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RESUMO 

 

 Na sociedade em que cada vez mais a população idosa aumenta, em 

que o aumento da necessidade de apoio às pessoas idosas dependentes 

emerge como um problema prioritário, interrogamo-nos sobre a necessidade de 

dar mais atenção à prestação de cuidados informais à pessoa idosa 

dependente em contexto domiciliário.  

 Assim, o presente estudo visa identificar as necessidades do cuidador 

principal na prestação de cuidados informais à pessoa idosa dependente no 

domicílio, como também comparar as diferenças de necessidades do cuidador 

principal e secundário. Para a realização deste estudo, seleccionamos 45 

cuidadores informais de pessoas idosas dependentes, inscritas na Unidade de 

saúde primária da freguesia de Oliveira do Douro / Gaia com a autorização da 

Administração regional do Norte e com o conhecimento do Agrupamento de 

cuidados de Saúde de Oliveira do Douro.  

Objectivos: A investigação sobre os cuidados informais tem incidido 

sobre o cuidador principal de idosos. No entanto, sobre o cuidador informal 

secundário pouco se conhece, somente que partilha a prestação de cuidados. 

Assim sendo este estudo visa analisar e comparar os cuidadores informais 

primários e secundários de idosos dependentes no que diz respeito a qualidade 

de vida. 

Métodos: Optou-se por realizar um estudo descritivo e comparativo e, 

portanto, um método de investigação que nos permite obter informação real e 

com o objectivo de melhor compreender o problema em questão e, a partir daí, 

melhor conhecer a realidade dos cuidadores principais. A amostra foi 

constituída por 45 cuidadores informais de idosos dependentes: 23 cuidadores 

primários e 22 cuidadores secundários. Os instrumentos de recolha de dados 

utilizados foram: Índice de Barthel (Mahoney e Barthel, 1965), Questionário 

Geral; “Carers’ Assessment Management Index” - CAMI (Nolan, Grant e Keady, 

1996) e “Caregiver Stress Scale” (Aneshensel, Pearlin, Mullan, Whitlatch e 

Zarit, 1995). 

Resultados: Os resultados apontam para uma sobrecarga e isolamento 

social dos cuidadores no seu papel do que os cuidadores secundários, mas 
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também mais competentes; ambos os grupos consideram úteis as estratégias 

que envolvem lidar directamente com os acontecimentos; as estratégias que 

visam lidar com os significados são mais eficazes para os cuidadores 

primários; lidar com as consequências do cuidar   

Implicações: Estes resultados chamam a atenção para a importância dos 

profissionais ajudarem os cuidadores a identificar as dificuldades na prestação 

de cuidados encontrando e desenvolvendo estratégias eficazes, recuperando 

da qualidade de vida; despertam para a importância de um maior 

reconhecimento da experiência e contribuição destas pessoas, já que os 

cuidadores revelam elevado sentido de competência e adoptam uma postura 

proactiva no desempenho do seu papel; além disso, apelam ao 

desenvolvimento de respostas diferenciadas, tendo em conta as percepções 

dos cuidadores. 

Por outro lado, achamos que este estudo trouxe contributos aos 

participantes, uma vez que tiveram oportunidade de falar abertamente sobre a 

sua situação. 

Pensamos também contribuir para que os profissionais de enfermagem 

que tenham oportunidade de ler este trabalho, ao conhecerem as necessidades 

dos cuidadores informais idosos possam proporcionar apoio personalizado num 

momento tão complexo da vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

RESUME 

 

Dans une société qui augmente les populations de plus en plus âgées, 

comme le besoin accru de soutien aux personnes âgées dépendantes est en 

train de devenir un problème prioritaire, nous nous interrogeons sur la nécessité 

d'accorder davantage d'attention à la prestation de soins informels aux 

personnes âgées dépendantes dans Accueil contexte. 

Ainsi, cette étude vise à identifier les besoins de l'aidant principal dans la 

fourniture de soins informels aux personnes âgées dépendantes à domicile, 

mais aussi de comparer les différences dans les besoins du soignant primaire 

et secondaire. Pour l'accomplissement de cette étude, nous avons sélectionné 

45 aidants naturels des personnes âgées dépendantes inscrits dans l'unité de 

soins de santé primaires de la paroisse de Oliveira do Douro / Gaia avec la 

permission de l'administration régionale du Nord et à la connaissance du 

Groupe de soins de santé de Oliveira abattoir. 

Objectifs: La recherche sur les soins informels a mis l'accent sur le 

principal dispensateur de soins des personnes âgées. Toutefois, sur les aidants 

informels secondaires, on sait peu, mais seulement qu'ils partagent les soins. 

Par conséquent, cette étude vise à analyser et comparer les fournisseurs de 

soins primaires et secondaires de personnes âgées dépendantes à l'égard de 

la qualité de vie. 

Méthodes: Nous avons choisi d'effectuer une étude comparative et 

descriptive et donc une méthode de recherche qui nous permet d'obtenir des 

informations réelles et vise à capter une meilleure compréhension du problème, 

afin de mieux comprendre la réalité des aidants principaux .L'échantillon se 

composait de 45 aidants naturels des personnes âgées dépendantes, 23 

fournisseurs de soins primaires et 22 secondaires soignants. Les instruments 

de collecte de données ont été utilisées: i) l'indice de Barthel (Mahoney et 

Barthel, 1965), ii) Questionnaire iii) «Carers 'évaluation de la gestion Index - 

CAMI (Nolan, de subventions et de Keady, 1996) et iv) "Scale stress de l'aidant 

(Aneshensel, Pearlin, Mullan, Zarit et Whitlatch, 1995). 

Résultats: Les résultats indiquent une surcharge et l'isolement social des 

aidants naturels dans leur rôle de fournisseurs de soins secondaires, mais 
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aussi plus compétents, les deux groupes de trouver des stratégies utiles qui les 

obligent à traiter directement avec les événements, les stratégies visant à traiter 

de la signification sont plus efficaces pour les soignants primaires, faire face 

aux conséquences de la prise en charge 

Implications: Ces résultats attirent l'attention sur l'importance des aidants 

professionnels pour aider à identifier les difficultés à trouver des soins et 

élaborer des stratégies efficaces, récupérer la qualité de la vie, éveiller à 

l'importance d'une plus grande reconnaissance de l'expertise et la contribution 

de ces personnes, déjà révélé que les soignants sens élevé de responsabilité et 

d'adopter une attitude proactive dans leur rôle et, par ailleurs, appelé à 

l'élaboration de réponses différentes, en tenant compte des perceptions des 

soignants. 

D'autre part nous pensons que cette étude a permis de contributions aux 

participants une fois qu'ils ont eu l'occasion de parler ouvertement de leur 

situation. 

Nous apportons également des contributions pour tous les 

professionnels en soins infirmiers qui ont l´occasion de lire cet ouvrage, car 

pour connaître les besoins des aidants naturels des personnes âgées peuvent 

apporter une aide personnalisée à un moment difficile de leur vie. 
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ABSTRACT 

 

In a society that increasingly elderly population increases, as the 

increased need for support to dependent older people is emerging as a priority 

problem, we wonder about the need to give more attention to the provision of 

informal care to dependent elderly person in home context. 

Thus, this study aims to identify the needs of the primary caregiver in 

providing informal care to dependent elderly person at home, but also to 

compare the differences in the needs of primary and secondary caregiver. For 

its accomplishment of this study, we selected 45 informal caregivers of 

dependent elderly people enrolled in primary health care unit of the parish of 

Oliveira do Douro / Gaia with the permission of the Regional Administration of 

North and with the knowledge of the Health Care Group of Oliveira 

slaughterhouse. 

Objectives: The research on informal care has focused on the primary 

caregiver of the elderly. However, on the secondary informal caregivers, little is 

known, only that they share the care. Therefore this study aims to analyze and 

compare primary and secondary caregivers of dependent elderly with regard to 

quality of life. 

Methods: We chose to perform a comparative and descriptive study and 

therefore a research method that allows us to get real information and aims to 

capture a better understanding of the problem, in order to better understand the 

reality of the main caregivers .The sample consisted of 45 informal caregivers of 

dependent elderly, 23 primary caregivers and 22 secondary caregivers. The 

instruments of data collection were used: i) Barthel Index (Mahoney and 

Barthel, 1965), ii) General Questionnaire iii) 'Carers' Assessment Management 

Index - CAMI (Nolan, Grant and Keady, 1996) and iv) "Caregiver Stress Scale 

(Aneshensel, Pearlin, Mullan, Zarit and Whitlatch, 1995). 

Results: The results point to an overload and social isolation of 

caregivers in their role than secondary caregivers, but also more competent, 

both groups find useful strategies that involve dealing directly with the events, 

strategies aimed at dealing with the meanings are more effective for the primary 

caregivers, dealing with the consequences of caring 
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Implications: These results call attention to the importance of 

professional caregivers to help identify the difficulties in finding care and 

developing effective strategies, recovering quality of life, awaken to the 

importance of a greater recognition of the expertise and contribution of these 

people, already revealed that caregivers high sense of responsibility and adopt 

a proactive stance in their role and, moreover, called for the development of 

different responses, taking into account the perceptions of caregivers. 

On the other hand we think that this study brought contributions to 

participants once they had the opportunity to talk openly about their situation. 

We also bring contributions for all nursing professionals who have the 

opportunity to read this work, since to know the needs of elderly caregivers can 

provide personalized support at a difficult time of their life. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em qualquer idade, a pessoa doente com dependência é um 

acontecimento que produz na pessoa e na família situações de stress. O 

problema é mais complexo quando a situação socioeconómica familiar exige o 

envolvimento da mulher na obtenção dos recursos económicos indispensáveis 

à sobrevivência do grupo doméstico.  

É facto que no passado recente, a acção da mulher estava, quase 

sempre confinada às tarefas domésticas e cuidados familiares. Uma situação 

inversa à realidade actual onde, a mulher tem, que desempenhar uma 

variedade de funções e papéis, assim, acumular a vida profissional com a 

prestação de cuidados aos filhos e aos idosos (nos casos em que estes 

permanecem no seio familiar).  

As mudanças profundas das estruturas familiares repercutem, cada vez 

mais a natureza “líquida” (Bauman, 2003), das relações entre as gerações, 

gerando progressivamente a necessidade de novas instituições (e.g. Creches, 

Lares de idosos) e novos profissionais (educadores e / ou sociais, 

gerontologos), sobretudo, no que respeita à população mais jovem e à mais 

idosa.   

O frenesim da (nossa) actual vida profissional e a crescente necessidade 

de prestação de cuidados (e.g. filhos e/ou familiares mais velhos) requerem 

disponibilidade, energia e sinergias afectiva (e.g. físicas, psicológicas) capaz de 

prover a tão necessária satisfação e qualidade de vida das relações familiares 

e da solidariedade entre gerações. 

Assim, o que nos move é a vontade de averiguar a natureza dos 

cuidados que melhor respondem e se adequam à «manutenção» da vida 

familiar, e salvaguarda das vinculações entre os mais novos e os mais velhos, 

sem que isso implique a anulação da presença dos cuidadores informais no 

quotidiano dos idosos. 



 

Através deste estudo pretende-se pois determinar um perfil de cuidador 

informal adequado ao fortalecimento dos laços familiares e promover laços 

intergeracionais alternativos aos laços de natureza familiar e gerar espaços de 

inter-ajuda geracional. 

A família não é só um apoio para a pessoa/utente internado, mas é 

também alvo dos cuidados quer por parte dos profissionais de saúde, dos 

serviços sociais e políticos. É fundamental perceber o impacto da dependência 

na família, e perceber as dificuldades e as emoções pelas quais passam todos 

os seus membros 

Este estudo tem como finalidade contribuir para um melhor 

conhecimento do contributo dos cuidadores e dos seus determinantes, da 

organização da ajuda e da situação dos cuidadores que se confrontam com a 

necessidade de cuidar de um familiar idoso e dependente, tendo em vista que 

mais e melhores cuidados possam ser prestados.  

Neste contexto, este estudo tem como principal objectivo identificar os 

principais problemas e necessidades do cuidador informal do idoso 

dependente. Pretende-se com o estudo conhecer e comparar dois grupos de 

cuidadores informais – primários e secundários – no que diz respeito ao 

contexto sócio-familiar da pessoa idosa dependente, à presença de stressores 

primários e secundários e ao modo como lidam com as exigências das tarefas 

do cuidar. Em termos mais específicos procuramos: 

 Identificar o principal prestador de cuidados. 

 Identificar os cuidados prestados ao doente pelo cuidador principal. 

 Identificar a ajuda mais frequente ao prestador de cuidados. 

 Enumerar as áreas da vida do prestador de cuidados mais afectados. 

 Aprofundar o conhecimento sobre as principais razões que levaram o 

prestador de cuidados a apoiar o doente.  

 Conhecer o cuidador secundário  

 Identificar o apoio prestado pelo secundário 

 

Em especial permitirá aos profissionais das áreas da saúde e da acção 

social, identificar quais os prestadores em situação de maior risco e ajudá-los a 

reconhecer ou reduzir as formas de coping que em cada situação se mostram 
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ineficazes, bem como ajudá-los a desenvolver novas estratégias (Brito, 2002). 

Assim, os cuidadores poderão fazer o uso adequado dos recursos pessoais e 

sociais que lhe permitem o controlo das situações e a resolução dos problemas 

e vivenciar a experiencia de cuidar de uma forma mais positiva. 

Em termos metodológicos, optamos por estudar as possíveis 

necessidades da população idosa e cuidadores da Freguesia de Oliveira do 

Douro, Concelho de Vila Nova de Gaia, onde a oferta de serviços de apoio à 

população idosa é minguada de maiores e melhores cuidados. Apenas 12 % da 

população idosa (2768) usufruem dos serviços de apoio disponíveis e 

existentes na freguesia (Centro de convívio; centro de dia e apoio domiciliário). 

O apoio domiciliário oferece serviços de alimentação, higiene pessoal e higiene 

habitacional (quarto do idoso).  

E, neste propósito, o trabalho a realizar visa recolher dados sobre os 

cuidadores informais em Oliveira do Douro e, a partir daqui, produzir não 

apenas um diagnóstico mas, desenhar e quiçá implementar um serviço 

estruturado de apoio a estas pessoas.  

A nossa investigação persegue, fundamentalmente, quatro questões: 

1) Identificar o tipo de cuidados a prover para fomentar a 

qualidade de vida da família e da pessoa idosa; 

2) Gerar respostas institucionais que permitam às famílias 

assegurar e prover um cuidado assente em valores éticos; 

3) Gerar estratégias para promover laços intergeracionais 

alternativos aos laços de natureza familiar   

4) Gerar espaços de inter-ajuda geracional; 
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CAPITULO 1 

A VELHICE NOS TEMPOS ACTUAIS  

 

 

 

1. Do envelhecimento humano  

 

Ao longo do tempo, o conceito de envelhecimento tem sofrido grandes 

mutações na forma como é perspectivado, entendido e sentido. A razão é a 

herança deixada pelas diferentes culturas e desigual evolução das 

comunidades (Minois, 1999). E, pese embora o processo de envelhecimento 

ser um fenómeno natural, contínuo e irreversível (Berger, 1995; Cancela, 2007, 

Minois, 1999), cada sociedade no seu contexto e momento histórico tem dado 

um papel à velhice, positiva ou negativamente, o qual depende do modelo do 

homem ideal que impera em cada momento, pelo que os idosos às vezes tem 

sido rejeitados e outras vezes valorizados (Agreda, 1999, p:43) 

Efectivamente, o envelhecimento é um "processo bio-psico-social de 

cariz individual (...), [que] nunca poderá ser explicado ou previsto sem termos 

em consideração as dimensões biológicas, psicológicas e sociais que lhes 

estão inerentes" (Fonseca, 2004) e, como tal, é um processo influenciado por 

factores genéticos e hereditários, meio ambiente e estilo de vida.  

Concretamente, é desigual envelhecer no feminino ou no masculino, 

sozinho ou no seio de uma família, casado, solteiro, viúvo ou divorciado, com 

filhos ou sem eles, no meio urbano ou no meio rural, no litoral ou no interior, no 

seu próprio país ou num país estrangeiro, activo ou inactivo. Apesar disso, 

trata-se de um processo natural (Berger e Mailloux-Poirier, 1995) pouco 

compreendido e que transporta na sua génese velhos mitos e falsas crenças 

(Ageing and Health Programme, 1999).  

A propósito da representação da pessoa idosa, Cerqueira (2007) 

escreve que, regra geral, os idosos são vítimas de discriminação social, 

unicamente pela sua idade cronológica e assim sendo impera a questão etária 

sobre as capacidades pessoais do indivíduo. Todavia, o critério da idade de 65 
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anos para definir o início da velhice, deixou há muito de ser considerado um 

indicador rigoroso para a classificar (Costa, 1999, Paúl, 2005).   

Foi com a Revolução Industrial que se verificou um aumento da 

qualidade de vida das populações em geral, bem como o aumento da 

esperança de vida das pessoas comparativamente a épocas históricas 

precedentes1. Todavia, foi na segunda metade do século XIX, que se assistiu 

ao aumento da população idosa como resultado de todas as conquistas 

verificadas na medicina e na melhoria das condições de vida das pessoas. O 

envelhecimento da população representa o sucesso da humanidade e o 

resultado do desenvolvimento científico, educativo e social que permite uma 

maior longevidade e um desafio permanente para as sociedades coevas. Mais 

ainda, é um desafio individual, sobretudo para quem envelhece. “Viver mais 

tempo requer um esforço continuado de adaptação quer identitário quer de 

compreensão e identificação das mudanças e transformações sociais 

envolventes para constante reposicionamento individual (Fernandes, 2004). 

As transformações sociais surgidas ao longo do século XX tiveram um 

efeito incentivador no Homem, fazendo com que se enfrentasse como até 

então nunca o tinha feito: com a emancipação e a entrada no mundo do 

trabalho da mulher, esta assume outros papéis sociais e profissionais; o 

conceito de controlo de natalidade entrou no vocabulário quotidiano, havendo 

cada vez menos filhos; a sociedade industrializou-se, conferindo um outro 

conceito e estatuto ao acto de consumir; a tecnologia entrou no modus vivendí 

do cidadão e os valores associados a uma cultura da juventude emergiram de 

forma brutal. Fenómeno explicado pelo contexto da (nossa) cultura, onde 

domina um modelo de desenvolvimento que assenta em mitos do crescimento 

económico e de produtividade. Um cenário pouco apetecível e redutor, 

sobretudo para a pessoa idosa comummente rotulada como pessoa 

improdutiva, débil e dependente de outrem. 

                                                 
1
 A esperança de vida à nascença aumentou 4,5 anos em 15 anos. Passou de 74,2 anos, em 

1991, para 78,7 anos, em 2006, sendo mais elevada nas mulheres. Por exemplo, em 2006 a 
esperança de vida para os homens era de 75,4 e para as mulheres de 81,9. De acordo com os 
dados do último recenseamento, em cada 100 homens e mulheres com 65+, 10 e 26, 
respectivamente, viviam sós. Lisboa e Porto tinham valores muito elevados, quer para as 
mulheres (33,1% e 28,7%, respectivamente), quer para os homens (12,2 e 9,7%) (cf. INE, 
2001). 
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E se é verdade que existe para todas as espécies uma duração máxima de 

vida, e esse limite é precedido por um período de envelhecimento (Ermida, 

1999), encarar a velhice como um período do fim da vida é perder o processo 

de envelhecimento, a variedade de percursos e a multiplicidade de resultados 

(Fonseca, 2004). O envelhecimento humano pode ser entendido como, um 

“processo de mudança progressivo da estrutura biológica, psicológica e social 

dos indivíduos que, iniciando-se mesmo antes do nascimento, se desenvolve 

ao longo da vida” (Direcção Geral de Saúde, 2004), segundo etapas que 

ultrapassam e desafiam cada vez mais os ritmos característicos da espécie 

humana.  

 

 

1.1. Ao envelhecimento social  

 

Em termos sociais, o problema da velhice começou a ser compreendido 

com a pressão existente do envelhecimento demográfico. Em Portugal, as 

respostas de natureza sociopolítica permitem um maior distanciamento dos 

indivíduos perante o Estado, uma ausência do exercício de cidadania e um 

olhar atomizado para os seus interesses, desencadeando mecanismos de 

estagnação e aceitação das baixas condições de vida. Ideia reforçada pelos 

valores das pensões de reforma auferidos pela população idosa e respectivas 

carreiras contributivas (Boutique e Santos, 2002; Fernandes, 2004). Na 

realidade, o declínio do padrão de vida das pessoas idosas resulta das 

pensões auferidas e, também, da ruptura com a actividade laboral.  

Os valores de reflexão, de meditação, de sabedoria, e as 

potencialidades que se vão forjando com o avanço em idade, não são tomadas 

em consideração; pior que isso – a maior parte das vezes não são mesmo 

reconhecidas (Levet, 1998).  

Circunstância que marca paulatinamente a vida social e as catapulta 

para caminhos de grande solidão e marginalidade social. A reforma não 

planeada favorece o isolamento social, a inactividade e a depressão, uma vez 

que a retirada do mundo do trabalho gera (pode gerar) sentimentos de 

fragilidade e ou de ansiedade (Fernandes, 2002 cit. Ribeirinho, 2005). Quando 



 25 

a situação de reforma não é devidamente preparada, sem alternativa de 

ocupação útil, frequentemente leva à inactividade que, por sua vez, gera 

deficiência, limitação funcional e dependência, sendo a incomunicação, o 

desamparo e a solidão sociológica as maiores causas de sofrimento da pessoa 

idosa (Imaginário, 2002).   

Activar a participação é, parece-nos, a estratégia a usar para estimular a 

comunicação e inibir sentimentos de solidão, de desvalorização e de auto-

exclusão (Vaz, 2001cit. Ribeirinho, 2005). Naturalmente, há tempos de reforma 

felizes, porquanto favorece a emergência de tempos e espaços de socialização 

e de participação na vida familiar e/ou comunitária. Ainda assim, as pessoas 

idosas são um grupo particularmente afectado pela pobreza, cujas taxas de 

incidência de pobreza são superiores às médias nacionais para ambos os 

sexos e para todos os tipos de pobreza (INE, 2002).  

 

 

1.2. Políticas sociais em prol da pessoa idosa 

 

A mudança que se vem observando nas relações que a sociedade 

estabelece com a velhice advém naturalmente do número cada vez maior de 

pessoas idosas. Na verdade, a velhice e o envelhecimento só muito 

recentemente passaram a objecto de estudo (Martins e Monteiro, cit. 

Carvalhais, 2006) e de preocupação das agendas políticas sociais nacionais e 

internacionais (II Assembleia Mundial Envelhecimento, 2002).  

A institucionalização dos idosos foi durante longos anos a única 

possibilidade de apoio formal, mesmo para aqueles que ainda apresentavam 

alguma autonomia. Todavia, o processo de institucionalização implica um corte 

radical com o seu meio, daí a crescente necessidade de estruturar respostas 

sociais flexíveis e varadas. O objectivo é facilitar o dia a dia dos idosos e dos 

seus familiares, evitando ou mesmo adiando a sua institucionalização. Neste 

pressuposto o número de equipamentos sociais é cada vez maior. Não 

obstante, a prestação de serviços em pequenas unidades ou no domicílio 

procura valorizar a perspectiva social em detrimento de uma perspectiva quase 

exclusivamente médica, em que a grande preocupação é a manutenção dos 
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cuidados de saúde, dando-se pouca importância à dimensão social da vida dos 

indivíduos (Lesemann e Martin 1993 citado por Pimentel em 2005).  

E, pese embora, a diversificada oferta de serviços e/ou equipamentos 

sociais, o facto é que eles continuam escassos tendo em conta o aumento da 

procura por parte da comunidade idosa.  

Efectivamente, os idosos são considerados como um encargo social 

sobre as gerações futuras (Fernandes, 1997). E, quando se fala em velhice, 

quase sempre se lhe associa um processo de crescente dependência e/ou 

perda de controlo. Mais, “os idosos não são tratados muitas vezes como seres 

humanos. A idade na nossa sociedade é uma vergonha, ou pelo menos um 

empecilho sobre o qual não se fala" (Beauvoir cit. Deecken, 1990) e, como tal, 

qualquer processo de inclusão é responsabilidade colectiva que deve 

empreender as mudanças necessárias à plena participação em todas as áreas 

e idades da vida.  

Quando se toma como referência a idade funcional, está-se a fazer 

corresponder a velhice ao estado orgânico e funcional dos diferentes órgãos, 

aparelhos e sistemas, tomando como referência o estado mais comum em 

cada grupo etário. Contudo, o estado psicológico e social do sujeito não 

depende da idade nem do estado funcional (Fernandes, 2000; Mota et al., 

2001; Paúl, 1997). Não obstante, na sociedade actual prevalece ainda a visão 

tradicional da pessoa idosa como alguém inútil, isolado, em declínio biológico e 

mental, marcado por um tempo linear, com problemas de saúde e, na maioria 

das vezes, dependente física e economicamente de alguém. Representações 

negativas que contrariam a representação de sabedoria que era atribuída ao 

idoso nas sociedades mais antigas.  

Um velho é uma pessoa única, singular com direitos como outra 

qualquer e, como tal, um cidadão livre. Ser velho não é ser doente, é sim a 

comprovação de que houve suficiente saúde para a atingir. Assim, o desafio 

que se coloca é o de saber viver o tempo e evitar a passividade e a 

desmotivação de forma a manterem um papel activo na sociedade e, assim, o 

respectivo equilíbrio emocional e psíquico.  

As políticas de velhice são, no dizer de Anne Guillemard (cit. Correia, 

2003), o conjunto das intervenções públicas ou acções colectivas que 
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estruturam, de forma explícita ou implícita, as relações entre a velhice e a 

sociedade. E, nesse sentido há a considerar três dimensões-chave: 1) as 

políticas de protecção social materializadas principalmente nas políticas e 

regimes de pensões; 2) as políticas de cuidados sociais e 3) políticas sociais 

dirigidas especialmente aos trabalhadores idosos. Para a ONU (2002), os 

princípios de referência são, sobretudo, os de independência, participação, 

cuidados, auto-realização e dignidade (Quadro nº 5 – Princípios da ONU em 

prol das pessoas idosas).   

 

Quadro nº 1 – “Princípios da ONU em prol das pessoas idosas” 

Princípios Descrição 

Independência  Respeita à garantia de rendimentos, à possibilidade de acesso à formação, 

ao fomento da capacidade de decisão individual e à manutenção do 

quadro de vida da pessoa idosa. 

Participação Aponta para o estímulo da contribuição das pessoas idosas na definição e 

aplicação de políticas, para a partilha e transferências de conhecimentos, 

para o desempenho de papéis socialmente úteis e para o desenvolvimento 

do associativismo. 

Cuidados Contempla-se a facilitação do acesso à assistência ao nível da saúde, ao 

nível das respostas sociais, da defesa da privacidade e do respeito pelos 

direitos essenciais, especialmente em espaço institucional 

Auto-realização  

 

Preconiza-se a promoção de experiências e a expressão de habilidades 

nos domínios da educação, cultura e desenvolvimento espiritual. 

Dignidade Diz respeito à garantia de condições dignas de existência, de segurança e 

de justiça, independentemente da idade, sexo, raça, origem étnica, 

situação económica e qualquer outra circunstância. 

Fonte: Adaptado, Ribeirinho (2005) 

 

E, assim sendo, são estes os princípios que importam promover e 

enaltecer.  
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CAPITULO 2 

QUALIDADE DE VIDA VERSUS SATISFAÇÃO DE VIDA  

 

 

 

2. Qualidade de vida é …   

 

A qualidade de vida é um factor preponderante para a nossa saúde e, 

naturalmente, para o bem-estar geral dos indivíduos. Pese embora, um 

conceito ambíguo e, por isso, de difícil definição (Lage, 2007). Ainda assim, um 

conceito associado à «vida boa» e/ou à conquista de bens materiais e, 

naturalmente, associado a um conjunto de factores essenciais para um projecto 

de vida feliz e saudável.  

A qualidade de vida do indivíduo é o grau de coincidência entre o real e 

as suas expectativas, onde se realça mais a experiência vivida do que as 

condições reais de vida ou a opinião de outrem, reflectindo a satisfação de 

objectivos e sonhos próprios de cada indivíduo (Matos, 1999).  

E, se é verdade que os progressos tecnológicos e a melhoria das 

condições de vida têm vindo a gerar a mudança da nossa estrutura 

demográfica, política, social e familiar. É igualmente verdade que os dados 

censitários apresentam dados complexos, sobretudo, no que respeita à 

população idosa. Entre 2010 e 2050, o número de pessoas idosas por cada 

100 pessoas em idade activa será de 58 o que significa que o peso relativo dos 

idosos por relação aos jovens (0 – 14 anos) é respectivamente 242 para 100 

(INE, 2007)2. Um fenómeno complexo, especialmente, nas questões relativas à 

satisfação, qualidade de vida e sustentabilidade dos sistemas de saúde e de 

                                                 
2
 Projecções de População Residente em Portugal 2000 – 2050 (Destaque “Informação à 

comunicação social”). Em Portugal, o número de idosos tem registado um aumento 
significativo, sobretudo no grupo de pessoas com 80 e mais anos, sendo que as mulheres 
perfazem 58,2% deste grupo etário. Em Dezembro de 2006, por exemplo, a população de 65 e 
mais anos perfazia um total de 1 828 617 indivíduos (dos quais 41,8% eram homens e 58,2% 
eram mulheres). Desse total, 4,1% tinham idade superior a 80 anos (2007). 



 29 

segurança social (Imaginário, 2002). Mais ainda quando pensamos 

organizações familiares da nossa contemporaneidade3.  

Concretamente, falar de qualidade de vida (QV), implica falar de 

componentes objectivos e subjectivos e, portanto, da forma como o indivíduo 

pensa a sua satisfação com a vida, bem-estar e/ou felicidade (Levi & Drotar, 

1998). A satisfação com a vida, considerada como bem-estar subjectivo ou 

felicidade, é uma experiência que inclui a presença relativa de emoções 

positivas e consistência (Wright e Cropanzano), citado por Perloiro (2002) e, 

nesse horizonte, a satisfação de vida está dependente como cada um idealiza 

a sua própria existência neste mundo. Mais, a qualidade de vida é um conceito 

multidimensional que incorpora os diferentes aspectos da vida humana (Lage, 

2007) e, assim sendo, envolve componentes objectivos e subjectivos. O 

propósito é avaliar as condições da vida de um ser humano (físico, mental, 

psicológico e emocional), além dos relacionamentos sociais - família e amigos, 

saúde, educação, poder de compra e outras circunstâncias da vida, permitindo 

assim, a leitura global da pessoa.  

Nesse desígnio, a conceitualização da qualidade de vida emerge por via 

qualitativa/subjectiva ou quantitativa/objectiva (Quadro nº 2).  

 

Quadro nº 2 - “ Conceito da qualidade de vida” 

Qualidade de Vida Dimensão Satisfação 

Subjectiva 
Individual Com a vida  

Colectiva Participação cívica  

Objectiva 

Individual Instrução, literacia, rendimento, acesso a bens e serviços 

Colectiva 

Condições ambientais, condições socioeconómicas, 

disponibilidade de bens e serviços públicos, sistemas de 

segurança social, desemprego, … 

Fonte: adaptado, Ribeirinho ( 2005) 

 

E, nesse sentido, a qualidade de vida é entendida consoante os 

interesses, estratégias e/ou percepções. Mas, mais importante do que a 

“qualidade de vida objectiva”, importa a ”qualidade de vida percebida” 

(Anderson e Burckhardt, 1999; Bowling, 1995; Zhan, 1992). O que significa que 

                                                 
3
 Em 2006, 62,8% dos idosos viviam em contexto familiar (cônjuge e outros), 20,7% viviam sós 

e 16,5% viviam sem cônjuge, embora com familiares. A viver com o cônjuge registaram-se 
44,2% dos idosos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_de_compra
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Fisiológicas 

Segurança 

Sociais 

Auto-estima 

Auto 
Realizaçã

o 

Necessidades 

Primárias 

Necessidades 

Secundárias 

Fome, sede, abrigo, repouso 

Protecção contra invasão ou privação 

Integração social - família, amigos, empresa 

Reconhecimento, ser apreciado, respeitado 

Desenvolver verdadeiro potencial – artista 

importa privilegiar a dimensão subjectiva da qualidade de vida e, portanto, as 

dimensões relativas à satisfação com a vida e à participação cívica. Mas, a 

ideia é, na perspectiva de Lawton (cit.Lage, 2007), congregar as diferentes 

dimensões e articular o Bem-estar psicológico, a competência comportamental, 

o ambiente objectivo e a qualidade de vida percebida. A satisfação de vida 

depende do que a pessoa entende por qualidade de vida (idem) e, obviamente, 

tem a ver com a experiencia de cada indivíduo, como vive, sente e compreende 

o seu quotidiano. 

 

 

2.1. A satisfação das necessidades humanas  

 

A pessoa sente-se saudável quando modifica e integra as alterações da 

sua vida no seu projecto de vida e, com base na satisfação das necessidades 

humanas (em toda a sua complexidade), conserva a sua integridade e 

dignidade. Logicamente, as necessidades humanas variam com os tempos, os 

lugares, as condições técnicas e os níveis de cultura (Nogueira, 2003). A 

propósito das necessidades humanas, Abraham Maslow, elenca uma 

hierarquia de necessidades, segundo a qual as necessidades humanas estão 

organizadas e dispostas em níveis. Na base, as necessidades fisiológicas e, no 

topo, as necessidades de auto realização (Quadro nº 3 – Hierarquia das 

necessidade segundo Maslow). 

 

Quadro nº 3 - “ Hierarquia das necessidades segundo Maslow” 

Fonte: Chiavenato, 2000 
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O comportamento humano é comandado por necessidades diversas e 

como tal há diferentes níveis de satisfação (e.g. segurança4, relações 

afectivas5, inovação6, superação7, ambiente social, responsabilidade e 

necessidades combinadas8). Efectivamente, o comportamento humano 

motivado funciona como um canal pelo qual as necessidades podem ser 

expressas ou satisfeitas (Quadro nº4). 

 

Quadro Nº 4 – “Necessidade Humanas Básicas” 

Necessidades Características 

Fisiológica ou 

primária 

Correspondendo à necessidade de alimentação, sono, abrigo. 

Enquanto não satisfeitas, monopolizam a atenção das pessoas que 

são dessa forma pouco motivadas por outras necessidades. A medida 

que estas necessidades vão atingindo um certo grau de satisfação, 

vão perdendo o seu poder, dando lugar ao nível imediatamente 

superior. 

Segurança física e 

emocional 

O aparecimento em termos sociais desta necessidade como fonte de 

estímulo corresponde à criação de dispositivos e sistemas de 

protecção para garantir a estabilidade e protecção contra a 

arbitrariedade e criar laços entre trabalhadores e organização. 

Social A satisfação das necessidades sociais obtém-se através da 

participação das pessoas em grupos e da sua aceitação por estes. 

Estima Após a satisfação das necessidades sociais surgem as de estima, ou 

seja, reconhecimento e respeito dos outros. A satisfação destas 

necessidades provoca sentimentos de auto-confiança, prestigio, poder 

e controlo. As pessoas percepcionam-se como úteis, com capacidade 

para exercer influência no ambiente social a que pertencem. 

Auto-realização Este nível implica a vontade de realizar, desenvolver e concretizar o 

seu potencial, no fundo ir mais além. 

Fonte: Chiavenato, 2000 

A frustração de satisfação de certas necessidades passa a ser 

considerada ameaça psicológica, circunstância que produz as reacções gerais 

                                                 
4
 Espaço - desejo de se sentir no seu meio, de ter um ambiente familiar e Futuro a insegurança 

nasce da impotência de controlar a evolução da nossa existência. 
5
 Cada um de nós tem necessidade de ser amado, ser reconhecido como pessoa e ser 

aprovado efectivamente 
6
 Desde que as outras necessidades sejam satisfeitas, o homem tem necessidade de 

experimentar coisas novas e descobrir algo diferente. 
7
 Prolongamento da anterior; através da superação o homem procura dar significado e valor à 

existência. 
8
 Necessidades combinadas têm a ver com o impulso sexual e o impulso maternal a nível da 

espécie humana são designados por necessidades combinadas porque, tal como as 
fisiológicas, dependem de mecanismos biológicos inatos e, tal como as necessidades 
aprendidas, dependem de outros factores, essencialmente padrões culturais vigentes nas 
diversas comunidades.  
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de emergência no comportamento humano. As metas da natureza mais 

elevada exigem grande poder de iniciativa, enorme capacidade de criação, 

desejo de enfrentar com êxito situações problemáticas, aptidões para resolver 

problemas e força de vontade para realizar escolhas. Quando estas se 

realizam com êxito, o homem atinge a sua realização pessoal. 
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CAPITULO 3 

CUIDAR: DO CONCEITO À PRÁTICA  

 

 

 

 3.Os reflexos da maior longevidade nos cuidados informais 

 

A problemática da dependência tem vindo a ocupar lugar de destaque 

nas agendas sociais. Os maiores números de pessoas em situação de 

dependência, em especial, pessoas em estados demenciais significam 

elevados índices de perda de autonomia (Quaresma, 2004). As alterações 

funcionais que advêm, por vezes, do processo de envelhecimento, associadas 

à maior prevalência de doenças crónicas, podem conduzir à deterioração da 

habilidade de manutenção da independência.  

A associação entre envelhecimento e dependência é, fundamentalmente 

atitudes negativas em relação à velhice. A tendência habitual é de ver o 

envelhecimento como uma luta entre independência e dependência, mais do 

que olhar para a capacidade para a autonomia e a independência e potenciar 

as capacidades da pessoa.  

A noção de autonomia é um dos mais relevantes aspectos do estudo do 

envelhecimento humano, porque suscita questões fundamentais para 

qualidade de vida como, por exemplo, a dependência, a imagem social do 

idoso em função da sua capacidade funcional e a necessidade de adaptação 

às possíveis mudanças que comprometem a sua autodeterminação.  

De acordo com Vieira (2004) citado por Lage (2008), a autonomia pode 

ser definida como a capacidade e o direito de o indivíduo poder eleger, ele 

mesmo, as regras da sua conduta, a orientação dos seus actos e os riscos que 

está disposto a correr, além de poder realizar as suas actividades diárias sem 

depender de ninguém. Assim, uma pessoa dependente para certos actos da 

vida diária, mas dispondo de ajudas e serviços necessários, deve ser 

considerada autónoma. 
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Paúl, Fonseca, Cruz e Cerejo (2001) consideram a autonomia na velhice 

como, o declínio das capacidades biológicas e um dos principais determinantes 

da condição psicológica e social das pessoas idosas e um dos principais 

indicadores de um envelhecimento bem ou mal sucedido. O envelhecimento 

bem-sucedido implica a manutenção do máximo de capacidade de vida 

autónoma. Para Paúl, Fonseca, Martín e Amado (2005), o critério de sucesso 

para o envelhecimento bem-sucedido é, na sua versão mais básica, a 

autonomia do idoso. Esta noção de competência diária no fim da vida 

corresponde, também, nas palavras de Baltes e Lang (1997), à capacidade de 

funcionar independentemente na comunidade. Vários autores consideram a 

autonomia como a capacidade ou o direito da pessoa se governar a si mesma 

e de fazer escolhas.  

A incapacidade e/ou interdição de o indivíduo distinguir as regras da sua 

conduta, bem como a orientação dos seus actos, gera no indivíduo a perda de 

autonomia (Albarede, cit. Fernandes, 2002). E, nesse sentido, a restrição na 

execução de uma actividade da vida diária (Faro, 2004). De facto, escreve 

Fernandes (2002), a perda de autonomia é um dos principais fenómenos que 

influencia a qualidade de vida das pessoas idosas. Circunstância que, na lógica 

de Phaneuf (cit. Fernandes, 2002), gera níveis de ansiedade muito elevados.  

A independência faz parte das três dimensões da autonomia, como o 

controlo e a competência que, dificilmente, podem ser separadas. A 

independência diz respeito à autonomia funcional da pessoa idosa no plano 

físico, psicológico e social. 

A dependência caracteriza-se pela degenerescência decorrente de 

doenças crónicas ou de outras patologias que ameaçam a integridade física, 

social e económica do indivíduo, diminuindo ou impedindo a sua capacidade 

para atender às necessidades (Leite, 1995). 

A dependência é considerada frequentemente uma consequência 

inevitável do envelhecimento. No entanto, e de acordo com Baltes (1996), trata-

se de um fenómeno complexo, com diversas dimensões e causas que pode 

atravessar todas as faixas etárias, podendo ocorrer em qualquer momento da 

vida do individuo e não apenas no final de vida.  
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O conceito de dependência é complexo, envolvendo a presença de três 

conceitos fundamentais: multidimensionalidade, multicausalidade e 

multifuncionalidade. 

 A multidimensionalidade significa que a dependência pode 

estender-se a múltiplas dimensões: mental, física, económica 

(assim como a combinação entre as mesmas), podendo afirmar-

se que a dependência não é um fenómeno que exiba uma única 

configuração. Trata-se de um conceito que se pode alargar a 

vários domínios (físico, psicológico, social, entre outros). 

 

 A multicausalidade implica que vários factores influenciam o 

surgimento, progressão e manutenção da dependência, 

nomeadamente factores físicos, psicológicos e contextuais.  

 Os factores físicos, podemos referenciar as alterações 

funcionais (declínio dos sistemas do organismo, 

consequente deterioração da capacidade funcional, 

mobilidade, equilíbrio, resistência, etc.), as doenças 

crónicas (como a osteoporose, osteoartrite, AVC, 

demências, entre outras) e a utilização de fármacos 

(consequentes efeitos secundários possíveis e interacções 

farmacológicas não desejadas).  

 Distúrbios mentais (como a depressão) e características de 

personalidade (como por exemplo, pessoas com 

características de “personalidade dependente”) aparecem 

como factores psicológicos que poderão contribuir 

significativamente para a dependência.  

 Os factores contextuais como o ambiente físico (ambiente 

pobre em estimulação, com insuficiência ou ausência de 

ajudas técnicas) e ambiente social (rede pessoal social 

pobre) poderão constituir, de igual forma, factores 

preditores de dependência. 
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 A multifuncionalidade significa que a dependência pode assumir 

várias funções, nomeadamente, a de adaptação. Pode, desta 

forma, afirmar-se que o conceito de dependência não é sinónimo 

de velhice ou de envelhecimento (papel adaptativo). 

A dependência9, é um estado em que as pessoas, por razões ligadas à 

falta ou perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, têm necessidade de 

assistência e/ou de ajudas importantes a fim de realizar os actos correntes da 

vida e/ou actividades de vida doméstica10 (Ministério da Segurança Social e do 

Trabalho, 2002; Recomendação da Comissão dos Ministros aos Estados 

Membros da EU, 1998). 

Também a Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia (1997), 

esclarece que o conceito de Autonomia/dependência, está associado a 

possibilidade da pessoa decidir a sua vida por si mesmo e, assim sendo, a 

autonomia é a capacidade e/ou direito de uma pessoa escolher por si, as 

regras da sua conduta, a orientação dos seus actos e os riscos que se 

encontra disposta a assumir. No que respeita a situação da pessoa 

dependente, a questão tem a ver com o facto de o indivíduo (idoso ou não), 

não ter capacidade para realizar sem ajuda as principais actividades da vida 

diária, quer sejam físicas, psicológicas, económicas ou sociais. 

A dependência é fenómeno complexo que pode ocorrer em qualquer 

momento da vida e não apenas na velhice (Baltes, 1996) e, conjuntamente, um 

fenómeno que envolve diferentes dimensões e várias causas. Trata-se, por 

isso, de um fenómeno multidimensional11, multicausal12 e multifuncional13. Pese 

embora, as situações de dependência sejam mais visíveis na população idosa 

(Sequeira, 2007).  

                                                 
9
 A dependência pode ser total ou parcial, temporária ou permanente. 

10
 Doravante, A. V. D.’s. Partindo dos trabalhos pioneiros de Lawton e Brody (1969) e Katz et 

al. (1963) (cit. Marín e Casasnovas, 2001) podem distinguir-se dois tipos de actividades: 
“actividades básicas de vida diária” (ABVD), orientadas para o cuidado pessoal, por exemplo, 
comer ou vestir-se e “actividades instrumentais de vida diária” (AIVD), direccionadas para o 
meio ambiente da pessoa, por exemplo, comprar ou preparar a comida. 
11

 A dependência é multidimensional porque se pode alargar a vários domínios: mental, física, 
económica ou mesmo a combinação entre elas. 
12

 Multicausalidade implica que vários factores influenciam o surgimento, progressão e 
manutenção da dependência, nomeadamente factores físicos, psicológicos e contextuais.  
13

 Multifuncionalidade significa que a dependência pode apresentar várias funções, podendo 
assumir, por exemplo, um papel adaptativo.  
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3.1. O esforço continuado do cuidador 

 

O impacto emocional que os acontecimentos significativos de vida 

provocam, assim como a sua duração depende, normalmente, da estrutura e 

traços da personalidade do indivíduo, com destaque para o optimismo, a auto-

eficácia e a resiliência. Carver e Scheier (2002) advogam que os indivíduos 

optimistas são os que apresentam expectativas positivas face ao futuro. Mias, 

existe uma relação entre optimismo, bem-estar subjectivo e melhor qualidade 

de vida, que parece estar associada ao facto das pessoas optimistas, face ao 

seu futuro exercerem um esforço continuado, mesmo quando confrontadas 

com a adversidade (Silva, 2006). E, mesmo quando a situação é vista como 

não controlável, os indivíduos optimistas tendem a recorrer mais à 

reestruturação positiva, aceitação e humor (Carver & Scheir; Scheir, Weintraub, 

& Carver, 1986). Há estudos que comprovam que as pessoas felizes 

relembram mais os acontecimentos positivos do que os negativos (Seidlitz e 

Diener, 1993).  

Assim sendo, ter comportamentos saudáveis ou comportamentos de 

risco, enfatiza a questão dos padrões de motivação. De facto, a atitude 

comportamental do indivíduo é desencadeado não só por objectivos a atingir, 

como por atracções e expectativas que fazem mover o sujeito (Atlan, 1994) e, 

nesse sentido, a opção por comportamentos saudáveis ou por comportamentos 

de risco, para a saúde e qualidade de vida, é realizada com base nos 

motivadores que regulam a produção desses comportamentos (cit. Parreira, 

2006).  

Relativamente à auto-eficácia (Bandura, 1977), ele surge como 

explicação para o comportamento motivado, que facilita, não só as alterações 

psicológicas mas também o esforço na iniciação e manutenção do 

comportamento iniciado. Concretamente, a auto-eficácia potencia uma melhor 

predisposição para o conhecimento e para acção (pessoal, académica, social 

e/ou profissional) e exige o desenvolvimento de competências de auto-

regulação e de competências assertivas (Bandura, 1997; Parreira, 2006). No 
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caso contrário, as situações de baixa auto-eficácia, destacam-se por atitudes 

de ansiedade, afectos depressivos, comportamentos defensivos e deficits de 

desempenho (idem).  

Sobre a resiliência, ou seja, sobre a capacidade de resistência do 

indivíduo face às situações adversas, esta resulta das interacções entre as 

características do indivíduo e do contexto e implica o desenvolvimento de 

recursos intrapsiquícos, afectivos e sociais que contribuem para o 

desenvolvimento global do indivíduo. Regra geral, a maioria dos indivíduos lida 

adequadamente com as situações contrárias e superam situações dolorosas ou 

transformam-nas em experiências enriquecedoras. 

 

 

 

3.2. O Impacto da dependência da pessoa idosa na família 

 

Ao reflectirmos no impacto que a dependência de um membro da família 

tem sobre a própria família, há que ter presente que a situação de 

incapacidade da pessoa dependente afectará todos os agregados familiares.  

Efectivamente, nas sociedades modernas a saúde enquanto noção 

(conceito médico, biológico, filosófico, espiritual, social, psicológico e 

económico) e enquanto objecto de qualidade e prolongamento de vida sã dos 

seus indivíduos e das populações e de luta contra a doença e a morte, mobiliza 

todos os sectores da actividade humana, social e cultural (Leandro, 2001). 

Quando na vida surge uma situação de doença, a estabilidade familiar 

sofre oscilações e sentimentos de insegurança e/ou angústia. Nesta 

circunstância, o primeiro sentimento que domina a família é a incapacidade e, 

naturalmente, o sentimento de impotência, tristeza, sofrimento, raiva, angústia, 

incerteza. Phipps et al (cit. Nunes, 2008), refere que nestas situações a família 

adopta diferentes atitudes. De qualquer modo, a sua atitude oscila entre 

momentos de negação, esperança e/ou culpa (Quadro nº 5). 
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Quadro nº 5 – “Fases de aceitação face as responsabilidades” 

Atitude Descrição 

 

Negação / 

Esperança 

A não-aceitação, evita a perda do auto controle e suas consequências. A 

atitude de negação por parte da família pode prejudicar seriamente o 

doente, quando aquela recusa certos actos terapêuticos o que significaria 

reconhecer que a situação é grave. 

A esperança Enquanto a esperança se mantém, continuam com forças para cuidar, 

partilhar, comunicar.  

Conspiração do 

Silêncio 

Não há comunicação entre doente e família e mesmo entre os membros 

desta. A família tem medo de dizer algo indevido perto do doente. A 

insegurança está presente nesta situação. 

Superprotecção A ansiedade da família é dominada por sentimentos de culpa, obrigando-

a a oferecendo-se para qualquer situação, podendo gerar no doente um 

sentimento de inferioridade.  

Excesso de 

Realismo 

A família não valoriza os efeitos terapêuticos, Normalmente, está 

dominada pelo cansaço e/ou sentimento de incapacidade.  

Infantilização Utilização de linguagem infantil para com o doente, gerando, por vezes, 

sentimentos de incapacidade e de inrespeito pelo doente.  

Isolamento social Medo de se apresentar perante os outros com aspecto abatido e/ou medo 

das críticas e conselhos pode perturbar demasiado a sua estabilidade 

emocional. 

Reivindicação A família não reconhece a doença como fazendo parte do processo vital 

do indivíduo, antes vê-a como uma agressão externa e injusta, dai a 

necessidade de reivindicar. 

Incerteza O desconhecimento do futuro, a angústia, o sofrimento, a inexperiência e 

a falta de confiança em si mesmos e nos outros, provocam a sensação 

de bloqueio (físico e/ou psíquico) que paralisa a capacidade de cuidar.  

Culpa A tomada de conhecimento do diagnóstico pode fazer-se acompanhar de 

sentimentos de culpa, medo e remorso.  

Fonte: Nunes, 2008 

 

Desde o século passado que a relação entre a família e a saúde 

apresenta contradições, exigindo o esforço de alterações psicossociais 

importantes, quer no seio da família, quer no indivíduo portador de doença. 

Aspectos pouco considerados pelos serviço de saúde, porquanto, continuam a 

privilegiar (e a limitar) o apoio à pessoa por via dos profissionais de saúde. Da 

investigação histórica sobre a família no contexto da saúde e da doença 

ressalta a solidariedade como expressão mais marcante da família. Vários 

estudos (M. Leandro, 2001, citando L. Berkman, 1984; L. Bozzini, M. Renaud, 

1987), de cariz sociológico, têm revelado que a influência do contexto social 

onde as pessoas estão inseridas e o suporte social de que dispõem exercem 

um papel fundamental sobre o estado de saúde dos seus membros e, na sua 
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ausência, potenciam estados de morbilidade e a acção da mulher na/para a 

promoção da educação e da saúde. 

Efectivamente, a divisão de tarefas entre os elementos da família é 

ainda hoje uma tarefa desequilibrada, especialmente, no que respeita à acção 

da mulher - educação dos filhos, da organização e gestão da casa e da vida 

doméstica e cuidados de saúde. E, assim sendo, é, também (ainda), à mulher 

que se remete o cargo de educação para a saúde, fazendo dela um agente dos 

cuidados de saúde primários. E pese embora as mutações da era actual, as 

mulheres continuam a ser as principais cuidadores (Brito, 2002). Em caso de 

necessidade de cuidados e assistência por parte de um elemento familiar a 

expectativa de que a filha, nora, sobrinha, neta, mãe, irmã ajudem parece mais 

óbvia e natural, mesmo que isto signifique alterar todo o seu projecto de vida 

pessoal e familiar (idem). 

Na realidade, o cuidar ao longo dos tempos tem estado vinculado à 

família14. E, não obstante, a existência de novas composições familiares 

(Fernandes, 1999; Lage, 2007; Oliveira, 2002), quer nas suas funções 

enquanto sistema, quer nas funções de cada elemento, a família contínua a ser 

a unidade básica de suporte a todos aqueles que carecem de cuidados. Mas, 

não são apenas os laços parentais que definem o conceito de rede familiar, são 

também os laços sentimentais entre as pessoas, a proximidade geográfica, a 

coabitação na mesma residência ou mesmo a utilização de redes de apoio de 

que se serve (OMS 1994, Stanhope, 1999).  

A família (qualquer que ela seja) deve responder às mudanças externas 

e internas de modo a atender às novas circunstâncias sem, no entanto, perder 

a continuidade, proporcionando sempre um esquema de referência para os 

seus membros. E, assim sendo, tem uma dupla responsabilidade, isto é, a de 

dar resposta às necessidades dos seus membros e da sociedade (Stahnope & 

Lancaster, 1999).  

A propósito das funções da família, Duvall e Miller (cit. Nunes, 2008) 

identificam seis importantes «tarefas»: 1) Gerar afecto entre os membros da 

                                                 
14

 Para a CIPE (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem) a família é um 
grupo ou conjunto de seres humanos considerados como indivíduos ligados uns aos outros por 
laços de sangue, parentesco, relações emocionais ou legais, incluindo outras pessoas 
significativas (International Council of Nurses, 2000). 
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família; 2) proporcionar segurança e aceitação pessoal; 3) proporcionar 

satisfação e sentimento de utilidade”; 4) assegurar a continuidade das relações; 

5) proporcionar estabilidade e socialização e 6) impor autoridade e o 

sentimento do que é correcto. A estas acrescenta-se uma outra função básica 

que é proteger a saúde dos seus membros e dar a poio e resposta às 

necessidades básicas durante os períodos de doença (Stanhope, cit. Nunes, 

2008).  

O ingresso da mulher no mercado de trabalho e o acesso à 

escolarização, permite-lhe pensar-se e situar-se diferentemente em relação à 

família, à saúde, à doença, ao trabalho, à sociedade, à religião, aos valores 

tradicionais e da modernidade contemporânea. Circunstância que inibe o 

reforço das redes de solidariedade primária e fazem proliferar as 

redes/medidas sociais alternativas (e.g. cuidadores formais), tudo em prol da 

qualidade e satisfação de vida.  
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CAPITULO 4 

 DO CONCEITO ÀS DIMENSÕES DO CUIDADOR  

 

 

 

4. Cuidar é…  

 

Cuidar é uma acção universal e de todos os tempos. Associado ao acto 

do cuidado subjaz a preocupação e o interesse com o bem-estar de outra 

pessoa.   

Cuidar é um acto de vida, e como tal a sua história relaciona-se com os 

inícios da humanidade, podendo assumir duas formas ou significados: o 

cuidado do homem consigo mesmo e o cuidado com o outro. Definindo-se 

como um acto individual que se presta a si próprio quando se tem autonomia, 

mas também como um acto de reciprocidade que se presta a toda a pessoa 

que temporária ou definitivamente necessite de ajuda para a satisfação das 

suas necessidades vitais (Collière, 1989). 

Cuidar de alguém é uma manifestação sui generis15e uma prática 

frequentemente atribuída aos profissionais de saúde. Florence Nightingale 

realçou o cuidar como algo de humano e profundo. Mais, baseia-se no serviço 

à humanidade e tem por base a experiência e a observação, facilitando a ajuda 

à pessoa doente ou saudável a obter as melhores condições possíveis de vida. 

“O conceito de cuidar é aberto ao conhecimento, a todos os conhecimentos 

que permitam melhorar, enriquecer, tornar mais pertinente a ajuda prestada a 

uma pessoa” (Hesbeen, 2000). Assim sendo, trata-se de um acto individual que 

prestamos a nós próprios desde que adquirimos autonomia, mas é igualmente 

um acto de reciprocidade que somos levados a prestar a toda a pessoa que 

temporariamente ou definitivamente tem necessidade de ajuda para assumir as 

suas necessidades vitais (Collière, 1989).  

                                                 
15

 É possível distinguir dois tipos de cuidados, recorrendo à língua inglesa encontramos dois 
verbos “to care” e “to cure”. A primeira situação significa tomar conta, cuidar. A segunda é 
sinónimo de curar, tratar tirando o mal. 
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Cuidar é um acto de vida e visa prosseguir a vida. Para Leininger, 

referenciada por Moniz (2003), o cuidar é indispensável para o 

desenvolvimento e sobrevivência humana, sendo “um fenómeno universal, 

cujas expressões, processos e padrões variam em diferentes culturas”. 

Também Watson (cit. Moniz, 2003) sustenta que o cuidar “é um fim em si 

mesmo e não um meio para atingir um fim; é uma abordagem individual dirigida 

à totalidade da pessoa e que integra todas as partes num todo significativo”.  

Concretamente, cuidar não é apenas uma emoção, atitude ou desejo; 

envolve valores, vontade, compromisso e conhecimentos. Todavia, a prestação 

de cuidados, para a maioria das sociedades, é percepcionada como uma 

função básica da vida em família, sendo uma acção complexa com dimensões 

psicológicas, sociais, éticas e demográficas (Luders e Storani, cit. Figueiredo, 

2007).  

Os países do sul da Europa, como tal Portugal, evoluem lentamente no 

sentido de se afastarem dos vínculos familiares intergeracionais. Apesar disso, 

são ainda as famílias que desempenham um papel considerável no apoio 

básico entre gerações. E, tal como já referimos, o cuidar é comum a todas as 

culturas, embora as suas formas de expressão possam ser as mais variadas, 

de tal modo que nas sociedades consideradas mais desenvolvidas o acto de 

cuidar tende a ser transferido para profissionais de saúde. Cada vez mais, a 

vida familiar é afectada pela necessidade de os seus membros disponibilizarem 

tempo crescente na busca de recursos económicos compatíveis com os 

exigentes padrões de consumo das sociedades modernas. A acumulação da 

vida profissional com a prestação de cuidados quer aos idosos, quer aos filhos, 

representa custos físicos e psicológicos que pesam negativamente sobre a 

disponibilidade e a energia afectiva necessária à preservação da qualidade das 

relações familiares. Desse modo, a vida familiar vai sendo afectada por tensões 

que fragilizam a sua capacidade de assegurar a vinculação e a solidariedade 

entre gerações. 

Ora, o acto de cuidar implica um binómio actividade/passividade e 

sujeito/objecto. Sendo que a prestação de cuidados é um acto que promove a 

assistência a um membro da família, amigo ou doente, permitindo a 

manutenção de um bom nível de independência (Marques, 2007). 
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A bibliografia gerontológica assinala que cuidar não visa apenas a cura 

ou tratamento para um problema de saúde. Visa, sobretudo, satisfazer as 

necessidades existenciais, designadamente o sentimento de pertença, de valor 

pessoal, de utilidade, de realização pessoal e social. E, nesse sentido, cuidar 

exige uma outra ética que tem a ver não com o acto de cuidar, mas sim, com 

os princípios subjacentes ao acto de cuidar. De facto, prestar cuidados aos 

indivíduos idosos requer cuidados formais que demandam o desempenho de 

profissionais de saúde habilitados com conhecimentos e competências 

adquiridos em instituições educacionais cuja missão é promover a qualidade de 

vida e de saúde ao indivíduo, família e comunidade (Almeida, 1999). Mas 

envolve, também, prestar cuidados informais, muitas vezes não reconhecidos e 

inadequadamente recompensados.  

E, apesar da evolução dos cuidados, pouco se fala acerca do “cuidar 

dos idosos”. Pois, como sabemos, a velhice só muito recentemente assume 

impacto na nossa sociedade, porquanto era pouco provável a coexistência (e a 

convivência) de três ou quatro gerações.   

Mas, se cuidar é uma circunstância complexa, mas complexa se torna 

quando a pessoa a cuidar se encontra em situação de dependência. Nesta 

circunstância, a tarefa de cuidar é muito mais exigente e tende a desencadear 

situações de sobrecarga capaz de afectar as relações familiares e sociais, a 

liberdade, o equilíbrio emocional e, mesmo, a carreira profissional. Ora, numa 

sociedade pautada pela competitividade e pela exigência profissional, em que o 

sistema público de saúde está ainda longe de assegurar o acesso a cuidados 

de saúde de qualidade, é difícil compreender porque recaem sobre os 

cuidadores informais, particularmente sobre aqueles cujos recursos 

económicos são escassos, uma parte substancial das responsabilidades de 

tomar a cargo os problemas dos mais idosos.  

Cuidar de um familiar idoso dependente é complexo e exige uma 

reorganização da actividade pessoal e profissional. Mais ainda quando a 

responsabilidade dos cuidados prestados é tradicionalmente atribuída à 

mulher, mãe ou filha. Efectivamente, na cultura portuguesa, os cuidados 

prestados aos membros da família, crianças e idosos, são, sobretudo, 

atribuídos ao sexo feminino (Figueiredo, 2006). 
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4.1. As dimensões do cuidar … 

 

As necessidades dos cuidados variam com o ciclo de vida da pessoa e 

assumem diferentes áreas de intervenção à medida que o desenvolvimento 

humano sofre as mutações inerentes à pagassem dos anos. Squire, citado por 

Figueiredo (2007), advoga que existem três dimensões distintas de prestação 

de cuidados, a saber: 1) responsabilidade no acto de prestar cuidados a 

outrem; 2) satisfação, o que significa responder cabalmente às necessidades 

de alguém; e 3) sentir interesse, consideração e afecto pela pessoa de quem 

se cuida. 

E, nesse sentido, os cuidados prestados assumem perspectivas e 

actividades diversas (Figura nº 1 – distribuição dos cuidados ao longo do ciclo 

de vida humana).  

 

Figura nº1 – “Curva da evolução do recurso aos cuidados em função da idade” 

 

Fonte: Colliére, 1989 

 

Ora, é tendo em atenção o desenvolvimento do ser humano que Walker 

e Squire (cit. Ferreira, 2008), reiteram a existência de diferentes níveis de 

cuidados: 1) cuidados informais; 2) cuidados quase informais; e 3) cuidados 

informais (Quadro 6) 
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Quadro nº6 - “Fontes de Cuidados” 

Natureza dos Cuidados Responsável 

Formais Pessoas profissionais 

Quase formais Departamento de serviços sociais ou organização de 

voluntário 

Informais Família – cônjuge, pais, companheiro, familiares, amigos, 

vizinhos. 

 

Concretamente, quando se aborda a questão dos cuidados pode-se 

especificar os “cuidados quotidianos e habituais” (Collière, 1989) e/ou os 

ligados à necessidade de reparar o que constitui obstáculo à vida (idem). No 

primeiro tipo encontram-se todos os cuidados que fazem parte dos hábitos 

diários como (higiene pessoal, alimentação, hidratação, mobilidade, 

locomoção, eliminação, as relações sociais entre outros) cuja estrutura se 

fundamente em hábitos de vida, costumes e crenças. O segundo tipo de 

cuidados visa assegurar a continuidade da vida quando esta se depara com 

algum obstáculo e está relacionado com o tratamento de doenças. Sendo que, 

os segundos são desprovidos de sentido sem os primeiros, pois não se pode 

tratar a doença sem que existam cuidados de manutenção e continuidade da 

vida.  

A propósito do cuidado, Orem (1993), refere que os cuidados são 

acções quotidianas que cada indivíduo realiza para si mesmo ou para os 

outros, com a finalidade de assegurar uma qualidade de vida satisfatória, 

apesar da situação de saúde que enfrentam. Nessa perspectiva, são 

actividades quotidianas, íntimas e pessoais que se traduzem em acções de 

auto-cuidado e que carecem de uma atitude cada vez mais lata (Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira, 2004) originando assim um quadro conceptual cuja 

tipologia se inscreve numa baliza temporal e no posicionamento dos seus 

autores (Quadro nº7).   
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Quadro nº7 – “ Quadro conceptual das práticas do cuidar” 

Autor Quadro conceptual 

Horowitz (1985) Serviços directos 

 Suporte emocional  

 Mediação com organizações formais  

 Apoio financeiro 

  

Sinclair [e tal.] (1990) Práticos 

 Orientação externa 

 Informação/defesa de direitos 

 Supervisão regular 

 Integração social 

 Envolvimento afectivo 

 Confidenciais. 

  

Stephens (1990) ABVD
16

  

 AIVD
17 

 

 Suporte emocional
18

 

 Pressões psicológicas  

  

James (1992) Trabalho físico 

 Trabalho emocional  

 Trabalho de gestão e organização. 

  

Parker e Lawton (1994) Cuidados pessoais e físicos,  

 Cuidados pessoais e não físicos   

 Cuidados físicos e não pessoais. 

 Ajuda prática
19

 

 Outra
20

 

 

Formalmente, Bowers (cit. Paúl, 1997), revela a existência de pelo 

menos cinco categorias distintas de cuidados prestados pelos cuidadores 

informais (Quadro nº8).  

 

 

 

                                                 
16

 Inclui actividades como: alimentar, usar a casa de banho, tomar banho, vestir e despir, 
deambular. 
17

 Inclui actividades como: cozinhar, utilizar transportes, usar o telefone, usar dinheiro, etc. 
18

 Fazer companhia, conversar, manter laços afectivos.  
19

 Preparação de refeições, ir às compras, tarefas domésticas, reparações domésticas, 
qualquer espécie de trabalho com documentos e papéis, fazer companhia, levar a passear ou 
estar atento. 
20

 Qualquer espécie de trabalho com documentos e papéis, fazer companhia, levar a passear, 
dar medicamentos ou estar atento. 
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Quadro nº 8 – “Cuidados informais na perspectiva de Bowers” 

Categoria Cuidados 

 

Antecipatórios 

Cuidados que integram comportamentos ou decisões baseadas na 

antecipação das necessidades, traduzem um acontecimento mental sendo 

intencionalmente invisível. 

 

Preventivos 

Cuidados que têm como objectivo evitar a doença, as complicações e a 

deterioração física e mental, são mais activos. 

 

 

Supervisão 

Cuidados quando comparados com os cuidados antecipatórios, incluindo, por 

exemplo, as modificações do ambiente físico com vista a melhorar a 

segurança; cuidados de supervisão são habitualmente reconhecidos como o 

olhar por o idoso, implicam um envolvimento directo e activo. 

 

Instrumentais 

Cuidados relacionados com o bem-estar e com o corpo, integram o fazer por 

ou assistir com o objectivo de assegurar a integridade física e o estado de 

saúde da pessoa idosa. 

 

 

Protectores 

Cuidados relacionados com a protecção relativa ao que não se pode evitar e 

tem a ver com as ameaças à autoimagem, identidade e bem-estar emocional, 

como por exemplo evitar que a pessoa doente se aperceba da inversão de 

papéis.  

Fonte: Lage, 2007 

 

Estudos recentes (e.g. Lage, 2007, Squire, 2005) demonstram que a 

natureza dos cuidados prestados varia consoante o cuidado é do género 

feminino ou do masculino. E, assim sendo, as mulheres prestam cuidados tipo 

emocional, actividades instrumentais - cuidados pessoais e tarefas domésticas.  

Os homens cooperam mais em tarefas relacionadas com o transporte do 

idoso e/ou com a gestão do dinheiro e bens. Quanto ao envolvimento de 

amigos ou vizinhos, estes limitam-se a tarefas de companhia, compras e/ou 

ajudas pontuais de emergência.  

O processo de cuidar é, como já dissemos, um procedimento complexo 

e que vai muito para além dos aspectos instrumentais e físicos, porquanto 

requer e exige situações e experiências que podem desencadear alterações na 

saúde e no bem-estar dos prestadores de cuidados. Não obstante, muitos dos 

cuidadores informais assumem a prestação de cuidados como algo 

emocionalmente gratificante e forma de enriquecimento pessoal (Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira, 2004). Pese embora, aconteçam iguais situações de 

stress e/ou de ansiedade por perda e/ou deterioração da qualidade de vida do 

cuidador (Martins, Ribeiro e Garret cit. Sequeira, 2007; Sousa, Figueiredo e 

Cerqueira, 2004). Razões que têm a ver com a sobrecarga de funções de 
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natureza física, psicológica e/ou socioeconómicos que ocorrem na continuidade 

da prestação de cuidados a uma pessoa idosa dependente21.  

A continuidade de prestação de cuidados informal poderá ter efeitos na 

saúde física e mental e económica do cuidador22 (Lage, 2007; Sousa, 

Figueiredo e Cerqueira, 2004). E, quando se assume a responsabilidade pela 

prestação de cuidados, o cuidador tende a dar prioridade as necessidades da 

pessoa de quem cuida, deixando as próprias necessidades para segundo 

plano, ocasionando alguns constrangimentos à prossecução do seu próprio 

projecto de vida (Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2004). 

E, pese embora existam mais pessoas idosos a usufruírem de apoio 

social e da acção dos cuidados formais, a verdade é que a interacção entre 

cuidadores formais e informais é ainda escassa.  

O envolvimento dos serviços com os idosos e as suas famílias 

compreendem a constituição de um triângulo comunicacional entre o idoso (in) 

dependente, a sua família e rede social e os serviços comunitários formais” 

(Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2004).  

Um triangulo fulcral, necessário e desejável para que a pessoa idosa 

permanece o menor tempo possível sozinha e sem cuidados.  

 

 

4.2. O valor do cuidado informal 

 

Nas sociedades ocidentais, a prestação de cuidados é geralmente 

realizada por profissionais qualificados. Trata-se por isso de pessoas com 

preparação específica, integrados numa actividade profissional.  

                                                 
21

 A sobrecarga pode ser objectiva e subjectiva. A sobrecarga objectiva representa as 

consequências no familiar, como resultado da interacção com os sintomas e comportamentos 
do doente, que se concretizam em alterações no quotidiano, na vida doméstica, nas relações 
familiares e sociais, no lazer, na saúde física e mental do cuidador (Schene, cit.Sequeira 
(2007). Já a sobrecarga subjectiva resulta das atitudes e respostas emocionais do prestador de 
cuidados à função de cuidar, ou seja, consiste na percepção individual do cuidador sobre as 
consequências do cuidar. Repercute-se através de alterações na saúde mental dos 
prestadores de cuidados (idem). 
22

Com maior frequência são as doenças psiquiátricas, cansaço físico, sensação de 
deterioração gradual do estado de saúde, sintomas depressivos (sentimentos de tristeza, 
desespero, inquietação, frustração, …) e sentimento de ansiedade e preocupação do estado de 
saúde do familiar de que cuidam, entre outros 
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Mas, pese embora a existência de recursos de natureza formal, a família 

é, ainda hoje, o maior recurso de sustentabilidade do sistema de saúde, 

porquanto assegura a satisfação das necessidades básicas à pessoa cuidada 

(Squire, cit. Ferreira (2008). Heierie, num estudo datado de 2004, regista que 

das cinco mil milhões de horas gastas por ano na prestação de cuidados aos 

doentes, apenas 12% destas horas são asseguradas pelos profissionais de 

saúde.  

As restantes, respeitam os cuidados prestados pela família, 

principalmente por uma mulher que, assume aqui o papel de cuidadora familiar 

principal. Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) alegam, também, que “a 

tradição cultural portuguesa atribui às famílias, particularmente aos seus 

membros do sexo feminino, a responsabilidade de cuidar dos elementos mais 

idosos e com laços mais chegados” sem contudo lhe reconhecer o devido 

valor. Tanto mais que a prestação de cuidados informais ocorre habitualmente 

no domicílio e é executada por elementos da família, amigos e/ou vizinhos 

(Marques, 2007).   

 

 

4.3. Da ideologia ao cuidador informal  

 

Desde meados do século passado que a esperança média de vida não 

para de aumentar, gerando sociedades multigeracionais que desafiam 

quotidianamente o velho pacto intergeracional (Palmeirão, 2008) e, 

obviamente, a prática dos cuidados informais. Quando a situação de vida de 

uma qualquer pessoa se altera e o seu padrão de funcionamento normal 

resulta incapaz de prover o seu auto-cuidado, sobrevém a necessidade do 

apoio de outrem (formal ou informalmente).  

Em termos familiares, os cuidadores emergem, quase sempre, de forma 

subtil e na consequência de um incidente inesperado23 ou, então, pela perda 

progressiva de autonomia da pessoa. No primeiro caso, o cuidador começa a 

prestar cuidados sem ter tomado conscientemente essa decisão. Uma 

                                                 
23

 Por doença ou um acidente incapacitante, a viuvez, e à saída ou morte do anterior prestador 
de cuidados.  
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condição diferente da assumida pelos cuidadores formais, porquanto assumem 

formalmente o exercício de uma profissão para a qual optaram de livre vontade 

e tiveram formação académica e profissional (Santos, 2004). E, nesse sentido 

é quase inexistente um quadro conceptual a propósito das razões que o fazem 

ser cuidador informal, porquanto se trata de um domínio que se encontra 

fortemente marcado pelas tradições, pelos padrões e normas sociais vigentes 

em cada cultura, pela própria concepção de vida, pela história de cada 

indivíduo, entre outros (Sousa, Figueiredo, Cerqueira, 2004). Ainda assim, a 

motivação inerente à assunção do papel de cuidador familiar é, na maioria das 

vezes, o dever moral e/ou social; a solidariedade conjugal, filial ou familiar; o 

cristianismo; o sentimento de amor ou piedade; a recompensa material e 

prevenir a institucionalização do idoso. 

De todo o modo, Ignacio Martín, ressalva que apesar de escassas as 

investigações que operacionalizam e definem conceptualmente a ideologia do 

cuidador, este está muito ligado á natureza psicológica. A este respeito, Inserso 

(1995) diz-nos que o cuidado informal é, efectivamente, percepcionado como 

um dever, uma obrigação moral, independentemente da existência de um 

reconhecimento moral pelos serviços prestados ou de um agradecimento 

pessoal. Também Heierie (2004) reflecte sobre esta questão e sobre a 

iniciação do papel de cuidar por parte de um familiar, afirmando que a 

prestação de cuidados a um parente idoso é um fenómeno familiar com uma 

personagem chave, regra geral uma mulher, que toma a responsabilidade do 

cuidado do doente e de uma forma desinteressada assume o papel de 

cuidadora principal.  

O reconhecimento social e familiar é considerado um importante factor 

de motivação (Lage, 2007). Todavia, Escuredo Rodríguez, Díaz Álvarez e 

Pascual Cortés (2001) a este propósito elegem como principais razões o 

carinho e o dever. Ainda assim, alguns familiares assumem o papel de 

cuidadores porque o encaram como uma responsabilidade moral (Inserso, 

1995). Para outros cuidar é visto como um acto de reciprocidade, do dever 

cumprido. 

Verdadeiramente, a probabilidade de alguém se transformar em 

cuidador não se reparte de forma homogénea por diferentes variáveis como: 
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sexo; idade; grau de relação e/ou proximidade geográfica. Os estudos 

realizados sobre o padrão de cuidados mostram que a prestação de cuidados a 

idosos dependentes é na sua grande maioria da responsabilidade das 

mulheres (Brito, 2001; Imaginário, 2004; Inserso, 1995; Lage, 2004; Pereira, 

2002; Santos, 2004; Wolf, Freedman e Soldo, 1997). E, quase sempre, são 

cuidados prestados pelas esposas (Inserso, 1995;De La Cuesta, 1995). Nas 

famílias nucleares (unigeracionais ou sem filhos) o cuidado é prestado pelo 

cônjuge, regra geral, uma pessoa idosa, sendo em simultâneo produtor e 

beneficiário de cuidados. Já nas famílias multigeracionais o papel de cuidador 

recai sobre uma filha (Inserso, 1995). No presente, é cada vez maior o número 

de cuidadores constituídos por maridos idosos (Ribeiro, 2005).  

Regra geral, escreve Constança Paúl (1997), a responsabilidade da 

prestação de cuidados recai sobre uma pessoa, sendo raramente partilhada e 

quase nunca corresponde a uma opção de escolha. Ainda assim, as razões 

pelas quais alguém se torna cuidador podem ir do voluntarismo afectivo até à 

obrigação da responsabilidade ou até mesmo as duas razões em simultâneo.  

Pode, ainda, significar um acto de reciprocidade, em que ocorre uma 

inversão de papéis, uma vez que o actual cuidador foi o receptor de cuidados 

enquanto criança por parte do agora idoso dependente (Sousa, Figueiredo, 

Cerqueira, 2004). Regra geral, são sentimentos como o amor, afecto e carinho 

ou mesmo compaixão que interferem na promoção do papel de cuidador.  
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CAPITULO 5 

DA IDEOLOGIA AO CUIDADOR PRIMÁRIO 

 

 

 

5. Do Cuidador Informal primário ao cuidador terciário 

 

É actualmente reconhecido o papel desempenhado pelos cuidadores 

informais a familiares dependentes. Regra geral, a imagem de cuidador 

informal surge associada a um familiar ou amigo que assegura a maior parte 

dos cuidados que a pessoa em situação de dependência requer no domicílio 

(cf. Quadro nº 6). E, contrariamente ao cuidador formal que assumem o 

exercício de uma função pela qual optaram e tiveram preparação académica e 

profissional, o papel de cuidador informal raramente surge de um processo de 

livre vontade e consciente escolha. 

Neste contexto, o papel do prestador de cuidados informal é complexo, 

devido à natureza e número de actividades com que se vê confrontado e tem 

de realizar em prol do bem-estar da pessoa a cuidar. Concretamente, o 

desempenho do papel do cuidador depende da frequência e necessidade de 

cuidados; do contexto em que o idoso dependente se encontra e do contexto 

do cuidador (Lage, 2007). 

Obviamente, o cuidador principal usufrui do apoio de outros membros da 

família - os cuidadores secundários, sobretudo porque a prestação de cuidados 

informais é um processo dinâmico e complexo que requer (deve requerer) uma 

rede de apoio sólida. E, é nessa lógica que Neri e Carvalho, citados por 

Sequeira (2007), estruturam e dividem a acção do cuidador informal em 

diferentes limiares o que sugere uma rede informal de cuidados e não apenas 

um cuidador (Figura2). 
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Figura nº2 “- Escalão de cuidadores informais” 

 

Os cuidados prestados por estas pessoas são essenciais para o bem-

estar da pessoa cuidada (Mendes, 2005).  

 

 

5.1. Quem é cuidador informal primário? 

 

O cuidador primário ou principal é aquele(a) que presta a maior parte 

dos cuidados e sobre quem recai a responsabilidade pelo cuidar (Neri e 

Carvalho cit. Sequeira, 2007). Nesta lógica, o cuidador primário tem como 

missão desempenhar e responsabilizar-se pelas tarefas várias - tarefas 

relacionadas com o transporte, tarefas domésticas, preparação de refeições, 

cuidados com a roupa, cuidados pessoais, apoio financeiro, relacionadas com 

a prestação de cuidados ao indivíduo doente ou dependente. E, tal como já 

referimos, o principal prestador de cuidados é, regra geral, uma mulher 

(Heierie, 2004).  

Especificamente, o cuidador principal é um membro da família ou 

alguém muito próximo da pessoa a cuidar (Martín, 2005; Sequeira, 2007). Se o 

idoso dependente é casado, o principal cuidador é geralmente o cônjuge. De 

facto, os cônjuges surgem na literatura como os principais cuidadores à pessoa 

idosa dependente. Muitas vezes o cônjuge é ele próprio um idoso dependente, 

simultaneamente prestador e beneficiário de cuidados. Na ausência do 

cônjuge, é geralmente a filha que assume o papel de principal prestadora de 

cuidados. No caso de ser um filho, em vez da filha, este tende a transferir a 

Cuidador terciário 

Cuidador 
secundário 

Cuidador principal 
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responsabilidade da prestação de cuidados para a sua esposa24. No que 

respeita à estrutura etária, os estudos citam que os prestadores de cuidados a 

pessoas idosas, varia entre os 50 e os 65 anos (Clarke, 1995; Squire, 2005; 

Sousa, Figueiredo, Cerqueira, 2004). 

Assim, se tivermos que desenhar o perfil do cuidador informal principal, 

diremos que, regra geral é do sexo feminino (Heierie, 2004; Sequeira (2007), 

com idades entre 45 e 65 anos (Clarke, 1995; Squire, 2005; Sousa, Figueiredo, 

Cerqueira, 2004), casadas (Brito (2002, Sousa, Figueiredo, Cerqueira, 2004) e 

com carreira profissional activa (Sousa, Figueiredo, Cerqueira, 2004).  

Relativamente aos cuidadores secundários e terceriários, importa dizer 

que, regra geral o seu papel na prestação de cuidados à pessoa idosa 

dependente é de menor impacto, porquanto a sua acção é quase sempre 

circunstancial e/ou solicitada em casos muito específicos e de emergência. 

Assim, aos amigos e/ou vizinhos, está destinado o papel de cuidadores que 

actuam aquando a ausência de familiares. Nestes casos, não tem a 

responsabilidade de cuidar, colaboram sobretudo, na prestação de cuidados de 

forma casual. Sonre os cuidados terciário, a sua acção desenvolve-se de 

maneira esporádica ou quando solicitada (Sequeira, 2007). 

 

 

5.2. Recursos sociais para o cuidador informal 

 

O envelhecimento populacional coloca à sociedade actual diversos 

desafios e múltiplas questões. Proporcionar e melhorar a qualidade de vida da 

pessoa idosa é o repto da natureza mundial. Efectivamente, o aumento do 

número de pessoas idosas no conjunto da população total, associado à 

diminuição da população em idade activa, à redução da idade média de saída 

do mercado de trabalho e ao aumento da esperança de vida, representa um 

grande desafio para a sustentabilidade das finanças públicas, sobretudo devido 

                                                 
24

 Os estudos realizados em Espanha pelo Instituto Nacional de Serviços Sociais e pelo Centro 
de Investigação Social demonstram que os principais cuidadores de idosos dependentes não 
institucionalizados são as filhas (43,5%), os cônjuges (31,7%) e as noras (7,5%) (Heierie,2004).  
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à pressão exercida sobre os sistemas públicos de saúde (mais procurados 

pelas pessoas idosas) e sobre os sistemas públicos de pensões de reforma.  

Neste contexto, Bruto da Costa (1998) refere que, até há pouco, o 

fenómeno do envelhecimento demográfico era quase inobservado. Todavia, o 

fenómeno do envelhecimento é hoje apontado como um sector chave a 

acrescentar em todas as políticas.   

E, nesse sentido, as redes de suporte - formais ou informais, visam a 

ajuda concreta às pessoas idosas (Berger e Mailloux-Poirier, 1995:95). Em 

termos formais, sobrevêm estruturas sociais tipo lares de terceira idade, 

centros de dia, serviços de apoio domiciliário (Nogueira, 1996) e profissionais 

capacitados para o exercício da sua acção.  

Alguns são financiados sobretudo pela solidariedade de tipo 

intergeracional, o que requer a existência de um equilíbrio entre quotizações 

para o sistema de Segurança Social (conseguidas sobre os rendimentos do 

trabalho) e respectivas prestações (pagas aos pensionistas). Como designa 

Fernandes (1999), este processo é um “contrato implícito entre as gerações”, 

uma vez que a estrutura organizativa dos mecanismos de reforma, assente no 

princípio de repartição, repousa numa solidariedade entre as gerações – o 

pagamento das pensões de reforma é deduzido directamente das quotizações 

dos activos. 

Segundo Nuno Pestana (2003), Portugal tem vindo a introduzir diversas 

alterações no sistema nacional de Segurança Social numa tentativa de reforço 

da sua sustentabilidade, quer devido às tendências demográficas actuais, quer 

devido ao facto de o “… sistema estar a caminhar para a maturidade, isto é, da 

história contributiva dos portugueses ser cada vez mais completa, e por isso, 

usufruírem de pensões de reforma mais altas.”. 

Assim sendo, a deterioração da relação entre os activos contribuintes e 

os inactivos pensionistas, conduz ao agravamento do esforço contributivo que 

é exigido à população economicamente activa, e ao esforço complementar do 

Estado para fazer face à insuficiência de contribuições. 

Segundo a Comissão Europeia, citado por Pestana (2003), o sistema 

nacional de pensões português se confronta com dois grandes desafios: 

melhorar a adequação das pensões de velhice de forma a garantir níveis de 
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vida dignos durante a reforma, a todas as pessoas com baixos salários, e 

garantir, em simultâneo, a sustentabilidade financeira do sistema.  

No âmbito do Ano Internacional dos Idosos, Comissão Europeia 

organizado pelas Nações Unidas (1999) efectua um comunicado da 

necessidade crescente de cuidados de saúde e assistência às pessoas idosas, 

o que representará uma pressão cada vez maior sobre os sistemas formais de 

prestação de cuidados. Nesta comunicação, são expostos os efeitos do 

envelhecimento da população no emprego, protecção social, saúde e serviços 

sociais. É também proposta uma estratégia para a adopção de respostas 

políticas eficazes nestes domínios com base no reforço da cooperação entre 

todos os intervenientes e da solidariedade e equidade entre gerações.  

Uma das estratégias em discussão é o favorecimento de reformas mais 

graduais e tardias, de forma a compensar o défice de população activa e para 

suportar o peso dos encargos com as pessoas idosas. 

A baixa taxa média de participação no emprego na UE é uma 

preocupação central, uma vez que provoca uma diminuição do financiamento 

dos sistemas de protecção social, problema que assume contornos 

preocupantes no contexto do envelhecimento demográfico. Deste modo, há 

uma preocupação em atingir uma taxa cada vez mais elevada de emprego de 

forma a assegurar a futura sustentabilidade dos sistemas, especialmente dos 

regimes de pensões. 

No relatório da Comissão Europeia em 2002, apresenta o 

desenvolvimento das políticas nos sistemas de protecção social dos Estado 

Membros, analisando as tendências da despesa social ao longo dos anos 90, e 

descrevendo as reformas implementadas mais relevantes desde 1999 de um 

ponto de vista comparativo. Este relatório sobre a protecção social na Europa é 

o primeiro a ser adoptado pelo Comité de Protecção Social desde o início das 

suas actividades em Dezembro de 2000. 

Os principais problemas que se colocam aos países europeus referentes 

à protecção social, são apresentados no Relatório da Comissão Europeia 

(2002), Social Protection in Europe 2001- Employment & Social Affairs nos 

seguintes termos: 
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-O considerável abrandamento do crescimento económico, o que afecta 

a protecção social negativamente (aumento da despesa social); 

-A falta de consolidação das finanças públicas; 

-Elevada despesa com cuidados de saúde, especialmente aos mais 

velhos (e que já não estão no activo); 

-O impacto do envelhecimento demográfico; 

-Despesas com as famílias e benefícios relativos aos cuidados de 

crianças; 

-Gastos com medidas contra a exclusão social. 

 

Perante este cenário sócio-económico e demográfico, os Estados 

Membros assumiram o compromisso de abordar as questões ligadas ao 

envelhecimento no âmbito de políticas adequadas no domínio das finanças, 

emprego e protecção social (pensões, saúde e cuidados prolongados), e rever 

as suas políticas nacionais. O objectivo é manter a viabilidade financeira dos 

sistemas de pensões, de saúde e de cuidados prolongados, prosseguindo no 

cumprimento dos seus objectivos sociais, perante o aumento da pressão já 

enunciada (Cfr. Comissão Europeia, 2003b; INE, 2003). 

Conforme nos indica Hespanha e Carapinheiro (2001), os desafios para 

o sistema de protecção social na Europa não se reportam exclusivamente à 

sustentabilidade dos regimes de pensões, mas é resultante do desequilíbrio 

demográfico, em simultâneo, num contexto de globalização, em que se assiste 

à emergência ou amplificação de situações de risco social, que advêm da 

tendência para uma nova economia mundial, verifica-se a existência de 

camadas da população particularmente vulneráveis ao risco social, entre as 

quais se encontra a população envelhecida. Os riscos que os mais velhos 

enfrentam podem são sociais, ambientais e sobretudo de saúde, num período 

mais longo e forma mais persistente: riscos de isolamento, de solidão, de 

incapacidades, de exclusão. 

No entender de Ferrera et al. (2000), alguns dos mais sérios problemas 

dos Estados-Providência, estão relacionados precisamente com a necessidade 

de fazer com que a protecção social seja capaz de lidar com esses novos 

riscos, naquilo que o autor designa como a necessidade de uma recalibragem 
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funcional dos Estados-Providência europeus, uma vez que declaradamente os 

riscos sociais que hoje impendem sobre a população europeia, 

designadamente, os riscos clássicos de empobrecimento na velhice. No actual 

contexto os riscos associados à dependência por exemplo assumem uma 

relevância particular e encontram-se, de modo generalizado, relativamente 

desprotegidos ou insuficientemente protegidos. 

Em Portugal, os reflexos destas questões são claramente evidentes no 

processo de reforma que vem sendo encetado, designadamente no domínio no 

regime de pensões, desde 1993, e que teve o seu expoente máximo nos 

trabalhos da Comissão do Livro Branco da Segurança Social e nas revisões 

das leis de Bases da Segurança Social ocorridas em 2000 e 2002. 

Noutro plano, a estratégia de reforma do sistema de protecção social e luta 

contra a exclusão, tem acolhimento em Portugal através da criação do Plano 

Nacional de Acção para a Inclusão, no qual assume, entre outros, o 

compromisso de adopção de novas estratégias de cooperação na promoção de 

políticas inclusivas que promovam o acesso de todos os cidadãos aos recursos 

da sociedade, aos direitos, aos bens e serviços, e trabalhando em favor dos 

mais vulneráveis, através da mobilização de todos os actores sociais 

(Ribeirinho, 2005). 

Cada vez mais, as políticas sociais e de saúde preconizam a 

manutenção dos idosos no seu domicílio, fazendo com que os cuidadores 

informais assumam um papel primordial no cuidar da pessoa idosa dependente 

no domicílio com implicações significativas em termos económicos, sociais e 

humanos. 

Segundo Ornelas (1994), as redes sociais de apoio ou suporte são um 

aspecto crucial da vida dos idosos, mesmo num contexto institucional, sendo 

decisivas no sentimento de bem-estar físico e psicológico dos indivíduos. O 

suporte disponibilizado por quem assume o papel de cuidador, por obrigação 

moral ou social, é geralmente um esforço intencional reconhecido socialmente, 

que pode surgir espontaneamente ou a pedido de quem dele necessita.  

O envelhecimento demográfico português caracteriza-se por um 

aumento da população idosa em proporção com a população jovem. Este 

fenómeno do envelhecimento demográfico caracteriza-se assim por um modelo 
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de fecundidade e mortalidade baixos “originando o estreitamento da base da 

pirâmide, com a redução de efectivos populacionais jovens acompanhado pelo 

alargamento do topo, com acréscimo de efectivos populacionais” (Instituto 

Nacional de Estatística, 1999). 

Futuramente este aumento do número de idosos pode gerar 

desequilíbrios sociais pois o aumento da esperança de vida conduz a um 

aumento do número de anos a receber pensões o que se traduz num maior 

número de pessoas de idade e dependentes. Este aumento do número de 

idosos conduz a uma maior sobrecarga dos apoios formais e informais.  

Simultaneamente a inclusão das mulheres no mercado de trabalho e 

pela necessidade de compatibilizar esta nova dimensão laboral das mulheres 

com as actividades que estas realizavam tradicionalmente, nomeadamente o 

cuidado ao idoso, assiste-se a uma reorganização familiar em que a família 

tradicional dá lugar à família nuclear ou recomposta o que se reflecte na 

redução dos recursos económicos disponíveis para o idoso. As alterações dos 

padrões de resposta às necessidades dos idosos dependentes foram mais 

tardias, ocorrendo nos anos 70. Com “esse aumento das despesas sociais para 

financiar as pensões de velhice pode também originar um mal-estar social e 

conduzir, inclusivamente, a um conflito entre gerações de consequências 

gravosas para a sociedade” (Rosa, 1993).  

A velhice evidencia a decrepitude dos sistemas de segurança social em 

Portugal. Dionísio (2001) afirma que “a velhice constitui, pois, um dos impactos 

sócio demográficos mais significativos das sociedades modernas, pondo a nu a 

caducidade dos sistemas de segurança social dos Estados-Providência”.  

Todavia, ao nível governamental tem-se tomado algumas medidas, 

criação do Programa Idosos em Lar, Fundação Cartão do Idoso, Turismo 

Sénior, que se tem demonstrado insuficientes, são algumas gotas de água no 

oceano. 

Para fraseando Maria Rosa (1993), o envelhecimento demográfico 

coloca um desafio à sociedade em geral. Neste sentido, o Ministro da Saúde e 

do Emprego e da Segurança Social criaram em 1994, em conjunto, o Programa 

de Apoio Integrado aos Idosos, visando a implementação de um conjunto de 

acções na vertente da solidariedade, do apoio à família e inserção social. Deste 



 61 

Programa salientamos as seguintes acções – Serviço de Apoio Domiciliário, 

Centro de Apoio a Dependentes, Formação de Recursos Humanos, Serviço de 

Telealarme, Saúde e Termalismo, Passes de Terceira Idade (Instituto Nacional 

de Estatística, 1999).  

No entanto, face ao crescente número de idosos, estas medidos não se 

tem revelado suficientes. A respostas de apoio formal (Hospitais, Lares, Centro 

de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário) e/ou de apoio informal (família, amigos 

ou voluntários), constituem respostas quando a capacidade funcional do idoso 

está comprometida.  

Segundo um estudo da OCDE (Jacobzone, 1999, citado por Marín e 

Casasnovas, 2001) estima-se que os cuidadores informais representem, em 

média, cerca de 75% de toda a ajuda que recebem as pessoas idosas 

dependentes, nos países desenvolvidos. 

Como já foi referido a família tem vindo a sofrer grandes transformações 

na sua estrutura e dinâmica ao longo dos tempos. Outrora espaço privilegiado 

de solidariedade intergeracional alicerçado no modelo de família alargada, hoje 

o seu espaço está cada vez mais reduzido a duas gerações (Silva, 2001), 

limitando o suporte e protecção aos indivíduos mais velhos. 

No entanto, como refere Relvas (2002) o envelhecimento, ao contrário 

do que por vezes se veicula, não corresponde a uma fase de abandono pela 

família. Pelo contrário parece haver uma alteração de «quem cuida de quem», 

que nas palavras da autora tem a ver com a evolução sócio cultural e 

demográfica, mas em que o papel da mulher se mantém fundamental. Cada 

vez mais é a chamada terceira idade que tem a seu cargo os mais idosos. São 

os idosos mais autónomos que cuidam dos idosos mais dependentes (a 

também chamada 4ª idade, com 80- 90 anos). 

Como refere Oliveira (1999) não são apenas os familiares e as 

instituições sociais que têm o dever de apoiar e confortar o idoso, mas também 

o Estado tem um papel que lhe é conferido pela Constituição da República 

Portuguesa que dedica aos idosos o artigo 72, onde é referido que: “As 

pessoas idosas têm o direito à segurança económica e a condições de 

habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia e 

evitem e superem o isolamento e a marginalização social”. 
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Quando uma pessoa idosa em situação de dependência (de saúde e/ou 

económica) faz parte do agregado familiar, as dificuldades da família 

aumentam e podem desafiar profundamente as relações de solidariedade, 

sobretudo em situações de doença crónica. Novos desafios se têm colocado à 

sociedade actual, relativamente à capacidade de apoio aos membros mais 

dependentes, pelas famílias: precariedade do emprego; limitações 

habitacionais; limitações temporais. 

Apesar das dificuldades económicas do agregado familiar, das 

estruturas físicas habitacionais entre outros, ainda é a família que assume 

maior importância na satisfação das necessidades do idoso dependente, 

embora cuidar de um idoso dependente possa levar ao esgotamento de 

recursos físicos, económicos ou emocionais dos familiares (Bris, 1994).  
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QUADRO METODOLÓGICO E EMPÍRICO 
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CAPITULO 6 

DA PROBLEMATICA ÁS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

6. Da problemática às questões de investigação 

 

Actualmente assisti- mos a profundas mudanças de carácter económico 

e social, entre as quais destacamos: a redução de natalidade, o aumento da 

esperança média de vida e as alterações na formação/estrutura do grupo 

familiar. Associadas às mudanças, surgem novas tendências geracionais, 

devido essencialmente ao aumento do número de pessoas idosas. Quadro que 

desencadeia questões de vária ordem (social, político e económico) e provoca 

uma maior atitude por parte dos apoios formais e informais.  

Em Portugal como nos países do sul da Europa, a família continua a ser 

a unidade básica de suporte de todos aqueles que carecem de cuidados, sejam 

eles crianças, jovens, adultos ou idosos. Efectivamente, a tradição da cultura 

portuguesa atribui às famílias, a função de cuidar, desencadeando assim 

formas de solidariedade baseadas nas relações intergeracionais (Palmeirão, 

2007) ou comunitárias (Pimentel, 2001). Há, efectivamente, uma cultura de 

obrigação familiar.  

Cuidar representa um importante desafio que integra, por vezes, longos 

períodos de tempo, sobrecarga emocional e, mesmo, desgaste mental, físico 

e/ou custos financeiros. Neste horizonte, exige uma atitude responsável e, 

sobretudo, uma ética de cuidar e do cuidado mais consistente com os 

modernos paradigmas sociais.  

Para Sousa et al. (2004), cuidar dos idosos sucede segundo uma 

extensão dos papéis normais da família ou, então, como a prestação de 

cuidados domiciliários, o que requer a acção dos prestadores de cuidados 

informais externos à rede de solidariedade primária.   
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6.1. Objectivos do estudo 

 

É nosso propósito confirmar e avaliar de que forma a qualidade de vida 

dos cuidadores informais é afectada pelo facto de cuidarem de indivíduos 

dependentes. A questão é: cuidar de uma pessoa idosa dependente, conduz a 

situações nefastas na vida social e saúde do indivíduo cuidador? Uma questão 

que nos interpela sobre o princípio e as motivações que estão subjacentes ao 

cuidado.   

A partir daqui e da reflexão efectuada após revisão bibliográfica, 

formulamos um conjunto de questões que orientam o presente estudo.  

O saber: 

o Que motivos levaram o cuidador informal a assumir este 

papel? 

o Quais as dificuldades identificadas pelo cuidador na tarefa de 

cuidar do idoso dependente? 

o Que tipos de satisfação/ gratificação são identificadas pelo 

cuidador, pelo facto de cuidar do idoso dependente? 

o Que tipo de apoios formais e informais possui o cuidador para 

cuidar do idoso dependente? 

o Quais são os motivos referidos pelo cuidador para a não 

institucionalização do idoso? 

o Quais as carências identificadas pelo cuidador para a 

prestação de cuidados? 

o De que forma a situação de cuidar afecta a finalidade de vida 

do cuidador informal? 

o Quais as necessidades identificadas pelo cuidador para 

melhorar a sua qualidade de vida? 

 

 

6.2. Tipologia do estudo 

 

Em qualquer trabalho é necessário desenvolver um quadro metodológico 

que sustente a investigação produzida. E, nesse sentido, os métodos de 
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investigação harmonizam-se com os diferentes fundamentos filosóficos que 

apoiam as inquietações e as linhas orientadoras de uma investigação (Fortin, 

2000). De facto, um método implica a recolha de dados, a organização e 

sistematização da informação através da análise e interpretação do material de 

pesquisa recolhido (Quivy et al, 2008; Sousa, 2009) e, obviamente, em 

confrontar as diferentes teorias com a realidade do fenómeno. Por isso, a 

definição de um método é indispensável, porquanto só assim é possível traçar 

a linha orientadora e desenhar o percurso e as metas a atingir (Figura nº 3). 

 

Figura nº3 – ”Adaptação do Método do Positivismo de Comte e Stuart” 

Concexto      

                         Problema      

                                                 Hipóteses      

                                                                         Verificação  

                                                                         das hipóteses     

                                                                                                         Solução  

                                                                                                         do problema   

Fonte: Sousa, 2009 

 

Efectivamente, cada investigação tem um método e, portanto, a natureza 

da sua acção está inscrita numa determinada realidade. Mais, ainda, quando a 

realidade em causa é a necessidade de reflectir sobre os efeitos do cuidar uma 

pessoa idosa dependente na vida do seu cuidador principal.  

A ciência social é uma ciência subjectiva e, nessa qualidade, “tem de 

compreender os fenómenos sociais a partir das atitudes mentais e do sentido 

que os agentes conferem as suas acções” (Santos, 2002). Assim, o método foi 

definido em função da pergunta de partida, do quadro teórico e do conjunto de 

questões de base. E, neste caso, o estudo baseia-se numa abordagem de 

triangulação que consiste na utilização de vários tipos de investigação num 

mesmo estudo, reunindo assim uma abordagem quantitativa e qualitativa 

(Kimchi e col, 1991, cit. Fortin, 2000). Uma estratégia que favorece um discurso 

interessante e que permite estabelecer uma finalidade de investigação 

susceptível de satisfazer a diversidade e a complexidade dos fenómenos em 
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estudo, podendo realçar os laços entre as teorias, a investigação e a prática 

nos diversos contextos e através de múltiplas contextualizações (citado por 

Imaginário, 2004,93).  

E, nesse horizonte, um método eficaz, porquanto nos proporciona 

alcançar os objectivos propostos e integrar uma metodologia plural. Ou seja, 

um método misto que contempla a matriz quantitativa e a matriz qualitativa. 

Neste caso, o estudo é do tipo descritivo e comparativo e, portanto, um método 

de investigação que nos permite obter informação real e tem como objectivo 

captar uma melhor percepção do problema em questão, com a finalidade de 

melhor conhecer a realidade dos cuidadores principais.  

Quanto aos participantes do nosso estudo, a amostra pertence á 

população da freguesia de Oliveira do Douro, e constituída por dois grupos – 

cuidadores familiares principais e secundários, num total de 45 indivíduos.  

 

 

6.3. Procedimentos  

 

Conhecendo a importância do cuidador informal quer para o bem-estar 

da pessoa idosa quer para as políticas de saúde, temos o dever de minimizar o 

seu desgaste físico e psíquico. É através das dificuldades percepcionadas pelo 

cuidador informal que os políticos e os profissionais de saúde e sociais 

puderam (podem) encontrar soluções para apoiar o cuidador informal. Assim, o 

processo de colheita de dados consistiu num processo sistemático de recolha 

de informação junto dos participantes, utilizando instrumentos de medida 

adequados (Fortin, 2000). E, assim sendo, a selecção dos instrumentos 

obedeceu à especificidade dos objectivos do estudo e, naturalmente, às 

características das pessoas participantes neste estudo. 

A noção do impacto e sobrecarga do cuidador foi avaliada através da 

aplicação de um questionário geral cuja estrutura contemplava várias 

dimensões (Anexo IV).  

O questionário foi preenchido pelo investigador aquando da entrevista, 

esta decisão teve como fundamento os seguintes pontos: 
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Eliminar, sempre que possível, a mistura de opiniões decorrentes de 

diferentes colaboradores no preenchimento do questionário; 

O investigador ao trabalhar no terreno é ele próprio um instrumento de 

avaliação e assim uma peça mais para a compreensão do objecto de estudo. 

 

 

6.3.1. Questionário geral 

 

O questionário geral foi estruturado com base em perguntas fechadas/ 

dicotómicas, de escolha múltipla, de opinião tipo Likert de 5 pontos e abertas 

(resposta breve). Optamos por integrar questões abertas, uma vez que 

pretendemos recolher informação qualitativa que complementasse e 

contextualizasse a informação quantitativa obtida pelas outras variáveis (Hill e 

Hill, 2000). Especificamente, foi utilizada uma questão aberta com o objectivo 

de gerar dados acerca das diferentes experiências dos cuidadores. No final do 

questionário, deixamos um espaço para clarificação da experiência, 

comentários ou sugestões. O questionário geral incluiu quarenta e sete 

questões divididas em três grupos fundamentais: 

 

o Variáveis de contexto biográfico e sócio-cultural do cuidador 

informal principal e secundário (23); 

o Variáveis de contexto biográfico e sócio-cultural do idoso(a) 

dependente (9); 

o Indicadores de Saúde, Saúde Comparada e Qualidade de Vida 

(15). 

 

 

6.4. Instrumentos 

 

A percepção do impacto/sobrecarga do cuidador foi avaliada através dos 

dados resultantes da aplicação do questionário geral relativo ao cuidador e ao 

contexto do cuidado; dos dados do questionário relativo ao idoso; e dos dados 
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resultantes da aplicação dos instrumentos: Índice de Katz (1963); Escala de 

Lawton e Brody (1969);  

Para conhecer a realidade do cuidador informal em termos das 

dificuldades sentidas, das estratégias utilizadas para superar a sobrecarga 

física e mental, bem como em que circunstância é utilizado a rede de apoio 

social, baseamos as questões nos índices de CADI (Carers ` Assessment of 

Dificulties Índex), CASI (Carers`Assessment of Satisfactions Índex) e CAMI 

(Carers`Assessment of Managing Índex). Este conjunto de questionários foram 

desenvolvidos por Nolan, Grant e Keady (1996), tendo sido a versão 

portuguesa desenvolvida por Brito (2002) e indicadores de Autoavaliação da 

Saúde, Autoavaliação da Saúde Comparada e Autoavaliação da Qualidade de 

Vida. 

 

 

6.4.1. Instrumentos de avaliação do cuidador informal 

 

O questionário geral tem o intuito de caracterizar não somente a 

população alvo mas também os motivos subjacentes à assunção da prestação 

de cuidados ao familiar dependente. Neste contexto, há uma parte com a 

caracterização sócia demográfica e cultural do cuidador e uma outra relativa a 

indicadores que reflectem o impacto dos cuidados prestados na qualidade de 

vida dos mesmos. 

A fim de conhecer a realidade do cuidador informal e tal como já 

referimos vamos utilizar os índices de CADI (Carers Assessment of Dificulties 

Índex), CASI (Carers`Assessment of Satisfactions Índex) e CAMI 

(Carers`Assessment of Managing Índex), instrumentos da responsabilidade de 

Nolan, Grant e Keady (1996), cuja versão portuguesa é da responsabilidade de 

Brito (2002). 

O índice de CADI baseia-se nas presumíveis dificuldades relacionadas 

com os cuidados prestados ao idoso e suas implicações na vida social do 

cuidador, na saúde, na situação económica, no relacionamento e apoio dos 

profissionais aos prestadores de cuidados. 
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O Índice de CASI é a forma de avaliar os aspectos positivos associados 

à prestação de cuidados e que podem ser considerados pelo cuidador uma 

fonte de satisfação.  

O índice de CAMI permite obter informações acerca das estratégias 

encontradas pelo cuidador a fim de minimizar as dificuldades que sente em 

prestar cuidados á pessoa dependente. 

Descrever e mensurar a qualidade de vida tem-se mostrado uma tarefa 

complexa, devido à natureza multidimensional do conceito. Na perspectiva de 

Patrick e Ericson (1993), a qualidade de vida, ao ser largamente baseada na 

teoria e em valores e não em inferência científica, não surpreende que muitos 

instrumentos tendam a avaliar diferentes domínios e a diferir nos seus 

propósitos. Paúl, Fonseca, Martín e Amado (2003) preferem avaliar a qualidade 

de vida através de um único indicador. A investigação sobre a qualidade de 

vida depende totalmente daquilo que as pessoas são capazes de responder, 

advoga Gilhooly, Gilhooly e Bowling (2003, cit. Lage).  

Assim sendo foi formulado três questões sobre a percepção da sua 

saúde comparada com indivíduos não cuidadores e a experiencia vivida. As 

perguntas foram extraídas do instrumento de avaliação por Ware e tal MOS SF 

36 ( medical Outcomes Studu – Short Form).  

 

 

6.4.2. Instrumento de avaliação da funcionalidade do idoso  

 

6.4.2. 1.Actividades básicas da vida diária 

 

Um dos instrumentos aplicados foi o Índice de Barthel e, por via dele, 

quisemos determinar o grau de dependência funcional do idoso. O índice de 

Barthel avalia o grau de autonomia da pessoa idosa e trata-se de um 

instrumento bastante utilizado, fiável, fácil de aplicar e está validado. A sua 

utilização é simples, assinalando-se para cada indivíduo uma pontuação em 

função do seu grau de dependência para realizar uma série de actividades de 

vida diária: alimentação; higiene corporal; vestir-se, higiene pessoal, controlo 

dos esfíncteres, utilização do WC, transferências, mobilidade e subir e descer 
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escadas. A pontuação, para cada actividade, pode assumir os valores de 0, 5, 

10 ou 15 pontos, variando a pontuação total entre 0 e os 100 pontos. Quanto 

menor for a pontuação maior o grau de dependência.  

 

Tabela nº1 – “Grau de dependência nas ABVD`s” 

Pontuação Grau de dependência 

0 – 20 Dependência Total 

21 – 35 Dependência Severa 

40 – 55 Dependência Moderada 

60 – 90 Dependência Escassa 

90 - 100 Independência 

Fonte: Sequeira, 2007 

 

Para obter informações no índice de Barthel foi utilizado o Índice de 

Katz, Ford, Moskovitz e Jackson (1963), constituindo este um instrumento de 

estudo de informações sobre a dinâmica da incapacidade no processo de 

envelhecimento. De resto, um instrumento adequado para a avaliação da 

funcionalidade física/graus dependência em idosos com doença crónica. Mede 

as actividades básicas mediante seis possíveis categorias de dependência: 

Banho; Vestir-se; Usar o WC; Mobilidade; Continência; e Alimentação. 

Assim, as funções estão organizadas de forma hierárquica de menor 

para maior dependência. As respostas às seis funções permitem hierarquizar 

os idosos em sete grupos, desde o independente em todas as funções, até ao 

dependente em todas elas. Existe, ainda, um oitavo grupo, onde se incluem 

todos os idosos dependentes em pelo menos duas funções, mas que não se 

incluem em alguns dos outros grupos. 

 

 

6.4.2. 2. Actividades instrumentais da vida diária 

 

As actividades instrumentais permitem, o individuo adaptar-se ao seu 

meio ambiente e assim encontrar a sua independência na comunidade. 
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O índice de Lawton ( Lawton e Brody , 1969), citado em Sequeira (2007) 

é um instrumento que permite avaliar o grau de dependência nas actividades 

instrumentais de vida diária de forma global e parcelar.  

É um instrumento composto por 8 actividades que visam percepcionar 

em que situação, o idoso necessita de ajuda de terceiros (lavar a roupa, 

preparar as refeições, trabalhos domésticos, ir ás compras, utilização de 

telefone, utilização de transporte, gerir as finanças e a gestão medicamentosa). 

Cada item é dividido em diferentes níveis de dependência (3,4 e 5 níveis).  

Sendo que cada item poderá ser cotada conforme a sua divisão. De 

acordo com estes parâmetros o índice de dependência nas actividades 

instrumentais de vida pode variar de 8 a 30 pontos. Quanto mais alto for o 

índice mais profunda será a dependência do idoso (tabela nº2).  

 

Tabela nº2 – “Grau de dependência nas AIVD`s” 

 

 

 

Fonte: Sequeira, 2007 

 

 

6.5. Contextualização do local do estudo  

 

O Plano Nacional da Saúde, datado de 2008, escreve que a população 

residente em Portugal Continental aumentou 6,9% nos últimos 16 anos. E é no 

grupo etário com 65 e mais anos (65+) que se verifica uma aumento de maior 

impacto (34,6%), o que significa dizer que aumentou de 14,0% (1.328.036) 

para 17,6% (1.787.344). Não obstante, é população com 85 e mais anos (85+) 

que se regista a maior diferença. E, se em 1991 este grupo etário contemplava 

91.058 idosos, representando 1,0% da população total. Em 2007 residiriam 

173.164 indivíduos com 85+ (1,7% do total da população), prevendo-se um 

cenário ainda mais complexo lá para o ano de 204025, porquanto a tendência 

                                                 
25

 As projecções demográficas prevêem que as populações com 65+ e 85+ sejam de 28,8% e 
3,8% do total de residentes. No ano de 2007, o índice de envelhecimento era de 116 indivíduos 

Pontuação Grau de dependência 

8 Independente 

9 – 20 Dependência moderada necessita de ajuda parcial) 

> 20 Dependência severa (necessita de muita ajuda) 
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crescente do número de pessoas idosas não para de aumentar 26.  Um quadro 

que mostra bem o envelhecimento população nacional.   

Geograficamente, o estudo que agora se apresenta desenvolve-se no 

concelho de Vila Nova de Gaia27. Um concelho com 168,7 Km2 e com uma 

densidade populacional elevado (1711,8 Hab/Km2) quando comparando com 

os resultados a nível nacional (112,4 Hab/Km2), regional e do Grande Porto 

(1547,3 Hab/km2). Os Censos de 2001, registam que V. N. de Gaia é o 

concelho mais populacional da área metropolitana do Porto. Pese embora, o 

seu índice de Envelhecimento é pouco significativo quando comparado com a 

realidade nacional (11,90% e 16.35% respectivamente)28 (Gráfico1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
com 65+ por cada 100 jovens (0 a 14 anos), podendo atingir 224/100 em 2040. Prevê-se ainda 
que o índice de dependência de idosos, que era de 26 por cada 100 indivíduos em idade 
activa, aumente para 49/100 em 2040 se as hipóteses do cenário base das projecções se 
verificarem (cf. INE). 
26

 Em 2001 o número de idosos (16,35%) ultrapassou em termos absolutos e relativos o 

número de jovens (16,0%), sendo em média 102,23 idosos para cada 100 jovens. A população 
jovem diminui cerca de 16%, enquanto que a população idosa aumentou cerca de 26,1%. 
Seguindo a tendência registada a nível nacional, podemos constatar que a população feminina 
(51,58%) continua a ter maior peso na população total, embora a diferença percentual em 
relação à população masculina (48,42%) seja pouco significativa. 
27

 É composto por 24 freguesias, distribuídas por uma área geográfica de 168,7 Km2 com 288 
749 Habitantes, dos quais 48,42% homens (139808) e 51,58% mulheres (148941).   
28

 A região Norte apresenta-se assim com um índice de envelhecimento ligeiramente abaixo da 
média portuguesa (13,96%). Enquanto o Grande Porto denuncia uma percentagem idêntica à 
região norte de (13,14%), apenas Espinho (14,51%) e o Porto (19,38%), apresentam uma 
proporção de idosos, superior ao registado ao nível nacional. Vila Nova de Gaia apresenta um 
valor (11,90%), que o coloca numa posição intermédia. Quanto à percentagem de jovens, 
todos os Concelhos encontram-se próximos da Região Norte (17,49%) e apresentam valores 
acima do Grande Porto (16,32%) e do território nacional (16,0%), com a excepção de Espinho 
(15,23%), Matosinhos (15,98%) e Porto (13,14%). Em relação ao grupo etário dos 25 aos 64 
anos, verificamos que Vila Nova de Gaia situa-se na linha de tendência do Grande Porto na 
ordem dos 56%, a um nível superior de Portugal (53,36%) e Região Norte (53,41%). O grupo 
etário dos 15 aos 24 anos, situa-se na ordem dos 14%, com excepção da Região Norte cujo 
valor ascende aos 15,14%. Ao nível Concelhio, os valores máximos situam-se na Póvoa de 
Varzim e Vila de Conde, com 16,12% e 15,16% respectivamente. 
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Gráfico nº1 -  “População residente por grupo etários, 1991 e 2001, VNG” 

Fonte: INE, Censos 1991/ 2001 

 

Todavia, dispondo a população do concelho escalões etários e com 

intervalos mais curtos, verificamos que existe um envelhecimento total das 

estruturas etárias, para o qual concorrem, por um lado a diminuição das 

percentagens de jovens (variação da população dos 0 aos 14 anos na ordem 

de -2,1%) e, por outro, o aumento das percentagens dos idosos (variação da 

população dos 65 aos 79 anos na ordem dos 43,47% e da população dos 80 e 

mais anos na ordem dos 43,70%) (Gráfico nº2). 

 

Gráfico nº 2 -  “Taxa variação da população residente/grupo etário, VNG” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 1991/ 2001 

 

Efectivamente, o gráfico denuncia um agravamento na taxa de variação 

entre 1991-2001 nas idades superiores por comparação aos que têm idades 

mais baixas o que ajuda a corroborar que o processo de envelhecimento 

demográfico se acentua no interior dos grupos de idade activa e idosa. Quanto 

ao grupo de idade idosa, o seu envelhecimento interno assume um significado 



 75 

particular, dado ser nas idades mais avançadas que prevalecem as situações 

de menor autonomia e dependência funcional.  

Assim, o aumento do peso dos cidadãos com 80 e mais anos, tende a 

ser acompanhado por um aumento substancial dos serviços de saúde e, 

porventura do aumento de situações de invalidez e dependência prolongada. 

Dadas as características do Concelho e a sua densidade populacional, 

optamos por exceptuar enquanto «objecto de estudo» os cuidadores informais 

que residem na Freguesia de Oliveira do Douro29. 

 A análise da estrutura económica, à luz da realidade social 

contemporânea, permite-nos encontrar o perfil da actividade de emprego do 

concelho, identificando a tipologia de serviços existentes no Concelho a nível 

de formação, de qualificação e da estrutura sócio demográfico da população 

activa. Os censos de 2001, referem que comparando Vila Nova de Gaia com a 

área metropolitana do Porto, ser este o segundo maior concelho com maior 

taxa de actividade (52,80%), o que significa um crescimento da população 

activa no valor de 24,30%, dos quais 35,38% se deve à inserção da população 

feminina no mercado do trabalho30. No entanto, se compararmos a população 

activa jovem (15 aos 29 anos) e a população activa adulta (30 aos 64 anos), 

constatamos que a população activa jovem representa 29% enquanto a 

população activa adulta continua ter o maior peso no mundo do trabalho com 

69%.  

Quanto ao nível de instrução da população activa, observamos nos 

dados do INE (2001) que 56,93% possui o ensino básico e que o grupo etário 

com maior expressão ao nível do ensino básico é o dos 35 aos 44 anos 

(16,44%). E, portanto, o nível de instrução da população gaiense é 

                                                 
29

 Sardão; Gervide; Quebrantões; Formigosa; Frexieiro; Areinho; Outeiro e S. Tiago. A 

densidade populacional e a variação percentual superior, na ordem dos 17,65%
29

.   
30

 Na totalidade a população activa feminina corresponde a 15,92% a mais da população 
masculina no activo. Indo ao encontro da informação estatística do INE de 2001, podemos 
classificar a população activa segundo o grupo etário, verificando que a população activa é 
jovem. Efectuando um escalonamento das idades, teremos o seguinte panorama: 25-29 anos= 
15,20%; 30-24 anos = 14,75% e 35-39 anos = 14,42%. Tendo a população feminina 
contribuído para a economia familiar e do concelhio, inserindo – se no mercado do trabalho, 
também é esta população que sofre as consequências do desemprego. Sendo a média da taxa 
de desemprego da região do Grande Porto (8%), o concelho de Vila Nova de Gaia supera á 
media com 8,1%. Concluindo o nosso raciocínio, observação uma grande diferença percentual 
entre homens (45,54%) e mulheres (54,56%). Estes resultados informam a existência de 9,9% 
de desemprego feminino em oposição a 6,5% de desemprego masculino em todo o concelho. 
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relativamente débil, pese embora o nível socioprofissional ter melhorado (cf. 

INE, 2001). No presente, a maioria da população desempregada à procura de 

novo emprego é do sexo feminino31. Relativamente ao total população 

desempregada, constata-se que 57,23% dessa população é feminina, e 

42,77% é masculina (Gráfico n º 2). 

 

Quadro nº 9 – “Desempregos registados no Centro de Emprego, segundo escalão e nível de 

Escolaridade” 

Fonte: Centro de Emprego de V.N.Gaia, em 2001 

 

Também o quadro indica que o grupo etário mais atingido está situado 

nos 25 aos 49 anos. Relativamente ao nível de instrução podemos confirmar 

que é o grupo com baixo nível de instrução que é mais representativo (< = 4 

anos). Para além da percentagem de desemprego no concelho, um outro 

problema para a sociedade ou melhor para a segurança social é a taxa da 

                                                 
31

 O grupo etário mais representativo da população desempregada à procura de novo emprego, 
é o dos 25 aos 34 anos, com 2733 indivíduos, no seu valor relativo 26,57%, cuja maioria é do 
sexo feminino. Relativamente aos desempregados à procura de primeiro emprego, o grupo 
etário com maior expressão no concelho de Vila Nova de Gaia é o dos 15 aos 24 anos de 
idade, apresentando valor absoluto na ordem dos 1379, o que corresponde a 66,49%, sendo 
também o sexo feminino o mais atingido, com 60,99%. 
 

Grupo etário Género < = 4 anos 6 anos 9 anos 11-12 anos Méd/Sup TOTAL 

  H 60 359 415 339 60 1233 

<25 Anos M 72 428 483 547 146 1676 

  T 132 787 898 886 206 2909 

        

  H 1162 1105 639 610 291 3807 

25 - 49  M 2085 1657 840 951 554 6087 

  T 3247 2762 1479 1561 845 9894 

               

  H 1908 248 255 141 69 2621 

50 + M 2036 180 180 70 21 2487 

  T 3944 428 435 211 90 5108 

               

  H 3130 1712 1309 1090 420 7661 

TOTAL M 4193 2265 1503 1568 721 10250 

  T 7323 3977 2812 2658 1141 17911 
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população sem actividade económica32, quase sempre mulheres com filhos 

sem actividade económica (a maioria são casadas e situam-se no grupo etário 

dos 40-44 anos), representando 17,44%33. 

Dos dados da Segurança Social (2002), apuramos que o número de 

pensionistas era de 56127, sendo 32944 pensionistas por velhice, 14281 por 

sobrevivência e 8902 por invalidez. Em termos de Saúde, os registos referem a 

existência de seis centros de saúde, com dezasseis unidades de saúde34, um 

hospital central e um hospital particular35 (cf. Relatório do Diagnóstico Social, 

2001). E, sobre os equipamentos sociais para as pessoas idosas, verificamos a 

existência de um leque diversificado de recursos, pese embora serem 

escassos para a população idosa existente36 (Quadro nº 10). 

 

Quadro nº 10 – “Distribuição equipamento de apoio à terceira idade, VNG”
37

 

2001 TOTAL 

65 e + anos Equip. Tx de 

Valor abs. % Capacidade cobertura 

Arcozelo 12393 1573 12,69% 65 4,13% 

Avintes 11523 1552 13,46% 85 5,48% 

Canelas 12303 1062 8,63% 35 3,30% 

Canidelo 23737 2290 9,64% 0 0,00% 

Crestuma 2962 349 11,78% 45 12,89% 

Grijó 10267 1188 11,57% 75 6,31% 

Gulpilhares 9707 1073 11,05% 190 17,71% 

                                                 
32

 Segundo os censos de 2001, 30,16% da população residente encontrava-se sem actividade 
económica enquanto em 1991 abrangia 35,16%, representando os valores absolutos de 87088 
indivíduos, 32237 dos quais são homens e 54851 são mulheres. 
33

 Ora, sendo a população, uma população com poucos recursos económicos, uma grande fatia 
da população residente beneficiam do rendimento mínimo garantido (cf. INE, 2001), 
34

 Somente Sermonde e Seixezelo, não dispõem de qualquer equipamento de saúde no seu 
território. 
35

 Do mesmo relatório fica o registo de que somente 79,2% utentes inscritos no centro de saúde 
de Oliveira do Douro estão cobertos por médico de família, relativamente ás restantes 
freguesias é a que apresenta a taxa mais baixa em termos de recursos médicos. 
36

 A população idosa representa 11,98% (34602) da população residente no concelho. No 
entanto somente 8,31% (2875) usufruíam dos equipamentos sociais existentes no concelho. 
37

 Legenda: Azul _ Lar, Apoio Domiciliário, Centro de Dia; Azul-escuro _ Lar, Centro de Dia; 
Turquesa _ Lar, Centro de Dia, Centro Convívio; Vermelho _ Centro de Dia, Centro de 
Convívio; Verde _ Lar, Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Centro de Convívio; Castanho _ 
Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Centro de Convívio; Verde-garrafa _ Lar, Apoio Domiciliário, 
Centro de Dia, Centro Convívio, Apoio Voluntariado “companhia e compras”; Lilás _ Lar, Apoio 
Domiciliário, Centro de Dia, Centro Convívio, Cantina Comunitária; Roxo _ Centro de Convívio; 
Amarelo _ Apoio Domiciliário, Centro de Dia. 
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Lever 3033 355 11,70% 0 0,00% 

Madalena 9356 1240 13,25% 133 10,73% 

Mafamude 38940 5581 14,33% 422 7,56% 

Olival 5616 552 9,82% 0 0,00% 

Oliveira do Douro 23384 2778 11,87% 155 5,58% 

Pedroso 18449 2110 11,43% 148 7,01% 

Perosinho 5950 790 13,27% 32 4,05% 

Sandim 6326 707 11,17% 115 16,27% 

Santa Marinha 30758 4521 14,69% 1030 22,78% 

São Felix da Marinha 11171 1416 12,67% 130 9,18% 

São Pedro da 

Afurada 3442 341 9,90% 25 7,33% 

Siexezelo 1729 220 12,72% 0 0,00% 

Sermonde 1225 142 11,59% 0 0,00% 

Serzelo 7547 851 11,27% 0 0,00% 

Valadares 9095 1264 13,89% 140 11,08% 

Vilar de Andorinho 16710 1283 7,67% 0 0,00% 

Vilar do Paraiso 13126 1364 10,39% 50 3,67% 

TOTAL 288749 34602 11,98% 2875 8,31% 

 

O aumento da população com mais de 65 anos segue o a tendência 

mundial. Daí a necessidade de maiores e melhores respostas. Neste sentido, a 

responsabilidade é de todos, mas obviamente há um papel vital a ser 

desenvolvido pelas comunidades locais, especialmente pelas Autarquias, 

Juntas de Freguesias, Instituições de Solidariedade Social. Mas, pese embora 

o esforço, há ainda comunidades sem uma resposta cabal para a população 

mais velha.  

Ora, tendo como referência a realidade do nosso território de 

investigação, apuramos que sete das dezassete freguesias, não têm ainda uma 

estrutura capaz de responder a toda a população sénior do concelho. A taxa de 

cobertura concelhia é na ordem dos 8,31%, o que significa que apoia menos de 

3 mil idosos, num universo de 34602 de indivíduos com 65 e mais anos.  
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6.5. 1. A população  

 

Se é verdade que Oliveira do Douro está em 10º lugar no que respeita à 

área geográfica, é igualmente verdade que ocupa a quarta posição em relação 

ao número de habitantes/densidade populacional (Quadro nº11).  

 

Quadro nº11 – “Taxa variação População/Freguesia, segundo grupo Etário, 1991 / 2001” 

Freguesia 

Variação Grupo etário 

Total 0-14 15-24 25-64 65 ou + 

Arcozelo 28,96% 14,55% 3,50% 40,15% 38,47% 

Avintes 4,89% -10,34% -21,99% 13,83% 35,78% 

Canelas 48,68% 32,94% 21,14% 63,46% 58,04% 

Canidelo 39,74% 13,76% 8,01% 55,10% 81,03% 

Crestuma 5,15% -19,39% -7,38% 14,36% 39,60% 

Grijó 17,63% 2,16% -10,87% 28,33% 54,09% 

Gulpilhares 29,36% 4,52% -1,10% 47,59% 41,74% 

Lever -10,74% -32,69% -28,38% 0,91% 22,84% 

Madalena 8,83% 12,55% -20,52% 20,09% 44,69% 

Mafamude 16,44% 1,39% -1,58% 18,98% 54,13% 

Olival 3,16% -21,12% -15,01% 17,44% 33,98% 

Oliveira do Douro 13,27% -3,87% -6,66% 21,52% 40,59% 

Pedroso 8,65% -10,88% -15,59% 19,02% 53,57% 

Perosinho 16,87% 0,94% -10,66% 23,67% 58,63% 

Sandim 6,00% -11,81% -21,88% 20,25% 37,02% 

Santa Marinha -2,38% -18,94% -16,70% 1,78% 25,86% 

São Felix da Marinha 13,80% -12,56% -11,41% 26,68% 52,26% 

São Pedro Afurada -4,81% -25,87% -33,53% 12,19% 21,79% 

Siexezelo -18,17% -36,26% -30,21% -13,38% 20,88% 

Sermonde 16,33% -11,07% 56,25% 14,87% 32,71% 

Serzelo 17,61% 1,92% -9,78% 30,48% 33,39% 

Valadares 7,28% -9,43% -18,68% 17,26% 26,40% 

Vilar de Andorinho 45,08% 28,22% 25,63% 54,98% 78,44% 

Vilar do Paraíso 37,10% 21,70% 2,65% 53,45% 43,73% 

Fonte: Censos 2001 

 

Da leitura ressalta que 40,49% da população de Oliveira do Douro tem 

65 e mais anos, ocupando o 12º lugar no ranking das freguesias mais 

envelhecidas do Concelho de Vila Nova de Gaia38.  

                                                 
38

 Do relatório de diagnóstico do concelho de V. N. de Gaia 70% (16602) da população 
residente de Oliveira do Douro pertence ao grupo da população activa (15 – 64 anos). E, 
desses, 9,67% (1605) estão inscritos no Centro de Emprego de Gaia, sendo a freguesia com 
uma taxa de desemprego mais elevada do concelho. O mesmo documento refere ainda que 
somente 79,2% da população tem médico de família, sendo a freguesia com uma taxa muito 
baixa em termos de recursos médicos. Estando estes recursos em mudança a cobertura 
também será alterada. Neste momento o Centro de saúde está sendo remodelado 
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organicamente em Unidade de Saúde Familiar, Unidade de Cuidados personalizados. No 
entanto a população idosa usufrui de apoio domiciliário, de um centro de dia e de um centro de 
convívio. Segundo os dados estatísticos de 2001, estes equipamentos sociais dão cobertura a 
5,58% (115) da população idosa. Em 2009 iniciaram em simultâneo a construção de dois lares 
na localidade da Formigosa e na Gervide.  
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CAPITULO 7 

Apresentação Dos Dados  

 

 

 

7. Apresentação Dos Dados 

 

A decisão em cuidar de pessoas dependentes no domicílio é, por vezes, 

difícil de ser tomada, em regra, implica um cuidador permanente ficando os 

cuidadores / família inibidos das suas actividades sociais e/ou profissionais. 

Conhecer o quotidiano do cuidador da pessoa idosa dependente faculta o 

diagnóstico real das suas necessidades e, conjuntamente, as suas 

experiências e a percepção dos apoios formais formativos existentes. 

 A apresentação, interpretação e discussão dos resultados pretendem 

responder às questões de origem deste estudo. Pretendemos estabelecer um 

perfil de cuidador informal; fortalecer os laços familiares e promovendo laços 

intergeracionais alternativos aos laços de natureza familiar e gerar espaços de 

inter-ajuda geracional. Através dos resultados ambicionamos conceber 

respostas institucionais que permitam às famílias assegurar e prover um 

cuidado assente em valores éticos. 

A amostra deste estudo foi constituída por 46 participantes (23 

cuidadores primários e 22 cuidadores secundários). Em termos etários, os 

cuidadores primários têm uma média de idades de 62.74 anos (d.p.= 15.53 

anos) e os secundários média de 52.05 anos (d.p.=12.08). As categorias de 

idade distribuem-se da forma que se pode observar no Quadro 12. 

 

Quadro nº12 – “Frequência e percentagem dos grupos de idade por tipo de cuidador” 

 Cuidador Principal Cuidador Secundário 

Grupos de 

idade 
Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

20 a 29 anos 0 0 1 4.5 

30 a 39 anos 2 8.7 2 9.1 

40 a 49 anos 2 8.7 7 31.8 

50 a 59 anos 8 34.8 10 45.5 
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60 a 69 anos 2 8.7 - - 

 Mais 70 anos 9 39.1 2 9.1 

 

O Quadro nº12 mostra que os cuidadores secundários se concentram 

nos grupos de idade dos 40 aos 49 anos e dos 50 aos 59 anos, perfazendo um 

total de 17 pessoas nestes dois grupos a que corresponde a uma percentagem 

de 76.3% do total de cuidadores secundários. Já os cuidadores primários têm 

mais casos acima dos 70 anos (39.1%), seguidos da faixa etária dos 50 aos 59 

anos com 8 casos (34.8%). 

 E, pela leitura do mesmo quadro, verifica-se que a idade dos cuidadores 

informais varia entre os 40 e 59 anos (27); dos cuidadores principais a maioria 

(8) situa-se na faixa etária dos 50 aos 59 anos ou então dos 70 anos e mais 

(9). Quanto aos cuidadores secundários a sua distribuição inscreve-se nas 

idades dos 40 aos 59 anos (17).  

 Relativamente à idade dos cuidadores principais, constatamos que esta 

varia entre a idade mínima de 32 anos e a máxima de 87 anos, sendo a idade 

média de 61 anos. Dos cuidadores secundários entrevistados, as idades não 

diferem dos restantes cuidadores. A variação das idades é dos 32 aos 83 anos 

sendo que a média de idade é 53 anos. 

 

 

7.1. Procedimentos Estatísticos 

 

Em termos de procedimentos estatísticos, os dados foram tratados com 

recurso ao programa de análise de dados SPSS Inc. versão 17.0. Para as 

estatísticas descritivas foram calculados frequências, percentagens, médias e 

desvios padrão. 

Para a resolução das hipóteses foram utilizados métodos de correlação 

de Spearman, comparação de grupos através do procedimento Mann-Whitney 

e Análise Crosstabs por serem mais indicadas para trabalhar com variáveis 

ordinais. 
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7.2. Análise descritiva do cuidador 

 

 Os nossos resultados vão ao encontro de resultados alcançados por 

outros autores. Ou seja, são as mulheres a dominar com meia-idade ou já 

idosas. Dos 45 cuidadores entrevistados, a maioria (30) são do sexo feminino e 

15 são do sexo masculino conforme nos indica o quadro nº 13.  

 

Quadro nº13 – “Distribuição dos cuidadores informais por género” 

  Cuidador Principal Cuidador secundário 

Sexo 

Masculino 8 7 

Feminino 15 15 

    Total 23 22 

 

  Optou-se por dividir os resultados por tipo de cuidador, salientando 

assim as diferenças entre cuidadores primários e secundários (Quadro nº14). 

 

Quadro nª14 – “Frequência e percentagem dos estados civis por tipo de cuidador” 

 Cuidador Principal Cuidador Secundário 

Estados Civis Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Solteiro 4 17.4 1 4.5 

Casado/União 

de Facto 
17 73.9 18 81.8 

Divorciado 2 8.7 2 9.1 

Viúvo - - 1 4.5 

 

A análise do Quadro nº14 permite verificar que em ambos os tipos de 

cuidador a percentagem maioritária, encontram-se casados ou mantêm uma 

união de facto. Para os cuidadores principais a percentagem foi de 73.9% e 

para os secundários de 91.9%.  

No que toca ao nível de escolaridade (cf. Quadro nº15), em ambos os 

casos, a maioria das pessoas tem o primeiro ciclo de escolaridade com 73.9% 

para cuidadores primários e 59.1% para cuidadores secundários. Se for 

realizado o somatório com o 2º ciclo as percentagens ascendem a 91.3% e 

81.8% respectivamente. 
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Quadro nº15 – “Frequência e percentagem dos níveis de escolaridade por tipo de cuidador” 

 Cuidador Principal Cuidador Secundário 

Escolaridade Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

1º Ciclo 17 73.9 13 59.1 

2º Ciclo 4 17.4 5 22.7 

3º Ciclo 1 4.3 2 9.1 

Ensino 

Secundário 
- - 1 4.5 

Curso Médio 1 4.3 - - 

Curso Superior - - 1 4.5 

 

 Quanto à situação laboral salienta-se o facto de existirem duas pessoas 

empregadas nos cuidadores primários (8.7%), contrastando com as nove nos 

cuidadores secundários (40.9%). A situação de desemprego é aproximada com 

26.1% para os primeiros e 22.7% para os segundos. Uma outra diferença 

saliente prende-se com o número de reformados com 10 reformados nos 

cuidadores primários (42.5%) e cinco nos secundários (22.7%), cf. Quadro 

nº16. 

 

Quadro nº16 – “Frequência e percentagem dos tipos de situação laboral por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Situação Laboral Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Empregado 2 8.7 9 40.9 

Desempregado 6 26.1 5 22.7 

Reformado 10 43.5 5 22.7 

Outra 5 21.7 3 13.6 

 

 

 No que toca aos graus de parentesco em relação à pessoa cuidada os 

filhos apresentam percentagem elevada em ambos os tipos de cuidadores com 

43.5% para os primários e 59.1% para os secundários. As amostras 

diferenciam-se essencialmente pelo número de cônjuges verificando-se que 

estes se encontram de forma bastante acentuada nos cuidadores primários 

com 47.8% para 9.1% dos cuidadores secundários. Verifica-se também que 

nos cuidadores secundários 18.2% destes não pertenciam ao agregado 

familiar, sendo que esta situação existia em 8.7% dos cuidadores primários 

(Quadro nº17). 
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Quadro nº17 – “Frequência e percentagem dos graus de parentesco de cuidadores 

primários e secundários” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Grau de Parentesco Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Cônjuge 11 47.8 2 9.1 

Filho 10 43.5 13 59.1 

.Nora/Genro - - 3 13.6 

Outra 2 8.7 4 18.2 

 

Quando falamos de coabitação, referimo-nos à situação em que o idoso 

partilha com o cuidador o mesmo tecto. A coabitação com o idoso diferencia-se 

de forma acentuada entre os tipos de cuidador, sendo que há 78.3% dos 

cuidadores primários e 36.4% dos cuidadores secundários a coabitarem com a 

pessoa cuidada, cf. Quadro nº18. 

 

Quadro nº18 – “Frequência e percentagem de coabitação com idoso por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Coabitação Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Sim 18 78.3 8 36.4 

Não 5 21.7 14 63.6 

 

  

Observando o quadro acima, podemos afirmar que a maioria (78,3%) 

dos cuidadores principais mantêm os seus idosos no seio familiar, e no entanto 

os cuidadores secundários também eles contribuem para que o idoso se 

mantenha no seio familiar (36,4%).  

 Sendo a coabitação impossível a distância entre o cuidador e o idoso 

não é superior a 10km. Quanto à distância em relação à casa da pessoa 

cuidada salienta-se o facto de que 31.8% da amostra dos cuidadores moram a 

distâncias entre cinco e 10 km do idoso, percentagem superior aos que moram 

no mesmo bairro ou rua (18.2%). No que toca aos cuidadores primários a 

grande maioria coabita, tal como analisado no Quadro nº6. Dos que não 

coabitam a percentagem mais saliente é de 13.1% que moram entre cinco e 10 

km do idoso, cf. Quadro nº19. 
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Quadro nº19 – “Frequência e percentagem da distância em relação à habitação do idoso 

por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Distanciamento Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

No bairro/ rua 1 4.3 4 18.2 

Entre 5 e 10 Km 3 13.0 7 31.8 

Entre 11 e 30 Km 1 4.3 3 13.6 

Coabitação 18 78.3 8 36.4 

 

 

Em relação ao número de anos de cuidados prestados verifica-se uma 

aproximação entre os dois tipos de cuidador, havendo apenas a destacar a 

maior percentagem encontrada dos quatro aos seis anos em ambos os tipos de 

cuidador com 43.5% para os cuidadores primários e 36.4% para cuidadores 

secundários, cf. Quadro nº20. 

 

Quadro nº20 – “Frequência e percentagem do número de anos de cuidados prestados por 

tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Anos de prestação de 

cuidados 
Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

1 - 3 Anos 5 21.7 4 18.2 

4 - 6 Anos 10 43.5 8 36.4 

7 - 9 Anos 2 8.7 3 13.6 

10 - 12 Anos 0 0 2 9.1 

13 - 5 Anos 4 17.4 3 13.6 

Mais de 16 anos 2 8.7 2 9.1 

 

A análise do Quadro nº21, relativa aos dias de prestação de cuidados 

por semana verifica-se uma grande diferença, com os cuidadores secundários 

a assumirem pelo menos cinco dias por semana na quase totalidade da 

amostra com 95.7%, ao passo que nos cuidadores secundários essa 

percentagem situa-se nos 54.5%. 
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Quadro nº21 – “Frequência e percentagem do número de dias semanais de prestação de 

cuidados por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Dias de semana Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Entre 2 e 4 dias 1 4.3 10 45.5 

Entre 5 e 7 dias 22 95.7 12 54.5 

 

  

No que toca ao número de horas diárias de cuidado a maioria dos 

cuidadores primários cuida por dia, pelo menos 12 horas correspondendo a 

78.3%, contrastando com os 4.5% dos cuidadores secundários. Uma outra 

evidência prende-se com 54.5% dos cuidadores secundários que cuidam até 

quatro horas por dia e ainda 40.9% entre cinco e 12 horas, cf. Quadro nº22. 

 

Quadro nº22 – “Frequência e percentagem do número de horas diárias de prestação de 

cuidados por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Distanciamento Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Até 4 horas 2 8.7 12 54.5 

Entre 5 e 12 Horas 3 13.0 9 40.9 

Entre 12 e 24 Horas 18 78.3 1 4.5 

 

Como mostra o Quadro nº23 as percentagens de resposta “Sim”, ao 

longo de todo o tipo de cuidados, são sistematicamente superiores nos 

cuidadores primários. Observando este quadro, podemos concluir que 80% dos 

cuidadores principais continuam a manter a grande parte de responsabilidades 

nas AVD. Dos quais 73,9% nos cuidados pessoais e 87% apoiam na 

locomoção onde abrange não só deambular mas também as transferências. A 

metade (52%) dos cuidadores secundários dá apoio nestas tarefas. Nas AIVD 

as percentagens são idênticas, os cuidadores principais detêm a maior 

atribuição de responsabilidade enquanto o secundário é co – responsável em 

minoria.  
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Quadro nº23 – “Frequência (Fr.) e Percentagem (%) de tipos de cuidados prestados por tipo de 

cuidador” 

 Cuidados Cuidador Primário  Cuidador Secundário 

  Sim Não  Sim Não 

  Fr. % Fr. %  Fr. % Fr. % 

AVD 
Cuidados pessoais 17 73.9 6 25.1  8 40.0 12 60.0 

Locomoção 20 87.0 3 13.0  13 65.0 7 35.0 

AIVD 

Higiene habitacional 16 69.5 7 30.4  11 50.0 11 50.0 

Toma medicamentosa 18 78.3 5 21.7  10 45.5 12 54.5 

Gestão financeira 19 82.6 4 17.4  7 31.8 15 68.2 

Gestão tarefas domésticas 18 78.3 5 21.7  9 40.9 13 59.1 

Acompanhamento 20 87.0 3 13.0  13 59.1 9 40.9 

Apoio Emocional 17 73.9 6 26.1  13 59.1 9 40.9 

Apoio Financeiro 10 43.5 13 56.5  4 18.2 18 81.8 

Tipo de Cuidados Supervisão 9 39.1 14 60.9  5 22.7 17 77.3 

 

Neste quadro (cf. Quadro nº24) podemos visualizar que 100% dos 

cuidadores secundários têm colaboração de alguém para cuidar do idoso, 

enquanto 13% dos cuidadores principais não possuem qualquer colaboração 

contra 87% que sim tem colaboração de terceira pessoa. 

 

Quadro nº24 – “Frequência e percentagem da existência de outros colaboradores nos 

cuidados ao idoso por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Colaboração Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Sim 20 87.0 22 100.0 

Não 3 13.0 - - 

 

Quanto à colaboração remunerada ambos os cuidadores apresentam 

maior percentagem de inexistência deste tipo de colaboração, com destaque 

para os cuidadores secundários com apenas 9.1% de colaboração remunerada 

face aos 38.1% dos cuidadores primários, cf. Quadro nº25.  

 

Quadro nº25 – “Frequência e percentagem da existência de colaboração remunerada 

nos cuidados ao idoso por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Remuneração Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Sim 8 38.1 2 9.1 

Não 13 61.9 20 90.9 
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Em relação à existência de suporte formal 60.9% dos cuidadores 

primários beneficiam deste serviço contra 45.5% dos cuidadores secundários, 

cf. Quadro nº26. 

 

Quadro nº26 – “Frequência e percentagem da existência de Suporte Formal nos 

cuidados ao idoso por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Suporte formal Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Sim 14 60.9 10 45.5 

Não 9 39.1 12 54.5 

 

No quadro nº27 podemos contemplar que o afecto continua a prevalecer 

sobre todos os outros motivos que fazem com que o cuidador informal aceite o 

desafio. Os resultados obtidos são esclarecedores, 95,7% dos cuidadores 

principais e 70% dos secundários são unânimes que o amor e ternura pelo 

próximo, ultrapassa todas as dificuldades da vida. 

 

Quadro nº27 – “Frequência e percentagem da importância dos motivos que 

levaram ao cuidado do idoso por tipo de cuidador” 

  Não Imp. 
Pouco 

Imp. 
Imp. Muito Imp. 

Motivo Cuidador Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Amor ou ternura 
CP 1 4.3 - - - - 22 95.7 

CS 1 5.0 - - 5 25.0 14 70.0 

Obrigação e dever 
CP 3 13.0 4 17.4 3 13.0 13 56.5 

CS 2 9.1 7 31.8 5 22.7 6 27.3 

Não à institucionalização 
CP - - - - 3 13.0 20 87.0 

CS 2 10.5 3 15.8 4 21.1 10 52.6 

Elevado custo nas instituições 

para idosos 

CP 2 8.7 3 13.0 2 8.7 16 69.6 

CS 2 10.5 3 15.8 2 10.5 12 63.2 

Proximidade geográfica 
CP - - 1 4.3 7 30.4 15 65.2 

CS 1 5.3 2 10.5 8 42.1 8 42.1 

Evitar censura de outros 
CP 13 56.5 - - 3 13.0 7 30.4 

CS 14 73.7 4 21.1 - - 1 5.3 

A inexistência de apoio nos 

arredores 

CP 4 17.4 5 21.7 4 17.4 10 43.5 

CS 3 15.8 4 21.1 7 36.8 5 26.3 

Ineficácia das estruturas 

institucionais 

CP 2 8.7 7 30.4 6 26.1 8 34.8 

CS 2 10.5 9 47.4 4 21.1 4 21.1 

Desconfiança dos serviços 

existentes na comunidade 

CP - - 10 43.5 6 26.1 7 30.4 

CS 3 15.0 5 25.0 8 40.0 4 20.0 

Dificuldade em encontrar alguém CP - - 5 21.7 4 17.4 14 60.9 
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com perfil para cuidar do idoso CS 2 10.5 2 10.5 3 15.8 12 63.2 

Elevado custo na aquisição de 

pessoal qualificado 

CP 1 4.3 3 13.0 2 8.7 17 73.9 

CS 2 11.1 1 5.6 - - 15 83.3 

A reforma do idoso colmata as 

necessidades do agregado 

familiar 

CP - - 3 13.0 2 8.7 18 78.3 

CS 2 11.1 2 11.1 5 27.8 9 50.0 

A pedido do próprio idoso 
CP - - 2 8.7 2 8.7 19 82.6 

CS 2 11.1 2 11.1 2 11.1 12 66.7 

Viver com a pessoa de quem 

cuida há muito tempo 

CP - - 4 17.4 4 17.4 15 65.2 

CS 3 16.7 4 22.2 3 16.7 8 44.4 

Porque motivos de herança   
CP 23 100.0 - - - - - - 

CS 20 100.0 - - - - - - 

Nota. CP = Cuidador Primário; CS = Cuidador Secundário; FR. = Frequência; % = Percentagem; Imp. = 

Importante 

 

O Quadro nº28 mostra que para ambos os cuidadores não existem um 

cuidado que se manifeste particularmente difícil para toda a amostra. No que 

toca às comparações entre ambos os cuidadores as mobilizações surgem 

como mais difíceis para os cuidadores primários com 21.7% contra 4.5% dos 

secundários, cf. Quadro n º28. 

 

Quadro nº28 – “Frequência e percentagem dos cuidados considerados mais difíceis por 

tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Cuidado Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Higiene 6 26.1 5 22.7 

Mobilização 5 21.7 1 4.5 

Nenhum 9 39.1 13 59.1 

 

Quanto ao tipo de necessidades sentidas a grande diferença situa-se ao 

nível da retaguarda familiar, referida por 35% dos cuidadores primários, ao 

passo que os secundários referem 17.6%, cf. Quadro nº29. 
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Quadro nº29 – “Frequência e percentagem das necessidades mais sentidas por tipo de 

cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Necessidades Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Nenhuma 5 25.0 6 35.3 

Saúde 5 25.0 2 11.8 

Apoio económico 2 10.0 4 23.5 

Apoio formal 1 5.0 2 11.8 

Retaguarda 

Familiar 
7 35.0 3 17.6 

 

No que toca ao nível de preparação para cuidar do idoso se verifica que 

para ambos os cuidadores a percepção é de baixo nível de preparação com os 

níveis Pouco e Muito pouco a totalizarem 72.8% nos cuidadores primários e 

95% nos cuidadores secundários. Ainda assim, dentro dos primeiros 18.2% da 

amostra disse sentir-se moderadamente preparado e 9.1% muito preparado, cf. 

Quadro nº30. 

 

Quadro nº30 – “Frequência e percentagem da percepção no nível de preparação para 

cuidar do idoso por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Nível de preparação Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Muito Pouco 10 45.5 11 55.0 

Pouco 6 27.3 8 40.0 

Moderado 4 18.2 1 5.0 

Muito 2 9.1 - - 

 

O Quadro nº31 mostra uma clara diferença entre a existência ou não de 

consequências profissionais por parte dos tipos de cuidador. Se para os 

primários as consequências existem em mais de metade dos inquiridos (60%), 

para os secundários 88.9% referem inexistência de quaisquer consequências. 

 

Quadro nº31 – “Frequência e percentagem da existência de consequências profissionais 

por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Consequências Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Sim 12 60.0 2 11.1 

Não 8 40.0 16 88.9 
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A observação do Quadro nº20 indica que a adaptação de horário foi a 

mudança mais frequente de entre os cuidadores primários (41.7%), cf. Quadro 

nº32. 

 

Quadro nº32 – “Frequência e percentagem do tipo de consequências profissionais por 

tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Tipo de 

Consequências 
Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Adaptação e Horário 5 41.7 1 50.0 

Abandono 3 25.0 - - 

Interrupção 2 16.7 - - 

Outro 2 16.7 1 50.0 

 

A percepção de saúde entre os cuidadores varia sobretudo nos níveis 

“Fraca” e “Aceitável” com 45.5% dos cuidadores primários contra 26.3% dos 

cuidadores secundários a situarem-se no primeiro e 47.7 destes contra 22.7 

dos primários posicionados no segundo. Salienta-se assim a existência de mais 

respostas na parte positiva da escala (melhor ou igual a aceitável) por parte 

dos cuidadores secundários (73.8%) do que dos cuidadores primários (40.9%), 

cf. Quadro 33. 

 

Quadro nº33 – “Frequência e percentagem da percepção da sua saúde por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Percepção da 

saúde 
Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Muito Fraca 3 13.6 - - 

Fraca 10 45.5 5 26.3 

Aceitável 5 22.7 9 47.4 

Boa 4 18.2 4 21.1 

Muito Boa - - 1 5.3 

 

A análise do Quadro nº34 transporta as observações encontradas no 

Quadro 22. Existem mais cuidadores secundários posicionados na parte 

positiva da escala (73.7%) do que primários (40.9%). 
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Quadro nº34 – “Frequência e percentagem da percepção da sua saúde comparando-a 

com os demais da sua geração, por tipo de cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Percepção da 

saúde 
Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Muito Fraca 2 9.1 - - 

Fraca 11 50.0 5 26.3 

Aceitável 5 22.7 10 52.6 

Pouco Melhor 4 18.2 3 15.8 

Muito Melhor - - 1 5.3 

 

Em relação à percepção da Qualidade de vida o fenómeno é semelhante 

aos dos resultados encontrados nos quadros nº32 e nº33. Não existem 

cuidadores primários com Qualidade de vida “Muito Boa”, nem cuidadores 

secundários com este indicador situado no “Muito Fraca”. Os cuidadores 

primários obtiveram um total de respostas com posição positiva na escala 

(igual ou acima de aceitável) de 52.4%, ao passo que nos cuidadores 

secundários este valor ascendeu a 77.9%, cf. Quadro nº35. 

 

Quadro nº35 – “Frequência e percentagem da percepção da qualidade de vida, por tipo de 

cuidador” 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário 

Percepção da qualidade de 

vida 
Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Muito Fraca 3 14.3 - - 

Fraca 7 33.3 4 22.2 

Aceitável 9 42.9 10 55.6 

Boa 2 9.5 3 16.7 

Muito Boa - - 1 5.6 

 

 

7.3. Análises descritivas do Idoso 

 

No que toca à amostra de idosos, foram inquiridos 45 idosos, 31 

mulheres e 14 homens, com idades compreendidas entre 71 e 91 anos, sendo 

a média de idades de 80.52 (d.p.= 5.56). 
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Para uma melhor compreensão das diferentes idades encontradas 

enquadraram-se as mesmas em faixas etárias (cf. Quadro 36). 

 

Quadro nº36 – “Frequência e percentagem da distribuição das idades por 

faixas etárias nos idosos” 

Idade Frequência Percentagem 

71 a 75 anos 7 15.6 

76 a 80 anos 14 31.1 

81 a 85 anos 13 28.9 

86 a 90 anos 9 20.0 

Mais de 90 anos 2 4.4 

 

Como se verifica no Quadro nº36 as idades dos idosos situam-se 

sobretudo na faixa dos 76 a 85 anos (60%), com percentagens relevantes para 

71 a 75 anos (15.6%) e 86 a 90 anos (20.0%). Com mais de 90 anos 

encontraram-se dois idosos correspondendo a 4.4%. 

Como indica o Quadro nº26 foram encontrados 26 idosos casados 

(57.8%), 16 viúvos (35.6%) e três solteiros (6.7%). Salienta-se a ausência de 

pessoas divorciadas. 

 

Quadro nº37 – “Frequência e percentagem da distribuição de estados civis nos idosos” 

Estado Civil Frequência Percentagem 

Solteiro 3 6.7 

Casado/ União de Facto 26 57.8 

Viúvo 16 35.6 

 

De acordo com o Quadro nº38 o maior número de idosos apresenta 

dependência física (53.3%). De seguida surgem ambas as dependências com 

33.3% e por fim, apenas dependência mental com 13.3%. 

 

Quadro nº38 – “Frequência e percentagem dos tipos de dependência nos idosos” 

 

Tipo de dependência Frequência Percentagem 

Física 24 53.3 

Mental 6 13.3 

Ambas 15 33.3 
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A análise do Quadro nº39 ressalta as elevadas percentagens de 

dependências situadas nos níveis Ligeira com 41.9% e Total com 37.2%. Os 

níveis Moderada e Severa obtiveram 14% e 7%, respectivamente. 

 

 Quadro nº39 – “Frequência e percentagem dos graus de dependência nos idosos” 

Grau de dependência Frequência Percentagem 

Ligeira 18 41.9 

Moderada 6 14.0 

Severa 3 7.0 

Total 16 37.2 

 

Por fim, no que toca à satisfação do idos perante o apoio formal que lhe 

é prestado 53.3% estão moderadamente satisfeitos e 33.3% totalmente 

satisfeitos. Um dos idosos estava pouco satisfeito e outro muito satisfeito, cf. 

Quadro nº40.  

 

Quadro nº40 – “Frequência e percentagem da satisfação do idoso com o apoio formal” 

Satisfação Frequência Percentagem 

Pouco 1 6.7 

Moderadamente 8 53.3 

Muito 1 6.7 

Totalmente 5 33.3 

 

 

Resultado para a Hipótese 1:  

 

A Qualidade de Vida dos Cuidadores piora com o aumento da 

dependência dos idosos. 

 

Para a resolução desta hipótese foi utilizada uma correlação de 

Spearman. Procurou-se também analisar a interacção entre as variáveis 

“percepção de saúde”, “comparação da percepção da saúde”, para além da 

“qualidade de vida”. Os resultados obtidos estão sumariados no Quadro nº41. 
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Quadro nº41 – “Resultados de Correlação de Spearman (Rho) para as variáveis Percepção de 

Saúde, Comparação da Percepção de Saúde, Qualidade de Vida e Grau de 

dependência” 

Indicador Percepção de 

Saúde 

Comparação da 

percepção da saúde 

Qualidade de 

vida 

Grau de 

Dependência 

Percepção de saúde  0.938*** 0.770*** -0.311 

Comparação da 

percepção da saúde 

  0.815*** -0.335* 

Qualidade de vida    -0.327* 

*p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 

 

 O Quadro nº39 indica que para as variáveis Qualidade de Vida de 

Comparação da Percepção de Saúde existiu um nível de correlação 

significativo moderado negativo em relação à variável Grau de Dependência. 

Isto sugere que quanto maior o grau de dependência menor a qualidade de 

vida e a comparação da percepção de saúde do cuidador face às demais 

pessoas da sua geração. Ainda deste Quadro ressaltam-se as correlações 

altamente significativas fortes positivas encontradas nos pares: “percepção de 

saúde” e “comparação da percepção de saúde” com rho= 0.938; “percepção de 

saúde” e “qualidade de vida” com rho= 0.770; “comparação da percepção de 

saúde” e “qualidade de vida” com rho= 0.815. Estas correlações fortes positivas 

sugerem que os pares de variáveis evoluem no sentido crescente: quando uma 

variável sobe a outra sobre também, quando uma variável desce a outra 

comporta-se da mesma forma. 

 

 

Resultado para a Hipótese 2:  

 

A Qualidade de Vida dos Cuidadores piora em função da Quantidade de 

cuidados prestados 

 

 Para a resolução desta hipótese foi em primeiro lugar calculado um total 

de cuidados por cada cuidador, em que cada tipo de cuidado prestado tinha 

uma pontuação de “1” face à pontuação de “0” para cada cuidado não 
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prestado. Os cuidadores primários apresentaram uma média de 7.13 

(d.p.=2.24) ao passo eu os secundários obtiveram média de 4.58 (d.p.=1.50). 

De seguida foi realizada uma correlação de Spearman para relacionar a 

quantidade de cuidados prestados com as variáveis Percepção de Saúde, 

Comparação da percepção da saúde e Qualidade de vida. 

 

Quadro nº42 – “Correlação de Spearman (Rho) para a relação entre a quantidade de cuidados 

prestados e as variáveis Percepção de Saúde, Comparação da Percepção de 

Saúde e Qualidade de Vida” 

 Percepção de 

Saúde 

Comparação da percepção da 

saúde 

Qualidade de 

vida 

Quantidade de Cuidados -0.432** -0.341* -0.324* 

*p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 

 

Como mostra o quadro nº42 existe correlação significativa moderada 

negativa entre todos os pares de variáveis considerados. Significa pois, que à 

medida que quantidade de cuidados aumenta, as três variáveis consideradas 

tendem a descer. 

 

 

Resultado para a Hipóteses 3:  

 

A percepção de saúde, comparação da percepção de saúde e qualidade 

de vida são superiores nos cuidadores secundários 

 

Para a resolução desta hipótese e uma vez que se trata de comparar 

variáveis que são medidas através de escalas ordinais o teste utilizado foi o 

Mann-Whitney. 

 

Quadro nº43 – “Média das Hierarquias e Valor-Z para a comparação entre cuidadores primários 

e secundários quanto às variáveis consideradas” 

Indicador Média das hierarquias Valor - Z 

 Cuidador Primário Cuidador Secundário  

Percepção de Saúde 17.70 24.82 -1.99* 

Comparação da Percepção de Saúde 18.02 24.45 -1.82 
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Qualidade de vida 17.00 23.50 -1.91 

*p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 

  

Como se verifica no Quadro 43 apenas a percepção de saúde se mostra 

diferente de forma significativa entre cuidadores primários e secundários 

(p<0.05). Isto ocorre apesar de em todas as variáveis as médias das 

hierarquias serem superiores para os cuidadores secundários, o que indica que 

se posicionaram de forma superior na escala de medição de cada variável.  

Assim sendo apenas a percepção de saúde é diferente conforme o tipo 

de cuidador. 

 

 

Resultado para a Hipótese 4:  

 

Cuidadores com suporte formal apresentam melhor Qualidade de vida 

 

Quadro nº44 – “Média das Hierarquias e Valor-Z para a comparação entre presença e ausência 

de suporte formal quanto às variáveis consideradas” 

Indicador Média das hierarquias Valor - Z 

 Com Suporte Sem Suporte  

Percepção de Saúde 16.78 26.38 -2.68** 

Comparação da Percepção de Saúde 17.22 25.83 -2.43* 

Qualidade de vida 16.64 24.35 -1.26* 

*p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 

 

Como indica o Quadro nº44 todas as variáveis em jogo se comportaram 

de forma diferente quando comparadas por presença/ausência de suporte 

formal, sendo esta diferença estatisticamente significativa para todas elas. 

Contrariamente ao que se esperava os cuidadores com suporte formal 

apresentaram medidas de “percepção de saúde”, “comparação da percepção 

de saúde” e “qualidade de vida” inferiores aos cuidadores sem suporte formal 

(cf. Quadro nº31). Como comprovam as médias de hierarquias os cuidadores 

com suporte formal posicionaram-se de forma inferior nas três escalas. 

Como forma de controlar a possibilidade de existência de mais idosos 

com grau de dependência superior a beneficiarem de cuidados formais, o que 
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poderia influenciar a análise anterior (dependências mais elevadas podem 

conduzir a menor qualidade de vida dos cuidadores, como se verificou na H1) 

foi realizada uma análise Crosstabs, cujos resultados se encontram no 

Quadro45. 

 

Quadro nº45 – “Crosstabs para a relação entre cuidados formais e grau de dependência” 

 

 
Com  

Suporte 

Sem 

Suporte 
χ² 

Ligeira 8 10 3.23 

Moderad

a 
3 3  

Severa 3 0  

Total 9 7  

                                     *p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 

 

O Quadro nº45 mostra a inexistência de associação entre o grau de 

dependência e a existência de suporte, o que dá ainda mais relevância aos 

resultados alcançados no Quadro44. 

Uma vez que a prestação de cuidados formais não está relacionada com 

maior dependência, as variáveis “percepção de saúde”, “comparação da 

percepção de saúde” e “qualidade de vida” obtêm posicionamentos inferiores 

quando existe suporte formal, sem que isso se relacione com o grau de 

dependência. 

 

 

Resultado para a Hipótese 5:  

 

Cuidadores com idosos a cargo com dependência física e mental 

apresentam pior Qualidade de vida 

 

Quadro nº46 – “Média das Hierarquias e Valor-Z para a comparação entre presença e ausência 

de suporte formal quanto às variáveis consideradas” 

Indicador Média das hierarquias Valor - Z 

 
Uma 

dependência 

Ambas as 

dependências 
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Percepção de Saúde 22.07 18.93 -0.839 

Comparação da Percepção de Saúde 22.52 18.07 -1.197 

Qualidade de vida 21.38 17.23 -1.157 

*p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 

 

 O Quadro nº46 mostra a inexistência de resultados significativos para as 

três variáveis em análise quando comparadas entre uma e ambas as 

dependências. Sendo assim a existência de ambas as dependências no idoso 

não afecta a “percepção de saúde”, “comparação da percepção de saúde” e 

“qualidade de vida”. 

 

 

Resultado para a Hipótese 6:  

 

A existência de consequências a nível profissional implica uma 

percepção de menor qualidade de vida 

 

Quadro nº47 – “Média das Hierarquias e Valor-Z para a comparação entre presença e ausência 

de consequências profissionais quanto às variáveis consideradas” 

Indicador Média das hierarquias Valor - Z 

 
Com 

Consequências 

Sem  

Consequências 
 

Percepção de Saúde 12.42 21.93 0.006** 

Comparação da Percepção de Saúde 11.15 26.65 0.001*** 

Qualidade de vida 12.42 20.27 0.018* 

*p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 

 

Como se verifica no Quadro nº47 em todos os indicadores de qualidade 

de vida existem diferenças significativas quando comparados com a 

presença/ausência de consequências profissionais devido à prestação de 

cuidados. Estas diferenças são, para todas as variáveis consideradas no 

sentido de melhor qualidade de vida e saúde para os cuidadores que não 

sofreram esta consequência. Esta diferença assenta nas diferenças de 

posicionamento nas três escalas encontradas pelos resultados da média das 

hierarquias (sistematicamente superiores nos cuidadores que não 

experienciaram consequências profissionais). 
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Resumo das perguntas abertas 

 

Preservando o anonimato dos cuidadores informais, achamos correcto 

identificar os relatos com o número atribuído pelo inquérito na entrevista ( E 39). 

 

Dificuldades percepcionadas pelo cuidador enquanto responsável pelo 

idoso dependente 

 

Durante a entrevista, vários motivos foram apresentados pelos 

cuidadores para as dificuldades que encontram ao cuidar do idoso dependente 

no domicílio. Para uma leitura mais simplificativa foram catalogadas em três 

categorias: Emocionais, físicas e falta de recursos e de apoio. Apesar disso, 

podemos dizer que estes motivos estão interligados e que se influenciam a vida 

do cuidador. 

 

“Desgaste físico e mental em ter que estar atenta 24 h sobre 24h” (E 

- 11);  

“Organizar a minha vida pessoal e cuidar da pessoa em questão” (E 

- 29); 

”A distância entre os dois domicílios é que dificulta o apoio que ela 

merece” (E -29) 

 

As dificuldades que são enumeradas pelos indivíduos, têm percussão na 

sua vida socioprofissional. Isto resulta que os cuidadores para além da 

prestação de cuidados ao idoso exercem uma actividade profissional. 

 

Satisfações que a prestação de cuidados afectam o cuidador informal 

 

Relativamente à satisfação pessoal que a tarefa de prestar cuidados ao 

idoso dependente trás ao cuidador., após a apreciação das narrativas, 

emergiram três categorias:  

o Satisfação na actividade de cuidar, 

                                                 
39

 Cuidador Informal 
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o Melhoria do estado de saúde do idoso dependente; 

o Sem satisfação. 

 

A satisfação praticar os cuidados, os motivos que estão interligados são 

o dever/ obrigação cumpridos; satisfação em cuidar de idosos; bem-estar do 

idoso dependente; maior aproximação do idoso dependente. 

 

 “A única satisfação é poder cuidar da minha mãe como ela cuidou 

de mim” (E - 10);  

“Sinto-me bem, falando por mim e meus irmãos estamos satisfeitos 

em agradecer da melhor maneira o que ela fez por nós. A vida 

antigamente era muito má” (E-7);  

“Á um acto de afecto que presto ao meu pai e substituo a minha 

irmã” (E-30); 

”É minha mãe e merece o esforço que os filhos fazem” (E-22); 

“Em saber que ela recebe o carinho e amor que precisa nesta altura 

dos filhos”; 

” Alivio na minha consciência” (E- 23);”  

 

Dominguez–Alcón (2003) acrescenta que os cuidadores dos idosos 

dependentes, cuidam da pessoa idosa porque sentem como suas, as 

necessidades que esta evidencia e querem ajudá-la a aumentar o seu bem-

estar para que eles próprios se sintam melhor. Podemos constatar que no 

discurso da entrevista realçaram a importância do bem-estar do idoso. 

 

“Não preciso de mais nada, fico feliz em tratar da minha mãe como 

merece” (E - 4);  

“Fico satisfeito em fazer o melhor que posso para que a minha mãe 

tenha um fim de vida razoável “ (E-4); 

 “A minha satisfação é ver que a minha mãe está bem tratada e 

confortável com o carinho da família “(E-15);  

“Sinto-me satisfeita se ela estiver bem” (E-8). 
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As satisfações negativas no relato do cuidador são extrínsecas, referem-

se ao medo e desconhecimento de organização do tempo ou em enfrentar a 

realidade da situação em que se encontram. 

 

“Não tenho satisfação alguma, sinto-me cansada” (E -2); 

”Sinto-me cansada mas contente em poder ajudar a família dentro 

das minhas possibilidades” (E- 9); 

“Nenhuma, é difícil encarar esta situação” (E - 11); 

“Nenhuma, sinto solidão” (E -16); 

“Pouca satisfação, mas faço porque é o meu dever como esposa” (E 

-19); 

 “Não sei bem, mas o futuro preocupa-me porque não sei o que me 

espera” (E- 27); 

 

Os motivos que levam o cuidador a não institucionalização do idoso.  

 

Do ponto de vista de Pimentel (2001), a institucionalização do idoso 

surge como última alternativa, quando todas as outras já se esgotaram. Mesmo 

quando os filhos estão dispostos a fazer tudo o que lhes é possível, por vezes 

o internamento é a opção mais adequada.  

Na época em que vivemos e olhando para a cultura do país, mantêm-se 

a tradição, o idoso está integrado e cuidado no meio familiar. Mesmo com as 

mudanças da estrutura familiar portuguesa actual, o idoso de certa forma 

continua a ser acarinhado e o relacionamento intergeracional é notório. Um 

comentário extraído das conversas/entrevistas que coincidem com as 

respostas obtidas pelos cuidadores com podemos verificar nas narrativas. 

 

“Enquanto eu poder, a minha madrinha fica em casa” (E-9);  

“Acho que é um lugar mais apropriado para envelhecer, junto da 

família” (E - 9);  

“Foi a pessoa que me estendeu a mão quando precisei” (E -17);  

“É meu marido e companheiro, sinto-me no dever de o ajudar” (E - 

25);   
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 “Estar no desemprego e ser minha mãe” (E-29);  

“Enquanto a família aguentar o esforço para cuidar deles, não será 

um lar o melhor para o idoso” (E-31);  

“É meu pai”( E -26) 

“É minha mãe” (E -14)). 

 

Relativamente aos factos apontados, podemos declarar que a maioria 

dos cuidadores são familiares. Sendo familiares defendem que o idoso deve 

ser cuidado no domicilio, é a família que assume todas as responsabilidades. 

As atitudes dos familiares reflectem os valores, a cultura portuguesa que o 

indivíduo tem. Assim sendo os motivos apontados para não institucionalização 

do idoso, são o dever, ser membro da família, existência afectiva e 

reconhecimento do seu trabalho no final de vida. 

O dever e a obrigação são percebidos num sentido de moralidade e de 

obrigação pessoal, pela afectividade que existe um pelo outro. Segundo 

Alberoni e Veca citado por Imaginário (2002), “ a espontaneidade do impulso 

de amor, a moral ainda é possível porque existe o dever”. Podemos dizer que 

mesmo não existindo amor pelo membro da família, o dever sobrepõe -se, 

fazendo aniquilar qualquer desavença entre os membros. Este sentimento é 

manifestado pelos familiares. 

A permaneça do idoso no domicílio não advém do dever da família mas 

também aos laços de afectividade. O afecto familiar pelo idoso não só é 

expresso na relação directa com eles, mas através de actos, como 

responsabilidade pelos cuidados prestados pode representar afecto.  

Na última fase de vida todo o indivíduo idoso valoriza o afecto e tem 

grande significado vindo dos entes queridos. Sente que mesmo se sentindo 

inútil para a sociedade o carinho da família faz ultrapassar a tristeza e solidão. 

Como refere Albom (1999) “ sem amor somos como pássaros com as asas 

partidas”. 

 

“Amor e carinho” (E -3); 

“Embora não tivesse um apoio em criança por parte dele, ele é meu 

pai” (E- 7); 
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“Ser minha mãe, ter muito amor e carinho por ela” (E - 15); 

“É minha mãe, ela também criou 12 filhos e agora é ela que precisa 

de nós. Todos contribuem para o seu bem-estar da forma que pode” 

(E - 22); 

 

Também no decorrer da entrevista e no discurso do cuidador, alguns 

familiares exprimiram ter de retribuir o apoio que usufruíram por parte do idoso. 

Neste caso podemos considerar que é uma recompensa pelo trabalho 

efectuado durante a vida é uma divida para com o familiar dependente. 

 

“Foi a pessoa que me estendeu a mão quando precisei” (E - 17); 

“Sou filha e enquanto posso devo o fazer” (E - 29); 

“É meu marido e devo-lhe este esforço” (E-12). 

 

Estratégias mais frequentes para ultrapassar obstáculos. 

 

Nolan, Grant (1996,1998) citado por Figueiredo (2007), apelidam para a 

importância na distinção entre estratégia de coping e recursos de copinng. Não 

se pode confundir a forma como as pessoas lidam com os problemas 

(estratégia) e o tipo de recursos utilizados para conseguirem gerir situações de 

complexidade (coping). 

É este conjunto de estratégias superam as dificuldades ou facilitam as 

prestações de cuidados ao idoso. As estratégias mais utilizadas pelo cuidador 

estão relacionadas a lida de acontecimentos e resolução de problemas como 

se destacam algumas descrições do cuidador. 

 

 “Procuro apoio e ajuda nos profissionais de saúde (médicos e 

enfermeiros)” (E-1); 

“Vou utilizando todas as dicas dos profissionais de saúde” (E -4); 

“Procuro alguém com experiência e peço esclarecimento perto dos 

enfermeiros” (E -7); 

 “Peço ajuda aos profissionais, amigos quando são tarefas mais 

complicadas” (E -32); 
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“Procuro conselhos perto da família e vizinhos que estão na mesma 

situação ou tiveram uma experiencia idêntica” (E-10); 

“Peço à minha filha que está mais dentro do assunto e me ajuda a 

ultrapassar algumas dificuldades” (E-11); 

“Peço ajuda á minha filha que vive aqui perto” (E-12); 

“Peço ajuda aos vizinhos e á minha irmã quando está em casa” (E-

15); 

 “Distribuo as tarefas pelos membros da família, todos ajudam e 

assim o dia corre bem” (E -22); 

“Sendo novato nesta situação, procuro informar-me aqui e ali como 

poderei resolver alguns problemas” (E-27); 

“Sigo as instruções da minha irmã e corre tudo bem, só fico de noite 

com o meu pai” (E-7); 

“Faço o que vejo fazer aos outros, e sigo as instruções dos 

profissionais e da minha irmã que está mais atenta a tudo” (E-4); 

 “Em caso de necessita peço esclarecimentos a quem de direito, 

saúde aos profissionais e outras situações peço ajuda aos parentes 

mais próximos ou mesmo vizinhos”; (E-6) 

“Com o tempo vou aprendendo com explicações de quem sabe mais 

que eu ” (E-8) 

 

Os profissionais de saúde são o ponto de referência para a procura de 

consolo e ajuda, podemos dizer que o enfermeiro de cuidados primários é 

indispensável para quem está frágil e desamparado nestas situações. A 

motivação em contribuir do bem-estar do idoso é valioso fazendo o indivíduo 

procurar ajuda e conhecimentos na comunidade e profissionais. 

 

 

Cuidados com maior dificuldade para o cuidador no domicílio. 

 

Alguns dos entrevistados mostraram que a prestação de cuidados tem 

algumas dificuldades na execução dos cuidados ao nível físico/ pessoal. 

Marques (2007, p.77) refere que as  



 107 

“ (…) actividades domésticas como limpar a casa, lavar a roupa, ir às 

compras e cozinhar cansam qualquer pessoa, somam-se a outras 

actividades exercidas pelo cuidador”.  

 

O cuidado pessoal que é requerido também é bastante desgastante, em 

particular a prestação dos cuidados de higiene e transferências (mobilização) 

conforme nos confirmam os relatos. 

 

“Em lavar o meu pai, pelo sentimento de ele ser homem e meu pai” 

(E-1); 

“Levantar ou posicionar o meu marido é impossível, tenho que 

aguardar a chegada dos filhos depois do trabalho para o fazer” (E-2); 

“É como já referi é na altura do banho e levantar” (E-12); 

“Como disse é em dar banho á minha mãe” (E-14); 

“Para lavar e mudar de lugar não posso, mas ajudo na alimentação e 

cuido da casa” (E-22); 

“Na higiene pessoal deixo á minha irmã, não tenho propriamente 

jeito para o fazer” (E-7). 

 

 

Experiencias vivenciadas como cuidador informal. 

 

Cuidar de indivíduos dependentes são tarefas complexas com múltiplos 

constrangimentos que sobrecarregam o cuidador. São experiências 

individualizadas que o cuidador nem sempre consegue exprimir os seus 

sentimentos. Muitos relatos são expressos pela negativa. 

 

“Uma vida cansativa, já estive um esgotamento (depressão) por me 

sentir só” (E-1); 

”Quando se chega a velho, não temos força para apoiar os 

nossos”;(E-2) 

”Nem boa nem má, é o que a vida nos oferece” (E-3); 
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“Nunca pensei em chegar a este ponto, não é fácil cuidar de alguém 

com estes problemas de saúde” (E-6);  

“É uma experiência deprimente” (E-8);  

“Mais presa em casa, muito cansativo” (E-12;  

“Uma experiência deprimente e muito cansativa em termos físicos e 

psicológicos” (E -21);  

“Sendo filho único, não é fácil conjugar trabalho e cuidar dos pais 

idosos com algumas restrições” (E-22);  

 

No entanto com as dificuldades que esta tarefa pode contribuir para 

desgaste físico e mental do cuidador. No entanto nesta necessidade familiar o 

cuidador encontra benefícios não só para o idoso com para si mesmo. 

 

“É uma experiência diferente, mas boa. Estou atenta a muitas coisas 

que até agora não eram importantes para mim. Sinto-me mais 

responsável” (E-7); 

“Tem altos e baixos, mas reconfortante em cuidar dos que mais 

precisam” (E-9); 

“Aprendi muito e percebo o cansaço dos profissionais que lidam com 

estas pessoas e de alguns familiares e vizinhos que se encontram 

nesta situação” (E-15); 

”Fortalece os laços da vizinhança” (E-13); 

“Aprendi muito e compreendo melhor quem esta nestas situações” 

(E-24); 

“Mais organização familiar, não sou eu que dirijo o grupo” (E-41). 
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DISCUSSÃO 

 

Do estudo, fica a convicção que os resultados obtidos anunciam grandes 

necessidades em termos de intervenção. 

Em primeiro lugar, verificou-se que os cuidadores informais principais 

tendem a sentir-se mais sobrecarregados e “aprisionados” no seu papel que os 

cuidadores secundários. É através das expressões descritas pelos cuidadores 

que concluímos esta versão dos factos, indo ao encontro de outros 

investigadores. 

 

“Uma vida cansativa, já estive um esgotamento (depressão) por me 

sentir só” (E-1);  

“É uma experiência deprimente” (E-8);  

“Mais presa em casa, muito cansativo” (E-12) 

 “Uma experiência deprimente e muito cansativa em termos físicos e 

psicológicos” (E-21); 

“Sendo filho único, não é fácil conjugar trabalho e cuidar dos pais 

idosos com algumas restrições”.(E-22)  

 

Em Portugal, tal como nos países do sul da Europa, a prestação de 

cuidados ao idoso dependente está assente em profundos valores tradicionais 

que colocam a família como a principal responsável pelo cuidar. O apoio formal 

a esta população encontra-se ainda numa fase embrionária, de modo que 

ainda não existem serviços dirigidos especificamente para os cuidadores 

informais. Mesmo quando o apoio está disponível, a sua procura pelas pessoas 

é limitada (Brodaty, Thomson, Thompson e Fine, 2005).  

No estudo agora apresentado, constatou-se que os cuidadores primários 

procuram e necessitam de um apoio formal, facto constatado pela percepção 

de eficácia da estratégia de coping e, assim, “obter toda a ajuda possível dos 

serviços de saúde e dos serviços sociais”.  

E, a menos que sejam implementadas práticas e medidas centradas nos 

cuidadores, que permitam aos profissionais avaliar, compreender e responder 

eficazmente às suas necessidades, esses serviços, mesmo que restritos, 
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continuarão a ser subutilizados e os cuidadores informais a ser indevidamente 

sobrecarregados. O desafio das políticas gerontológicas passa por desenvolver 

novos programas e serviços que sejam aceitáveis e adequados às 

necessidades aos cuidadores informais. 

Este resultado vem reforçar a necessidade de planear intervenções que 

permitam aos cuidadores serem temporariamente dispensados das suas 

tarefas e responsabilidades e manterem uma vida para além da prestação de 

cuidados. 

É facto que os resultados apresentam algumas competências e postura 

dos cuidadores informais bastante proactiva no desempenho do seu papel, 

evidência encontrada pela procura e utilização de estratégias que visam lidar 

directamente com as ocorrências. Uma vez que os conhecimentos e 

competências dos cuidadores informais tendem a ser frequentemente 

desvalorizados pelos profissionais (Lundh et al., 2003, citado por Figueiredo, 

2007), estes resultados apelam a um maior reconhecimento da experiência e 

contribuição desta população. Assim sendo, os cuidadores poderão usufruir 

dos recursos pessoais e sociais permitindo o controlo das situações e a 

resolução dos problemas. Através do conhecimento da situação real deste 

grupo de cuidadores, poderemos criar “parcerias” entre cuidadores informais e 

profissionais, representando um dos maiores desafios à melhoria da prestação 

de cuidados à pessoa idosa dependente (Figueiredo, 2007).  

A nível de intervenção, é importante ajudar o cuidador a reconhecer as 

causas do seu stress e desenvolver estratégias de coping que aperfeiçoem 

competências e comportamentos necessários à prestação de um cuidado de 

maior qualidade. 
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CONCLUSÃO 

 

A rectangularização da pirâmide etária, o progressivo aumento da 

longevidade humana e o aumento de doenças crónicas e incapacitantes, as 

famílias enfrentam desafios cada vez maiores, sobretudo, quando têm que 

prestar cuidados a pessoas idosas dependentes no domicílio.  

Actualmente e relativamente à população idosa, assistimos 

frequentemente a uma valorização da manutenção do idoso e pessoas 

dependentes no seu ambiente familiar, pelo que a abordagem desta questão 

passa cada vez mais pelos cuidadores informais que assumem o cuidado às 

pessoas dependentes. No mundo actual, a família assume um papel essencial 

como base de apoio e suporte da pessoa idosa dependente.  

É manifesto nos cuidadores informais, que a família continua a ser o 

principal apoio das pessoas idosas dependentes. E, são os companheiros que 

tendem a assumir a responsabilidade da prestação de cuidados, enquanto que 

aos filhos compete principalmente o papel de cuidadores secundários. Dos 

cuidadores informais principais verificamos que 43,5% estão reformados e que 

47,8 % são cônjuges, sendo que os cuidadores secundários uma elevada 

percentagem pertencem á segunda geração “ filhos” 59,1%. Indo ao encontro 

de outros estudos idênticos, concluímos que a tradição se mantêm com uma 

elevada percentagem de cuidadores femininos. Dos 45 cuidadores 30 (66,6%) 

são mulheres, também é visível a colaboração do homem nestas tarefas 15 

(33,3%). A diferença entre ser principal e secundário no feminino não é 

significativa 65% versos 68%. 

Apesar de nos últimos anos terem surgido inúmeros estudos acerca 

desta problemática, a investigação tem sido dominada pela perspectiva da 

sobrecarga e pelo papel do cuidador principal como objecto de análise. Desta 

constatação surgiu este estudo que visa comparar cuidadores principais e 

secundários e compreender os motivos subjacentes à assunção do papel de 

cuidador secundário, assim como os impactos positivos desse papel aquando 

da prestação de cuidados à pessoa idosa dependente no domicílio.  

No decorrer do estudo constatamos que os cuidadores apresentam os 

seus próprios problemas de saúde que, segundo eles, interferem na sua 
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capacidade física para a execução dos cuidados. A ausência de alguém que 

possa auxiliar nas mobilizações e transferências leva-os a executar estes 

cuidados mesmo que com grande dificuldade. 

Ambos tendem a ser proactivos, pois procuram de forma activa soluções 

para os seus problemas, e competentes, uma vez que consideram dispor de 

recursos para lidar com as dificuldades. 

As conclusões deste estudo induzem que cuidadores principais e 

secundários a apresentar essencialmente os mesmos motivos na contracção 

da prestação de cuidados ao idoso dependente. Assim sendo, temos como 

principais razões o amor e ternura, a obrigação e dever e o evitar da 

institucionalização são os três principais motivos apontados como 

moderadamente ou muito importantes.  

 

“Amor e carinho” (E-3); 

“Embora não tivesse um apoio em criança por parte dele, ele é meu 

pai” (E-7); 

“Ser minha mãe, ter muito amor e carinho por ela” (E-15); 

“É minha mãe, ela também criou 12 filhos e agora é ela que precisa 

de nós. Todos contribuem para o seu bem-estar da forma que pode” 

(E-22); 

 

Para além do cuidado constante que têm com a pessoa dependente 

assumem outras responsabilidades diárias e papéis sociais, como o cuidar dos 

netos, o manter as actividades domésticas, desenvolver outras actividades 

remuneradas no domicílio ou até o manter o emprego fora do ambiente 

domiciliário. Sendo que 69,5% dos cuidadores principais não exercem qualquer 

actividade laboral (26,1% desemprego; 43,5% reforma) em contrapartida 40,9% 

dos cuidadores secundários exercem uma actividade profissional e 22,7% 

estão em situação de desemprego. No entanto para colmatar as duas tarefas 

(profissão; prestação de cuidados), 41,7% dos cuidadores principais e 50% dos 

cuidadores secundários foram forçados a adaptar e reorganizar o seu dia.  

Também se verifica que 25% dos cuidadores principais abandonaram a 

sua actividade laboral para assumirem os cuidados ao idoso dependente. 
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Observando o quadro nº 15 podemos afirmar que a população cuidadora tem 

um nível de instrução baixo 73,9% (principais) e 59,9% (secundários) 

completando o 1º ciclo de estudos. Através destes dados podemos concluir 

que a população tem um nível socioprofissional baixo.  

Um aspecto que consideramos muito interessante é o proferido pelos 

participantes durante o processo de cuidados vão obtendo satisfação pessoal 

ao mesmo tempo que os laços de afectividade entre o cuidador e a pessoa 

dependente e restante família vão sendo reforçados. Este reforço dos laços 

familiares também leva a um maior envolvimento da restante família no 

processo de cuidados. São os relatos dos inquiridos que confirmam este 

fenómeno. 

 

“Enquanto eu poder, a minha madrinha fica em casa” (E-9);  

“Acho que é um lugar mais apropriado para envelhecer, junto da 

família” (E-9);  

“Foi a pessoa que me estendeu a mão quando precisei” (E-17);  

 “É minha sogra mas respeito-a como mãe e merece retribuição dos 

apoios que nos deu” (E-28);  

“Enquanto a família aguentar o esforço para cuidar deles, não será 

um lar o melhor para o idoso” (E-34);   

 

Relativamente às gratificações, podemos concluir que a experiência do 

cuidar em cuidadores principais e secundários se reveste de impactos 

positivos, de sentimentos de gratidão e afecto, bem como de desenvolvimento, 

crescimento e realização pessoal. Do estudo, ressalta ainda que o 

conhecimento dos motivos subjacentes à assunção do papel de cuidador e das 

principais fontes de gratificação em cuidadores principais e secundários é de 

elevado interesse para a Gerontologia, para os profissionais e para os próprios 

cuidadores. Compreender das diferenças nas dinâmicas do processo de cuidar 

permitirá uma intervenção mais diferenciada junto da população cuidadora e da 

mesma forma sensibilizar os profissionais e investigadores para o relevante 

papel do cuidador secundário como parceiro activo desta experiência. 
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 “Em caso de necessidade, peço esclarecimentos a quem de direito, 

saúde aos profissionais e outras situações peço ajuda aos parentes 

mais próximos ou mesmo vizinhos” (E-6). 

 

É importante que os profissionais de saúde, quando contactam com 

estes cuidadores tentem compreender e registar quais as suas motivações 

para cuidar, procurando assim perceber se o fazem de livre vontade ou por 

sentem “obrigados” a fazê-lo e se estas diferenças irão, ou estão a ter, 

influências na prestação dos cuidados, mas também na forma como o cuidador 

se sente com a assunção deste papel. Da mesma forma é importante saber 

que outras responsabilidades recaem sobre estas pessoas. Se existem 

problemas de saúde que interferem com a execução dos cuidados.  

Avaliar quais os conhecimentos que as pessoas têm de experiências 

anteriores é, um outro importante factor a considerar, porque como vimos estas 

poderão condicionar, positiva ou negativamente, a prestação dos cuidados. 

Importa ainda conhecer que sentimentos o cuidador tem desenvolvido no 

decorrer do desempenho deste papel. Estarão a obter satisfação pessoal, a 

reforçar os laços afectivos ou a sentirem-se cada vez mais inseguros e em 

risco de sobrecarga emocional?  

Só conhecendo, apoiando e estimulando o papel dos cuidadores - 

principais e secundários – poderemos promover o bem-estar e a qualidade de 

vida de cuidadores e idosos. 

Nos discursos dos entrevistados, constatamos que o cuidador se 

relaciona com outros cuidadores informais e discute os seus cuidados com 

eles. As experiências vividas no decorrer das tarefas como cansaço, 

isolamento, comprometimento da vida social e em alguns casos com situações 

de stress. Não podemos valorizar os aspectos negativos, mas sim os positivos 

manifestados pelos cuidadores. Através das expressões podemos dizer que 

cuidar do idoso é gratificante, fortalecendo os laços familiares. 

 

“É uma experiência diferente, mas boa. Estou atenta a muitas coisas 

que até agora não eram importantes para mim. Sinto-me mais 

responsável” (E-7). 
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E, nesse sentido, pensamos ser interessante criar um grupo formal de 

cuidadores informais para que possam partilhar conhecimentos, técnicas, 

sentimentos e emoções. E, assim, usufruir de “um lugar onde colocar o meu 

pai, nem que seja por meio-dia, para poder cuidar de mim” (E-1) e/ou de 

”Serviços de apoio domiciliário com mais qualidade e humanização” (E-2).  

Pensamos ser interessante explorar o lado positivo do cuidar, 

concebendo uma rede de apoio diferente em parceria com as instituições 

tradicionais de apoio existentes na freguesia. 

A nossa sugestão é organizar este grupo, com o acompanhamento de 

profissionais de saúde uma vez que é a eles (profissionais de saúde) que os 

cuidadores recorrem em situações de stress. Pensamos que o cuidador 

informal, a pessoa dependente e restante família devem ser entendidos como 

um todo e, nesta dinâmica, devemos acompanhar não só à prestação de 

cuidados técnicos, mas também promover as componentes cognitivas, 

emocionais e sociais destes intervenientes, valorizando-os. Dado a situação 

actual quer de recursos sociais, políticos e laborais do país, seria benéfico 

projectar um grupo de voluntariado. Este grupo funcionaria com indivíduos 

sénior e com adultos em situação de desemprego. Assim poderíamos contribuir 

para um envelhecimento activo e produtivo sem prejuízos para ambas as 

partes, o cuidador e sociedade.  
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