
A Doença de Huntington (DH), é uma doença neurodegenerativa hereditária de transmissão
autossómica dominante caracterizada por alterações motoras, cognitivas e comportamentais. É
uma doença rara, no entanto é a mais comum das doenças autossómicas dominantes. A doença
afeta aproximadamente 6,5 em cada 100.000 indivíduos manifestando-se depois da 3ª década
de vida.

A compreensão do impacto da DH nas vidas do Cuidador Informal (CI) passa sobretudo por
entender a forma como este perceciona a sua condição de saúde, as diferentes variáveis que
afetam a sua Qualidade de Vida (QDV) e as estratégias que adotam para fazer face à mudança e
ao progressivo agravamento da condição clinica do seu familiar. O que se espera na atualidade
de um profissional de saúde, e especialmente de um Enfermeiro de Reabilitação, é que a sua
intervenção seja direcionada para o apoio e suporte necessários e consequentemente
promotora de bem-estar e qualidade de vida desses cuidadores.

s

Os participantes são na sua maioria do sexo feminino, com uma média de idades de 50,04
anos, casados, com elevado grau de literacia e profissionalmente ativos. Os CI possuem uma
QDV moderada na qual o papel de cuidador tem grande impacto. Contudo a “satisfação com a
vida” e os “sentimentos sobre a vida com DH” parecem atenuar esta sobrecarga. Os dados
revelam que as habilitações literárias e o número de horas de cuidados diários influenciam a
QDV.

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo-correlacional com 50 CI, membros da
“Asociación de Corea de Huntington Española”. Utilizámos a versão espanhola do questionário:
Quality of Life Battery for Carers (HDQoL-C) como instrumento de colheita de dados.

Após a colheita de dados, efetuou-se a sua análise descrita e inferencial, utilizando os testes U
de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis.

Verificámos que existem fatores que podem agravar ou atenuar a QDV dos CI. Face às
dificuldades apresentadas como “lidar com a dependência” urge a necessidade de formação
sobre aspetos práticos do cuidar e do treino dos cuidadores. Não podemos esquecer que o
Enfermeiro de Reabilitação tem um papel preponderante neste âmbito. A prestação de
cuidados especializados é de suma importância, de uma forma direta para o Doente de
Huntington e indireta para o seu cuidador. Com a reabilitação física e cognitiva, contribuímos
para a manutenção da saúde e retardaremos a evolução da doença, melhoramos a qualidade
de vida do doente e ao mesmo tempo a do seu Cuidador Informal.
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Avaliar o impacto da DH na Qualidade de Vida do CI e verificar se as variáveis
sociodemográficas, contextuais e clínicas se relacionam com essa QDV.
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Variáveis (N=50) Percentagem

Género
Masculino
Femenino

32%
68%

Grupo Etário ( X=50.04)
30-45
46-60
≥ 61

40%
32%
28%

Estado Civil
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo

16%
72%
4%
8%

Habilitações Acad.
Nulas
Ensino Básico
Ensino Secund.
Bacharel
Grau Superior

4%
16%
4%
24%
52%

Situação Laboral
Empregado
Desempregado
Doméstica
Estudante

72%
8%
12%
8%

Tabela 1: Caracterização sociodemográfica

Tabela 2: Relação entre a QDV e as Hab. Académicas e as 
Horas de Cuidados/dia

Gráfico 1: Qualidade de Vida dos Cuidadores 
Informais de Doentes de Huntington
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