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Introdu"ao: 0 conceito de cuidador informal obteve nos ultimos anos particular relevo, quer ao ruvel da 
literaturn, quer ao ruvel da investiga9io em gerontologia. Cuidar de um idoso dependeme acarreta consequencias 
para 0 cuidador, pdndpalmeme quando 0 cuidado se prolonga no tempo. Em resultado, 0 cuidador pode 
apresentar um conjunto de problemas fisicos, mentais e s6cio - econ6micos, a que gernlmente se da 0 nome de 
carga e que pode ser objectiva ou subjectiva 
Objectivos: Avaliar 0 nivel de sobrecarga em cuidadores informals de idosos dependemes; Analisar 0 nivel de 
sobrec:nga em fun9io de aspectos socials do cuidador. 
Metodologia: Fai desenvolvido um estudo analitico de caracter transversal, jumo de 232 cuidadores informals 
residentes no distrito de Brngan91, e que volumariamente aceitarnm partidpar no estudo. 
Resultados: Os resultados evidendam que 0 ruvel de sobrecarga se correlaciona de forma significativa com 
os aspectos sociais questionados (p<O,OOI), e que os cuidadores que sentem a falta de: um amigo intimo, de 
alguem com quem falar, de pessoas a sua volta, do prazer da companhia dos outroS, que sentem que nao podem 
contar com os amigos sempre que necessitam, de um parceiro parn uma rela9io mais intima, que emendem 
que 0 seu grupo de amigos e limitado, se sentem 56s e rejeitados, apresentam em media ruveis mals elevados de 
sobrecruga (p<O,OOl). 
Conclus6es: Face aos resultados, parece premente a necessidade de interven9io junto dos cuidadores 
informais, bem como das redes sociais de suporte, sejam etas formals ou informais. Pareoe ainda urgente a 
necessidade da constitui9io de grupos de ajuda nesta regiiio do pals. A realiza9io de visita9io domiciliaria em 
equipa multidisciplinar, deveGi ser incentivada, dado que proporciona momentos privilegiados para a avalia9io 
das reais necessidades do cuidador e idoso alvo dos cuidados. 
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