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INTRODUÇÃO

 Responsabilidade filial: norma social ou cultural

referente às atitudes e comportamentos dos filhos em

relação ao processo de cuidado com os pais idosos;

 Atitude de responsabilidade filial: normas de

obrigações dos filhos em relação aos pais;

 Comportamento de cuidar: conduta individual de

prestar cuidado ou apoio aos pais idosos.

(CHAPPELL; FUNK, 2011).

RESULTADOS

OBJETIVO

Identificar as atitudes de responsabilidade filial e os

comportamentos de cuidado dos filhos cuidadores e

verificar a associação entre atitudes de responsabilidade

filial e comportamentos de cuidar.

MÉTODOS

 Estudo transversal;

 Amostra intencional: 100 filhos cuidadores de idosos;

 Cenário: duas unidades de saúde da região central de

Porto Alegre;

 Coleta de dados: Protocolo de pesquisa Filial

Responsability, desenvolvido por pesquisadores

canadenses e adaptado e validado para uso no Brasil

(AIRES et. al., 2012);

 Protocolo: composto por questões abertas e fechadas

e sete escalas.

Atitudes de responsabilidade filial - escalas de

Expectativa Filial e Dever Filial;

Comportamentos - auxílio do cuidador nas

atividades de vida diária, apoio emocional, financeiro e

companhia.

 Análise dos dados:

Descritiva - média ± desvio padrão ou mediana,

frequências absolutas ou relativas;

Inferencial - testes t–student ou ANOVA, Mann-

Whitney ou Kruskal - Wallis. Associações avaliadas pelos

coeficientes de Correlação de Pearson e Spearman.

 Aprovação CEP/HCPA (19579013.2.0000.5327).

 Prevalência de filhas cuidadoras com média de idade

de 54,04 ± 10,17 anos e x % residentes com os pais

idosos;

 Ao avaliar as atitudes de responsabilidade filial, a

média da escala de expectativa filial foi de 22,6 num

total de 25 pontos e a média na escala de dever filial

foi de 28,2, num escore máximo de 30 pontos;

 Ao avaliar os comportamentos de cuidar dos filhos

identificou-se que 80% prestava apoio emocional, 71%

considerava que satisfazia as necessidades de

companhia ao idoso e 52% dos filhos ajudavam seus

pais financeiramente. Nas atividades básicas, 57%

prestavam ajuda e 93% auxiliavam em atividades

instrumentais;

 Os comportamentos de cuidar dos filhos dos idosos

que apresentaram associação significativa com as

atitudes de responsabilidade filial foram: apoio

emocional (p=0,003 na associação com dever filial e

p=0,021 na associação com expectativa filial) e apoio

financeiro (p=0,022 na associação com dever filial e

p=0,007 na associação com expectativa filial). A

companhia associou-se somente ao dever filial

(p=0,018).

CONCLUSÕES

As atitudes e comportamentos de responsabilidade dos

filhos no cuidado aos pais tiveram escores elevados. As

atitudes de responsabilidade filial, em relação à

expectativa e/ou dever filial, estiveram associadas ao

apoio emocional, financeiro e à companhia.
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