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L’experiència de cuidar pot comportar 
  Canvis en els rols familiars  
  Necessitat de conciliació amb el rol social  
  Elevat nivell d’estrès crònic del cuidador/ra  
conseqüències sobre la salut física  
el benestar emocional 

 Càrrega significativa de temps, logística i 
financera... 

 

Antecedents 

Rabow MW, Hauser JM, Adams J. Supporting family caregivers at the end of life: "they don't know 
what they don't know". JAMA. 2004; 291:483-91 



Factors de risc de maltracte 

•Sobrecàrrega 
•Estrés 
•Problemes psicològics 

Cuidador 

• Deteriorament cognitiu 
• Prob. Psicològics o de Conducta 
• Dependència /fragilitat 
•  Pocs recursos econòmics 

Receptor  
cures 

• Manca d’harmonia 
• Mala relació 
• Conflictes 

Relació 

 
• Baix suport social 
• Conviure amb altres persones  

 

Entorn 

Johannesen M, LoGiudice D. Elder : a systematic review of risk factors in community-dwelling elders. 
Age Ageing. 2013 May;42(3):292-8.  



Objectius 

Descriure les característiques 
sociodemogràfiques de les cuidadores 
informals, la dedicació al rol de cuidar, l’estat 
d’ànim, la sobrecàrrega, els aspectes positius 
de cuidar i la seva relació amb el risc de 
maltractament a les persones cuidades 



Mètodes 

 Disseny: Estudi descriptiu de les dades basals de la 
cohort 

 Àmbit: 72 EAP de Barcelona i àrea metropolitana i 
Girona. 

 Subjectes: Han participat 829 cuidadores informals 
de persones més grans de 65 anys, amb dependència 
moderada o severa, capacitat d’entendre català o 
castellà i respondre els qüestionaris i que van 
acceptar voluntàriament la seva participació.  

 Mostreig de conveniència  
 



Font d’informació i instruments de 
mesura 

Entrevista estructurada mitjançant l’administració d’un 
qüestionari dissenyat ad hoc i instruments 
estandarditzats i validats.  
 Edat, sexe, instrucció, treball remunerat, hores 

diàries cuidant, disponibilitat d’ajuda, percepció 
de salut 

 Estat d’ànim (Goldberg) 
 Sobrecàrrega (Zarit)  
 Aspectes positius de cuidar (Tarlow) 
 Cribratge del risc de maltractament per part de les 

cuidadores informals (qüestionari CASE, validat al 
nostre entorn; positiu si puntuació ≥4) . 



Resultats 



Característiques de les cuidadores 
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Edat 
 Homes: 68.8 (DT 13,6) anys 
 Dones: 63 (DT 11,4) anys 

Sexe 
 Homes 148 (17,5 %)  
 Dones 698 (82,5 %) 
 

 EL 87,4 % (n=710) de cuidadores conviuen al mateix domicili 
amb la persona cuidada 

 El 60% tenen estudis primaris i el 21,6% treball remunerat  
 La mitjana d’hores diàries cuidant era 17,6 (7,5) 
 El 23,4% van no tenien ningú amb qui compartir la tasca de 

cuidar i el 30% no tenien gens de temps lliure per fer allò que 
els hi agrada 
 



Autopercepció de salut de les cuidadores 
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Estat d’ànim segons Golberg 
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Sobrecàrrega segons test de Zarit 
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Aspectes positius del cuidar segons Tarlow 
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Resultats CASE segons sexe 

CASE  Respostes positives Total=829 
N (%) 

Dones=544 
N (%) 

Homes =285 
N (%) 

P 

A vegades té problemes amb ell/a 
perquè controli el seu geni? ? 376 (45.4) 243 (44.7) 133 (46.7) 0.58 

Sovint es veu forçat a actuar contra la 
seva voluntat o a fer coses que pensa 
que no estan bé? 

270 (32.6) 185 (34.0) 85 (29.8) 0.22 

Troba difícil controlar el comportament 
de la persona a qui cuida? 269 (32.4) 175 (32.2) 94 (33.0) 0.81 

De vegades es veu forçat a ser dur o 
sever amb la persona que cuida? 350 (42.2) 229 (42.1) 121 (42.5) 0.92 

De vegades creu que no pot fer el que 
realment seria necessari per la persona 
que cuida? 

300 (36.2) 193 (35.5) 107 (37.5) 0.55 

Sovint ha de rebutjar-la o ignorar-la? 171 (20.6) 105 (19.3) 66 (23.2) 0.19 

Sovint es sent tan cansat/da i 
exhaust/a que no pot satisfer les 
necessitats de la persona a qui cuida? 

326 (39.3) 209 (38.4) 117 (41.1) 0.46 

Sovint li ha de cridar? 180 (21.7) 115 (21.1) 65 (22.8) 0.58 

CASE positiu (puntuació >=4) 277 (33.4) 

Mitjana de  respostes positives (DE)  2.7 (2.32) 



Factors associats a risc de maltracte. 
Regressió Logística 

Variables ORa IC 95% 
Aspectes positius de cuidar 9 ítems 0.95 0.93-0.98 

Símptomes d’ansietat No 
Yes 

1 
1.96 

  
1.23-3.12 

Sobrecàrrega (Zarit) 
No sobrecàrrega 

Sobrecàrrega 
1 

2.44 
  

1.45-4.12 

Conductes d’abús o 
agressives de la persona 
cuidada 

Puntuació > = 4  2.49 2.10-2.94 



Conclusions 

 Les cuidadores informals són majoritàriament 
dones, d'edat superior a 60 anys i dediquen 3/4 del 
dia a cuidar.  

 1/5 no té ningú amb qui comptar i més del 30% no 
disposen de temps lliure per fer el que els hi 
agrada. 

 Més de la meitat perceben la seva salut com 
regular o dolenta, tenen símptomes ansiosos i 
depressius i sobrecàrrega (amb major freqüència 
entre les dones) 



 La majoria de participants consideren que el rol de 
cuidar les fa sentir útils, necessàries i sentir-se bé amb 
elles mateixes.  

  Altres aspectes positius com de sentir-se important 
o d’haver enfortit les relacions personals són percebuts 
amb menor freqüència 

  Les cuidadores que perceben més aspectes positius 
de cuidar presenten menys sobrecàrrega i menys 
símptomes ansiosos o depressius 

Conclusions 



Conclusions 
 El risc de maltractament per part de les cuidadores 

és de 1/3 i es relaciona amb una menor percepció 
dels aspectes positius del cuidar, tenir símptomes 
ansietat i percepció de sobrecàrrega i les conductes 
agressives per part de la persona cuidada.  
 



Discussió 

 El recolzament dels cuidadors i cuidadores (períodes de descans, 
suport familiar, social i sanitari, ajuts a la dependència, ...), 
s'associen a disminució de la sobrecàrrega i de la 
simptomatologia ansiosa i depressiva en aquestes persones.  

 És essencial que els professionals d’atenció primària estiguin 
sensibilitzats envers la detecció i abordatges del risc de 
maltractament. Haurien de prioritzar la detecció de les 
necessitats de salut  de les cuidadores (especialment la 
sobrecàrrega i l’ansietat) i els altres determinants (suport familiar 
i social, suport dels professionals per a les cures, ...), com a 
estratègia per prevenir el risc de maltractament a les persones 
dependents. 
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