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Resumo                                                                                                                       

Introdução: O câncer é uma doença que tem como definição o crescimento 

desordenado de células invadindo tecidos e órgãos. Pode apresentar um longo período 

de tratamento, requerendo o envolvimento da família frente a responsabilidade pelo 

cuidado de uma pessoa doente. Objetivo: Analisar artigos nacionais de cuidadores 

familiar ou não de pacientes oncológicos adultos, se são profissionais ou não, qualidade 

de vida, se praticam algum tipo de atividade física, sobrecargas encontradas em relação 

ao sexo e grau de parentesco. Metodologia: Foi realizada pesquisa em sites de pesquisa 

Bireme, Lilacs, onde foram selecionados todos os artigos que falavam de cuidadores de 

pacientes oncológicos. Foram avaliados 39 artigos e inclusos artigos em português, que 

descreveram sobre cuidadores de pacientes adultos. Foram excluídos artigos que 

relatavam somente de cuidadores de pacientes adolescentes e crianças, que não estavam 

na Língua Portuguesa, repetidos e que não relatavam sobre cuidadores em pacientes 

oncológicos. Resultados/Considerações Finais: A maioria dos cuidadores são 

familiares e que não tem nenhum conhecimento em como cuidar de uma pessoa doente. 

No estudo realizado a maioria dos cuidadores encontravam-se estressados, e por isso 

acabavam ficando doentes. Ainda muitos desses deixaram de realizar atividades para 

ficar mais tempo a disposição dos pacientes. A maioria dos cuidadores estavam numa 

situação de vida paralela, deixando de viver totalmente sua vida e passando a viver a 

vida do paciente, suas rotinas e necessidades. 

Palavras-chaves: Qualidade de vida, Cuidadores, Oncologia, Fisioterapia. 
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Resume                                                                                                                      

Introduction: Cancer is a disease that is defined as the disordered growth of cells 

invading tissues and organs. It can present a long period of treatment, requiring the 

involvement of the family in the care of a sick person. Objective: To analyze national 

articles of family caregivers, whether or not they are professionals, quality of life, 

physical activity, overloads related to sex and degree of kinship. Methodology: A 

survey was conducted on Bireme, Lilacs, research sites, where all the articles that spoke 

about caregivers of cancer patients were selected. We evaluated 39 articles and included 

articles in Portuguese describing caregivers of adult patients. We excluded articles that 

reported only from caregivers of adolescent patients and children, who were not in 

Portuguese, repeated and did not report on caregivers in cancer patients. RESULTS / 

FINAL CONSIDERATIONS: Most caregivers are family members, who have no 

knowledge of how to care for a sick person. In the study most caregivers were stressed, 

and so they ended up getting sick. Still many of these patients stopped performing 

activities to make patients more available. Most caregivers were in a parallel life 

situation, failing to fully live their life and moving on to live the patient's life, their 

routines and needs. 
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 INTRODUÇÃO 

 

        O câncer é uma doença que têm como característica o crescimento desordenado 

de células, que invadem tecidos e órgãos. Células estas que tendem a se multiplicar 

rapidamente e serem muito agressivas, determinando a formação de tumores malignos. 

Sua origem se dá por condições multifatoriais que podem agir em conjunto ou 

sequencialmente para desenvolver o câncer1.  

       O Instituto Nacional de Câncer (INCA) trás como estimativa para os anos de 

2014 e 2015 uma ocorrência de aproximadamente 576 mil novos casos de câncer no 

Brasil2. O câncer vem adquirindo uma grande importância entre os problemas relativos 

ao sistema de saúde. Para minimizar, as famílias estão sendo solicitadas a desempenhar 

o papel de cuidador3.  

    O câncer é uma patologia que apresenta um longo período de tratamento, 



 

ocasionando complicações e conseqüências funcionais, perda de movimento, stress do 

paciente, cuidados permanentes4. 

 Os pacientes oncológicos necessitam de ajuda porque ocorrem grandes 

mudanças em sua vida diária. Sempre um familiar ou um cuidador se encarrega do 

cuidado diário a esta pessoa por um longo ou curto período5. O diagnóstico de câncer 

desestrutura qualquer família, dentre os principais aspectos estão os sociais, físicos e 

emocionais6.  

  Geralmente existe uma tensão e stress pelos cuidadores de pacientes com 

doenças crônicas, levando a ter problemas biopsicossocias, pois a pessoa fica sob 

pressão, durante todo o período de doença, abdicando de sua vida, para dedicar ao 

doente, deixa de ter lazer e vida social, principalmente se o cuidador for membro da 

família. 

Sobrecarga é definida pela literatura como as consequências negativas 

resultantes especificamente do papel de cuidador. Essa sobrecarga pode atingir várias 

dimensões da vida familiar, como saúde, lazer, trabalho, bem-estar físico, psicológico e 

o próprio relacionamento entre os membros da família.8 
 

Por se tratar de uma doença de alta incidência e que provoca um desequilíbrio na 

estrutura familiar onde todos são afetados, é necessário um estudo com essa população. 

Justificando assim a fazer uma busca na literatura brasileira de estudos que sejam 

direcionados a família/ cuidador. 

 O objetivo do estudo é analisar artigos nacionais de cuidadores familiar ou não 

de pacientes oncológicos adultos, se são profissionais ou não, qualidade de vida, se 

praticam algum tipo de atividade física, sobrecargas encontradas relação ao sexo e grau 

de parentesco.  

 

MÉTODOS 

 

Foi realizado inicialmente uma leitura dos resumos dos artigos localizados pelos 

descritores: sobrecarga, cuidador familiar, câncer. Realizada em site de pesquisa Lilacs, 

Bireme. A pesquisa foi realizada no mês de Agosto de 2017 e selecionado artigos 

publicados na Língua Portuguesa no período de 2004 a 2016. 

Foram excluídos trabalhos publicados fora da data estipulada, que não fossem 



 

direcionados ao cuidador oncológico em adultos, que apresentassem repetidos e que não 

relatasse sobre cuidados com pacientes oncológicos, que estejam em outras línguas, que 

não relatassem de pacientes oncológicos. Como critério de inclusão foram selecionados 

artigos nacionais que relatavam sobre a sobrecarga de cuidadores familiares adultos em 

qualquer estágio do câncer e artigos de revisão bibliográfica que descrevem sobre 

cuidadores familiares. Foram utilizados como palavras-chave cuidadores, fisioterapia, 

qualidade de vida e pacientes oncológicos. 

Foram encontrados trinta e nove artigos, sendo que vinte e cinco foram incluídos 

no estudo porque eram artigos que falavam sobre cuidadores de pacientes oncológicos, 

foram excluídos quatorze artigos, por estarem repetidos, em línguas estrangeiras, por 

abordar cuidadores de pacientes crianças e adolescentes, por falar somente de cuidados 

de enfermagem, cuidadores de dependentes químicos e abordar equipe de saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A maioria dos cuidadores são mulheres, geralmente são filhas e o outro 

percentual são os próprios maridos, de acordo com os estudos de Guimarães e Lipp 

(2011) e Rezende et.al. (2005) foi relatado que todos os cuidadores ficam com altos 

níveis de stress, entram em depressão, e ficam abalados fisica e psicologicamente, pois a 

maioria das pessoas tem uma relação afetiva com o paciente ou cria quando não é 

familiar, por isso os cuidadores tem sua qualidade de vida afetada, devido à ansiedade 

que apresentam pelo estado de saúde do paciente e da entrega diuturna ao mesmo. 

No estudo de Rezende, Derchain, Boteja e Vial (2005) realizado dentro de um 

hospital através de duas psicólogas com aplicação da Escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão,foi realizada uma entrevista, para obter outras informações como estado 

civil, idade, endereço, os resultados obtidos após a aplicação  foram que a maioria dos 

cuidadores são filhas e conjugues, o nível de ansiedade é maior que o de depressão, e os 

maridos têm menos ansiedade que as filhas.  

Anjos e Zago (2014), relatam as dificuldades dos cuidadores, como o despreparo 

para cuidar em domicílio dos pacientes, devido as mudanças que são necessárias dentro 

de casa. Na relação dos cuidadores com a família, geralmente são pessoas que não tem 

nenhuma relação familiar, e devido a ficar durante um período longo com o paciente, 



 

ele se torna membro da família de uma certa maneira, devido à convivência e afeto que 

se adquire entre paciente e cuidador. 

Segundo Floriani (2004) os cuidadores de pacientes oncológicos, são do núcleo 

familiar e a vida cotidiana deles mudam por completo. Ele relata a busca da qualidade 

de vida do cuidador, e quando existe a perda do paciente, o enfrentamento da morte que 

é sempre dura.  

O estudo de Ribeiro e Souza (2010), foi o único que relatou através de um 

questionário, como está a autoestima, problemas financeiros, as atividades diárias, se 

foram ou não interrompidas, problemas de saúde e desgastes do cuidador. Como 

resultado, neste estudo foram identificados que a maioria dos cuidadores, devido a 

proximidade, são mulheres, donas de casa e cônjuge do paciente. Algumas pessoas da 

família dão apenas um suporte financeiro maior. 

A melhora da qualidade de vida dos pacientes e o alívio do sofrimento, com a 

participação dos familiares e cuidadores são importantes, o profissional farmacêutico 

com o uso de drogas na área dos cuidados paliativos, trás um momento de bem-estar 

para o paciente, devido ao alívio da dor, que apresenta na ministração de drogas foi 

observado no estudo de Kavalec (2004). 

A maioria dos cuidadores abdicam sua vida, ou seja, carreira profissional, vida 

social, são expostos a desenvolver vários problemas físicos e psicológicos onde estão 

incluídos a ansiedade, depressão e problemas sérios de saúde. Alguns cuidadores 

possuem aconselhamento ou tratamento psicoterápico para melhorar essa ansiedade e 

depressão, analisado por Ignacio, Storti, Bennite e Lucia (2011). 

Durante o estudo observou-se que não possui relatos de artigos em fisioterapia e 

sim somente nas áreas de enfermagem, psicologia e farmácia. Isso demonstra uma falha 

nesse sentido, pois é necessário saber como está a saúde dos cuidadores, e quais são as 

principais morbidades que podem se desenvolverem nesses cuidadores ampliando a área 

de atuação do fisioterapeuta. Notou-se que, ainda, os cuidadores tornam-se muito 

depressivos, com negação a vida devido à perda daquele paciente, embora não haja 

relatos científicos de como aquele cuidador ficou depois de um período após a perda do 

paciente. 

A perda na maioria das vezes do paciente torna-se muito deprimente, para a 

família e para os cuidadores. Assim, esse poderia ser um novo tema de estudo, já que 



 

não foi encontrado nenhum estudo sobre este assunto, nem mesmo na área de 

psicologia.  

 
 
 

CONCLUSÃO  

 
 Pôde-se concluir, que existem poucos estudos, sobre os cuidadores de pacientes 

oncológicos, principalmente na área de fisioterapia, só foi observado em outras áreas da 

saúde.  

 Estudos com mais esclarecimento, sobre a vida do cuidador, tornam-se 

relevantes, pois esse é muito importante na vida do paciente, ele se torna o melhor 

amigo, confidente, a pessoa que entende cada gesto e cada olhar que o paciente esboça, 

faz-se necessário procurar aprofundar mais neste tipo de tema, para entender mais a vida 

de um cuidador e de um paciente oncológico, como tem relatos no estudo de Guimarães 

e Lipp (2011).  
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