aos cuidadores podem fazer com
que até mesmo, o indivíduo recuse o lazer, a profissão e realize
seu trabalho de forma ininterrupta. Ademais para Camargo36, o
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cuidador deixa de dar importância para sua vida e se afasta do
meio social.
Corroborando com a presente pesquisa, Amendola et
al.19 realizaram um estudo com cuidadores familiares de idosos
em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de SP, onde se
atinou que os domínios físicos e relações sociais apresentaram
escores semelhante aos nossos (66,72 e 60,86, respectivamente).
No que alude aos idosos, confirmando a nossa pesquisa, Braga
et al.37 em um estudo transversal, descritivo incluiu 133 idosos
residentes em Juíz de Fora-MG, onde os escores foram os seguintes: físico 60, 9 ± 11,6; psicológico 58,3 ± 12,8; ambiental
55,4 ± 11,9 e social 74,1 ± 16,7.
A divergência encontrada entre as categorias do presente estudo e os escores da pesquisa de Braga et al37, pode
estar ligada a presença de um companheiro, onde 41,35% viviam com um parceiro e no presente estudo apenas 22,2%. Isto
possivelmente ocorreu, pois espera-se que um cônjuge possa
levar o seu parceiro a um melhor bem-estar, que vai repercutir
nos domínios psicológico, social, relação com o meio ambiente
e estímulo a atividade física.

CONCLUSÃO
Assim, verificou-se que a qualidade de vida dos idosos,
segundo o questionário SF-36, foi significativamente inferior à
do seu cuidador, nos domínios: capacidade funcional, aspectos
físicos, dor e aspectos emocionais. Já o questionário WHOQOL-Bref, não apresentou diferenças significativas entre os idosos e
seus respectivos cuidadores.
Sugerem-se mais estudos com o tema, do mesmo modo,
que haja investimentos de políticas públicas para prevenção de
possíveis agravos na qualidade de vida de cuidadores e melhoria
no bem-estar dos idosos. Destacam-se ainda, como limitações
principais do presente estudo: número de amostra reduzida, locais de pesquisa diferentes e não foi verificado quantas horas o
cuidador desempenhava a sua função durante o dia.
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