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Introdução: A situação demográfica do Brasil tem se modificado com ampliação da população idosa assim surgindo 
as doenças associadas, com isso, aumentando a necessidade de cuidadores. O cuidador é responsável por cuidar 
do doente, ajudando o mesmo a realizar suas atividades diárias. As tarefas atribuídas ao cuidador, muitas vezes sem 
orientação adequada e sem a ajuda de instituições de saúde, podem gerar impactos na sua vida, ocorrendo desgaste 
físico e emocional. Objetivo: Avaliar qualidade de vida de indivíduos cuidadores familiares de pacientes com osteo-
artrose de joelho. Método: É um estudo do tipo observacional, descritivo e de corte transversal, aprovado pelo comitê 
de ética e pesquisa em seres humanos da Universidade Católica de Pernambuco, com CAAE: 09962313.8.0000.5206 
e número de protocolo de aprovação: 226.764, sendo realizado em uma clínica escola e no ambulatório hospitalar da 
cidade do Recife. Foram incluídos cuidadores de ambos os sexos, com faixa etária de 18 aos 70 anos e excluídos os 
que apresentavam déficit de compreensão. Os que participaram da pesquisa assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido, em seguida foram aplicados questionários: Sócio clínico, SF-36 e WHOQOL-BREF. Resultados: 
Foram avaliados 9 cuidadores familiares, com predomínio do sexo feminino 66,7%, média de idade de 51,44 ± 9,88 
anos, 66,7% não praticam atividade física e IMC de25,39 ±5,79. Desses, 66,7% são filhos, com doenças associadas e 
fizeram ensino médio. Com base na escala do SF-36 apresentaram qualidade de vida de moderada a muito boa e no 
WHOQOL-BREF apresentaram qualidade de vida de moderada a boa. Na correlação linear de Person, verificou asso-
ciação positiva entre o WHOQOL-BREF e o SF 36. Considerações finais: Portanto, verifica-se que os cuidadores 
dessa pesquisa apresentaram qualidade de vida de moderada a muito boa, devido ao bom relacionamento entre o par. 
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