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Cuidar de familiares com demência é uma tarefa one-
rosa e pode acarretar ansiedade, estresse, depressão e 
sobrecarga aos cuidadores (es una tarea costosa que pue-
de ocasionar ansiedad, estrés, depresión y sobrecarga en 
los cuidadores). A sobrecarga no cuidado é um fator que 
influencia o manejo do paciente e a qualidade de vida 
do (La sobrecarga en el cuidado es un factor que influye 
en el paciente y en la calidad de vida de su) cuidador. 
As evidências acumuladas sobre o impacto do cuidado 
nos aspectos físicos, psicológicos ou emocionais, sociais e 
financeiros do cuidador deram origem (el impacto del cui-
dado –en los aspectos físicos, psicológicos o emocionales, 
sociales y financieros del cuidador– dio origen) a estudos 
de intervenção não farmacológica que visam reduzir o es-
tresse do cuidador.1 Muitos estudos sobre intervenções 
não farmacológicas destinadas aos cuidadores familiares 
de idosos demenciados têm por objetivo aliviar a (a los 
cuidadores familiares de ancianos con demencia tienen 
por objetivo aliviar la) sobrecarga, os sintomas depressi-
vos, os problemas de saúde e proporcionar apoio social 
ao (contención social al) cuidador.2

Algumas intervenções utilizadas com cuidadores de 
pacientes com demência são destacadas na literatura: 
grupo de aconselhamento, grupo de apoio, psicoterapia, 
gestão do estresse, intervenção multicomponente, inter-
venção psicoeducacional e intervenções psicossociais. Es-
sas intervenções podem diminuir a sobrecarga e aumen-
tar a capacidade de resiliência do cuidador conforme ele 
tem oportunidade de expandir seus conhecimentos sobre 

a doença, trabalhar seus sentimentos sobre o diagnóstico 
do paciente e trocar informações com outros (conforme 
tiene oportunidad de expandir sus conocimientos sobre la 
enfermedad, trabajar sus sentimientos sobre el diagnós-
tico del paciente e intercambiar información con otros) 
cuidadores.1-3

Diversos programas de intervenção para cuidadores de 
pacientes com demência são descritos na literatura, mas 
o conteúdo da intervenção varia (se describen en la li-
teratura científica, pero el contenido de la intervención 
varía) amplamente. A maioria dos artigos não esclarece as 
definições do tipo de intervenção (psicoeducacional, psi-
coterapêutica ou psicossocial) ou parte de pressupostos 
teóricos e metodológicos variados, adotando abordagens 
multifacetadas.3 Para este estudo, define-se intervenção 
psicossocial como um conjunto de técnicas designadas 
para utilizar mecanismos de ação cognitiva, comporta-
mental ou social com foco na melhora do bem-estar psi-
cológico e/ou social, com o (acción cognitiva, conductual 
o social con foco en la mejoría del bie-nestar psicológico 
y social, con el) objetivo de ajudar os cuidadores a en-
frentar seus estados emocionais e lidar com dificuldades 
e situações desafiadoras.3,4

Um ponto apropriado para começar a pesquisa nesta 
área é o desenvolvimento e o teste do efeito (Un punto 
apropiado para comenzar la investigación en esta área es 
el desarrollo y la evaluación del efecto de) intervenções 
psicossociais no cuidado da demência.4 Esta informação 
permitirá aos terapeutas e outros profissionais de reabi-
litação adotarem e implementarem estratégias efetivas 
para os (adoptar e implementar estrategias efectivas para 
los) cuidadores. 

A revisão da literatura foi realizada utilizando as ba-
ses de dados (se realizó utilizando las bases de datos de) 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Library Online (SciELO) 
e a base eletrônica ofertada pela US National Library of 
Medicine (PubMed). Ao finalizar as pesquisas em cada ba-
se, as referências duplicadas foram excluídas. Foram sele-
cionados artigos publicados entre 2013 e 2018, escritos 
em inglês, português ou espanhol.
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Para a busca dos descritores padronizados, utilizou-se 
o (Para la búsqueda de los descriptores estándar se uti-
lizaron los) MeSH (Medical Subjects Headings) e do DeCS 
(Descritores em Ciências de Saúde). Como MeSH, foram 
usados “caregiver”, “dementia”, “controlled clinical trial”, 
“randomized controlled clinical”. No DeCS utilizou-se 
“demência”, “cuidadores”, “ensaio clínico”.

Optou-se também pela busca por termos livres, sem o 
uso (Se optó también por la búsqueda de términos libres, 
sin el uso) de vocabulário controlado (descritores). Com 
essa estratégia, houve uma recuperação de um número 
maior de referências, garantindo a detecção da maioria 
dos trabalhos (se recuperó un mayor número de referen-
cias, lo que garantizó el encuentro de la mayoría de los 
trabajos) publicados dentro dos critérios pré-estabeleci-
dos. Foram utilizadas as palavras-chave em inglês: “psy-
chosocial intervention”, “psychosocial”, “intervention”.

Foram empregados os seguintes critérios de inclusão 
para os (Se utilizaron los siguientes criterios de inclusión 
para los) artigos: 1) estudos envolvendo cuidadores famil-
iares de idosos com demência; 2) estudos publicados em 
inglês, espanhol ou português; 3) estudos que determi-
naram o efeito de intervenções psicossociais a cuidadores 
de idosos com demência; 4) estudos controlados. Todos 
os resumos selecionados foram lidos por dois avaliadores 
(Todos los resúmenes fueron leídos por dos evaluadores), 
que agruparam de maneira independente o objetivo, 
amostragem e avaliação (muestreo y evaluación), instru-
mentos, características da intervenção e resultados. 

Foram encontrados 119 estudos elegíveis para incluir 
na pesquisa, na segunda etapa 11 artigos foram excluí-
dos: estudos sem grupo controle, intervenções psicosso-
ciais direcionadas aos pacientes ou às instituições, estudos 
com mais (a los pacientes o a las instituciones, estudios 
con más) de cinco anos de publicação, estudos que apre-
sentaram o protocolo ou desenho do estudo, porém sem 
resultados da intervenção (no obstante, sin resultados de 
la intervención). Do total de estudos elegíveis dentro da 
revisão sistemática, 14 estudos foram incluídos.

Os artigos selecionados foram organizados de acor-
do com o autor, o ano, o objetivo, a amostragem e a 
avaliação (de acuerdo con el autor, el año, el objetivo, 
el muestreo y la evaluación) os instrumentos, as carac-
terísticas da intervenção e os resultados, como exibe a 
Tabela 1.

O tamanho da amostra de cuidadores variou de no (El 
tamaño de la muestra de cuidadores estuvo entre un) 
mínimo 26 a no máximo 260 cuidadores. Em 21.4%  
(n = 3) dos estudos avaliaram os cuidadores em dois 
tempos, 42.8% (n = 6) em três tempos e 35.7% (n = 5)  
efetuaram quatro ou mais avaliações.

Observou-se nos estudos que a avaliação dos cuida-
dores foi abrangente e (fue abarcativa y) realizada em 
diferentes aspectos: sobrecarga, desgaste e estresse do 
cuidador, qualidade de vida, sintomas depressivos e an-
siosos, suporte social e familiar, capacidade de enfrenta-
mento, percepção da autoeficácia, e consciência corporal. 

Os resultados dos estudos mostram benefícios das in-
tervenções psicossociais para os cuidadores na redução 
da sobrecarga, do estresse e do desgaste do cuidador 
(50% dos estudos); diminuição de sintomas depressivos 
(35.7%); melhora no manejo com os pacientes (21.4%); 
melhora no uso de estratégias de enfrentamento 
(21.4%), aumento da autoeficácia (21.4%), melhora na 
qualidade de vida (14.3%), aumento do apoio emocional 
e social (7.14%).

Nessa revisão sistemática da literatura foram analisados 
14 estudos randomizados e controlados de intervenções 
psicossociais em cuidadores de idosos com demência. 
Observou-se que, os estudos utilizaram abordagens e 
métodos variados para realizarem as intervenções. Iden-
tificamos intervenções multicomponentes, psicoterapêu-
ticas, psicoeducacionais, para enfrentamento do estresse, 
aconselhamento e apoio ao cuidador (para el manejo del 
estrés, el asesoramiento y el apoyo al cuidador). Essas 
intervenções mostraram resultados positivos para os cui-
dadores, como a redução da sobrecarga, diminuição de 
sintomas depressivos, melhora o manejo com os sintomas 
comportamentais dos (mejora en el manejo de los sínto-
mas conductuales de los) pacientes, uso de estratégias de 
enfrentamento e outros. Há uma necessidade de encon-
trar intervenções psicossociais adequadas para ajudar a 
gerenciar os cuidados ao paciente, melhorar o bem-estar e 
fornecer apoio aos (Existe la necesidad de encontrar inter-
venciones psicosociales adecuadas para ayudar a abordar 
los cuidados al paciente, mejorar el bienestar y fortalecer el 
apoyo a los) cuidadores. Alguns estudos11,17 empregaram 
o uso de tecnologias digitais como plataformas de autoge-
renciamento, que incluem recursos para monitoramento 
remoto de sintomas, bem como o fornecimento de orien-
tações sobre o manejo com o paciente e de serviços espe-
cíficos por meio de mensagens (así como dan orientación 
acerca del abordaje del paciente y de servicios específicos 
por medio de mensajes) de texto automatizadas, e-mail ou 
vídeo. Lee et al.19 destaca que intervenções baseadas em 
tecnologias digitais, como as que utilizam smartphones 
podem ajudar a atender às necessidades de cuidadores 
que não podem sair de casa ou não tem com quem contar 
para deixar seus (pueden ayudar a atender las necesidades 
de los cuidadores que no pueden salir de casa o que no 
cuentan con quién dejar a sus) familiares para participar 
de intervenções presenciais, visto que, muitos cuidadores 
utilizam com frequência essa tecnologia para se comunicar 
com outras pessoas em rede e mídia social (comunicarse 
con otras personas en las redes sociales). Nesse sentido, as 
intervenções com uso de telefone podem ajudar a eliminar 
barreiras do cuidado e reduzir custos.5,20 Sorensen et al.21 
em uma metanálise com 78 estudos de intervenção iden-
tificou seis tipos de abordagens (psicoeducativa, suporte, 
respiro do cuidador (descanso adecuado del cuidador), 
psicoterapia, treinamento de competências e multicompo-
nentes). Resultados semelhantes foram encontrados por 
Marim et al.22 em seu estudo de revisão.

As intervenções psicoeducativas possuem uma estrutu-
ra direcionada ao fornecimento de informações sobre o 
processo da doença, recursos, serviços e treinamento para 
cuidadores lidarem com os problemas mais comuns dos 
(tienen una estructura orientada a brindar información 
sobre el proceso de la enfermedad, los recursos, los ser-
vicios y el entrenamiento de los cuidadores en los proble-
mas más comunes de los) pacientes, como as alterações 
comportamentais. Os formatos dessas intervenções in-
cluem palestras, discussões em grupo, materiais impres-
sos e sempre há um moderador treinado para conduzir os 
encontros (Estas intervenciones incluyen charlas, discusio-
nes en grupo, materiales impresos y cuentan siempre con 
un moderador entrenado para conducir los encuentros). 

Além do conteúdo educacional (además del contenido 
educativo), pode incluir o suporte individual para ajudar 
os cuidadores no planejamento e na execução das ações 
(en la planificación y en la ejecución de las acciones) de 
cuidado.23,24
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Tabela 1. Estudos randomizados encontrados entre 2013 a 2018 sobre intervenções psicossociais para cuidadores de idosos com demência.

Autor/ 
ano Objetivo Amostragem/

Avaliação Instrumentos Características da intervenção Resultados

Mavandadi 
et al.5/ 2017

Avaliar a eficácia de 
um programa de 

gestão de cuidados 
por telefone 

75 cuidadores: 38 GE e 
37 GC.

Avaliação pré e pós 
intervenção e follow-up 

de 6 meses

ADL; IADL; RMBPC;
NPI-D; ZBI; 

Management of 
Meaning - Reduction of 
Expectations subescala 
da Pearlin Caregiving 

and Stress Process Scale; 
Caregiving Mastery 

subscale of the Lawton 
Caregiving Appraisal 

Scale

Intervenção multicomponente
Os cuidadores do GE receberam 
material impresso com conteúdo 

educacional, resolução de 
problemas e treinamento de 

habilidades. 
Os gerentes de cuidados 

ofereceram orientações sobre o 
conteúdo e apoio psicossocial 

por meio de contato telefônico. 
Os cuidadores do GC receberam 

apenas contato telefônico.
Duração: 3 meses

Melhoria no uso 
de estratégias de 

enfrentamento e no 
manejo do cuidado. 

Não houve diferenças 
na sobrecarga entre 

os grupos.

Brijoux et 
al.6/ 2016

Verificar a eficácia 
de uma intervenção 

destinada a qualificar 
acompanhantes 

para assistência de 
famílias que cuidam 

de pessoas com 
demência

63 cuidadores: 33 GE e 
30 GC.

Avaliação pré e pós-
intervenção

BIZA-D; SF-12;  GDS

Intervenção psicoeducacional.
Acompanhantes do GE 
receberam treinamento 

específico sobre demência para 
oferecer suporte familiar aos 

cuidadores.
A intervenção no GC foi 

realizada por acompanhantes 
que não receberam treinamento.

Duração: 16 semanas

Melhora da qualidade 
de vida relacionada à 

saúde emocional.
Não houve diferenças 
na sobrecarga entre 

os grupos.

Brown et al.7/ 
2016

Testar a eficácia 
de um programa 
de redução do 

estresse baseado em 
mindfulness

38 cuidadores: 23 GE e 
15 GC.

Avaliação pré e pós-
intervenção, follow-up de 

3 meses

MOS-SF-36; ZBI; AAQ 
II; POMS; FCI-MS: 

Perceived Stress Scale; 
coleta do cortisol salivar 

Intervenção de enfrentamento 
do estresse.

Aula semanal com duração 
de 1.5 a 2 horas. O programa 

incluiu prática de atenção 
plena, movimento consciente, 

meditação, e comunicação 
consciente.

Duração: 8 semanas

Diminuição dos níveis 
de raiva e de tensão. 
Não houve diferenças 

na resposta ao 
cortisol durante pré e 

pós-intervenção.

Gaugler et 
al.8/ 2016

Verificar o efeito 
da intervenção na 

redução do estresse 

107 filhos cuidadores: 54 
GE e 53 GC. 

Avaliação pré e pós-
intervenção, follow-up de 

8, 12 e 18 meses

GDS; RMBPC; 
The Stokes Social 

Network List; Perceived 
Stress scale

Intervenção de aconselhamento 
e apoio. 

Aconselhamento psicossocial e 
apoio para cuidadores

(sessões individuais e com 
familiares).

GC recebeu mensalmente 
ligações telefônicas. 
Duração: 4 meses

Melhora da 
capacidade de 

gerenciar emoções e 
comportamentos.

Não houve redução 
do estresse.

Gonyea et 
al.9/ 2016

Testar a eficácia do 
Circulo de Cuidado, 

intervenção de 
terapia cognitiva 
comportamental 

67 cuidadores: 33 GE e 
34 GC. Avaliação pré e 

pós-intervenção e follow-
up de 3 meses

NPI;  NPI-D; CES-D; 
STAI-State; RSCSE

Intervenção psicoterapêutica.
GE recebeu terapia cognitiva 

comportamental e o GC recebeu 
conteúdo psicoeducacional. 

Ambas as intervenções tinham a 
mesma estrutura.

Duração: 5 sessões de grupo 
semanais de 90 minutos, 

seguidas por contato telefone às 
3, 6, 9 e 12 semanas pós-grupo

Melhora no manejo 
dos sintomas 

neuropsiquiátricos 
dos pacientes.
Diminuição do 

desgaste e sintomas 
depressivos do 

cuidador.
Aumento da 
autoeficácia.  

Kamkhagi et 
al.10/ 2015

Avaliar o efeito 
da Psicoterapia 
Psicodinâmica 

de Grupo (PPG) 
em comparação 
com a Terapia de 

Consciência Corporal 
(TCC)

37 cuidadores: 20 PPG e 
17 TCC. 

Avaliação pré e pós- 
intervenção

BDI; ZBI; QV-WHO; BAQ

Intervenção psicoterapêutica.
PPG abordou conteúdos 

relacionados à resiliência e às 
habilidades dos cuidadores. TCC 
envolveu relaxamento corporal e 

experiências multissensoriais.
Duração: 14 sessões em grupo 
de 90 minutos administradas 

uma vez por semana

Diminuição da 
sobrecarga e melhora 
na qualidade de vida 
em ambos os grupos.
Redução de sintomas 

depressivos em 
cuidadores do grupo 

PPG.

Van Mierlo et 
al.11/ 2015

Avaliar o 
desempenho da 

ferramenta digital, 
o DEMentia Digital 
Interactive Social 
Chart (DEM-DISC) 

para apoiar a gestão 
personalizada 

73 cuidadores: 41 GE e 
32 GC.

Avaliação pré e pós-
intevenção, e follow-up 

de 6 e 12 meses

CANE; IADL; MMSE; 
Qol-AD; NPI; NPI-D; 

SSCQ; EQ5D+c

Intervenção multicomponente.
O DEM-DISC ajudou os usuários 

do GE a formularem suas 
necessidades de cuidado e 
apoio, como a indicação de 

serviços específicos. 
O GC não teve acesso a 

ferramenta.
Duração: 12 meses

Melhora da 
autoeficácia e da 

percepção de outras 
necessidades.

Não houve diferença 
na qualidade de 

vida e desgaste do 
cuidador.

Gaugler et 
al.12 / 2015

Verificar a eficácia 
da intervenção 

psicossocial 
projetada para 

ajudar as famílias 
a administrar 

seus problemas 
emocionais e 

psicológicos após a 
institucionalização 
de um familiar com 

demência

26 famílias: 17 GE e 19 
GC.

Avaliação pré e pós-
intevenção, e follow-up 

de 4 a 8 meses

ADL; IADL; NPI; ZBI; 
NPI-D; CES-D; Geriatric 

Depression Scale; 
Family Caregiver 
Perception Role

Intervenção multicomponente.
Consultas psicossociais, práticas 

de mindfulness e técnicas 
cognitivo-comportamentais 

e grupo focal. O GC recebeu 
ligações trimestrais, porém não 
receberam nenhuma consulta 

psicossocial. 
Duração: 6 sessões de 60 a 120 
minutos no período de 4 meses

Diminuição da 
sobrecarga, do 
estresse e do 

desgaste do cuidador.  
Melhoria no uso 
de estratégias de 
enfrentamento.
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Chen et al.13/ 
2015

Verificar a eficácia 
de uma intervenção 

direcionada para 
melhorar estratégias 

de coping

46 cuidadores: 24 GE e 
22 GC.

Avaliação pré e pós-
intevenção

WCCL-R; CBI; RMBPC

Intervenção de enfrentamento 
do estresse.

Destinada a desenvolver 
habilidades de resolução de 
problemas, gerenciar suas 

próprias emoções, e aumentar 
seus conhecimentos sobre 

demência e estratégias de apoio 
ao cuidador.

Duração: 3 meses

Diminuição da 
sobrecarga do 

cuidador.
Não houve diferença 

na utilização de 
estratégias de 

enfrentamento.

Tremont et 
al.14/ 2015

Examinar os efeitos 
de uma intervenção 

por telefone no 
bem-estar do 

cuidador

250 cuidadores: 133 GE e 
117 GC.

Avaliação pré e pós-
intevenção, e follow-up 

de 6 meses

ZBI; RMBPC; FAD; SEQ; 
PAC; EuroQol 

Intervenção psicoeducacional.
GE recebeu 16 ligações 

telefônicas com orientações e 
psicoeducação. GC recebeu 
encontros presenciais sem 

psicoeducação, com o objetivo 
de desenvolver uma escuta 

empática e reflexiva.
Duração: 6 meses

Redução dos 
sintomas depressivos.
Melhora no manejo 

com os sintomas 
comportamentais dos 

pacientes.

Li et al.15/ 
2014

Verificar o efeito 
da intervenção 

psicológica baseada 
em estratégias de 
coping focadas na 

emoção

260 cuidadores: 173 GE 
e 87 GC. Avaliação pré e 
pós-intevenção, follow-up 

de 4 e 8 meses

HADS; Brief COPE; 
ZBI; NPI

Intervenção de enfrentamento 
do estresse.

Programa terapêutico adaptado 
do “Coping with Caring 
Manual” no domicílio do 

cuidador.
Duração: 8 sessões individuais 

de uma hora

Benefícios com o uso 
de estratégias de 

enfrentamento com 
o foco na emoção, 
que pode ajudar na 
prevenção e cuidado 

de morbidades 
psicológicas.

Moore et 
al.16/ 2013

Avaliar a eficácia 
do Programa 

Eventos Agradáveis, 
intervenção 
de ativação 

comportamental 
para reduzir 

riscos de doenças 
cardiovasculares 

(DCV) em cuidadores

100 cuidadores: 49 GE e 
51 GC.

Avaliação pré e pós-
intevenção, follow-up de 

12 meses

CESD; PANAS; 
8-item Social Support 

scale;
CDR;

Exames de sangue: 
interleucina-6 e 

D-dímero

GE recebeu orientações para o 
engajamento do cuidador em 

atividades de lazer. GC recebeu 
um manual com orientações 

gerais para o cuidado do paciente. 
Duração: quatro terapias 

domiciliares com duração de 
uma hora, e posteriormente, 
duas ligações telefônicas para 

ambos os grupos

Diminuição 
do marcador 

inflamatório IL-6 
Redução dos 

sintomas depressivos 
e melhora da saúde 

psicológica.

Czaja et al.17/ 
2013

Avaliar a viabilidade 
e a eficácia 

de tecnologia 
VideoCare

110 cuidadores, em 3 
grupos:

GE: 38, GC1: 36 e GC2: 36.
Avaliação pré e pós-

intevenção, follow-up de 
5 meses

MMSE; ADL; IADL; 
CESD; RMBPC; Scale of 

Social Support

Intervenção multicomponente.
GE recebeu treinamento com 
conteúdo educacional e de 
habilidades do cuidador.
GC1: recebeu a mesma 

quantidade de encontros que 
o GE, com informações sobre 

alimentação saudável.
GC2 recebeu materiais 

educativos sobre demência.
Duração: 6 sessões mensais de 
uma hora (2 em domicilio e 4 

sessões em videofone)

Diminuição da 
sobrecarga, aumento 

do apoio social e 
nas habilidades de 

cuidado.

Gaugler et 
al.18/ 2013

Verificar se a 
intervenção previne 
a institucionalização 

de pessoas com 
demência

107 filhos de cuidadores, 
54 GE e 53 GC.

Avaliação pré e pós-
intervenção e follow-up 
a cada 6 meses durante 

2 anos

GDS; RMBPC; 
The Stokes Social 

Network List; Perceived 
Stress scale; Geriatric 

Depression Scale

Intervenção de aconselhamento 
e apoio. 

GE: aconselhamento individual e 
familiar e grupo de apoio.

GC: foi oferecido um boletim 
informativo sobre o projeto e 
uma sessão com o terapeuta.

Duração: 2 sessões individuais e 
4 em família

Menos casos de 
institucionalização. 
Aumento do apoio 

emocional. 

GE, Grupo experimental; GC, Grupo controle; ADL, atividades básicas da vida diária de Katz; AAQ II, Acceptance and Action Questionnaire II; BAQ, Question-
ário de Consciência Corporal; BDI, Inventário de Depressão de Beck; BIZA-D, Berlin Inventory of caregivers’ burden with dementia patients; Brief COPE, Brief 
Coping Orientation to Problems Experienced inventory; CANE, Camberwell Assessment of Needs for the Elderly; CBI, Caregiver Burden Inventory; CES-D, 
Center for Epidemiological Studies-Depression scale; CDR, Clinical Dementia Rating Scale; EuroQoL, qualidade de vida;  EQ5D+c, EuroQoL-5 Dimensões 
com funções cognitivas; FAD, Family Assessment Device; FCI-MS, Mutuality Scale of the Family Care Inventory; GDS, Global Deterioration Scale; HADS, 
Hospital Anxiety and Depression Scale; IADL,  Atividades Instrumentais da Vida Diária de Lawton; MMSE, Mini-Exame do Estado Mental; MOS-SF-36, Medical 
Outcomes Study Short-Form Health Survey; NPI, Inventário Neuropsiquiátrico; NPI-D, Inventário Neuropsiquiátrico de Desgaste do Cuidador; PAC, Positive 
Aspects of Caregiving Scale; PANAS, Caregivers completed the Positive and Negative Affect Schedule; POMS, Profile of Mood States; Qol-AD, Quality of 
Life-Alzheimer’s Disease; QV-WHO, Escala de Qualidade de Vida da World Health Organization; RMBPC, Revised Memory and Behavior Problems Checklist; 
RSCSE, Revised Scale for Caregiving Self-Efficacy; SEQ, Self-Efficacy Questionnaire; SF-12, 12-Item Short Health Survey; SSCQ, Short Sense of Compe-
tence Questionnaire; STAI, State Anxiety Inventory-State; WCCL-R, Revised Ways of Coping Checklist; ZBI, Inventário de Sobrecarga de Zarit.

A maioria das intervenções classificadas como psicote-
rapêuticas utilizam técnicas da terapia cognitivo-compor-
tamental, na qual os terapeutas podem ajudar os (en las 
cuales los terapeutas pueden ayudar a los) cuidadores a 
desenvolverem habilidades de resolução de problemas, 
concentrando-se na gestão do tempo, na redução da so-
brecarga, no gerenciamento de reatividade emocional e 
no engajamento em atividades agradáveis e no enfrenta-
mento do estresse25 (y en el compromiso con actividades 
agradables que reducen el estrés). As intervenções de en-

frentamento do estresse podem utilizar de abordagem te-
rapia cognitivo-comportamental e também de atividades 
práticas para ajudar no gerenciamento do estresse, como 
a prática de mindfulness7 que apresenta efeitos positivos 
na saúde dos cuidadores26,27 e respiro ao cuidador.21

As intervenções consideradas como aconselhamento e 
apoio ao cuidador envolvem a (consejo y apoyo al cuida-
dor, involucran) discussão de problemas, sucessos e sen-
timentos em relação à prestação de cuidados. O objetivo 
dessa intervenção é fornecer uma oportunidade para os 

Tabela 1. Continuación.
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cuidadores trocarem ideia e lidarem com as dificuldades 
advindas da doença (es dar la oportunidad a los cuidado-
res para que intercambien ideas y puedan lidiar con las 
dificultades causadas por la enfermedad). Ao contrário 
dos programas psicoeducacionais, essas intervenções ra-
ramente são padronizadas.21 Em estudos com cuidadores 
que enfrentam o processo de institucionalização de seus 
familiares, verificou-se resultados benéficos no gerencia-
mento das emoções.8,18

Dentro da categoria de multicomponentes, incluem-se 
os programas com várias combinações de intervenções 
distintas como psicoeducação, aconselhamento e psico-
terapia.2,21,28 Há estudos que sugerem que essas interven-
ções multicomponentes sejam mais eficazes do que as 
intervenções psicoeducacionais, com efeitos significati-
vos na (serían más eficaces que las intervenciones psico-
educativas, con significativos efectos en la) sobrecarga, 
depressão e institucionalização tardia.14 Os programas 
que usam uma combinação de pelo menos duas abor-
dagens distintas (por lo menos dos abordajes diferentes) 
(por exemplo, aconselhamento individual e atendimento 
de grupos de apoio) também foram considerados efica-

zes. Embora as intervenções multicomponentes demons-
trem benefícios para os cuidadores, seu alto custo é um 
desafio para a implementação (su alto costo resulta un 
desafío para la implementación) em larga escala, espe-
cialmente aqueles que envolvem visitas domiciliares e 
sessões familiares.17

Esta revisão identificou as intervenções psicossociais 
para cuidadores de idosos com demência nos últimos 
cinco anos. Os estudos analisados utilizaram diferentes 
abordagens e métodos na realização das intervenções. 
Houve evidências sobre a eficácia dessas intervenções 
psicossociais em cuidadores de idosos com demência. 
Múltiplas modalidades no desenvolvimento da interven-
ção do cuidador devem ser consideradas. Estudos futuros 
são necessários para verificar o custo-benefício dessas in-
tervenções, bem como identificar maneiras consistentes 
e eficazes de intervenções que visem melhorar a vida das 
pessoas com demência e (son necesarios para verificar 
el costo-beneficio de esas intervenciones, así como para 
identificar formas congruentes y eficaces de intervencio-
nes que apunten a mejorar la vida de las personas con 
demencia y) de suas famílias.
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Intervenções psicossociais para cuidadores de idosos com demencia 
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Respecto al artículo

Este trabalho identificou as intervenções psicossociais para cuidadores de idosos com demência nos últimos cinco 
anos. Múltiplas modalidades no desenvolvimento da intervenção do cuidador devem ser consideradas (Debe 

considerarse una gran cantidad de modalidades en el desempeño de la intervención del cuidador). Estudos futuros 
são necessários para verificar o custo-benefício dessas intervenções, bem como identificar maneiras consistentes e 
eficazes de intervenções que visem melhorar a vida das pessoas com demência e (son necesarios para verificar el 
costo-beneficio de esas intervenciones, así como para identificar formas congruentes y eficaces de intervenciones 

que apunten a mejorar la vida de las personas con demencia y) de suas famílias.

La autora pregunta
Algunas intervenciones utilizadas en cuidadores de pacientes con demencia, destacadas en la literatura científica, 

son: grupo de contención, grupo de apoyo, psicoterapia, manejo del estrés, intervención multicompuesta, 
intervenciones psicoeducativas e intervenciones psicosociales. Estas intervenciones pueden reducir la sobrecarga y 
aumentar la capacidad de resiliencia del cuidador, conforme este tiene oportunidad de expandir sus conocimientos 
sobre la enfermedad, trabajar sus sentimientos sobre el diagnóstico del paciente e intercambiar información con 

otros cuidadores.

¿Cuáles son los beneficios de las intervenciones psicosociales para cuidadores de pacientes con 
demencia?

Reducción de la sobrecarga.

Disminución de los síntomas de depresión.

Mejora del manejo de los síntomas conductuales.

Mejor uso de estrategias de enfrentamiento del estrés.

Todos ellos.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/157237
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