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Introdução. Nos últimos anos têm aumentado o número de idosos no Brasil, assim como os casos de doenças crôni-
cas. Em decorrência das complicações pode ocorrer déficit funcional e perda da independência por parte dos idosos, o 
que aumenta a necessidade da ajuda de cuidadores para a realização das atividades da vida diária. Os cuidadores, por 
sua vez, podem sofrer influência da idade, número de idosos atendidos, tempo de cuidado prestado, entre outros, o que 
pode resultar em queixas álgicas e aparecimento de doenças. Objetivos. Descrever o perfil e identificar a presença 
de dor lombar em cuidadores de idosos do agreste de Sergipe. Método. Trata-se de um estudo de caráter transversal 
e descritivo, realizado com amostra de conveniência de 50 cuidadores formais ou informais, residenciais ou de institui-
ção de longa permanência, localizados em três municípios do agreste Sergipano (Itabaiana, Simão Dias e Lagarto). Foi 
utilizado um questionário para caracterização geral do cuidador, que continha dados sócio-demográficos, relacionados 
ao trabalho e a dor lombar. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ser-
gipe- UFS (CAAE 47193315.0.0000.5546). Resultados. A média de idade dos voluntários foi de 33,64±9,18 anos. 
Com relação ao gênero, 74% eram mulheres e 26% homens. A maioria dos cuidadores residiam em Lagarto (54%), se-
guido de Itabaiana (28%) e Simão Dias (18%). Quanto à atividade, 66% eram apenas cuidadores, enquanto 34% além 
de cuidador, exerciam outra atividade. Quando interrogados sobre a carga horária da atividade como cuidador, 72% 
trabalhavam abaixo de oito horas/dia e 28%, igual ou superior a oito horas/dia. O número de idosos atendidos variou 
de um a quarenta, sendo que 64% atendiam de um a dez idosos, 18% de onze a vinte, 4% de vinte e um a trinta e 14% 
de trinta e um a quarenta. Grande parte dos cuidadores apresentou queixa de dor lombar (78%). Conclusão. As 
características mais encontradas na população estudada foram gênero feminino, atuantes apenas como cuidador, com 
carga de trabalho abaixo de oito horas/dia e atendimento diário de um a dez idosos. Apesar da baixa média de idade e 
das condições de trabalho encontradas, houve um grande número de cuidadores com queixa de dor lombar. Sugere-se 
que medidas preventivas sejam benéficas com o objetivo de evitar maiores gastos com a saúde.
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